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درو�س من جتارب االنتقال الدميقراطي
املتعرثة فى �أوروبا *
منظمة التقرير من �أجل الدميقراطية

يف عام  ،2011ت�سببت التحركات ال�شعبية يف �سقوط احلكام امل�ستبدين يف كل من تون�س

وم�رص ،فيما يواجه قادة �آخرون يف املنطقة حتديات �سيا�سية جدية ،ال يزال من املمكن �أن
تقود �إىل انهيار نظمهم احلاكمة �أو �إحداث �إ�صالحات �سيا�سية حقيقية .ويربز من بني مظاهر
التغيري العديدة التي نادت بها تلك التحركات ال�شعبية منح املواطنني فر�صا �أكرب لإبداء الر�أي

يف �إدارة بالدهم.

* ين�رش بت�رصيح من منظمة التقرير من �أجل الدميقراطية (.)DRI

العنوان الأ�صلي للتقرير« :الدميقراطية امل�ؤجلة :عقبات �أمام االنتقال ال�سيا�سي».
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مقدمة
بول �أوجريدي ولو�سيا نا�شلوفا

()1

قبل اندالع ثورات الربيع العربي ،كانت �آخر الفرتات التي �شهدت �أحداثا �سيا�سية كربى
مماثلة هي فرتة انهيار ال�شيوعية يف و�سط �أوروبا واالحتاد ال�سوفييتي ما بني  1989و.1991
فقد مثلت تلك التغريات فر�صة لكل دولة لبناء نظم �سيا�سية جديدة وم�ؤ�س�سات دميقراطية.
وبالرغم من اختالف و�سط و�رشق �أوروبا عن �شمال �إفريقيا وال�رشق الأ�سط من حيث
التاريخ ،والثقافة ،وال�سياق ،ف�إن التجربة الأوروبية لالنتقال الدميقراطي ال تزال قادرة
على �إعطاء نظرة نافذة لطبيعة التحديات التي قد تواجه الدول العربية.
وقد حققت دول و�سط �أوروبا جناحا كبريا يف �إر�ساء احلكم الدميقراطي ،بينما انزلقت
غريها ،خ�صو�صا دول االحتاد ال�سوفييتي ،مرة �أخرى �إىل النظام ال�سلطوي ب�شكل �رسيع.
ولكن ،فيما يعد برهنة على ال�ضعف املت�أ�صل يف نظم احلكم امل�ستبدة ،متكنت االحتجاجات
ال�شعبية يف الفرتة ما بني  2003و 2010من �إق�صاء حكام �أربع من دول االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابقة ،مما مكن �شعوب تلك الدول من احل�صول على فر�صة �أخرى لتغيري جمتمعاتهم على
ال�صعيد ال�سيا�سي.
وت�أتي هذه املقاالت ،التي جمعها معهد ال�سيا�سة الأوروبية (يوروبيوم) واملنظمة الدولية
للتقرير عن الدميوقراطية ،كا�ستجابة ملطالبات دعاة الإ�صالح العرب الراغبني يف تعميق
معرفتهم بالكيفية التي حدث بها التغيري ال�سيا�سي يف �رشق �أوروبا .فهذه التقارير ،بدال من
الرتكيز على عمليات االنتقال الدميقراطي الناجحة ،تعر�ض حلاالت معينة ،ت�ستدعي فيها
ال�صعوبات ،والعراقيل ،والأخطاء ال�سيا�سية التي هددت عمليات االنتقال يف تلك الدول� ،أو
ت�سببت يف ف�شل بع�ضها .كما ي�ستكمل هذا التقرير تقريرا �سابقا �أ�صدرته املنظمة الدولية للتقرير
عن الدميوقراطية واملعهد الربتغايل للعالقات الدولية يف  ،2011ور�صد عمليات االنتقال
()2
الدميقراطي الناجحة يف �أوروبا منذ فرتة ال�سبعينيات وحتى عام .1991
وت�ستعر�ض هذه املجموعة عملية االنتقال الدميقراطي يف �سبع دول ،يتم الرتكيز يف
ثالث منها على املوجة الأوىل من عملية االنتقال يف الفرتة من � 1991إىل �( 1996ألبانيا،
و�أذربيجان ،وبيالرو�سيا) ،بينما تركز الأربع املتبقية على املوجة الثانية التي وقعت يف الفرتة
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من � 2003إىل ( 2010جورجيا ،وقريغيز�ستان ،ومولدوفا ،و�أوكرانيا).
وتعد حاالت �إزاحة �أنظمة احلكم املتجذرة عرب االحتجاجات ال�شعبية �أو االنهيار نادرة �إىل
حد ما ،و�إن حدثت ،ي�صبح املواطنون غري مت�أهبني ملواجهة التحديات التي تعقبها .ونادرا ما
تكون الأ�سباب وراء تعطل �أو ف�شل عمليات االنتقال وا�ضحة ومفهومة ،ويف �سياق عمليات
االنتقال يف �أوروبا ال�رشقية ،كان الف�شل نتيجة عوامل م�ؤ�س�سية وغري هيكلية (ويطلق عليها
“ناعمة”).
العوامل امل�ؤ�س�سية:
ثمة ا�ستنتاج عام ميكن ا�ستخال�صه من التجربة الأوروبية ،وهو �رضورة �أن يكون بناء الدولة
الدميقراطية هو الأولوية الأكرب دائما .ويف الأغلب ،ال يتم ا�ستغالل املجال ال�سيا�سي املتاح يف
الإ�رساع بتكوين الإطار امل�ؤ�س�سي الالزم لنمو الدولة الدميقراطية .وب�شكل متكرر ،ت�ستنفد
الطبقة ال�سيا�سية الكثري من طاقتها يف مناورات لإيجاد مكان لها �أو لتعزيز قوتها اجلديدة التي
اكت�سبتها من �أجل خدمة م�صاحلها .ويف كثري من احلاالت ،ي�ؤدي ذلك �إىل و�ضع ت�صبح فيه
�سلطات الدولة غري موزعة ب�شكل مالئم بني الأجهزة التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية ،بينما
تبنى م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى ب�صورة ت�صيبها بال�ضعف مع مرور الزمن ،لدرجة تعجز فيها
عن الت�أكيد على ا�ستقالليتها.
وعادة ما تكون املهمة الأوىل بعد قيام الثورة هي اتخاذ القرار ب�ش�أن ت�شكيل �سلطات احلكم
االنتقالية ،ويف احلاالت التي ال ميكن (�أو يف�ضل) فيها �إجراء انتخابات ب�شكل فوري ،ي�صبح
من املمكن الطعن يف �رشعية اجلهة احلاكمة ،خا�صة حني تكون تركيبتها �أو حتركاتها غري
معربة عن مزاج جمتمع ما بعد الثورة� ،أو �أال ت�سعى بال�رسعة الكافية لال�ستجابة للمطالب
الأ�سا�سية للمواطنني .وعادة ما يتم اتخاذ القرارات ب�ش�أن �إجراء االنتخابات ،و�إعادة كتابة
الد�ساتري ب�شكل مت�رسع خالل الأ�شهر الأوىل من مرحلة االنتقال� ،إال �أن تلك القرارات
ذات �أهمية على املدى الطويل .ويعد التوافق على تلك امل�سائل حتديدا �أمرا �صعبا �إذا ما غاب
الإجماع ال�شعبي حول الق�ضايا الأ�سا�سية ،كتوجهات الدولة يف امل�ستقبل.
ويف معظم احلاالت ،حتتاج احلكومات االنتقالية �إىل �أن تقرر ب�شكل �رسيع �إذا ما كانت
�ستجري االنتخابات ،ومتى جتريها ،والأهم ،ماهية اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي �سيتم انتخابها.
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وقد يتطلب ذلك مراجعة القوانني و�إن�شاء (�أو �إعادة ت�شكيل) م�ؤ�س�سات الدولة ،كلجنة انتخابات
على �سبيل املثال .وبعد �أن ح�صلت بيالرو�سيا على ا�ستقاللها يف  ،1991مل جتر الدولة
انتخابات برملانية جديدة حتى عام  ،1996مبا يعني �أن �أفراد “احلر�س ال�سوفييتي القدمي” مل
يرتكوا منا�صبهم ،و�أن الإ�صالحيني عجزوا عن ترجمة الدعم ال�شعبي �إىل متثيل برملاين.
وثمة �أمر �آخر ذو �أهمية فارقة ،وهو حاجة احلكومات االنتقالية لأن تقرر طبيعة التعديالت
الالزمة للد�ستور ،والرتتيبات التي �ستتبع لتفعيل ذلك ،ويت�ضمن ذلك ت�سا�ؤالت حول ما �إذا
كان ينبغي تعديل الد�ستور� ،أو كتابة د�ستور جديد ،ومن �سيقوم بكتابته .ومل ت�ضع كلٌ من
بيالرو�سيا و�أذربيجان د�ستورا جديدا حتى عامي  1994و 1995على الرتتيب ،ويف ذلك
الوقت ،انزلق كال البلدين مرة �أخرى �إىل احلكم ال�سلطوي ،مبعنى �أن الأوتوقراطيني هم
الذين قاموا بو�ضع قواعد احلكم اجلديدة.
وي�صعب حتديد �أف�ضل �أ�شكال توازن ال�سلطات بني �أجهزة الدولة ،حتى يف البالد التي
ال متر بتغري �سيا�سي �رسيع .وبينما ي�ؤدي ح�صول رئي�س الدولة اجلديد على �سلطات زائدة
عن احلد �إىل بروز احلكم ال�سلطوي مرة �أخرى ،ف�إن ت�شتيت ال�سلطات بني مراكزعدة ميكن
�أن ي�ؤدي هو الآخر �إىل �إحداث �شلل يف عملية �صنع القرار ،وتوقف عملية االنتقال .ويف
عام  ،2004ويف خ�ضم �أزمتها ال�سيا�سية ،اعتمدت �أوكرانيا �إ�صالحات د�ستورية حتد من
دور الرئي�س� .أما يف جورجيا ،وبعد انتخاب رئي�سها اجلديد �صاحب العقلية الإ�صالحية ب�شهر
واحد� ،أدخلت تعديالت من �ش�أنها تقوية �سلطاته .ويف كلتا احلالتني ،ت�رسع الربملان ب�إجراء
تلك التعديالت دون الت�شاور مع جميع الأطراف املعنية .ويف �أوكرانيا ،كانت النتيجة هي
حالة من ال�شلل ال�سيا�سي ،حيث �إن وجود حكومة قوية وبرملان م�شتت �أ�ضعف الرئي�س لدرجة
جعلته عاجزا عن احلكم ب�شكل فعال .ويف جورجيا ،نتج عن ال�سلطات الرئا�سية الوا�سعة
وخ�ضوع الربملان لأغلبية احلكومة الهائلة غياب توازن ال�سلطات وم�ساءلة احلكومة.
يف بع�ض الأوقات ،كان من امل�ستحيل تقريبا االتفاق على �أف�ضل �أ�شكال ف�صل ال�سلطات بني
م�ؤ�س�سات الدول .ويف قريغيز�ستان ،ويف �أعقاب ثورة التيوليب عام  ،2005حتول الت�سا�ؤل
حول ما �إذا كان على البالد �أن ت�صبح جمهورية برملانية �أو رئا�سية �إىل �رصاع ا�ستمر لعدة
�سنوات ،ما �أدى �إىل الإطاحة بالرئي�س اجلديد يف .2010
وفيما مل يكن �إ�صالح النظام االنتخابي بال�رضورة عن�رصا �أ�سا�سيا ل�ضمان ا�ستمرار عملية
الإ�صالح الدميقراطي� ،أدى انتهاج نظام التمثيل الن�سبي ب�صورة عامة �إىل ت�سهيل عملية
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ت�شكيل الأحزاب ،ومتثيل جميع القوى ال�سيا�سية ب�شكل عادل ،وهما الأمران ال�رضوريان
لتجنب تركيز ال�سلطات ب�شكل مبالغ فيه .ومع ذلك ،وكما تبني االنتخابات الربملانية يف �ألبانيا
( ،)1996وجورجيا ( ،)2004وقريغيز�ستان ( ،)2010ف�إن نزاهة النظام االنتخابي ال
تتح�سن ب�شكل �آيل ما �إن ي�سقط نظام احلكم امل�ستبد ،حيث يتطلب املمار�سة الدميقراطية رقابة
على عدة دورات انتخابية حتى تزداد �صالبة.
وقد خرجت جميع الدول التي تغطيها تلك الدرا�سة من حكم �سلطوي ،وفيها ال ينف�صل
احلزب احلاكم عن الدولة تقريبا .وبينما ا�ستغرق التغلب على الآثار النف�سية التي خلفها ذلك
الإرث وقتا طويال ،ا�ستبدلت دولة احلزب الواحد يف مرات كثرية بعدد هائل من الأحزاب
واحلركات ال�سيا�سية ،والتي جاهدت يف �أغلب الأوقات لت�شكيل ائتالفات فعالة ،والو�صول
�إىل اتفاق حول القرارات الرئي�سية ،وبالتحديد يف ال�سياق اجلديد الذي ت�صدر فيه القرارات
من امل�ستويات الأدنى �إىل الأعلى ال العك�س.
العوامل ال�سياقية والناعمة:
تظهر احلاالت التي يتم درا�ستها يف ذلك التقرير �أنه� ،إىل جانب امل�سائل “امل�ؤ�س�سية” ،مثل
نطاق الإ�صالحات الد�ستورية ،وتوقيت االنتخابات ،ونظام �إجرائها ،ف�إن ثمة عوامل �أخرى
م�س�ؤولة عن �إبطاء �أو تعطيل عمليات االنتقال الدميقراطي .فهناك عوامل �سياقية (كا�ستمرار
النزاع امل�سلح ،والأزمات االقت�صادية ،والثقافة ال�سيا�سية اخلا�صة بالدولة ،والف�ساد) ،وهناك
العوامل الناعمة (كمحدودية عمليات الت�شاور العام ،وتهمي�ش منظمات املجتمع املدين).
ويعترب غياب الوحدة ال�سيا�سية� ،سواء �أكان بني مع�سكرات املعار�ضة� ،أم االئتالفات
احلاكمة ،او املجتمع ككل ،واحدا من �أهم �أ�سباب تعرث عمليات التحول ال�سيا�سى .وال يبدو على
كلٍ من بيالرو�سيا وقريغيز�ستان �أنهما حظيتا على الإطالق بالأغلبية ال�سيا�سية الكافية والداعمة
للإ�صالح من �أجل ت�شكيل احلكومة .ولكن جنحت كلٌ من �أوكرانيا ومولدوفا يف حتقيق ذلك،
وجنح الإ�صالحيون يف ت�شكيل ائتالفات حاكمة ،رغم �أنهم جاهدوا للتوافق حول ال�سيا�سات
والأولويات ،قبل �أن ي�سمحوا لل�رصاعات ال�شخ�صية ب�أن ت�شق �صفوفهم .ويف جورجيا ،ويف
وجود �أغلبية م�ستقرة وداعمة للإ�صالح ،و�إحداث عدد من التغيريات الإيجابية ،مل تدخل
احلكومة يف حوار �شامل مع املجتمع ،ف�رشعت ،ك�سابقاتها ،يف قمع املعار�ضني واتباع النهج
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اال�ستبدادي.
ويف بع�ض البلدان� ،أدى انعدام االهتمام بخلق توافق جمتمعى عام حول م�سار التنمية
القومية �إىل �إعاقة م�ساعي تعزيز الدميقراطية ،واحلرية ،والتقدم االجتماعي-االقت�صادي
ب�شكل ملحوظ .وبالفعل ،كان احلوار ال�صادق واملنظم وال�شامل جلميع الأطياف معدوما تقريبا
يف كثري من الدول .وملا عانت الكيانات التى تقع خارج الدولة من تعديات هائلة على حريتها
يف التنظيم و�إبداء الر�أي ،فنادرا ما اعتربتها احلكومات اجلديدة �رشكاء قادرين وموثوقا
بهم ،ينبغي �إ�رشاكهم يف �صنع وتنفيذ الإ�صالحات وبناء الدولة اجلديدة ،ومل ت�ستثمر خرباتهم
ومعرفتهم �إال بني احلني والآخر .ومع ذلك ،بد�أت حكومات �أوكرانيا ومولدوفا م�ؤخرا يف
�إجراء حوار منظم مع املعار�ضة ال�سيا�سية ،واحلكومات املحلية والإقليمية ،واملجتمع املدين،
وجمتمع الأعمال ،وو�سائل الإعالم ،وذلك عرب �أطر يطلق عليها “امل�ؤمترات الوطنية”.
وقد عانت معظم الدول التي ت�شملها هذه الدرا�سة من �أزمات اقت�صادية ع�سرية قبل و�أثناء
مرورها مبراحل االنتقال الدميقراطي .وكانت االنتكا�سات االقت�صادية ملحوظة ب�شكل �أكرب
يف الدول التي تعطلت �أو تراجعت فيها عمليات االنتقال ،ويرجع ذلك ،ب�شكل جزئي� ،إىل
حمدودية الت�شاور العام .ومع انخفا�ض الدخول� ،شعر املواطنون يف بع�ض الدول بحنني
�إىل املا�ضي ،حيث الثقة واال�ستقرار الن�سبيني� .إال �أن التجارب تو�ضح لنا �أن حالة الرخاء
الن�سبية� ،أو على الأقل قدرة احلكومة على تلبية االحتياجات االقت�صادية الأ�سا�سية ملواطنيها،
لي�ستا بال�ضمان الأكيد لتحقيق الدميقراطية .وفعال ،يعد ال�سبب الرئي�سي وراء متتع النظام
احلايل يف بيالرو�سيا ببع�ض امل�ساندة احلقيقية ،رغم حكمه ال�سلطوي ،هو االعتقاد بقدرته على
()3
�إبقاء االقت�صاد �آمنا ،وتلبية احتياجات املواطنني الأ�سا�سية على نطاق وا�سع.
وتظهر جتارب عدد من الدول التي يت�ضمنها هذا التقرير ،وخ�صو�صا �أذربيجان� ،أن
الف�ساد يف مقدوره �أن يقل�صب�صورة خطرية من ثقة العامة يف عملية التحول الدميقراطي.
فامل�شكلة ال تكمن فقط بني ممثلي «امل�ؤ�س�سة»وجماعات النخبة التي ت�ستفيد من �شبكات املح�سوبية
الر�سمية وغري الر�سمية ،بل تنتج �أي�ضا عن �ضعف الدولة ،وعدم قدرتها على توفري اخلدمات
الأ�سا�سية .ويف هذا الو�ضع ،جتد �أغلبية املواطنني �أن االعتماد على العالقة الزبونية �أو
الر�شاوي هو ال�سبيل الأكرث فعالية للح�صول على اخلدمات ،عو�ضا عن اال�ستحقاقات امل�ستندة
على قواعد قانونية .وقد �شهدت دول مثل جورجيا ،والتي �رشعت يف تفعيل برامج ملكافحة
الف�ساد ،فوائد تلك العملية.
وقد �أثرت ال�رصاعات الداخلية امل�سلحة �سلبا على عمليات االنتقال ال�سيا�سي ،وت�سببت ،يف
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حالة �أذربيجان ،يف �سقوط احلكومة الإ�صالحية ،وعودة نخبة الع�رص ال�شيوعي ال�سيا�سية.
ويف جورجيا� ،أدى النزاع على �إقليم جنوب �أو�سيتيا املن�شق �إىل حرب ق�صرية مع رو�سيا،
ما مكن احلكومة من اللعب بورقة الوحدة الوطنية ،و�رصف االنتباه عن قلة التقدم املحرز يف
�أجندة الإ�صالح.
و�أخريا ،لعبت العوامل اخلارجية �أدوارا عدة� ،سواء على ال�صعيد ال�سيا�سي� ،أو املايل� ،أو
املعنوى .ففي دول ما بعد ال�شيوعية يف �رشق �أوروبا ،وو�سط �آ�سيا ،وغرب البلقان ،كان �أبرز
الالعبني اخلارجيني هم االحتاد الأوروبي ،ورو�سيا ،والواليات املتحدة .وكانت �سيا�سات
كل من االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة قائمة على ت�شجيع الإ�صالح الدميقراطي ،وت�أييد
الالعبني امل�ستقلني عن احلكومة ،عالوة على عر�ض خرباتهما� .إال �أن دوريهما جاء يف بع�ض
الأحيان بنتائج عك�سية(كما حدث يف �ألبانيا يف الفرتة ما بني  1992و ،1997حيث ف�رست
احلكومة ب�شكل خاطئ دعم االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة على �أنه �ضوء �أخ�رض لتمرير
تدابري جديدة دون الت�شاور مع املعار�ضة �أو املجتمع املدين) .يف املقابل ،بدا االحتاد الرو�سي،
والذي احتفظ بعالقات على الأقل مع النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�سلطوية يف الدول حمل
الدرا�سة ،بدا منقادا ب�أمله يف الإبقاء على �أو تو�سيع نطاق امل�صلحة الرو�سية ،متبنيا الرباجماتية
على ح�ساب املبادئ ،فلم يقدم �سوى القليل من الدعم� -إن مل يكن امتنع عنه -جلهود ت�أ�سي�س
احلكم الدميقراطي.
النتائج:
وبن�سب متباينة ،مل تنجح �أي من الدول ال�سبع يف تلبية توقعات �شعوبها ،و�أخفق معظمها يف
�إحداث تغيريات دميقراطية عميقة الأثر ،وقادرة على اال�ستمرار .ففي �أذربيجان وبيالرو�سيا،
توقفت م�سرية الإ�صالح يف مرحلة مبكرة ،و�رسعان ما عادت الأنظمة امل�ستبدة ،وتركزت
ال�سلطات يف قب�ضتها مرة �أخرى .ويف جورجيا ،و�أوكرانيا ،وقريغيز�ستان� ،أعطت
االحتجاجات يف �أعوام  ،2003و ،2004و 2005فر�صا �أخرى لالنتقال الدميقراطي� .إال
�أن ثمة خماوف يف جورجيا من تركز ال�سلطات يف يد الرئي�س و�أجهزة الدولة امل�ستبدة .ويف
عام  ،2010انتخب الأوكرانيون امل�صابون بخيبة الأمل مر�شح ما قبل الثورة .فيما عاد رئي�س
قريغيز�ستان يف فرتة ما قبل الثورة �إىل حكمه امل�ستبد ،قبل �أن تتم الإطاحة به يف .2010
�أما عن �ألبانيا ،فقد �أ�ساءت �إدارة الفرتة االنتقالية ما بني عامي � 1991إىل  ،1996و�أدى
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�إخفاقها يف �إجراء �إ�صالحات �سليمة يف القطاع الأمني �إىل عجزها عن الت�رصف حني ع�صفت
اال�ضطرابات بالبالد يف  .1997ومنذ ذلك احلني ،قدمت البالد �إ�صالحات حقيقية ومهمة،
�إال �أن ثقافة اال�ستقطاب ال�سيا�سي ال�سائدة جعلت اتخاذ القرار يف الق�ضايا ال�سيا�سية الرئي�سية يتم
ب�شكل �أحادي ،فيما ات�سم التقدم على امل�ستوى الكلي بالبطء الن�سبي.
ويف مولدوفا ،مل ت�أت الفرتة االنتقالية التي بد�أت يف عام  2009بنتائج �رسيعة :حيث
تباط�أت الإ�صالحات بفعل اخلالفات بني االئتالفات احلاكمة ،والعجز عن انتخاب رئي�س
للبالد ،والإخفاق يف الت�صديق على التعديالت الد�ستورية� .إال �أنه ال يزال من املبكر جدا حتديد
ما �إذا كانت عملية االنتقال يف مولدوفا �سوف ت�أتي بفائدة على املدى الطويل.
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�إ�صالحات القطاع الأمني فى �ألبانيا:
التحديات والإخفاقات منذ انهيارالنظام ال�شيوعي
ماريوال كي�ساراكو وبي�سنك باكا

()4

يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية� ،صارت �ألبانيا دولة �شيوعية ديكتاتورية قائمة �إىل حد كبري
على �أفكار �ستالني .وقد �شهدت الفرتة ما بني  1989و 1992انهيار جميع الأنظمة ال�شيوعية
يف دول و�سط وجنوب غرب �أوروبا ،مبا فيها �ألبانيا .و�أجريت �أول انتخابات تعددية يف
�ألبانيا يف مار�س � .1991أما انتخابات عام  ،1992والتي ينظر �إليها عموما على �أنها �أول
عملية انتخابية حقيقية يف البالد ،فقد ح�سمها احلزب الدميقراطي املعار�ض ،ومثل انتقال
البالد �سيا�سيا من احلكم �شبه ال�شمويل �إىل الدميقراطية التعددية حتديا كبريا ،حيث ات�سمت فرتة
منت�صف الت�سعينيات ،على وجه التحديد ،بالفو�ضى.
وتعترب الفرتة ما بني  1992و � 1997أوىل موجات الدميقراطية يف �ألبانيا ،والتي �شهدت
النجاح يف �إحداث �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية كربى .وكانت م�ؤ�س�سات الدولة
يف �ألبانيا تت�سم بال�ضعف البالغ يف بداية مرحلة االنتقال الدميقراطي .فقد افتقرت النخب
ال�سيا�سية اجلديدة �إىل خربة الإدارة الفعالة للبالد ،و�أثبتت يف نهاية املطاف عجزها عن
ت�أ�سي�س هياكل جديدة ،تتمتع بالكفاءة والفعالية .و�صعبت العالقات القائمة على اال�ستقطاب
بني الأحزاب الرئي�سية من التو�صل �إىل توافق على �شكل الإ�صالحات الواجب �إجرا�ؤها.
وبحلول عام  ،1993حتول نظام حكم البالد ب�شكل متزايد �إىل احلكم ال�سلطوي ،ورجع ذلك
ب�شكل جزئي �إىل غياب ف�صل وتوزان ال�سلطات .و�شهدت االنتخابات يف عام  1996انخراط
احلزب الدميقراطي يف عدة خروقات انتخابية.
وبعد دخول الدميقراطية �إىل البالد� ،صار من ال�رضوري �إحداث تغيري يف القطاع الأمني
والعالقات املدنية-الع�سكرية� .إال �أن الإ�صالحات امل�سي�سة واخلادمة لأغرا�ض حزبية �أ�ضعفت
جهود �إ�ضفاء الدميقراطية واملهنية على قطاع الأمن .وقد �صارت نقاط �ضعف القطاع الأمني
جلية يف يناير من العام  1997حني انهارت خمططات اال�ستثمار الهرمي املزيفة ،ودخلت
البالد يف دوامة التمرد .ويف الفرتة التي تلت عام � ،1997أجريت �إ�صالحات جادة يف قطاع
الأمن ب�شكل ناجح ،و�إن مت ذلك بخطى بطيئة يف الأغلب.
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مقدمة:
يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية�,صارت �ألبانيا دولة �شيوعية ديكتاتورية قائمة ب�شكل كبري
على مبادئ �ستالني.وقد �شهدت الفرتة ما بني  1989و 1992انهيار جميع الأنظمة ال�شيوعة
يف دول و�سط وجنوب غرب �أوروبا ،مبا فيها �ألبانيا ،وبدءا من �أواخر الثمانينيات� ،أ�صبحت
الدولة �أقل ميال �إىل االنعزال على �صعيد عالقاتها اخلارجية،وبد�أت يف االندماج يف منظومة
الكيانات الدولية بحلول عام .1990
ويف العام ذاته،خرج الكثري من التظاهرات املطالبة ب�إ�صالحات دميقراطية.وبد�أ حزب
العمال الألباين (احلزب ال�شيوعي الألباين �سابقا) يف �إدخال �إ�صالحات لتحرير االقت�صاد،و�إلغاء
الت�رشيعات القمعية،وال�سماح بت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية.
وعقدت �أول انتخابات تعددية يف �ألبانيا يف مار�س .1991وبالرغم من فوز حزب
العمال الألباين (والذي �سمي فيما بعد باحلزب اال�شرتاكي) ب�أغلبية الربملان،ف�إن احلزب
الدميقراطي املعار�ض حديث الإن�شاء �أبلى بالء ح�سنا يف تلك االنتخابات.ويف �أبريل ،1991
قدم الربملان قانونا �أ�سا�سيا م�ؤقتا ،يحمل ا�سم “قانون الأحكام الد�ستورية الأ�سا�سية” ليحل حمل
د�ستور  ،1976مع تعيني جلنة لو�ضع د�ستور جديد .ومت حتديد �شهر مار�س  1992كموعد
لالنتخابات اجلديدة.
وينظر ب�شكل عام �إىل انتخابات  1992ك�أول عملية انتخابية حقيقية يف تاريخ البالد ،وفاز
فيها احلزب الدميقراطي ب�شكل حا�سم.ومثل انتقال البالد �سيا�سيا من احلكم �شبه ال�شمويل �إىل
الدميقراطية التعددية حتديا كبريا،حيث ات�سمت فرتة منت�صف الت�سعينيات على وجه التحديد
بالفو�ضى.
وي�ستك�شف التقرير تلك التحديات،مركزا على الإ�صالحات يف القطاع الأمني،والتي
�أجريت يف �ألبانيا على مرحلتني :ركزت املرحلة الأوىل على �إ�صالح امل�ؤ�س�سات الأمنية
العامة ،مع الت�صديق على ت�رشيع جديد وفر�ض ت�سل�سل للم�سئوليات ،فيما ركزت املرحلة
الأخرى على بناء هياكل فعالة للحكم الدميقراطي والرقابة على القطاع الأمني.
 :1997-1991املوجة الأوىل لعملية االنتقال:
�إبان الع�رص ال�شيوعي ،تركزت ال�سلطة يف يد القيادات العليا للحزب ال�شيوعي؛ وهو ما
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�أدى ل�ضعف �شديد يف م�ؤ�س�سات الدولة يف بداية مرحلة االنتقال الدميقراطي .وافتقرت
النخبة ال�سيا�سية اجلديدة �إىل القدرة على �إدارة البالد ب�شكل فعال،و�أثبتت -يف نهاية الأمر-
عجزها عن ت�أ�سي�س هياكل جديدة،تتمتع بالكفاءة والفعالية .وفيما نوق�شت م�سودات الد�ستور
اجلديد،ا�ستمر العمل بالقانون الأ�سا�سي امل�ؤقت حتى  ،1998حينما مت اعتماد الد�ستور احلايل
()5
لألبانيا.
ويف خالل ال�سنوات الع�رشين التي تلت انهيار ال�شيوعية ،تنقلت ال�سلطة ما بني احلزبني
الدميقراطي واال�شرتاكي )6(.وكانت الأحزاب ال�سيا�سية هي الالعب الأ�سا�سي على مدار
العقد الأول من الفرتة االنتقالية� .إال �إن غياب تقاليد الف�صل بني احلزب احلاكم والدولة،وما
ي�ستتبعه من غياب م�ؤ�س�سات قوية وم�ستقلة للدولة� ،أدى �إىل عدم خ�ضوع احلزبني للرقابة على
ممار�ساتهما حينما يكون �أحدهما فى ال�سلطة.
وتعد الفرتة ما بني  1992و � 1997أوىل موجات الدميقراطية يف �ألبانيا ،والتي �شهدت
جناح البالد يف �إجراء �إ�صالحات كربى �سيا�سية ،واقت�صادية ،واجتماعية .وبف�ضل الأغلبية
ال�ساحقة التي ح�صل عليها احلزب الدميقراطي يف الربملان ،ونظرا ل�ضعف احلزب اال�شرتاكي
يف الفرتة التي تلت انتخابات عام  1992مبا�رشة ،فقد متكن الأول من ت�شكيل �أجندة
الإ�صالحات ب�شكل منفرد.وقام احلزب الدميقراطي بوعي كامل ب�إق�صاء مناف�سه اال�شرتاكي
من عملية الإ�صالح ،معتربا �إياه امتدادا حلزب العمال و�أ�سالفه ال�شيوعيني.
ويف الفرتة ما بني  1992و � ،1993رشع احلزب الدميقراطي يف حما�سبة قادة النظام
ال�سابق ،فجرت حماكمة عدد من كبار رموزه ،كالرئي�س ال�سابق رامز عاليا ،وزعيم احلزب
اال�شرتاكي ورئي�س الوزراء الأ�سبق فاتو�س نانو؛ �إال �أن النظام احلاكم حتول ب�شكل متزايد �إىل
احلكم ال�سلطوي بحلول  ،1993ورجع ذلك ب�شكل جزئي �إىل غياب ف�صل وتوازن ال�سلطات،
و�شملت الإجراءات التي اتخذها احلزب تقييد املجال املتاح للمعار�ضة ال�سيا�سية ،وفر�ض رقابة
()7
على الإعالم ،والتدخل يف �سلطات الق�ضاء ،وا�ستعمال القوة املفرطة يف حماربة اجلرائم.
وجرت ثالث انتخابات تعددية يف �ألبانيا يف مايو ويونيو  ،1996ومثلت حدثا بالغ الأهمية
بالن�سبة لعملية االنتقال يف البالد؛ وانخرط احلزب الدميقراطي يف تلك الأثناء يف عدة خمالفات
انتخابية ،بغية التم�سك بال�سلطة ،مما دفع جميع الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى ل�سحب مر�شحيها.
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�إ�صالحات القطاع الأمني:
�سهل دخول البانيا فى الدميوقراطية �إحداث حتول فى القطاع الأمنى ،والعالقات املدنية
الع�سكرية ب�شكل عام�.إال �أن اجلي�ش وكربى امل�ؤ�س�سات الأمنية ،كال�رشطة واال�ستخبارات،ظلت
معتمدة ب�صورة كبرية على النخبة التى حتكم بالرغم من انهيار ال�شيوعية.ومتت عملية بناء
امل�ؤ�س�سات عموما ب�صورة �سمحت للقوى ال�سيا�سية احلاكمة بالتحكم يف تلك امل�ؤ�س�سات ،مبا فيها
الأمنية،وذلك بتعيني عنا�رصها،وتنفيذ عمليات تطهري وا�سعة النطاق.كما �أدت الإ�صالحات
امل�سي�سة واملعتمدة على م�صلحة حزبية لإ�ضعاف جهود �إ�ضفاءالدميقراطية واملهنية على
القطاع الأمني.ويف ذلك ال�سياق ،ات�سمت الإ�صالحات بالتغيري املتكرر يف اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات،مع االفتقار خلطط واقعية لإدارة املوارد.
�إ�صالحات القطاع الأمني خالل املوجة الأوىل من عملية االنتقال:
خالل املوجة الأوىل من عملية التحول،تركزت �إ�صالحات القطاع الأمني على بناء
م�ؤ�س�سات وهياكل جديدة ،ف�ضال عن فر�ض ت�سل�سل يف امل�سئوليات؛ �إال �أن تلك الإ�صالحات
كانت م�سي�سة �إىل حد كبري .فقد حاول احلزب الدميقراطي تطهري م�ؤ�س�سات الدولة من
ال�شيوعيني؛ كما �أق�صى معظم امل�سئولني الأمنيني من مواقعهم -والذين افتقر بدال�ؤهم للخربة
الالزمة للقيام ب�أدوارهم ،ولكن احلزب وجد فيهم الوالء له .وكان لذلك الأ�سلوب �أثره
املبا�رش وال�سلبي على �آداء امل�ؤ�س�سات الأمنية ،والتي �صارت� ،إىل حد كبري�،أداة ت�ستخدم
�ضد املعار�ضة ال�سيا�سية ،وو�سيلة لل�ضغط على كل من ينتقد احلكومة علنا.كما جنم عن ذلك
املنهج تقوي�ض الإ�صالحات الهادفة جلعل امل�ؤ�س�سات الأمنية حمايدة وقوية،مما �أفقد الكثري من
املواطنني ثقتهم يف م�صداقيتها.
وات�ضح �ضعف القطاع الأمني يف يناير عام  ،1997حيث �ضاعت مدخرات �آالف
املواطنني يف خمطط ا�ستثمارهرمي مزيف ،مما �ألقى بالبالد يف دوامة التمرد .وكان �صندوق
النقد الدويل قد حذر يف  2006احلكومة الألبانية من مغبة هذه املخططات اال�ستثمارية ،مطالبا
بوقفها� ،إال �أن احلكومة جتاهلت املطلب مع اقرتاب االنتخابات ،وانهارت اال�ستثمارات
الهرمية يف يناير  ،1997وحتول ال�سخط العام �إىل مترد اجتماعي �شهد قيام املواطنني بغزو
القواعد الع�سكرية ،واال�ستيالء على الأ�سلحة قبل �أن ي�سيطروا على املدن الرئي�سية� .أعقب ذلك
انهيار �سلطات الدولة ،وعجز الأجهزة الأمنية عن ا�ستعادة النظام ،فن�رشت قوات دولية
متعددة اجلن�سيات يف البالد ،ثم عقدت انتخابات جديدة يف يونيو ويوليو  ،1997وحقق فيها
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احلزب اال�شرتاكي فوزا حا�سما.
�إ�صالحات القطاع الأمني خالل املوجة الثانية من عملية االنتقال
ميكن اعتبار الفرتة التي تلت عام  1997باملوجة الثانية من عملية التحول يف �ألبانيا ،ومع
عودة حكومة احلزب اال�شرتاكي �إىل ال�سلطة ،واجه احلزب عددا من التحديات ،مثل �إعادة
النظام االجتماعي واالقت�صادي �إىل طبيعته ،ف�ضال عن ا�ستعادة �سيادة القانون والثقة يف
م�ؤ�س�سات الدولة،وكذلك متابعة الإ�صالحات يف �إطار عمليات التكامل مع الناتو واالحتاد
الأوروبي.ويف الفرتة ما بني  1997و ،2000قررت املعار�ضة التي يتزعمها احلزب
الدميقراطي عدم التعاون مع احلكومة ،مما نتج عنه بال�رضورة اتخاذ الكثري من القرارات
املهمة ب�شكل �أحادي (قاطعت املعار�ضة عملية و�ضع الد�ستور واملناق�شات التي دارت حول
م�سودته).
و�شهدت املوجة الثانية من عملية التحول يف �ألبانيا �إ�صالحات كربى يف القطاع الأمني،
توجت بان�ضمام البالد �إىل حلف �شمال الأطلنطي (ناتو) يف �أبريل  .2009و�شهدت الفرتة
املبكرة من تلك املرحلة اعتماد الن�صو�ص القانونية الرئي�سية لإ�صالح القطاع الأمني .ولكن،
يف تكرار لأخطاء احلزب الدميقراطي يف الفرتة ما بني  1992و ،1993قام احلزب
اال�شرتاكي بنقل موظفني من منا�صبهم ،و�أعاد الكثريين ممن متت �إزاحتهم خالل املوجة
الأوىل �إىل مواقعهم ال�سابقة ،وخ�صو�صا يف قطاعي ال�رشطة واال�ستخبارات ،وهو ما جلب
نقدا الذعا ،و�سبب الكثري من اال�ستياء من جانب املعار�ضة.
فيما �ضمت التحوالت والأحداث الكربى يف تلك الفرتة الت�صديق على الد�ستور اجلديد
يف �أكتوبر  ،1998وتعزيز �سيادة القانون ،واال�ستجابة لأزمة �إقليم كو�سوفو ،والتقدم يف
املفاو�ضات لدخول �ألبانيا يف ع�ضوية االحتاد الأوروبي.
دور املجتمع الدويل فى �إ�صالح القطاع الأمني:
لعب املجتمع الدويل دورا هاما يف تعزيز وت�شجيع الإ�صالح يف القطاع الأمني ،خ�صو�صا
الواليات املتحدة(يف فرتة الت�سعينيات بالتحديد) واالحتاد الأوروبي .و�أدت احلروب يف
يوغو�سالفيا �إىل خلق وتعزيز عالقات التعاون مع حتول �ألبانيا �إىل �رشيك ا�سرتاتيجي للواليات
املتحدة وحلف الناتو يف تدخالتهما يف منطقة البلقان .فمع حاجتها حلليف يعتمد عليه� ،ساندت
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الواليات املتحدة احلزب احلاكم بال حتفظ ،و�صارت ثاين �أكرب دولة مانحة للدعم االقت�صادي،
وال�سيا�سي ،والع�سكري بعد �إيطاليا� )8(.إال �أن احلزب الدميقراطي احلاكم ()1997-1992
ف�رس ب�شكل خاطئ م�ساعي الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي لت�شجيع وجود حكومة قوية،
ف�رشع يف تنفيذ �إ�صالحات دون ت�شاور.
كما �أ�سهمت احلروب يف كو�سوفو ،وا�شرتاك �ألبانيا يف عمليات الناتو حلفظ ال�سالم يف ت�رسيع
وترية الإ�صالحات الأمنية.و�أثناء تنفيذ الناتو لعلمياته يف كو�سوفو ،كانت �ألبانيا �أوىل دول
غرب البلقان التي يتم تزويدها بخطة عمل ع�ضوية الناتو.وقد حددت خطة عمل الع�ضوية-
جنبا �إىل جنب مع عملية حتقيق اال�ستقرار،وعالقات ح�سن اجلوار� -أجندة الإ�صالحات يف
القطاع الأمني ،والحقا ،اندماج �ألبانيا يف البناء الأوروبي الأطل�سي.
وقد كان للدعم املايل والإ�رشاف من جانب االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة دور
رئي�سي يف جناح برنامج �إ�صالح القطاع الأمني؛ ولكن يف الفرتة التي تلت العام ،1997
�صار الدعم الأوروبي والأمريكي لهذا الربنامج م�رشوطا ومنظما �أكرث من ذي قبل ،وعملت
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي كو�سطاء بني الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية؛ �إال �أن ذلك
الدعم الدويل القى انتقادات لتجاهل االحتياجات املحلية (على �سبيل املثال،و�أثناء عملية
و�ضع الد�ستور وترتيب الأولويات ،مل ي�أخذا يف االعتبار ب�شكل ٍ
كاف احتياجات و�إمكانيات
()9
الدولة،مما جعل التنفيذ �أمرا �صعبا).
�إ�صالح منظومة الدفاع:
حتى انهيار ال�شيوعية،ا�ستغل اجلي�ش داخليا يف الدفاع عن النظام ال�شمويل يف مواجهة
التحديات،وعمل اجلي�ش حتت �سيطرة �شاملة من احلزب ال�شيوعي.و�أدى هذا لرتاجع �شديد
()10
يف املهنية وزوال �أي �إح�سا�س بهوية اجلي�ش كم�ؤ�س�سة.
خالل ال�سنوات الأوىل من عملية التحول ،و�ضعت احلكومة خططها بنية احلفاظ على بناء
الدولة ،وا�ستمرار امل�سئولني الأمنيني يف منا�صبهم ،وخ�صو�صا يف الفرق الع�سكرية الكبرية،
()11
رغم �ضخامة حجم ذلك القطاع.
ومع ذلك ،مت تقلي�ص �أعداد اجلند خالل فرتة الت�سعينيات ،وجرت عملية �إعادة هيكلة،
مما �أدى لإغالق مواقع ع�سكرية متاما �أو جزئيا ،مع �إعادة توزيع الوحدات الع�سكرية .وما
بني  1992و ،1994مت ت�رسيح �أكرث من � 17000ضابط وجندي ،منهم � 9500أخرجوا من
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اخلدمة بني 1992و . 1995وقد �أدت تلك الإجراءات ب�شكل ملحوظ �إىل التقليل من جاذبية
الع�سكرية كوظيفة يف �أعني ال�شباب )12(.وكان من �أكرب نقائ�ص عملية الإ�صالح عدم تنفيذ
()13
برامج لإعاد �ضم الع�سكريني ال�سابقني ،والذين مل يتلقوا �أي دعم من الدولة.
وعلى الرغم من الدعم الذي وفره الناتو ،فقد ات�سم التقدم يف عملية �رصف والتخل�ص من
الأ�سلحة والذخائر الزائدة ،والتي �صنعت خالل احلرب الباردة ،بالبطء .و�أدى ذلك �إىل
وقوع كثري من تلك اال�سلحة يف �أيدي املدنيني �أثناء التمرد الذي �شهدته البالد يف �أوائل عام
 .1997وحول ذلك الو�ضع اال�ضطرابات املدنية �إىل حالة طوارئ ،مما �أدى لتمدد الأزمة،
وت�أخري ا�ستعادة م�ؤ�س�سات الدولة .وبعد �أحداث  ،1997مت و�ضع برنامج جديد لتدمري
خمزون الأ�سلحة� ،إال �أنه �سار هو الآخر بخطى بطيئة �إىل حد ما ،كما �أدى �إىل خ�سائر يف
الأرواح عندما انفجر م�ستودع للأ�سلحة يف مار�س ،)14(2008وهي الكارثة التي �ألقت ال�ضوء
()15
على ف�ساد امل�ؤ�س�سات الع�سكرية،واالفتقار لل�سيطرة املدنية،والرقابة على القطاع الدفاعي.
�إ�صالح �أجهزة ال�شرطة واال�ستخبارات :من �سيطرة الدولة �إىل املجتمع:

�إ�ستخدمت �أجهزة ال�رشطة واال�ستخبارات يف ظل الأنظمة ال�شمولية لل�سيطرة على املجتمع
عرب التخويف ،فبينما ت�شكلت الإ�صالحات يف كال القطاعني يف �ضوء الإرث الذي خلفته
ال�شيوعية ،مل تقدم �أية مبادرات �إ�صالحية كربى يف بداية الت�سعينيات.
وخالل املوجة الأوىل من عملية التحول ،خ�ضعت �أعمال ال�رشطة واال�ستخبارات لنفوذ
�سيا�سي قوي .وحتى عام  ،1998اعتربت ال�رشطة فرعا من فروع اجلي�ش ،ومل ت�أت
الإ�صالحات بنتائج بعيدة املدى .ويف �أحيان كثرية ،كان حزب املعار�ضة� ،أيا كان ،يتهم
احلزب احلاكم با�ستخدام �أجهزة ال�رشطة واال�ستخبارات �ضد معار�ضيه ال�سيا�سيني،ومل تكن
مدعاة للده�شة �أن تنال �أجهزة اال�ستخبارات االنتقادات،فيما هوجمت �أجهزة ال�رشطة ملمار�ستها
ال�ضغوط يف االنتخابات ،ومقابلة التظاهرات املوالية للمعار�ضة بالقوة املفرطة.
وقد �سبب اعتبار اال�ستخبارات وال�رشطة واجلي�ش كـ»القوات امل�سلحة» م�شكالت كبرية
خالل �أحداث ،1997حيث و�ضع اجلي�ش حتت �إمرة اال�ستخبارات التي �أخذت يف توجيه
عمليات اجلي�ش لقمع التمرد يف جنوب البالد.
وقد مثل ذلك �سابقة خطرية(،)16و�أثرت ممار�سات تلك الأجهزة �سلبا على �سمعتها بني
املواطنني.ومع تفكك جهاز ال�رشطة �إبان الأزمة ،وبعد انتخابات  1997مبا�رشة� ،صارت
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�أولوية لدى احلكومة �أن جتري الإ�صالحات يف هذا اجلهاز ب�سبل �أكرث فعالية.ون�ص د�ستور
عام  1998على �إخ�ضاع �أجهزة اال�ستخبارات وال�رشطة ل�سلطة مدنية ،ومت تغيري م�سمى
جهاز اال�ستخبارات الوطنية �إىل جهاز اال�ستخبارات الألبانية يف عام  ،1998وبد�أت عملية
�إعادة هيكلته منذ حينها.
وكانت �أوىل وكربى اخلطوات التي اتخذت يف �سبيل �إ�صالح جهاز ال�رشطة هي ت�أ�سي�س
وحدة ال�رشطة اال�ست�شارية متعددة اجلن�سيات من جانب احتاد غرب �أوروبا (،)EPAM
وا�ستمر تفوي�ضها ،والتي عملت على تدريب ال�رشطة الألبانية وم�ساعدتها يف حفظ النظام،
حتى  .2001وهدفت الإ�صالحات يف قطاع ال�رشطة �إىل التعزيز من قيم الدميقراطية يف
اخلدمة ،و�إطالق �أن�شطة �رشطة املجتمع ،والتغلب على فجوة الثقة بني املدنيني ورجال
البولي�س )17(.ولكن ،وكما هو احلال يف �سائر القطاعات الأمنية� ،سارت وترية الإ�صالح يف
جهاز ال�رشطة ببطء؛ فحجم قوات ال�رشطة كان ال يزال يف حاجة �إىل تقلي�صه من �أجل تطوير
كفاءتها ،وتوفري موارد كافية لتح�سني ظروف العمل ورفع املرتبات .كما برزت م�شاكل
�أخرى كاحلاجة �إىل التطوير يف عملية انتقاء عنا�رص ال�رشطة ،وجودة �أدائها ،وتدريبها،
وخ�صو�صا فيما يتعلق بجزئية احرتام حقوق الإن�سان.
ا�ستنتاجات:
لعب مرياث ال�شيوعية دور ًا مهم ًا يف التوجه احلكومي لإ�صالح قطاع الأمن يف �ألبانيا؛
فالتوجهات ال�سلطوية للحكومة خالل املراحل الأولية للتحول الدميقراطي ،وبيئة اال�ستقطاب
ال�سيا�سي ،وغياب التن�سيق والت�شاور واالتفاق حول الإ�صالحات الأ�سا�سية �أدت �إىل زيادة
ال�صعوبات �أمام تلك العملية املعقدة .يف ال�سنوات الأوىل كانت تلبي التغيريات املطروحة
حاجات املدى الق�صري للحكام اجلدد ،وبالتحديد تقوية قب�ضتهم على ال�سلطة وتهمي�ش النظام
ال�سابق .كما كان هناك غياب لر�ؤية وا�ضحة عن ماهية التغيريات املطلوبة على املدى الطويل،
والف�شل يف حتديد العوائق وال�صعوبات املحتملة لتنفيذ ال�سيا�سات.
ب�شكل عام ،كانت الإ�صالحات تطلق وتدعم فقط من جانب احلزب احلاكم ،مع جتاهل
�أو منع املعار�ضة من احلوار حول تلك الإ�صالحات .وت�سبب تنقل ال�سلطة بني احلزبني
الدميقراطي واال�شرتاكي ،مع ميل كالهما لتعيني مواليهم يف املنا�صب العليا يف �أجهزة الأمن،
يف ت�أخري تنفيذ الإ�صالحات.
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ق�صة �إخفاق:
الطريق �إىل �ساللية الباترميونيالية
اجلديدة( )msilainomirtapoeNفى �أذربيجان
�صامويل لوزاك

()18

ح�صلت �أذربيجان -وهي جمهورية �سوفيتية �سابقة يف جنوب القوقاز -على اال�ستقالل يف
� 18أكتوبر  .1991وقبل �شهر من ذلك التاريخ� ،أعيد انتخاب رئي�س اجلمهورية ال�سوفيتية
�أياز موتاليبوف رئي�سا لأذربيجان يف انتخابات ذات مر�شح وحيد .وقد �أ�شعل ال�رصاع ب�إقليم
ناجورنو كاراباخ االنف�صايل احتجاجات �شعبية �أدت �إىل ا�ستقالة موتاليبوف يف مار�س ،1992
وتولت ال�سلطة من بعده اجلبهة ال�شعبية ،والتي برزت �إبان فرتة البريو�سرتويكا .وقد قوت
اجلبهة �سيطرتها على ال�سلطة ،ويف يونيو � ،1992صار زعيمها �أبو الفا�س ال�شيبي �أول رئي�س
(والوحيد) لأذربيجان الذي يتم انتخابه ب�شكل دميقراطي� .إال �أن �رشعية النظام احلاكم قو�ضت
بفعل الإخفاقات الع�سكرية ،و�ضعف احلالة االقت�صادية ،وارتفاع م�ستويات الف�ساد ،و�أ�سلوب
احلكم الأوتوقراطي ،والعجز عن ك�سب ت�أييد كربى القوى الإقليمية .وقد ت�سببت عودة حيدر
علييف الزعيم ال�سيا�سي لأذربيجان يف يونيو  1993يف توقف الزخم الدميقراطي والت�أ�سي�س
لنظام “باترميونيايل” جديد وخالفة �سيا�سية توريثية .وبعد وفاة علييف يف  ،2003خلفه يف
احلكم ولده �إلهام.
مقدمة:
بعد �سقوط �سور برلني يف  ،1989وانهيار االحتاد ال�سوفييتي يف  ،1991زادت الآمال
ب�أن تتمكن �أوروبا ال�رشقية من التطلع مل�ستقبل من الدميقراطية� .إال �أن التحول �إىل اقت�صاديات
ال�سوق والليربالية ال�سيا�سية �أثبتا ف�شلهما يف مرحلة ما بعد ال�سوفييت .ففي عام  ،1997قال
حيدر علييف ،ثالث ر�ؤ�ساء �أذربيجان بعد اال�ستقالل« :بع�ض النا�س يعتقدون �أننا البد �أن
ننجح يف بناء الدميقراطية يف وقت موجز ،ولكن ذلك م�ستحيل .ف�أذربيجان دولة �شابة
والدميقراطية تعد بالن�سبة �إليها مفهوما جديدا .الدميقراطية لي�ست كتفاحة ت�شرتيها من ال�سوق
وتذهب بها �إىل البيت» .وال تزال �أذربيجان مع ذلك يف حاجة لأن تخطو خطى كبرية جتاه
احلكم الدميقراطي ،فقد ا�ستبدلت القمع ال�سوفييتي بحكم �ساليل �سلطوي.
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وتركز تلك الدرا�سة على الفرتة ما بني مار�س  1992ويونيو  ،1993حيث �أعقبت
االحتجاجات ال�شعبية قيام قادة الع�رص ال�سوفييتي-الذين احتفظوا مبنا�صبهم ال�سيا�سية بعد
اال�ستقالل -بالتنحي ،وت�سليم ال�سلطة �إىل اجلبهة ال�شعبية ،مما منح منفذا للح�صول على «فر�صة
دميقراطية».
احلروب ،والف�ساد ،والإ�صرار على ال�شرعية الد�ستورية:
يف  ،1988بد�أ ال�رصاع امل�سلح بني العرقيات الأرمينية االنف�صالية والأذريني حول و�ضع
�إقليم ناجورنو كاراباخ ،وت�صاعد النزاع مع تفكك االحتاد ال�سوفييتي يف �أواخر .1991
فيما �أدت الهزائم الع�سكرية الالحقة يف �أوائل  1992الحتجاجات �شعبية �ضد القادة ال�سيا�سيني
يف �أذربيجان ،وكان معظم ه�ؤالء هم الأ�شخا�ص �أنف�سهم الذين حكموا البالد �إبان احلقبة
ال�شيوعية.ويف مار�س من العام  ،1992ويف انقالب �شعبي �سلمي �إىل حد كبري ،ا�ستقال
الرئي�س موتاليبوف من من�صبه .ويف مايو ،ت�صدت اجلبهة ال�شعبية ملحاولة من جانب املوالني
للرئي�س موتاليبوف ال�ستعادة ال�سلطة،ون�صبت نف�سها حكومة لأذربيجان.وفيما كانت انتفا�ضة
مار�س -مايو  1992من الناحية الظاهرية رد فعل للإخفاقات الع�سكرية� ،إال �أنها عك�ست
كذلك رغبة الأذريني يف طي ال�صفحة ال�سوفييتية.
ويف يونيو  ،1992انتخب �أبو الفا�س ال�شيبي رئي�سا يف انتخابات اعتربت ذات م�صداقية،
ولكن مت�رسعة يف الوقت ذاته.ويظل ال�شيبي الرئي�س الوحيد يف تاريخ �أذربيجان الذي تبنى
�إ�صالحات دميقراطية ،وانتخب ب�شكل نزيه.ولكن على مدار االثني ع�رش �شهرا التالية ،عجز
كلٌ من ال�شيبي واجلبهة عن التغلب على �أربعة حتديات رئي�سية ،مما �أدى �إىل الإطاحة بالنظام
يف يونيو .1993
�أوال ،بالرغم من اعتقاد ال�شيبي ب�أن اخلط�أ الأكرب ملوتاليبوف كان هو االلتفاف الدائم على
الد�ستور ال�سوفييتي لعام � ،1978إال �أنه مل ي�سع لو�ضع د�ستور جديد ،م�ؤمنا ب�أنه رغم النقائ�ص
التي ي�شملها الد�ستور ،ف�إن بالده يف حاجة لرتكيز طاقتها يف احلملة الع�سكرية،وتعزيز مكا�سب
القوى ال�سيا�سية الدميقراطية )19(.كما �أن قرار ال�شيبي بتعيني -بدال من انتخاب -هيئة ت�رشيعية
جديدة ،يعك�س ر�ؤيته املنا�رصة لل�رشعية الد�ستورية .وعلى الرغم من �صفاء نيتها ،ف�إن عدم
قدرة اجلبهة ال�شعبية على الن�أي بنف�سها عن املمار�سات الأوتوقراطية قلل من فر�ص جناح
االنتقال الدميقراطي.
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ثانيا ،وعلى الرغم من قيام اجلبهة ال�شعبية بهجوم م�ضاد يف يونيو  ،1992ف�إنها عجزت
عن تبديل الو�ضع الع�سكري يف ناجورنو كاراباخ .فقد كانت النجاحات الع�سكرية تعتمد
على قادة احلرب الأذريني الذين �أداروا جيو�شهم اخلا�صة.ولكن ما �إن ان�سحب ه�ؤالء من
اخلطوط الأمامية� ،صار اجلي�ش الإذربيجاين �ضعيفا بحيث ال يقوى على مقاومة القوات
الأرمينية .ومرة �أخرى ،فقدت �أذربيجان املزيد من الأر�ض،و�رشع العامة يف االحتجاج
على الإخفاقات الع�سكرية اجلديدة .فيما واجهت اجلبهة ال�شعبية حتديا �آخر خطريا ،متثل
يف الوحدات الع�سكرية غري التابعة للدولة.ففي يونيو  ،2003قام القائد امليلي�شياوي البارز
�سورات هو�سينوف بانقالب يف مدينة جاجنا ،ملحقا الهزمية باحلر�س اجلمهوري .و�آلت
التطورات يف النهاية �إىل �سقوط حكومة اجلبهة ال�شعبية.
ثالثا ،ت�سببت حرب كاراباخ يف انهيار االقت�صاد الذي كان قد �ضعف بالفعل جراء انهيار
االحتاد ال�سوفييتي .وقد كانت �أذربيجان �إبان احلقبة ال�سوفييتية معروفة بكونها واحدة من �أكرث
دول االحتاد ال�سوفييتي ف�سادا .وقد زاد «اقت�صاد فرتة احلروب» من الف�ساد امل�ست�رشي �أ�سا�سا،
والذي �أ�ضعف بدوره من جهود فر�ض اال�ستقرار ودفع النمو االقت�صادي.
رابعا ،مل ينجح ال�شيبي يف الفوز بدعم القوى الإقليمية الكربى ،على الأخ�ص تركيا
ورو�سيا .وفيما رحبت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي بالدميقراطية النا�شئة يف
�أذربيجان� ،أبدت كلٌ من �أنقرة ومو�سكو تخوفهما من ال�سيا�سات اخلارجية للجبهة ال�شعبية.
وبالتحديد ،ت�سببت مواقف ال�شيبي الوطنية يف ا�ستعداء رو�سيا ،فيما ر�أت تركيا �أنها قد تت�سبب
يف �رضب اال�ستقرار يف املنطقة ،كما ت�سببت مواقف ال�شيبي القومية يف منع تلك القوى املهيمنة
من ت�شديد قب�ضتها على جنوب القوقاز .لذا ،فقد خ�رس ال�شيبي دعم �أكرب حليفني تقليديني له.
ومع وجود تهديد بانقالب من جانب قادة القوات امليلي�شيات ،وانهيار االقت�صاد،
والإخفاقات الع�سكرية يف حرب ناجورنو كاراباخ� ،صار الطريق ممهدا �أمام حيدرعلييف
للعودة �إىل ال�سلطة .كان علييف قد �سبق له تويل منا�صب رفيعة يف �أذربيجان ،مثل رئا�سة
جهاز الكي جي بي يف �أذربيجان ،والأمني العام الأول للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ب�أذربيجان ،وكذا نائب رئي�س وزراء االحتاد ال�سوفييتي .ويف عام � ،1993صار علييف
رئي�سا لربملان ناخت�شيفان ،وهي مدينة �آذرية معزولة تقع بني تركيا و�أرمينيا .وحمل حكم
علييف �صورة اال�ستقرار والقيادة القوية ،وكمالذ �أخري من الأزمة ،دعا ال�شيبي علييف
للتفاو�ض مع قادة امليلي�شيات .وبعد هروب ال�شيبي ،انتخب الكثري من منا�رصي ال�شيبي يف
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الهيئة الت�رشيعية علييف رئي�سا للجمعية الوطنية ،ومنحوه بذلك �سلطات رئا�سية فعلية .ويف
�أغ�سط�س عام  ،1993مت تنحية ال�شيبي من الرئا�سة ب�شكل ر�سمي ،وبعدها انتخب علييف
رئي�سا يف �أكتوبر بح�صوله على  %99من الأ�صوات؛ كنتيجة ر�سمية لالنتخابات التي �شهدت
ن�سبة م�شاركة و�صلت �إىل .% 97
كان �أمام علييف وقتئ ٍذ خياران� ،إما ال�سعي لتطوير الإ�صالحات التي بد�أها �سلفه ،و�إما
ا�ستن�ساخ ال�سيا�سات الأوتوقراطية نف�سها التي خدمت م�صاحله بنجاح يف ال�سبعينيات .وعلى
خطابا من امل�صطلحات الدميقراطية نف�سها ،ف�إنه قام بتعزيز قاعدة حكمه
الرغم من تبني علييف
ً
بت�أ�سي�س نظام «باترميونيايل» جديد اعتمد فيه على ال�صالت الع�شائرية والنخب ،مع العودة
�إىل �أ�سلوب حكم ا�ستبدادي جنم عنه ب�شكل مبا�رش وقف الزخم الدميقراطي الذي ن�ش�أ بني 1991
و.1993
�ضعف امل�ؤ�س�سات وقوة ال�شبكات غري الر�سمية:
متيز ع�رص علييف ب�سمتني رئي�سيتني :قوة ال�شبكات غري الر�سمية ،و�ضعف م�ؤ�س�سات
الدولة.فمن يونيو �إىل �أكتوبر  ،1993وب�صفته «رئي�سا للجمعية الوطنية جلمهورية �أذربيجان،
وجمدد ال�سلطات غري العادية لرئي�س اجلمهورية»� ،شهد علييف تنازل اجلمعية الوطنية عن
كثري من �سلطاتها .كان من املفرت�ض للجمعية الوطنية �إبان حكم اجلبهة ال�شعبية �أن تكون قلب
دميقراطية �أذربيجان اجلديدة ،ولكن مع حتولها �إىل الت�صديق الأعمى على �سيا�سات علييف،
ر�سمت اجلمعية م�صريها بنف�سها .وما �إن دبر علييف انتخابه رئي�سا ،قام بتوزيع املنا�صب
الوزارية والربملانية على الع�شائر والنخب لك�سب ت�أييدهم ومتكينهم من ت�أ�سي�س �شبكات الف�ساد
اخلا�صة بهم .كما �شدد علييف من قب�ضته على وزارات الداخلية ،والدفاع ،واال�ستخبارات.
وقد دفعته االنقالبات الع�سكرية الفا�شلة التي نفذت يف �أكتوبر  1994ومار�س � 1995إىل اتخاذ
تدابري جديدة لإ�ضعاف القوات امل�سلحة.
وقد و�ضع علييف د�ستور  ،1995والذي مت اال�ستفتاء عليه ،حلاجته �إىل مكاف�أة الع�شائر
والنخب التي �ساعدته على الو�صول �إىل من�صب الرئا�سة.وجعل د�ستور 1995عملية �صنع
القرار ال�سيا�سي مرتكزة يف يد الرئي�س ،مبا ي�ضعف من دور الربملان واحلكومة .فيما وزعت
احلقائب الوزارية تبعا للم�صالح ال�شخ�صية ال الكفاءة .وبا�ستغالل موارد الدولة� ،صارت �أي
نخبة قادرة على ت�أمني و�إدارة �شبكة حما�سيبها ،حمققة الفائدة لأتباعها ال للدولة .وقد �أعاقت
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تلك ال�سيا�سة �أي جهود فعالة لبناء الدولة ،مما �أدى �إىل قيام دولة «نيوباترميونيالية».
وقد عززت طفرة الغاز والنفط التي حظيت بها البالد فج�أة يف �أواخر الت�سعينيات من و�ضع
النخب .فمع �ضعف م�ؤ�س�سات الدولة ،مل تبذل جهود كافية ل�ضمان اال�ستغالل الدائم ملوارد
النفط ل�صالح الأذريني العاديني على املدى البعيد .بدال من ذلك ،ا�ستغلت تلك النخب �أموال
النفط لإثراء نف�سها ومتويل �شبكات حم�سوبيها ،مثال عن طريق توجيه املخ�ص�صات االجتماعية
لتلبية مطالب عمالئها� ،أو �إزالة �أي �شعور بعدم الر�ضا لديهم .ومع متتع الطبقة احلاكمة مبثل
تلك ال�سلطات ،مل يعد لديها �أي حافز لتطويرال�سلطة الت�رشيعية �أو �أ�سلوب احلكم� ،أو �ضمان
منو اقت�صادي بعيد املدى .و�صار الإنفاق االجتماعي هو الهدف الأ�سا�سي لتلك الرثوة النفطية،
مما �أ�ضعف التنوع االقت�صادي.
وقد مثلت عودة علييف �إىل ب�ؤرة امل�شهد ال�سيا�سي نهاية عملية االنتقال الدميقراطي يف
�أذربيجان؛ فمع خو�ض احلرب �ضد �أرمينيا حتى  ،1994وانهيار االقت�صاد ،قتلت احلما�سة
الدميقراطية التي ن�ش�أت مع انتخاب ال�شيبي ،وان�رصفت �أنظار املواطنني عن احلاجة �إىل
الإ�صالح ال�سيا�سي .وقد كان الهدف من وراء �إن�شاء دولة املح�سوبية هو �إر�ضاء النخب
الأوليجاركية ،مما �ضمن بقاء النظام ومنع �أية انقالبات .و�أدت العودة �إىل احلكم الأتوقراطي
�إىل و�ضع الإ�صالحيني حتت ال�سيطرة .ومع تدفق عوائد النفط على ميزانية الدولة ،كان
الوقت قد فات بالفعل لتغيري النظام «النيوباترميونيايل» املرت�سخ.
فر�ص �ضائعة:
وبتحليل ذلك التاريخ ميكن حتديد عدد من الأخطاء الرئي�سية التي وقعت فيها حكومة
ال�شيبي.
�أوال ،مع عجز الدولة عن التعامل مع الالعبني ال�سيا�سيني ذوي القوة الع�سكرية الذين
يتحركون داخل حدودها ،كان لزاما على ال�شيبي الإ�رساع ببناء امل�ؤ�س�سات ،مبا ي�شمل اتخاذ
تدابري لتقوية اجلي�ش و�إ�صالحه .فقد كان اعتماد ال�شيبي على الربملانيني وحدهم يعني �أنه واقع
حتت رحمة طموحاتهم وت�رصفاتهم ،مما �أدى يف النهاية �إىل الإطاحة به.
ثانيا،توجب على ال�شيبي �أن يقاطع ب�شكل حا�سم العادات الأوتوقراطية لأذربيجان،مع
و�ضع جدول زمني لكتابة د�ستور جديد قائم على املبادئ الدميقراطية ،ثم �إجراء انتخابات
برملانية .فقد كان من �ش�أن ذلك �أن يعزز من �رشعية نظام اجلبهة ال�شعبية ،والتي تبخرت بفعل
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الإخفاقات الع�سكرية يف �أوائل .1993
ثالثا،تعني على ال�شيبي �أن يدرك �أهمية عدم ا�ستعداء جريان �أذربيجان الأقوياء .فبينما
رحبت �أنقرة ب�شكل عام بت�أكيد اجلبهة على هويتها الرتكية� ،أدت عالقات اجلبهة ال�سيئة مبو�سكو
�إىل ت�أييد الأخرية خل�صومها الرئي�سيني وعودة حيدر علييف �إىل ال�سلطة يف يونيو .1993
رابعا ،كان ينبغي على ال�شيبي �أن يوقع انفاقيات النفط ما �إن �صارت جاهزة يف ربيع
 ،1993فقد كان لذلك �أن يوفر املوارد املالية التي كان يحتاج �إليها االقت�صاد املنهار ب�شكل
ملح ،و�ضمان م�ستقبل م�رشق.و�أدى تغيري �شكل املفاو�ضات النفطية يف اللحظات الأخرية �إىل
ت�أخري التوقيع ،وزيادة خماوف جمتمع ال�رشكات الدويل.
خال�صة:
يتعلق ف�شل االنتقال ال�سيا�سي يف �أذربيجان �إىل حد كبري بفقدان اجلبهة ال�شعبية ل�رشعيتها.
وب�شكل متناق�ض ،بدا حيدر علييف ،املعروف بحكمه ال�سلطوي ،لكثري من الأذريني على �أنه
يتمتع ب�رشعية �أكرب من �أبي الفا�س ال�شيبي ،الزعيم املنتخب ب�شكل دميقراطي .وتتمثل الأخطاء
الأ�سا�سية للجبهة ال�شعبية يف الإعرا�ض عن و�ضع د�ستور جديد حتى وقت الحق ،واالعتماد
الزائد على املنا�رصين ،و�إخفاق ال�شيبي يف اكت�ساب دعم وا�سع النطاق عرب قطاعات املجتمع
الأذربيجاين (وخ�صو�صا النخبة) ،ف�ضال عن الع�شوائية وعدم االنتظام التي ات�سمت بها ال�سيا�سة
اخلارجية للجبهة ال�شعبية ،والتي ت�سببت يف نفور رو�سيا ،وظهور حتفظات لرتكيا والواليات
املتحدة على دعمهما للنظام احلاكم.
وعلى الرغم من ذلك املنهج ال�سلطوي واالعتماد على املح�سوبية من جانب علييف ،ف�إن
الأخري جنح يف �إ�ضفاء ال�رشعية على حكمه داخل وخارج البالد .وكان لتوفر عوائد النفط
الف�ضل ب�شكل جزئي يف قدرة علييف على تخ�صي�ص موارد مالية ل�ضمان قيام �شبكاته الزبونية
بتوفرياحتياجات النا�س ،مبا يعزز من و�ضعه ومكانة نخبته.
بيد �أن االعتماد على تلك ال�شبكات بدال من وجود م�ؤ�س�سات دولة قوية كان م�سارا خطريا؛
فعلى الرغم من �أن ذلك النظام قد يكون ناجحا على املدى الق�صري ،ف�إنه ي�ؤدي على املدى
البعيد �إىل زيادة الت�ضخم ،واتخاذ الف�ساد �إطارا م�ؤ�س�سيا ،و�سوء توزيع املوارد املالية مبا يعوق
تنمية �سائر قطاعات االقت�صاد ،وي�صبح بقاء النظام احلاكم وا�ستقرار الدولة مهددين.
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عملية االنتقال ال�سيا�سي فى بيالرو�سيا..
ما بني ال�شمولية ال�سوفييتية وال�سلطوية ال�سوفييتية اجلديدة
�أندريه ياهوراو

()20

ح�صلت بيالرو�سيا على ا�ستقاللها يف  1991يف الوقت الذي بد�أ فيه االحتاد ال�سوفييتي
يف االنهيار .ومل يكن هناك يف ذلك الوقت �إجماع على النظام ال�سيا�سي للبالد وتوجهاتها
اجليو�سيا�سية يف امل�ستقبل .ورغم احتفاظ احلر�س ال�شيوعي القدمي ب�أغلبية الربملان ،ف�إن
اجلماعات املدافعة عن الدميقراطية والوطنية ات�سمت بالن�شاط واجلر�أة يف التعبري عن الر�أي،
فوفرت بديال للعمل ال�سيا�سي اخلا�ضع لل�سلطات� .إال �أن بيالرو�سيا عانت من �سل�سلة من
الأزمات الهيكلية ،جاهدت حللها لأ�سباب عدة.
ففي �أواخر  1991و�أوائل  ،1992حققت جمموعة الربملانيني الوطنيني املنا�رصين
للدميقراطية عددا من االنت�صارات ال�سيا�سية ،مبا فيها تر�شيح رئي�س الربملان ،والذي عمل
كرئي�س �صوري للدولة� .إال �أن �أزمات ال�سلطة واحلكومة مل حتل ،وعجز دعاة الدميقراطية
عن الدفع لإجراء انتخابات جديدة �أو �إحداث �إ�صالحات للربملان يف الفرتة التي حظوا فيها
بزخم �سيا�سي .وبحلول عام  ،1994كانت جمموعة الربملانيني ال�شيوعيني اجلدد املحافظني قد
ا�ستعادت زمام املبادرة ،ومتكنت من الدفع باجتاه تبني اعتماد د�ستور جديد كان يف �صميمه
منح �سلطات رئا�سية �أقوى.
يف عام  ،1994بد�أت �أزمة اقت�صادية يف الربوز ،وكانت �شديدة لدرجة �أن �أثرت على
�أ�سلوب حياة املواطنني العاديني .وجرت �أول انتخابات رئا�سية يف البالد يف العام ذاته،
و�سجل فيها الربملاين ذو ال�سيا�سات ال�شعبوية� ،أليك�ساندر لوكا�شينكو ،فوزا حا�سما ،متبنيا
برناجما �سيا�سيا قائما على مكافحة الف�ساد واملبادئ ال�سوفييتية اجلديدة .و�سارع لوكا�شينكو
بو�ضع م�ؤ�س�سات الدولة حتت �سيطرته قبل عقد االنتخابات الربملانية يف ،1995وظل حمكما
قب�ضة نظامه الأوتوقراطي منذ ذلك احلني.
مقدمة:
�أدى انهيار وتفكك االحتاد ال�سوفييتي ما بني  1989و� 1991إىل �إثارة �أ�سئلة �أ�سا�سية
يف الدول حديثة اال�ستقالل ،فيما يت�صل بتوجهاتها اجليو�سيا�سية ،والنظام ال�سيا�سي الذي
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�سيتم اختياره.وحددت الإجابات على تلك الأ�سئلة عمليات االنتقال التي مرت بها خم�س
ع�رشة دولة يف احلقبة ما بعد ال�سوفييتية.وقد ا�ستطاعت دول و�سط �أوروبا وبحر البلطيق
(ليتوانيا،والتفيا،و�إ�ستونيا) بحلول �أواخر الت�سعينيات �أن تبني م�ؤ�س�سات دميقراطية �إىل
حد ما ،بينما �أنتجت عدة دول �سوفييتية �سابقةعددا من النظم ال�سيا�سية املتنوعة ما بني �شبه
دميقراطية غري م�ستقرة،و�سلطوية م�ستقرة .فيما �ضمت الفئة الثانية من تلك الدول جمهورية
بيالرو�سيا ،حيث،وبعد فرتة ق�صرية من احلكم الدميقراطي امل�ضطرب ،بد�أ �أول الر�ؤ�ساء
املنتخبني �ألي�سكاندر لوكا�شينكو يف بناء حكم �أوتوقراطي.
وت�ستك�شف تلك الدرا�سة الأحداث التي جرت خالل ال�سنوات الأوىل من ا�ستقالل بيالرو�سيا
( .)1996 -1990وت�سعى للإجابة عن ت�سا�ؤل :ما الذي منع بيالرو�سيا من �أن ت�سلك نهج
جريانها يف منطقة بحر البلطيق؟ وكيف حافظ النظام امل�ستبد على بقائه �أكرث من  16عاماً؟
البداية :ا�ستقالل غري متوقع:
حينما �رشع ميخائيل جوربات�شوف يف تطبيق برنامج الربو�سرتويكا ،كانت بيالرو�سيا
من �أكرث جمهوريات االحتاد ال�سوفييتي تقدما على ال�صعيد االقت�صادي( )21ومتتعت بيالرو�سيا
مبقومات الدخول يف عملية انتقال جيدة نظرا لقوة اقت�صادها ،و�صغر م�ساحتها ،وتعداد �سكانها
القليل ن�سبيا( )22وان�سجام بنيتها الوطنية )23(.ولكن يف �أواخر الثمانينيات� ،صارت نخبة احلزب
ال�شيوعي والنومنكالتورا (الطبقة املتميزة) �شديدتي الوالء للحكومة املركزية يف مو�سكو.
فيما كان معظم املواطنني العاديني غري املت�أثرين بالأزمات االقت�صادية وال�رصاع الداخلي
م�ؤيدين للو�ضع ال�سوفييتي القائم.وبالفعل� ،صوت  82.7يف املائة من املواطنني على بقاء
االحتاد ال�سوفييتي يف اال�ستفتاء الوحيد الذي �أجرته دول االحتاد )24(.وبالن�سبة لغالبية مواطني
بيالرو�سيا ،كان ا�ستقالل البالد يف �أغ�سط�س  1991مبثابة النتيجة غري املرجوة لتفكك االحتاد
ال�سوفييتي ،ال كثمرة ملجهوداتهم الواعية.
مالحظات �إيعازية :الأزمة الهيكلية:
ت�رشح نظرية الأزمة املنظومية ب�صورة جيدة عمليات االنتقال التي مرت بها دول منطقة
ما بعد احلقبة ال�سوفييتية .كما ت�رشح ال�سبب الذي مكن الأنظمة امل�ستبدة من �أن تعيد ت�أ�سي�س
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نف�سها يف بع�ض من الدول ،كما هو احلال يف بيالرو�سيا.
وقد متكنت الدول ال�سوفييتية ال�سابقة الأف�ضل تعامال مع موجات الأزمات الهيكلية من بناء
م�ؤ�س�سات م�ستقرة ب�شكل �أ�رسع ،مما �ساعدها على و�ضع نظام قريب من احلكم الدميقراطي.
�أما يف الدول التي ف�شلت يف حل تلك الأزمات يف الوقت املالئم ،فقد بد�أت امل�ؤ�س�سات يف
حماولة الركوب على بع�ضها البع�ض ،مما حدا بالبالد يف النهاية �إىل انتهاج حكم �سلطوي،
و�إن ات�سم باحل�سم ،مما ق�ضى على فر�ص االنتقال الدميقراطي ،على الأقل ،يف املديني الطويل
واملتو�سط .وقد برز هذا الو�ضع يف بيالرو�سيا.
الأزمة الأيديولوجية :غياب ر�ضا العامة:
�صدر �إعالن ال�سيادة يف بيالرو�سيا يف  27يوليو  ،1990ولكن البالد مل حتظ باال�ستقالل
الفعلي �إال بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي يف دي�سمرب .1991وكان �أول خيار يتعني على
البيالرو�سيني تقريره هو �إما التم�سك باال�شرتاكية وتوجهات الدول ال�رشقية،و�إما �إجراء
�إ�صالحات �سوقية،واتباع نهج الدميقراطيات الغربية.وقد تزامن و�صول الأزمة الأيديولوجية
�إىل ذروتها مع حماولة االنقالب التي �شهدها االحتاد ال�سوفييتي يف �أغ�سط�س .1991
بالن�سبة جلريان بيالرو�سيا ال�شماليني والغربيني (بولندا ودول بحر البلطيق) كان االحتاد
الأوروبي والدميقراطية هما اخليارين التاريخيني الطبيعيني ،ولكن بالن�سبة �إىل الكثري من
البيالرو�سيني ظل نطاق االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق هو املرجعية اجليو�سيا�سية الرئي�سية.
وبالفعل ،رحبت حكومة بيالرو�سيا وكثري من مواطنيها بت�شكيل احتاد الدول امل�ستقلة؛ ك�سبيل
ال�سرتجاع االحتاد ال�سوفييتي املنهار ب�شكل جزئي .و�أعلنت بيالرو�سيا احلا�صلة حديثا على
ا�ستقاللها عن حيادها جتاه بلدان ال�رشق والغرب ،ولكن هذا كان يعني ،عمليا ،جتنب البالد
الإجابة عن ال�س�ؤال امللح ،والذي عجزت النخب ال�سيا�سية الفعلية عن الرد عليه ب�شكل واف
خالل الفرتة .1994-1991
وثمة �أ�سباب عدة جعلت بيالرو�سيا تنا�ضل من �أجل التغلب على الأزمة الأيديولوجية.
�أوال ،يف عام  ،1991كانت بيالرو�سيا من �أكرث جمهوريات االحتاد ال�سوفييتي تقدما
وازدهارا .ثانيا ،كان الإ�صالحيون معظمهم ينتمون للحركة الوطنية لبيالرو�سيا .وفيما
لعبت احلركات الوطنية (�أ�شري �إليها �أغلب الوقت باجلبهات الوطنية) �أدوارا مهمة يف عمليات
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االنتقال ال�سيا�سي يف القطاع الغربي من االحتاد ال�سوفييتي ،عرب ربط ق�ضايا اال�ستقالل وبعث
الوطنية مب�س�ألة معاداة ال�شيوعية والدميقراطية ،كان احل�س الوطني يف بيالرو�سيا �ضعيفا
للغاية ،وال يوفر الزخم ال�رضوري لعمليات بناء الدميقراطية )25(.ثالثا ،افتقرت النخب
الفكرية �إىل خطط وا�ضحة ومتما�سكة لتنمية بيالرو�سيا كدولة م�ستقلة .وبني عامي 1989
و ،1990تركزت النقا�شات على مناذج متنوعة لال�ستقالل االقت�صادي لبيالرو�سيا وفق
حدود االحتاد ال�سوفييتي ،دون �أن مت�س الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية واالقت�صادية التي حتتاجها
بيالرو�سيا لت�صبح دولة م�ستقلة قابلة للنمو.
ومع احلرية الأيديولوجية ،وغياب الإجماع ال�سيا�سي والعام ،عجزت بيالرو�سيا عن بناء
م�ؤ�س�سات دولة دميقراطية� ،أو تبني �إ�صالحات د�ستورية وقانونية� ،أو �إعادة هيكلة اقت�صادها
(�إ�صالحات خا�صة بال�سوق �أو العملة)� ،أو �إزاحة احلر�س ال�شيوعي القدمي عن مواقعهم
ال�سيا�سية� ،أو �إجراء �إ�صالحات يف �أجهزة الأمن واال�ستخبارات .ومل جتر النقا�شات حول
الإ�صالحات الد�ستورية �أو االختيار بني النظامني ال�سيا�سي والربملاين �سوى يف عام .1993
بالتايل ،مل تكن مناق�شة القرارات حول بناء الدولة اجلديدة تتم على امل�ستوى الأيديولوجي،
بقدر ما كانت جتري يف �سياق �رصاع ال�سلطة بني طبقة النمونكالتورا ال�سوفييتية ال�سابقة،بقيادة
رئي�س الوزراء ال�سابق فيات�ش�سالف كيبت�ش،واحلركة الداعمة للدميقراطية يف الربملان،بقيادة
رئي�سه �ستان�ستاو �شو�شكيفيت�ش.
من �أزمة ال�سلطة �إىل �أزمة احلكومة :طبقة النمونكالتورا فى مواجهة
الدميقراطيني:
وقد غذت الأزمة الأيديولوجية الأزمة الالحقة التي �أملت ببيالرو�سيا .و�صارت امل�س�ألة
الرئي�سية تتمثل فيمن ينبغي �أن يتوىل م�سئولية قيادة البالد عرب امل�سار الذي اختاره ال�شعب.
ومل تت�سبب احلرية حيال الأيديولوجيا والتوجهات اجليو�سيا�سية يف بيالرو�سيا يف تغيري تركيبة
النخبة احلاكمة.وعلى عك�س دول �شيوعية �سابقة �أدارت فيها حكومات الوحدة الوطنية البالد
حلني �إجراء انتخابات تعددية ،ظلت طبقة النومنكالتورا تعتلي ال�سلطة التنفيذية يف بيالرو�سيا.
( )26وبني1990و� ،1992صار الربملان البيالرو�سي حمور ال�رصاع على ال�سلطة.
وخالل عام  ،1990عقدت جميع اجلمهوريات انتخابات برملانية ،و�سمحت بع�ض
اجلمهوريات للمر�شحني غري ال�شيوعيني باال�شرتاك ،ويف خم�س من تلك الدول ،فازت
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احلركات الوطنية و�/أو الدميقراطية ب�أغلبية الربملان(،)27بينما حققت نتائج جيدة ن�سبيا يف دول
�أخرى )28(.ومل يحقق غري ال�شيوعيني يف بيالرو�سيا �سوى  14يف املائة من املقاعد الربملانية.
وفيما �ضمت اجلبهة ال�شعبية البيالرو�سية  38ع�ضوا فقط�،إال �أنها كانت �أكرث احلركات الربملانية
امل�ستقلة ن�شاطا،وجنحت يف �إطالق عدد من الإ�صالحات املهمة املتعلقة ب�سيادة الدولة،وتغيري
م�سماها ،و�شعاراتها،ولغتها الر�سمية.و�إىل حد ما ،نبعت تلك النجاحات من التخبط امل�ؤقت
لل�شيوعيني يف �أعقاب �إخفاق االنقالب االنتقامي يف مو�سكو،والذي نفذ يف �أغ�سط�س .1991
وقد �أدى اخلوف من تقوية تلك الأحداث من �شوكة املعادين لل�شيوعية �إىل قيام احلكومة
والأغلبية الربملانية بتقدمي تنازالت للكتلة الدميقراطية.وعلقت ن�شاطات احلزب ال�شيوعي
البيالرو�سي م�ؤقت�أ ،ويف �أواخر �سبتمرب،وبدعم من اجلبهة ال�شعبية البيالرو�سية،مت تعيني
�ستان�ستا و�شو�شكيفيت�ش كرئي�س للربملان والرئي�س الأ�سمي للبالد.
�إال �أن الأ�سئلة املحورية يف �أزمة ال�سلطة ظلت بال �إجابة .وقد �أحبطت الأغلبية ال�شيوعية
يف الربملان حماوالت اجلبهة ال�شعبية البيالرو�سية يف  1992لإجراء ا�ستفتاء على انتخابات
برملانية جديدة ،بالرغم من جناح اجلبهة يف جمع عدد من التوقيعات يكفي لإجراء الت�صويت.
ويف خ�ضم االحتجاجات احلا�شدة التي �شهدها العام  ،1992قام زعيم اجلبهة ال�شعبية زينون
بوزدنياك برف�ض عر�ض رئي�س الوزراء فيات�ش�سالف كيبت�ش اال�ستقالة وال�سماح للمعار�ضة
برئا�سة احلكومة.
وقد متثلت الإخفاقات الرئي�سية للحركة الدميقراطية يف عجزها عن حل الأزمة
الأيديولوجية ،وكذا الرتكيز ب�شكل مبالغ على ق�ضايا ثانوية ك�شعارات الدولة .كما �أن
رف�ضاملعار�ضة تويل رئا�سة احلكومة كان حتركا خاطئا ،حيث �أوحى ب�أن احلركة الدميقراطية
مل يكن لها �سلطة خارج حدود �أقليتها الربملانية تخول لها بناء م�ؤ�س�سات دولة م�ستقلة� ،أو و�ضع
ت�رشيعات لإ�صالح املناخ ال�سيا�سي واالقت�صادي.وبتحليل الحق للأحداث ،ميكن الإ�شارة
كذلك �إىل الإخفاق يف اال�ستفادة من الزخم الذي متتع به املع�سكر الداعم للدميقراطية من
�أغ�سط�س � 1991إىل �أواخر  1998يف الدفع باجتاه �إجراء انتخابات جديدة -كان من �ش�أنها �أن
تطيح باحلر�س ال�شيوعي القدمي و طبقة النومنكالتورا ال�صناعية -يف �ضياع فر�صة كربى لبناء
دولة دميقراطية بال رجعة.
ومل يكن احلر�س ال�شيوعي القدمي ،بالنظر �إىل عقليته ال�سوفييتية يف الإدارة ،مهتما ب�إجراء
�إ�صالحات يف م�ؤ�س�سات الدولة� ،أو بناء نظام حكم قائم على ف�صل ال�سلطات ،فيما مل يعنه
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كثريا حل �أزمة احلكومة .ويف مار�س  ،1994وعلى الرغم من املعار�ضة الدميقراطية ،فقد
�صدق الربملان ذو الأغلبية ال�شيوعية على و�ضع د�ستور جديد .وبالرغم من عدم افتقار �أحكام
د�ستور  1994للدميقراطية ،ف�إنها منحت الرئي�س �سلطات تنفيذية وا�سعة ،بدال من ت�أ�سي�س
جمهورية برملانية كالتي طالب بها النواب الدميقراطيون.وقد ت�ضمن ذلك احتماالت خطرية
للدميقراطية بالنظر �إىل القلة العددية للمدافعني عن الدميقراطية داخل الربملان .ومع حتديد
موعد االنتخابات الرئا�سية يف �أغ�سط�س  1994قبل االنتخابات الربملانية التالية بعام واحد،
�صار يف مقدور الرئي�س اال�ستعداد لأي �صدام مع الربملان اجلديد.
�أزمتا االقت�صاد و�أ�سلوب املعي�شة :انهيار خارج عن ال�سيطرة:
ومع غياب الإ�صالحات اجلذرية ،جتنبت بيالرو�سيا التعر�ض ل�صدمة التحول لبع�ض
الوقت�.إال �أن �أ�سلوب التحكم وال�سيطرة ال�شيوعي القدمي كان ال يزال مطبقا على امل�ستويني
االقت�صادي والإداري .وكانت العمليات ال�سوقية اجلديدة تتطور ب�شكل تلقائي وع�شوائي،
ويف كثري من الأحيان ،خارج �سيطرة احلكومة ،رغم �أن الإخفاق يف تقدمي �إ�صالحات
اقت�صادية مل ي�أت بنفع .ومل تتمكن بيالرو�سيا من �إبعاد نف�سها عن االنكما�ش االقت�صادي الذي
حل مبنطقة دول االحتاد ال�سوفييتي ال�سابقة ،وو�صلت �أزمتها االقت�صادية املتنامية تدريجيا �إىل
ذروتها يف الفرتة ما بني 1994و .1995وقد �أدت الأزمة �إىل انكما�ش حاد يف عام ،1995
حيث انخف�ضت دخول  %80من املواطنني �إىل ما دون احلد الأدنى مليزانية امل�ستهلك ،فيما
�سقط  40يف املائة حتت خط الفقر( .)29والحقا ،حتولت الأزمة االقت�صادية �إىل �أزمة يف
�أ�سلوب املعي�شة )30(.كانت ال�سلبية ال�سيا�سية واالقت�صادية هي عادة غالبية البيالرو�سيني .وقد
عانى املواطنون تراجعا حادا يف م�ستويات اال�ستهالك وجودة اخلدمات العامة ،مما �أثر �سلبا
على الثقافة والعالقات الأ�رسية ،واحلياة اليومية عموما .وبالتايل� ،صار توفري االحتياجات
اليومية الالزمة للبقاء هو الهم الأول ،فيما ربط كثري من املواطنني بني فقرهم واقت�صاديات
ال�سوق املطبقة ،والتي مل يكونوا مهيئني لها ويرف�ضونها من الأ�سا�س.
و�إبان الع�رص ال�سوفييتي ،كان الف�ساد موجودا بالفعل يف بيالرو�سيا� ،إال �أنه وجد الظروف
ال�سانحة للنمو ب�شكل �أكرب (خ�صو�صا يف ال�سلطة التنفيذية) يف ظل انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي� .إال �أن جميع م�ؤ�س�سات احلكم كانت فا�سدة من منظور املواطنني.فمع ت�أكيد
احلكومة الدائم على دميقراطية تلك امل�ؤ�س�سات ،بد�أ النا�س يف اعتبار الدميقراطية م�صطلحا
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مرادفا للف�ساد .حينئ ٍذ ،كان �أليك�ساندر لوكا�شينكو رئي�سا للجنة مكافحة الف�ساد بالربملان.وب�صفته
مر�شحا رئا�سيا يف انتخابات الرئا�سة يف عام  ،1994كان لوكا�شينكو �أكرب امل�ستفيدين عندما
حتولت احلرب �ضد الف�ساد احلكومي �إىل ق�ضية حمورية يف احلمالت االنتخابية.
رد فعل �سلطوي لأزمة �أ�سلوب املعي�شة:
بحلول منت�صف الت�سعينيات ،امتزجت �أزمات بيالرو�سيا وت�ضخمت� .إال �أن النخب
احلاكمة امتنعت عن تقدمي الإ�صالحات الالزمة لإيجاد خمرج من ذلك الو�ضع ،مما حدا بعملية
االنهيار �إىل اخلروج عن ال�سيطرة .وكانت �أكرث الق�ضايا امللحة هي كيفية مواجهة الرتاجع
ال�رسيع يف م�ستويات املعي�شة .وبد�أ املجتمع يف تلك الفرتة يف احلنني �إىل اال�ستقرار واليقني.
فيما قدم �أليك�ساندر لوكا�شينكو خطابا منوذجيا و�شعبويا ،ي�سهل للمواطنني التفاعل معه ،ويقوم
على انقالب �سوفييتي وا�ستعادة الن�سق الر�أ�سي لل�سلطة (من الأعلى للأ�سفل) فيما يت�صل ب�إدارة
البالد( )31ولقي ذلك الربنامج م�ساندة معظم البيالرو�سيني ،ومت انتخاب لوكا�شينكو رئي�سا،
واحتفظ باملن�صب منذ حينها.
وف�ضل ال�شعب العودة �إىل دولة «احلكم الأبوي» ،والتي يقبل فيها املواطنون التخلي
عن حقوقهم مقابل التمتع مب�ستوى معي�شة م�ضمون وفق عقد غري مكتوب� .أما بالن�سبة
لأحزاب املعار�ضة -و�شملت اجلبهة الدميقراطية البيالرو�سية ،واحلزب الدميقراطي املتحد،
والأحزاب االجتماعية الدميقراطية برباجمها القائمة على الوعي الوطني ،و�شعارات احلرية
والدميقراطية -فقد عجزت عن تقدمي حلول حقيقية لتلبية احتياجات املواطنني امللحة.ويف
الفرتة ما بني  1994و ،1996اجته �أليك�ساندر لوكا�شينكو ،مدعوما بامل�ساندة االنتخابية القوية
التي حظى بها ،لل�سيطرة على كل مقاليد ال�سلطة ،و�إخ�ضاع املعار�ضة حلكمه ،وتبني نهج من
ال�سوفييتية اجلديدة يف احلكم .وفيما ال تزال املعار�ضة على �إ�رصارها يف وجه لوكا�شينكو ،ال
تزال على حكومته مواجهة حتديات �سيا�سية جادة.
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جتربة جورجيا ال�سيا�سية
بعد ثورة الورود :الإجنازات والإخفاقات
()32
جورج تارخان مورافى
ح�صلت جورجيا على اال�ستقالل من االحتاد ال�سوفييتي املنهار بالفعل يف  .1991و�شهدت
ال�سنوات الأوىل من اال�ستقالل �رصاعات �أهلية يف �إقليمني انف�صاليني ،وانعدام اال�ستقرار
ال�سيا�سي،واالنحدار االقت�صادي.ولكن البالد بد�أت يف اال�ستقرار يف منت�صف الت�سعينيات،
وحظي احلزب احلاكم يف تلك الفرتة مب�ستويات معقولة من الت�أييد العام ،فيما عانت املعار�ضة
االنق�سام وال�ضعف .ولكن بحلول عام  ،2000زاد ال�سخط ال�شعبي مع عدم حتقق �آمال
املواطنني ،ويف خالل ال�سنوات القليلة الالحقة ،بد�أ احلزب احلاكم يف االنق�سام.
وقد اعتربت ثورة الورود ،والتي قامت يف نوفمرب  ،2003مبثابة جناح كبري لقوة
ال�شعب.وبطبيعة احلال ،كانت التوقعات عالية يف الفرتة التي تلت الثورة ،ولكن بعد
ثماين �سنوات،اختلفت الآراء حول مدى النجاح املحرز ب�شكل عام .وبالت�أكيد �أفرزت
ثمار الثورة بع�ضا من الإجنازات الباقية� ،إال �أن كثريا منها طاله التدهور.وت�ستك�شف هذه
الدرا�سة �إىل �أي مدى كانت ال�صدمة والإحباط حيال بع�ض الإجنازات،والر�ضا عن البع�ض
الآخر،مربرين،مع �إلقاء ال�ضوء على الدرو�س التي ميكن تعلمها من جتربة جورجيا.
ثورة �شعبية �ضد «اجلمود»:
يف نوفمرب  ،2003اندلعت ثورة �شعبية �ضد �رسقة االنتخابات الربملانية التي �شغلت امل�ؤ�س�سة
ال�سيا�سية؛ �إال �أن االحتيال االنتخابي كان جمرد الفتيل الذي �أ�شعل الثورة ،حيث كانت هناك
�أ�سباب �أخرى �أكرث حمورية ،مثل �سخط العامة عن معاناتهم من الفقر ملدة طويلة ،وكذا حكم
البالد �شبه امل�ستبد .كان املواطنون يطمحون للإ�صالح والتغيري� ،إال �أن نتائج االنتخابات
التي مل تعك�س رغبتهم عنت لهم متديد حكم الرئي�س �شيفرنادزة القائم على اخلداع ال�سيا�سي،
والتوازن بني النخب ،وال�سيا�سة االقت�صادية امل�ؤدية للجمود ،والف�ساد ،والف�شل.
كثري من املجتمعات التي متر بعملية انتقالية ،رمبا مل
ولكن تلك الإحباطات ،والتي ي�شهدها ٌ
تكن لت�ؤدي �إىل جناح املعار�ضة ،ما مل يكن ذلك بفعل عوامل �أخرى .فاال�ستبداد يف جورجيا
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مل يكن �شديدا �إذا ما قورن ب�أ�سلوب احلكم يف معظم جاراتها ،حيث �سمح يف جورجيا بحرية
ن�سبية يف الإعالم ،مع �إتاحة الن�شاط ال�سيا�سي واملدين .ولقد ن�ش�أ ذلك الو�ضع ب�شكل جزئي
من االعتماد البالغ على دعم الغرب وم�ساندته� ،إال �أنه ات�صل كذلك بالثقافة ال�سيا�سية اخلا�صة
بالبالد ،وقيمها ،وتاريخها ،وخ�صو�صا ذكرى (�أو خرافة) �أن «قوة ال�شعب» جنحت بالفعل
يف �إ�سقاط الأنظمة ال�سابقة .كان �شيفرنادزة يف ذلك الوقت على و�شك الرحيل عن من�صبه،
ولكن مل يظهر يف ذلك الوقت �شخ�صية وا�ضحة ذات �شعبية لتخلفه .وكانت احلكومة ال�ضعيفة
واملتخبطة املعتمدة على الدعم املايل الغربي قلقة حيال ا�ستخدام القوة يف مواجهة �شعبها.
فاجلي�ش ،الذي دربته وجهزته الواليات املتحدة ،مل يكن ليتورط يف ذلك يف �أي حال من
الأحوال� .أما ال�رشطة فكانت معر�ضة عن اتخاذ تدابري مت�شددة بالنظر �إىل قرب حدوث تغري
يف الرئا�سة.
ويف  23نوفمرب  ،2003ا�ستقال �إدوارد �شيفرنادزه ،رئي�س جورجيا امل�ستقلة منذ عام
 ،1992من من�صبه .ويف �أوائل يناير  ،2004حاز زعيم احلركة الوطنية املتحدة ،ميخائيل
�ساك�شافيلي� ،أغلبية �ساحقة يف االنتخابات الرئا�سية التي �أجريت ب�شكل مت�رسع.
تعديل الد�ستور:
يف �أوائل فرباير � ،2004صدق الربملان على تعديالت لد�ستور البالد )33(.وعززت
تلك التعديالت دور جمل�س الوزراء ،كما �ضمنت الف�صل بني �سلطات رئي�س البالد ورئي�س
الوزراء .وفيما قدمت تلك التعديالت على �أنها ت�شكل نظاما برملانيا رئا�سيا خمتلطا� ،إال �أنها يف
حقيقة الأمر ركزت جميع ال�سلطات يف يد م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،و�أ�ضعف التوازن بني ال�سلطات،
وخ�صو�صا فيما يت�صل بالربملان والق�ضاء اله�ش.
يف ذلك الوقت ،قيل �إن الرئي�س يطلب �سلطات قوية خالل فرتة انتقال �سيا�سي ،وبالتحديد
بغية الإ�رساع ب�إدخال الإ�صالحات املطلوبة .و�صار يف مقدور الرئي�س تعيني وزيري الداخلية
والدفاع ب�شكل مبا�رش ،واالعرتا�ض على قرار الربملان بتعيني احلكومة ورئي�س الوزراء .كما
�أ�صبح من حق رئي�س البالد �إقالة احلكومة وحل الربملان ،بينما فقد الأخري حق الت�صويت على
�سحب الثقة من رئي�س الوزراء .ولكن مل يكن م�ضمون التعديالت وحده هو املثري للت�سا�ؤل،
ولكن كذلك ال�صورة املت�رسعة واملربكة التي مررت بها تلك الإ�صالحات يف الربملان املنتخب
يف ت�صويت م�شبوه يف نوفمرب ،وذلك بعد �أ�سبوعني من تويل �ساكا�شفيلي ملن�صبه.
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ومل تكن هناك فر�صة للعامة للإدالء ب�آرائهم �أو مراجعة تلك الإ�صالحات ،وال �إدارة
مناق�شات حقيقية ب�ش�أنها مع و�سائل الإعالم �أو املجتمع املدين .وبا�سرتجاع الأحداث،ميكن
القول �إن التعديالت الد�ستورية وغريها من التغيريات البنائية قد قوت يف الواقع من قب�ضة
النخبة احلاكمة اجلديدة على ال�سلطة ،وعلى الأخ�ص الرئي�س،بدال من تنمية الدميقراطية
التعددية .وكانت النتيجة احلتمية لذلك هي مقدار �أقل من امل�شاركة املبا�رشة من جانب املنظمات
الأهلية يف احلياة ال�سيا�سية ،وقمع املعار�ضة ،ون�شوء نظام مغلق ل�صنع القرار ،ودفع البالد
�إىل �سل�سلة من الأزمات.
حكومة جديدة تتمتع بالثقة:
�أعلن ت�شكيل جمل�س الوزراء برئا�سة زوراب جفانيا يف منت�صف فرباير بعد الت�صديق على
التعديالت الد�ستورية .يف البداية ،متتعت القيادة اجلديدة ال�شابة واملفعمة بالن�شاط بثقة وا�سعة
النطاق بني العامة ،وحظيت بتفوي�ض قوي لإ�صالح البالد .ومتكنت من تعيني املحرتفني
ذوي التعليم الغربي ،واالنتقاء من املنظمات الأهلية الكف�ؤة ،ف�ضال عن متتعها مب�ساندة دول
العامل الدميقراطية.
وتعهدت احلكومة برت�سيخ �سيادة القانون ،وا�ستعادة �سيادة جورجيا على جميع �أرا�ضيها،
وحترير االقت�صاد ،وتعزيز امل�ؤهالت الدميقراطية للبالد .ومع متتع تك احلكومة ب�سيطرة
كاملة على ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،فقد تبنت �سل�سلة من الإ�صالحات اجلذرية ،فمن
ناحية حررت االقت�صاد ،وغذت توجهات جورجيا املوالية للغرب ،ومن ناحية �أخرى قوت
من النظام الر�أ�سي لل�سلطة ومركزية احلكم.
يف مار�س ،عقدت انتخابات جديدة للمقاعد الربملانية املائة واخلم�سني املخ�ص�صة لنظام
التمثيل الن�سبي .وبينما كان االحتيال االنتخابي �سببا يف �إ�شعال ثورة الورود ،فقد قررت
احلكومة ،ب�شكل متناق�ض ،االمتناع عن �إجراء انتخابات جديدة يف غالبية الدوائر الفردية
اخلم�س وال�سبعني ،حتى يف تلك التي �شهدت فيها تلك االنتخابات تزويرا كذلك .وبالرغم من
�أن احلركة الوطنية املتحدة وحلفاءها ال�سيا�سيني حظوا ب�أغلبية مريحة يف انتخابات مار�س� ،إال
�أن ذلك القرار �أ�ضفى غمو�ضا على ت�شكيل الربملان و�رشعيته ب�شكل عام .والأهم من ذلك،
هو �أنه يف الوقت الذي ر�أى فيه املراقبون الدوليون �أن انتخابات مار�س  2004كانت �أكرث
دميقراطية من �سابقاتها ،فقد مثلت تلك االنتخابات �إنذارا مبكرا با�ستمرار وجود املخالفات
االنتخابية -مع خدمتها مل�صالح كتلة حاكمة جديدة.
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جناحات و�إخفاقات:
�أدى بع�ض من تلك الإ�صالحات التي طبقت يف عجالة �إىل نتائج مذهلة ،كتقلي�ص الف�ساد
يف امل�ستويات الدنيا ب�شكل جذري .مثال على ذلك التخلي يف يوم وليلة عن �رشطة املرور
املعروفة بف�سادها ،وا�ستبدالها بدوريات �أكرث كفاءة ،وحت�سن النظام املايل ب�صورة كبرية
متبوعا بنمو اقت�صادي مذهل ،وارتفاع �صاروخي يف اال�ستثمارات الأجنبية ،و�سحب القواعد
الع�سكرية الرو�سية ،والتو�صل حلل �رسيع لأزمة نق�ص الطاقة التي ت�سببت يف انقطاع الكهرباء
ب�شكل منتظم عن جورجيا منذ ا�ستقاللها .ويف ا�ستعرا�ض للقوة ،نفذ �ساكا�شفيلي خماطرة كبرية
مبحاولة �إعادة فر�ض ال�سيطرة على جمهورية �أجارا امل�ستقلة ،والتي �أدارها رئي�سها امل�ستبد
�أ�صالن �أبا�شيدزه على مدار ال�سنوات الأخرية دون الرجوع �إىل احلكومة الوطنية �إال قليال.
وفيما رحب القادة الدوليون بجورجيا اجلديدة كمنارة للدميقراطية ،قابلت �إجنازات ذلك
البلد �أخطاء و�إخفاقات تعادلها وزنا �إىل حد ما .وكان لبع�ض من تلك الزالت ال�سيا�سية �أثار
بعيدة املدى .كما وقع بع�ض التطورات ال�سلبية الأخرى ،ولكنها مل تكن مرتبطة ب�أحداث
معينة ،بل نبعت من �سيا�سات مريبة ،واجتاهات عامة غري مدرو�سة ،وموروثات تاريخية،
وثقافة جورجيا ال�سيا�سية ،وال�سمات ال�شخ�صية لكل فرد من قادة البالد.
يف نوفمرب  ،2007قمعت احلكومة االحتجاجات ال�سلمية املعادية لها بوح�شية ،واقتحمت
ال�رشطة و�سائل الإعالم امل�ستقلة ،وقد �أثارت هذه التحركات ت�سا�ؤالت حول امل�ؤهالت
الدميقراطية لدى القيادة ال�سيا�سية� .إال �أن تلك مل تكن هي املرة الأخرية التي تعتمد فيها احلكومة
على القوة غري املتكافئة لإخماد االحتجاجات ،حيث �شهد �شهر يونيو � 2011آخر احلاالت التي
يتم فيها ذلك.
يف بع�ض الأحيان ،ت�سبب �أ�سلوب �ساكا�شفيلي غري املتوقع يف احلكم يف �إثارة القلق خارج
حدود البالد .وكانت �أكرث �أخطائه و�ضوحا حماولته اخلطرية وغري الناجحة ال�ستعادة ال�سيطرة
على جنوب �أو�سيتيا� ،إحدى مناطق جورجيا االنف�صالية )34(.ويف �أغ�سط�س � ،2008أدى
ا�ستخدام �ساك�شفيلي للقوة بغية حتقيق هذا الغر�ض �إىل ن�شوب حرب �ضد رو�سيا .و�سبب ذلك
ال�رصاع خ�سائر يف الأرواح والأر�ض كان من املمكن على الأرجح تفاديها �أو تقليل نتائجها
الكارثية بانتهاج �سيا�سات متوازنة ومدرو�سة .ولكن ارتكاب احلكومة اجلورجية لأخطاء
()35
كبرية مل يكن مربرا للغزو الرو�سي وق�صف امل�ستوطنات اجلورجية.

رواق عربي العدد 67

82

درو�س من جتارب االنتقال الدميقراطي املتعرثة فى �أوروبا

الدميقراطية فى مقابل بناء الدولة:
وكان �أحد �أكرث �أوجه عملية الإ�صالح �إثارة للريبة يف فرتة ما بعد الثورة هي و�ضع بناء
الدولة ك�أولوية مع النظر مل�س�ألة تعزيز الدميقراطية كهدف �أدنى يف الأهمية� .أدى ذلك بالتايل
�إىل �إهمال احلاجة حلماية حقوق الإن�سان( ،)36وعدم احرتام التعددية ال�سيا�سية (متمثلة يف
حماوالت تهمي�ش املعار�ضة التي �أ�ضعفت نظام توزان ال�سلطات اله�ش واحلكم الذاتي املحلي)،
وتقوية قب�ضة الدولة على الإعالم الإلكرتوين( ،)37والتناق�ص امل�ستمر يف الثقة املتبادلة بني
احلكومة والقطاعات املهمة من ال�شعب .وفيما منا االقت�صاد ب�صورة ملحوظة ،مل تنخف�ض
م�ستويات الفقر والبطالة ،وات�سعت الفجوة بني الفقراء والأغنياء.
ويتخذ بناء الدولة الذي �أ�س�سه قادة جورجيا مظهرا دميقراطيا� ،إال �أن النظام خلف تلك
الواجهة الدميقراطية يدار اعتمادا على الـ»التناف�سية اال�ستبدادية» يف ظل م�ؤ�س�سات �ضعيفة،
واالعتماد على قوة �سيا�سية وحيدة ،والق�ضاء ذي اال�ستقالل اله�ش ،و�ضعف �سيادة القانون،
واالقت�صاد احلر ظاهريا والذي تعوزه احلماية للملكية وحقوق العمال ،وتعيبه ال�ضغوط غري
الر�سمية على امل�ؤ�س�سات التجارية واملقيدة لتحركات رجال الأعمال.
وعلى الرغم من �أن بع�ضا من عيوب العملية ال�سيا�سية واالقت�صادية يف جورجيا ات�ضحت
يف مرحلة مبكرة ،ف�إن القادة الغربيني ا�ستمروا يف الثناء على احلكومة ،متجاهلني النذر املبكرة
مل�شكالت امل�ستقبل .وميكن �إلقاء اللوم ب�صورة جزئية يف الثقة الزائدة لدى النخبة ورف�ضهم
تقدمي التنازالت على افتقار الدعم املايل الغربي مل�رشوطية تطبيق الدميقراطية ،بالرغم من
مظاهر اخللل االقت�صادي .ولكن على اجلورجيني �أن يتحملوا ق�سطا من امل�سئولية كذلك،
خ�صو�صا و�أن كثري من القادة املدنيني �صاروا نوابا يف الربملان وعينوا يف منا�صب مب�ؤ�س�سات
الدولة.
ومل تنجح احلكومة اجلديدة يف حتقيق اال�ستقرار ،وال يزال الو�ضع يف جورجيا يف الوقت
احلا�رض متفجرا مثلما كان يف ما�ضيها القريب .و�ضعفت الدولة بفعل الوجود الع�سكري الرو�سي
الهائل يف �أجزاء كبرية من �أرا�ضيها ،وفقدانها ال�سيطرة على �أبخازيا وجنوب �أو�سيتيا .ولكن
مع انحدار �شعبية احلكومة ب�شكل حاد ،ال تزال املعار�ضة رغم ذلك على تخبطها .وال ينفك
الغمو�ض يكتنف م�ستقبل االقت�صاد اجلورجي ،فيما ي�صعب ب�شكل كبري التنب�ؤ مبا�سي�ؤول �إليه
املوقف ال�سيا�سي الداخلي قبل االنتخابات املقبلة ،ويف ظل الو�ضع الأمني وخطر التعر�ض
لغزو �آخر.
وكما كانت احلال يف جورجيا دائما ،ال تزال االحتماالت �ضعيفة لقيام نظام �سيا�سي تعددي
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حقيقي قائم على االحرتام املتبادل والتعاون بني احلكومة واملعار�ضة حيال الق�ضايا الأ�سا�سية،
وتطبيق نظام م�ؤ�س�سي فعال لف�صل وتوازن ال�سلطات ملنع �إ�ساءة ا�ستخدام النفوذ ،وامل�شاركة
العامة ،والتداول ال�سلمي لل�سلطة.
الورود الذابلة والدرو�س املرتتبة:
كان من املمكن جلورجيا �أن تتجنب بع�ضا من �أخطائها التي ارتكبت يف �أعقاب الثورة.
ويعد الدر�س الأهم الذي ميكن تعلمه هو �أنه ال ينبغي يف وقت ال�سلم و�ضع بناء الدولة،
وتعزيز �سلطات القادة اجلدد ك�أولوية على ح�ساب الدميقراطية وحماية الأقليات وحقوق
الإن�سان .فبالن�سبة للدول التي متر بالفرتات االنتقالية ،يعد من ال�رضوري تطبيق نظام فعال
لف�صل وتوازن ال�سلطات ،واقت�سام ال�سلطة ،و�سيادة القانون ،وا�ستقالل الق�ضاء ،ونزاهة
االنتخابات ،ووجود م�ؤ�س�سات دميقراطية قوية وفعالة .وفيما تعترب جودة الت�رشيعات �أمرا
بالغ الأهمية� ،إال �أنه ي�صعب �إحراز تقدم ب�صدد الإ�صالحات دون وجود التزام �سيا�سي
بتطبيقها ب�شكل فعال.
وال تكت�سب التعددية ال�سيا�سية واحلريات الدميقراطية وا�ستقاللية الإعالم قوة دون حماية
حقيقية لتلك العنا�رص .كما ينبغي الت�شاور مع العامة حول الق�ضايا الأ�سا�سية ،كالتعديالت
الد�ستورية ،بدال من ق�رصها على النخب ال�سيا�سية ،مع �إعطاء الوقت الكايف لإجراء نقا�ش عام
ومبني على املعلومات .ويتوجب �أن ت�ضم ال�سيا�سات احلكومية قواعد جوهرية ،كالتخطيط
طويل املدى الهادف لزيادة القيمة ،والتعيني على �أ�سا�س اال�ستحقاق ،وتقلي�ص معدالت
الفقر ،وتقوية الطبقة املتو�سطة ،و�ضمان حقوق امللكية واحلريات االقت�صادية.
وما �إن يتم �إهمال تلك العنا�رص ،مثلما حدث يف جورجيا ،ال يكون م�ستغربا حدوث
ت�آكل تدريجي يف الإجنازات املحققة ،وخ�ضوع الدولة مل�صالح امل�ؤ�س�سات والف�ساد ،و�سيطرة
احلزب الواحد ،وحتريك ال�سيا�سات وفقا للأهواء ال�شخ�صية ،واهتزاز اال�ستقرار مع غياب
م�ساءلة القيادات.
ملحوظة :يف �أكتوبر  ،2010تبنى الربملان اجلورجي تعديالت د�ستورية نقلت كثريا من
ال�سلطات �إىل ديوان رئي�س الوزراء .ولكن جدير بالذكر �أن تلك التعديالت لن تطبق �إال يف
�أعقاب االنتخابات الرئا�سية يف  ،2013حيث لن ي�سمح للرئي�س احلايل بالرت�شح .ولكن هذه
التعديالت زادت من غمو�ض امل�ستقبل ال�سيا�سي للبالد.
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الثورة الربتقالية فى �أوكرانيا..
فر�صة �ضائعة؟
جان بييكتو

()38

يف دي�سمرب � ،1991أيد  90يف املائة من مواطني �أوكرانيا ا�ستقالل البالد ،وانتخب ليونيد
كرافت�شوك ك�أول ر�ؤ�ساء �أوكرانيا بعد اال�ستقالل .ولكن يف  ،1994ومع ارتفاع الت�ضخم
مل�ستويات فائقة ،وتزايد احلديث حول �سوء الإدارة االقت�صادية ،خ�رس كرافت�شوك �أمام مناف�سه
ليونيد كو�شما يف االنتخابات الرئا�سية التي �أجريت يف  .1999وفيما حاول كرافت�شوك تعزيز
هوية �أوكرانيا كبلد م�ستقل ،تبنى كو�شما �سيا�سة متعددة التوجهات ،و�أ�س�س عالقات مع رو�سيا.
وكافحت �أوكرانيا منذ ح�صولها على اال�ستقالل لبناء م�ؤ�س�سات دولة دميقراطية وخا�ضعة
للم�ساءلة .و�شابت والية كو�شما الرئا�سية الثانية ف�ضائح الف�ساد واالنتهاكات احلقوقية .ومع
اقرتاب االنتخابات الرئا�سية للعام  ،2004كانت م�شاعر ال�سخط قد منت بني الأوكرانيني.
كان املر�شحان الرئي�سيان يف انتخابات  2004هما فيكتور يوت�شينكو ،ممثل املعار�ضة،
وفيكتور يانوكوفيت�ش ،ممثل امل�ؤ�س�سة احلاكمة .ومل يت�ضح قبيل االنتخابات �أيهما يحظى بت�أييد
�أكرث من مناف�سه .ومتكن يوت�شينكو ،بالرغم من ال�ضغوط التي مار�ستها الدولة على حملته،
من ت�صدر الت�صويت يف اجلولة الأوىل بفارق ب�سيط مل يكن كافيا ملنحه الفوز احلا�سم� .إال
�أن عمليات التزوير التي �شابت اجلولة الثانية �أثرت ب�شكل ملمو�س على النتيجة ،ولكن ذلك
مل مينع جلنة االنتخابات من �إعالن فوز يانوكوفيت�ش .ولكن التظاهرات احلا�شدة والأزمة
ال�سيا�سية التي تبعت ذلك دفعت جلنة االنتخابات �إىل اتخاذ قرار فارق ب�إعادة اجلولة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية ،والتي فاز بها يوت�شينكو لي�صبح ثالث ر�ؤ�ساء �أوكرانيا بعد اال�ستقالل.
ورفعت الثورة من التوقعات بنجاح �أوكرانيا يف وداع احلكم �شبه ال�سلطوي الأوليجاركي،
وبناء نظام دميقراطي حقيقي .ومع ذلك ،كان من ال�صعب وجود حكومة فعالة بناء على
التعديالت الد�ستورية التي اعتمدت يف خ�ضم الأزمة ال�سيا�سية ويف ظل اهتزاز وتفكك الربملان.
و�صاحب ذلك االنق�سام ال�سيا�سي احلاد بني القادة اجلدد ،و�أزمة الطاقة التي دبرتها رو�سيا
جزئيا ،والتباط�ؤ االقت�صادي ،وف�ضائح الف�ساد .ويف تغري ملوازين احلظ ،فاز يانوكوفيت�ش
باالنتخابات الرئا�سية للعام .2010
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الثورة والتغيري:
كان املر�شحان الأ�سا�سيان يف انتخابات الرئا�سة يف  2004هما فيكتور يوت�شينكو وفيكتور
يانوكوفيت�ش .كان يانوكوفيت�ش حينها يتوىل رئا�سة الوزراء ،فا�ستفاد من امل�ساندة التي قدمتها
له الدولة ،وعلى ر�أ�سها الرئي�س كوت�شما ،و�أفراد طبقة الأعمال الأوليجاركية ،وحزبه
الذي ر�شحه (حزب الأقاليم) ،وكذا الأغلبية الربملانية التي تتزعمها كتلة �أوكرانيا موحدة.
�أما يوت�شينكو ،رئي�س الوزراء ال�سابق وزعيم املعار�ضة يف الربملان ،فقد حظي بدعم كتلتي
�أوكرانيا لنا ويوليا تيمو�شينكو ،واللتني �شكلتا ائتالف القوى ال�شعبية )39(.وبعد اجلولة الأوىل
من االنتخابات� ،ساند اال�شرتاكيون بزعامة �أليك�سندر موروز املر�شح يوت�شنكو يف مقابل
موافقته على �إ�ضعاف ال�سلطات الرئا�سية د�ستوريا.
ظاهريا ،كان ال�سبب الذي �أ�شعل الثورة الربتقالية( )40هو عمليات االحتيال االنتخابي التي
�شهدتها اجلولة الثانية يف  21نوفمرب� )41(.إال �أن ال�سخط ال�شعبي كان �آخذا يف الرتاكم لبع�ض
الوقت ،كما �أن اجلماعات املدنية التي توقعت حدوث عمليات تزوير كانت قد �أعدت بالفعل
خطة م�ضادة .كانت الثورة كذلك قد ك�شفت عن حالة االنق�سام الثقايف والتاريخي التي كانت
تعاين منعا �أوكرانيا بالفعل .وحظي يوت�شينكو بدعم الناخبني يف غرب �أوكرانيا وم�ساندة جزئية
يف و�سط البالد ،وهما املنطقتان اللتان يتمتع فيهما املواطنون بح�س وطني �أقوى واجتاهات
م�ساندة لأوروبا ب�شكل عام� .أما بالن�سبة للناخبني امل�ؤيدين ليانوكوفيت�ش ،فكانوا يرتكزون يف
اجلنوب وال�رشق ،وهي املناطق التي ي�شيع فيها ا�ستخدام اللغة الرو�سية ،ويرتبط فيها ال�سكان
باملا�ضي ال�سوفييتي لأوكرانيا.
وامتدت االحتجاجات من كييف �إىل املدن الأخرى ،وخ�صو�صا الغربية منها ،ممولة من
بع�ض من �أفراد النظام الأوليجاركي وامل�ؤ�س�سات التجارية متو�سطة و�صغرية احلجم( )42وبدءا
من  22نوفمرب ،جرت االحتجاجات ب�شكل يومي ،و�شارك فيها مئات الآالف�.أما بالن�سبة
مل�ؤيدي يانوكوفيت�ش،والذين اختاروا اللون الأزرق رمزا لهم ،فقد نظموا تظاهرات م�ضادة،
بل وقاموا بنقل امل�ؤيدين من ال�رشق �إىل كييف.ويجدر بالذكر �أنه مل حتدث �أي �صدامات بني
املعار�ضني وامل�ؤيدين ليانوكوفيت�ش بالرغم من التوتر الذي �ساد الأجواء.
وعمل الكثري من ال�شخ�صيات رفيعة امل�ستوى على التو�سط حلل الأزمة،مثل الرئي�س
البولندي �أليك�ساندر كفا�شنيف�سكي،ورئي�س ليتوانيا فالدا�س �أدامكو�س ،واملبعوث ال�سامي
لل�شئون اخلارجية باالحتاد الأوروبي خافيري �سوالنا ،والأمني العام ملنظمة الأمن والتعاون
رواق عربي العدد 67

86

درو�س من جتارب االنتقال الدميقراطي املتعرثة فى �أوروبا

الأوروبية جان كوبي�س ،ورئي�س جمل�س الدوما الرو�سي بوري�س جريزلوف.
وو�ضع نطاق االحتجاجات الهائل احلكومة ال�سلطوية يف موقف �شديد ال�صعوبة.وكانت
اجلهات املخولة ق�ضائيا ب�إ�صدار �أوامر بتفريق التظاهرات متخوفة من القيام بذلك ،خوفا من
�إهدار الدماء وحتمل امل�سئولية التي قد تنتج عن حدوث هذا ال�سيناريو�.إال �أن الو�ضع حتول �إىل
كارثة تقريبا يف نهاية نوفمرب حني �أعطت وزارة الداخلية القوات �أمرا بالتحرك ،ووردت
�أنباء عن حترك وحدات من اجلي�ش� .إال �أن تلك التحركات توقفت حني قرر كبار قادة اجلي�ش
()43
و�أجهزة املخابرات الوقوف يف �صف الثورة.
ويف  3دي�سمرب ،خرجت املحكمة العليا بامل�س�ألة من احلقل ال�سيا�سي حني �أمرت ب�إعادة
اجلولة الثانية من االنتخابات يف  26دي�سمرب�.أما بالن�سبة للجولتني ال�سابقتني ،فقد راقب فيها
املالحظون الأوكرانيون والدوليون الت�صويت عن كثب.ويف  10يناير � ،2005أعلنت اللجنة
املركزية لالنتخابات ر�سميا فوز يوت�شينكو يف االنتخابات املعادة بفارق  8يف املائة.
�أوكرانيا ترث فخا د�ستوريا:
كجزء من املفاو�ضات ال�سيا�سية التي �أدت �إىل �إعادة اجلولة الثانية،وافق يوت�شينكو على
م�ساندة التعديالت الد�ستورية.ويف  8دي�سمرب �،1994صدق الربملان على قانون بتعديل
الد�ستور ،ولكن مل تطبق تلك التعديالت �إال يف  .2005جوهريا� ،صنعت تلك التعديالت
نظاما هجينا (رئا�سيا -برملانيا -حكوميا) ،وكانت �سماته الأ�سا�سية ما يلي:
•ينبغي على الربملانيني الذين انتخبوا حتت ا�سم حزب ما �أن ين�ضموا للف�صيل الربملاين
لذلك احلزب ،و�إال خ�رسوا مقاعدهم.
•يتم ت�أ�سي�س حتالف ر�سمي من القوى الربملانية له �سلطة تر�شيح رئي�س للوزراء،
()44
والتقدم برت�شيحات لأع�ضاء جمل�س الوزراء.
•م�ساءلة جمل�س الوزراء ر�سميا �أمام رئي�س البالد ،مع اعتماد رئي�س احلكومة على
م�ساندة �أغلبية يف الربملان.
•منح احلق للرئي�س وجمل�س الوزراء على التوازي يف القيام مببادرات ت�رشيعية ،مع
�أحقية الرئي�س يف �إ�صدار �أوامر ملزمة.
•للرئي�س دور مبا�رش يف تعيني وزراء الدفاع واخلارجية ،مع �أحقية الربملان يف �إقالة
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هذين الوزيرين.
وكانت جلنة البندقية مبجل�س �أوروبا قد حذرت من �أن ت�ضارب ال�سلطات يف بع�ض �أحكام
الد�ستور قد يت�سبب يف �رصاعات �سيا�سية غري �رضورية ،قد تقو�ض جهود تعزيز �سيادة
القانون.وفيما كانت الأغرا�ض من وراء التعديالت الد�ستورية ت�ستحق الثناء ،وت�شمل �ضمان
م�ساءلة الرئي�س ،وا�ستعادة التوازن بني �سلطات الرئي�س وم�ؤ�س�سات الدولة الأخرى ،خل�صت
جلنة البندقية �إىل �أنه ب�شكل عام ،ف�إن التعديالت الد�ستورية بال�شكل الذي اعتمدت به مل ت�سمح
ب�شكل كامل بتحقيق الهدف من وراء الإ�صالح الد�ستوري بالو�صول �إىل نظام حكم فعال
ومتوازن .ويف ال�سنوات اخلم�س التالية� ،صار من ال�صعب وجود حكومة فعالة نظرا للإطار
الد�ستوري املعدل الذي مينع �أي تكتل من ت�شكيل �أغلبية برملانية حا�سمة.
ف�صائل مفككة� :صراع على ال�سلطة ال �إ�صالح:
بدت متطلبات االنتقال الدميقراطي متوفرة،مثل ت�شكيل وتوحيد اجلماعات والأحزاب
ال�سيا�سية ،وظهور القادة ال�سيا�سيني،والتوافق ال�سيا�سي بني اجلماعات املتعار�ضة،والت�أييد
العام وا�سع النطاق ،و�إجراء انتخابات حقيقية�.إال �أن الرئي�س يوت�شينكو ورث برملانا انتخب
يف  ،2002ذا ت�شكيل م�شتت ي�ضم عددا كبريا من الأع�ضاء امل�ستقلني .ورجع ال�سبب يف ذلك
جزئيا �إىل النظام االنتخابي الذي ميزج الرت�شح بالقائمة الن�سبية بالرت�شح الفردي.و�أثبت
ت�شكيل الربملان �أنه كان ينبغي االنتهاء من ت�شكيل الأحزاب والتكتالت �أوال.
ولكن يف  24يناير ،مت ت�شكيل حكومة ائتالفية جديدة حظى فيها رئي�س الوزراء يوليا
تيمو�شينكو بدعم برملاين قوي .وكان لدى املع�سكر الدميقراطي توقعات قوية ب�أن احلكومة
�سوف ت�رشع يف بدء عملية بناء الدميقراطية والإ�صالح .ولكن بدال من �أن تقوم احلكومة
بتنفيذ الإ�صالحات التي �أرادها املواطنون� ،شهد الأوكرانيون مب�شاعر من الإحباط املتنامي
بروز �رصاع مطول وعنيف على ال�سلطة داخل املع�سكر الربتقايل.وفيما احت�شدت املعار�ضة
خلف فيكتور يوت�شينكو كمر�شح للرئا�سة� ،صار لدى �أوكرانيا ب�شكل �أ�سا�سي قائدان جديدان:
الرئي�س يوت�شينكو ورئي�سة الوزراء يوليا تيمو�شينكو.و�صعبت املناف�سة بني كلتا ال�شخ�صيتني
ب�شكل �شديد من التو�صل �إىل توافق حول الأولويات الت�رشيعية ،وخطوات �إ�ضفاء الالمركزية
على �صنع القرار،و �إحالل البنية التحتية االجتماعية لفرتة ما بعد ال�سوفييت،وكبح جماح
الأوليجاركيني من رجال ال�صناعة بتقلي�ص دورهم ال�سيا�سي .ويف النهاية ،كان لتلك املناف�سة
�أثر مدمر على كال اخل�صمني.
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يف �سبتمرب  ،2005قدم عدد من وزراء احلكومة ا�ستقاالتهم ،فيما �أقال الرئي�س يوت�شينكو
رئي�سة الوزراء .ثم عقدت انتخابات يف مار�س  2006وفق نظام القائمة الن�سبية فقط ،ك�شفت
نتائجها عن زيادة �شعبية كتلة تيمو�شينكو بفارق كبري عن كتلة �أوكرانيا لنا� .إال �أن كال التكتلني
مل ينجح يف �إحراز عدد الأ�صوات الالزم لت�شكيل الأغلبية ،حتى وان احتدتا .وات�سمت
مفاو�ضات ت�شكيل االئتالف الربملاين بال�صعوبة ،ثم انهارت متاما بعد ن�شوب خالفات حول
املر�شح ملن�صب رئي�س الربملان ،وهو ما نتج عنه نقل احلزب اال�شرتاكي والءه �إىل حزب
الأقاليم ،ما مكن فيكتور يانوكوفيت�ش من العودة �إىل ال�ساحة كرئي�س للوزراء يف �أوائل
�أغ�سط�س.
ويف �أبريل � ،2007أ�صدر الرئي�س يوت�شينكو قرارا بحل الربملان،مما �أدى �إىل قيام �أزمة
�سيا�سية .و�أجريت االنتخابات يف �سبتمرب ،نتج عنها انحدار �أكرب يف الأ�صوات املمنوحة
لتكتل «�أوكرانيا لنا»،وارتفاع ملحوظ يف ن�سبة ت�أييد تكتل تيمو�شينكو .ولكن الأهم �أن كال
التكتلني ا�ستطاعا ت�شكيل �أغلبية برملانية هزيلة .ويف  18دي�سمرب� ،أعيد تعيني تيمو�شينكو رئي�سة
للوزراء� ،إال �أن ن�شوب خالفات �أخرى بني التكتلني �أحدث �أزمة �سيا�سية يف  2008حني
قرر تكتل �أوكرانيا لنا االن�سحاب من االئتالف ،فهدد الرئي�س يوت�شينكو بحل الربملان مامل
ت�شكل �أغلبية جديدة.ويف مرحلة ما ،بدا �أن تكتل تيمو�شينكو قد ي�شكل «ائتالفا كبريا» مع حزب
الأقاليم.ولكن يف النهاية ،متكن التكتالن من ت�شكيل ائتالف مع كتلة فولودومري ليتفني ،رئي�س
الربملان ،ومت ت�أجيل االنتخابات لأجل غري م�سمى بعد �أن كان مقررا لها دي�سمرب .2008
ت�أثري الأزمات� :إحباط ،و�إرهاق ،وتفكك
منذ �أواخر  ،2005ات�ضح �أن �أوكرانيا تعاين �أزمة �سلطة دائمة .وفقد الأوكرانيون
اهتمامهم بال�سيا�سة ،ونفد �صربهم حيال الطبقة ال�سيا�سية التي بدت �أكرث اهتماما بالأجندات التي
تخدم �أغرا�ضها ،بدال من حتقيق اال�ستقرار واالزدهار .وبفعل �أزمات الطاقة واالنكما�ش
االقت�صادي العاملي� ،صار معظم املواطنني من�شغلني بظروف حياتهم املتدهورة .و�أ�صاب
اجلمود املجتمع املدين املكتمل النمو ،فعجز عن�،أو مل يرغب يف الت�رصف كرقيب فعال يف
مواجهة �سلبية احلكومة.
بالن�سبة لبلدان و�سط �أوروبا� ،ساعدت فر�ص االن�ضمام لع�ضوية االحتاد الأوروبي على
الت�رسيع من الإ�صالحات.ولكن نظرا لالعرتا�ضات من جانب بع�ض الأع�ضاء القدامى
باالحتاد الأوروبي ،والتوج�س من رد الفعل املحتمل من جانب الكرملني ،مل يدخل االحتاد
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الأوروبي يف مفاو�ضات جادة مع �أوكرانيا حول ان�ضمامها لع�ضويته.والأهم هو غياب
الإجماع بني اجلماعات ال�سيا�سية الرئي�سية يف البالد ،والف�ساد،وحالة اجلمود ،والأزمة
ال�سيا�سية امل�ستمرة التي �أدت �إىل متلمل الغرب ب�سبب �أوكرانيا.ويف املقابل ،ت�سبب الإعرا�ض
الوا�ضح من جانب دول غرب �أوروبا عن احت�ضان �أوكرانيا يف تنامي الإحباط وامللل من
جانب االحتاد الأوروبي .وكان كل ما �سبق ذخرا مل�ؤيدي التوجهات الرباجماتية حلزب
الأقاليم و�صعود يانوكوفيت�ش لل�سلطة.
وال يزال لرو�سيا دور مهم يف الأحداث الدائرة يف �أوكرانيا .فبالنظر لت�شابك تاريخ وثقافة
كال البلدين ،كان من الع�سري على رو�سيا قبول ا�ستقالل �أوكرانيا وانفرادها ب�صناعة قرارها،
وظهرت �سيا�سة رو�سيا �ساعية للإبقاء على �أوكرانيا دولة خا�ضعة لأهدافها ال�سيا�سية.كما �أن
�سيا�سة يانوكوفيت�ش الرامية الن�ضمام بالده لع�ضوية حلف �شمال الأطلنطي �أ�سهمت يف تدهور
العالقات الأوكرانية الرو�سية ب�شكل �أكرب )45(.وا�ستغلت رو�سيا ورقة �سيا�سية تتمثل يف مرور
الغاز الطبيعي الرو�سي �إىل دول االحتاد الأوروبي عرب �أوكرانيا ،وكذلك اعتماد الأخرية
على الإمدادات الرو�سية ،فاتهمت مو�سكو كييف ب�رسقة �إمدادات الغاز الطبيعي قبل �أن تقطعها
عنها يف �شتاء .2009
 :2010عودة �إىل امل�ستقبل:
ا�ستمر التحالف حتى انعقاد االنتخابات الرئا�سية يف ،2010والتي انقلبت فيها موازين
احلظ بانتخاب فيكتور يانوكوفيت�ش كرابع ر�ؤ�ساء �أوكرانيا بعد اال�ستقالل .وكان الناخبون
ي�ؤمنون بقدرة يانكوفيت�ش على ا�ستعادة اال�ستقرار .كما �أن املع�سكر الربتقايل وجد �صعوبة يف
حتريك ح�صيلة �أ�صواته،ورجع ذلك جزئيا �إىل حالة الالمباالة وخيبة الأمل بني الناخبني.
و�إبان االنتخابات الرئا�سية يف  ،2004كان ُينظر �إىل يانوكوفيت�ش �إليه على �أنه �ألعوبة يف
يد الكرملني .ولكن الو�ضع يف �أوكرانيا اختلف يف  2010عنه يف  ،2004ففي �أعقاب الثورة،
�صار للدميقراطية جذور �أقوى ،فانفتحت ال�ساحة ال�سيا�سية ،وتعلم النا�س كيفية اال�ستفادة من
احلريات اجلديدة التي اكت�سبوها .ولكن ت�ستمر رو�سيا يف اتخاذ االجتاه املعاك�س ،فتعمل على
تقوية مركزية ال�سلطة وتقييد احلريات واحلقوق الفردية.وبالن�سبة للجماعات الأوليجاركية
املحيطة بيانوكوفيت�ش فهي متثل م�صالح متباينة�،إال �أن القليل منها فقط يقبل بالتبعية ملو�سكو.
�إال �أن يانوكوفيت�ش �سار على نهج �سلفه كوت�شما،متبعا البريوقراطية يف الإدارة،ومركزية
ال�سلطة،واالعتماد على الأقلية امل�سيطرة على قطاع الأعمال.وت�شهد �أوكرانيا تزايدا يف القيود
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املفرو�ضة على حرية �إبداء الر�أي ،فيما يرى الكثريون �أن حماكمة تيمو�شينكو،والتي ال تزال
اخل�صم الرئي�سي ليانوكوفيت�ش ،ذات دوافع �سيا�سية.وقد خف�ضت م�ؤ�س�سة فريدوم هاو�س
م�ؤخرا ت�صنيف �أوكرانيا من «دولة حرة» �إىل «دولة �شبه حرة».
ويف �أكتوبر �،2010أبطلت املحكمة الد�ستورية التعديالت التي �أجريت على الد�ستور يف
دي�سمرب ،2004وهو القرار الذي مينح ليانوكوفيت�ش،قانونيا� ،سلطات �أقوى من يو�شينكو
()46
حلكم البالد.
خال�صة:
و�صعب من التو�صل �إىل توافق حول
كان االنق�سام داخل املع�سكر الربتقايل ذا �أثر مدمر،
َّ
الإ�صالحات وا�سعة النطاق التي كانت البالد يف حاجة ما�سة �إليها .كما ميكن �إلقاء بع�ض
من اللوم على افتقاد النخبة ال�سيا�سية الن�ضج ،والرتكيبة الفا�سدة للربملان التي جتعله خا�ضعا
للأقلية ،واخلالف الوطني القدمي حول توجهات �أوكرانيا و�أ�سلوب التفكري بعد اال�ستقالل عن
االحتاد ال�سوفييتي .ولكن ذلك ال يعني �أن الفرتة ما بني  2004و 2010خلت من الإجنازات.
فعلى عك�س الر�ؤ�ساء اجلدد يف بع�ض دول االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،مل ينجرف فيكتور
يوت�شينكو �إىل احلكم ال�سلطوي (رغم قيامه بحل الربملان مرتني ،لتجنب وقوع �أزمة �سيا�سية).
وخالل فرتة رئا�سة يوت�شينكو ازدهرت حرية الإعالم ،ون�شط املجتمع املدين دون قيود ،كما
�شهدت واليته �إ�صالح النظام االنتخابي وزيادة م�صداقيته ،ف�ضال عن ان�ضمام �أوكرانيا �إىل
منظمة التجارة العاملية ،مما ثبتها كجزء من النظام العاملي .فيما منت الطبقة املتو�سطة وزادت
قوتها،وبد�أت عنا�رص تكون ال�سوق احلر يف الظهور ،مما مثل حتديا لنفوذ الأوليجاركية.
ومع ذلك� ،أخفقت الف�صائل «الربتقالية» يف مكافحة الف�ساد �أو �إ�صالح االقت�صاد،وهو ما جعل
�أوكرانيا غري مهي�أة ملواجهة الأزمة االقت�صادية العاملية� ،إال �أن التاريخ �سوف يحكم ب�أنه كان
ثمة املزيد مما ميكن حتقيقه بوجه عام.
الأهم هو �أن الثورة الربتقالية برهنت على رغبة غالبية الأوكرانيني يف قائد ي�ؤ�س�س
لنظام دميقراطي.ون�ضج املواطنون حينما حققوا يف مرة من املرات ما ظنوه يف ال�سابق �أمرا
م�ستحيال.ومبا �أن الثورة الربتقالية اندلعت بالفعل ،فثمة احتمالية لقيامها مرة �أخرى ،مامل
ت�صبح النخب ال�سيا�سية م�سئولة �أمام مواطنيها.
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قريغيز�ستان
جانا كوبزوفا

()47

ح�صلت جمهورية قريغيز�ستان بو�سط �أوروبا على اال�ستقالل بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي
يف �أواخر  .1991وملعظم فرتة الت�سعينيات ،كان ينظر �إىل قريغيز�ستان على �أن لديها �أكرب
االحتماالت بني دول تلك املنطقة لبناء نظام حكم دميقراطي واقت�صاد قائم على ال�سوق،
وذلك على الرغم من �أنه يف �أعقاب االنتخابات املزورة يف  ،1995بد�أ النظام ينتهج �أ�سلوب
اال�ستبداد «الناعم» يف احلكم .وارتفع �سقف التوقعات مرة �أخرى يف  2005بعد الإطاحة
بع�سكر �أكاييف -والذي كان رئي�سا للبالد منذ  -1991وتويل كرمان بيك باكاييف ،وذلك
عقب ثورة �شعبية ،عرفت بثورة التيوليب.وبعد مرور �ست �سنوات �إىل الآن ،مل يتم تلبية
تلك التوقعات .بل �إن باكاييف نف�سه �أطيح به من احلكم يف  2010مع ا�ضطرابات بي�شكك
العا�صمة .ويف الفرتات الأخرية ،قفزت التوترات الإثنية ومعدالت الفقر �إىل م�ستويات
خطرية،وزادت �أعداد املراقبني املحذرين من �أن قريغيز�ستان بد�أت يف التحول �إىل «دولة
متداعية».
وال �شك �أن الإهمال على ال�صعيد االقت�صادي �أ�سهم يف الأو�ضاع احلرجة التي متر بها
قريغيز�ستان ،ولكن هذه الدرا�سة تركز ب�شكل �أ�سا�سي على العوامل ال�سيا�سية ،وعلى الأخ�ص
الإخفاق يف فتح املجال ال�سيا�سي �أمام مناف�سة حقيقية على ال�سلطة ما �إن ت�سنح الفر�ص.وت�سبب
ذلك يف ا�ستعداء احللفاء ال�سيا�سيني املحتملني ،ون�شوء م�أزق �سيا�سي يف  ،2007وال�سماح
للرئي�س باكاييف بتعزيز �سلطاته ب�شكل �أكرب من �سلفه ،مما �أدى يف النهاية �إىل �إ�ضاعة واحد من
�أهم �إجنازات ثورة التيوليب.
انهيار الدولة وما بعده:
يف  ،1991انتخب ع�سكر �أكاييف رئي�س جمهورية قريغيز�ستان ال�سوفييتية اال�شرتاكية
ك�أول ر�ؤ�ساء البالد بعد اال�ستقالل .كما �أعيد انتخابه يف 1995و 2000بالرغم من �إ�شارة
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبية �إىل وقوع خمالفات �شابت العملية االنتخابية )48(.وما بني
 1991و ،1995كان �أكاييف والرئي�س الكازاخ�ستاين نور �سلطان نزارباييف هما الوحيدين
بني قادة دول االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق يف و�سط �أوروبا اللذين ينتهجان �سيا�سات �إ�صالحية
ب�صورة عامة .ولكن فيما كان �أكاييف يعمل على حترير االقت�صاد -بدعم من جمل�س ال�سوفييت
الأعلى ثم الربملان فيما بعد -فقد �سعى كذلك لتقوية �سلطته عرب ا�ستفتاءات جرت يف �أعوام
 ،1994و ،1996و ،1998و 2003ك�سبل لتحديد �سلطات الربملان الذي عار�ض يف بع�ض
الأوقات تركيز ال�سلطة يف يد الرئي�س.
ومل ت�ساعد �إ�صالحات �أكاييف االقت�صادية يف انت�شال املواطنني من الفقر املنت�رش والف�ساد
املتف�شي ،بل �إنها زادت من املعوقات �أمام التقدم االقت�صادي.ومع تزايد التحديات �أمام اقت�صاد
البالد،عاد �أكاييف تدريجيا �إىل الأ�سلوب ال�سلطوي ،وا�ستمالة النخب ،وقمع املعار�ضة،
وال�سعي لل�سيطرة على �أبرز و�سائل الإعالم )49(.وحولت التعديالت الد�ستورية التي �أدخلت
يف  2003قريغيز�ستان �إىل جمهورية رئا�سية،وحرمت ال�سلطتني الق�ضائية والت�رشيعية من
الو�سائل الكافية ملراقبة �سلطات الرئي�س.فيما ظل التفكك �سمة املعار�ضة التي تكون معظمها من
م�سئويل احلكومة ال�سابقيني املن�شقني عن �أكاييف،فافتقرت لقاعدة الع�ضوية العري�ضة والدعم
العام.
وتدهور املوقف االقت�صادي يف الفرتة من � 2000إىل  ،2005وتكررت االحتجاجات
�ضد احلكومة .وخالل االنتخابات الربملانية التي �أجريت يف فرباير � ،2005أخفق العديد من
املر�شحني ذوي ال�شعبية يف احل�صول على مقاعد يف العملية التي قالت منظمة الأمن والتعاون
الأوروبية �إنها ات�سمت بالتناف�سية رغم عدم ا�سيتفائها ملعايريها االنتخابية)50(.وانت�رشت
االحتجاجات امل�شتعلة بفعل التالعب باالنتخابات يف بادئ الأمر يف املناطق اجلنوبية قبل �أن
ت�صل �إىل بي�شكك يف خالل �أيام قليلة ،و�شهدت عنفا يف بع�ض الأحيان .وقد دفعت تلك املوجة
من االحتجاجات -والتي عرفت با�سم ثورة التيوليب -الرئي�س �أكاييف �إىل الفرار لرو�سيا،
فخلفه رئي�س الوزراء ال�سابق كرمان بك باكاييف ،زعيم حركة املعار�ضة الرئي�سية :حركة
قريغيز�ستان ال�شعبية )51(.واملهم �إذن هو �أن �أكاييف تنازل عن ال�سلطة ب�شكل �سهل ن�سبيا ،فقد
كانت االحتجاجات يف قريغيز�ستان �أ�صغر نطاقا من مثيالتها يف جورجيا ( )2003و�أوكرانيا
( .)2004وعلقت املجموعة الدولية للأزمات �أن �أحداث  2005يف قريغيز�ستان كانت �أقرب
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�إىل عملية انهيار دولة �أكرث من كونها ثورة.
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ويف �أعقاب الإطاحة ب�أكاييف� ،صارت توقعات حتول قريغيز�ستان �إىل الدميقراطية �أكرث
واقعية� .إال �أن ذلك مل يحدث لأ�سباب خمتلفة .فعندما تولت املعار�ضة ال�سيطرة على ما تبقى
من م�ؤ�س�سات الدولة ،جابهت حتديا جديدا يتمثل يف ا�ستعادة اال�ستقرار ال�سيا�سي ،عالوة على
التحدي القدمي :حت�سني النمو االقت�صادي ،ولكنها مل تكن مهي�أة للتعامل مع �أي منهما .فعلى
عك�س حالة �أوكرانيا وجورجيا ،افتقرت املعار�ضة القريغيزية املحركات املعروفة املطلوبة
للتغيري :م�شاركة كبرية من �سكان املناطق احل�رضية ،واملجتمع املدين القوي ،وحركة طالبية
على امل�ستوى القومي .فقد جاء معظم املحتجني �ضد �أكاييف من املناطق الريفية ،وكانوا �إما
مت�صلني �أو معتمدين على رعاية املر�شحني اخلا�رسين .وتكونت املعار�ضة �شبه النظامية �ضد
�أكاييف يف معظمها من النخب التي يعوزها الدعم ال�شعبي ،والتي غالبا مع تعاونت مع بع�ضها
البع�ض لأغرا�ض تكتيكية بحتة .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم ال�سيا�سيون كانوا على
�صلة ب�شبكات امل�صالح واملح�سوبية يف املناطق ال�شمالية واجلنوبية ،مما زاد من اال�ستقطاب
ال�سيا�سي( ،)53و�أعاق قدرتهم على احلكم ب�صورة ملحوظة.
بناء الدميقراطية دون وجود جمتمع مدين:
وعد القادة اجلدد ب�إتاحة املجال ال�سيا�سي وال�سماح مبناف�سة انتخابية حقيقية .وكان �أمام
احلكومة اجلديدة عدة اختيارات :تعليق الد�ستور واتخاذ تدابري ال�ستبداله� ،أو العمل وفق
الإطار الد�ستوري احلايل ،و�إدخال تعديالت يف وقت الحق .كما كان �أمام احلكومة خيار
حل الربملان -،املنتخب يف ظروف غام�ضة� -أو االعرتاف بالنظام الت�رشيعي والتعامل على
�أ�سا�سه .وقد ذهبت احلكومة يف كل احلاالت ال�سابقة �إىل اخليار الثاين .وقد �ساعد ذلك املنهاج
النظام اجلديد على ك�سب ت�أييد بع�ض من منا�رصي �أكاييف ال�سابقني ،وبالتايل تكوين �أغلبية
برملانية ،مع �ضمان ح�صول باكاييف على الأ�صوات الكافية النتخابه كرئي�س للوزراء وقائم
ب�أعمال الرئي�س.
ولدعم �رشعيتها و�سلطتها ،مت تقدمي موعد االنتخابات الرئا�سية من �أكتوبر � 2005إىل يوليو
من العام ذاته .وحاز باكاييف ،والذي ينتمي �إىل �إقليم �أو�ش اجلنوبي ،ن�سبة  90يف املائة من
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الأ�صوات تقريبا� .إال �أنه ،وقبيل االنتخابات ،عقد �صفقة مع �أقوى مناف�سيه املحتملني ،فيلك�س
كولوف ،والذي جاء من منطقة ت�شو اجلنوبية ،والذي يح�صل مبقت�ضى ال�صفقة على من�صب
رئي�س الوزراء.
كان حتويل قريغيز�ستان من نظام رئا�سي �إىل جمهوري برملاين (�أو على الأقل خليط من
الإثنني) يف �أعني الكثريين ،مبا فيهم باكاييف يف البداية ،مبثابة �رشط لتطوير الدميقراطية يف
قريغيز�ستان .وتفتقر قريغيز�ستان �إىل م�ؤ�س�سات جمتمع مدين قوية ،وكان ملحوظا غياب
تلك املنظمات �أثناء مرحلة البناء لثورة التيوليب .ونظرا لتخلف ذلك القطاع ،انح�رس احلوار
حول �شكل نظام احلكم يف امل�ستقبل بني الربملان والرئي�س ،مع �ض�آلة م�شاركة اجلماعات
املدنية .ومل تبذل �أي جهود ل�رشح مزايا كل من النماذج املقرتحة واملتناف�سة للمواطنني العاديني
الذين جاهدوا لت�شكيل ر�أي حول التغيريات املطروحة .وعلى الرغم من بع�ض االحتجاجات
ال�صغرية يف الفرتة ما بني  2005و ،2010مل يكن للعامة تقريبا �أي ت�أثري على احلكومة.
و�رسعان ما ت�صدعت الوحدة الوطنية الظاهرية مع بروز اخلالفات حول ما �إذا كان من
الواجب تعديل الد�ستور وكيفية التعديل؛ فالربملان من جانبه طالب بت�رسيع وترية الإ�صالحات
الد�ستورية من �أجل اكت�ساب املزيد من ال�سلطات� ،أما باكاييف ،والذي كان قد عني وقتها
العديد من �أقربائه يف منا�صب حكومية بارزة ،فقد عار�ض ب�شكل متزايد �إن�شاء نظام جمهوري
برملاين .وا�ستغل باكاييف �سلطاته لتعيني حكام للأقاليم بغية تكوين قاعدة دعم عرب البالد.
وكان لهذا �أهميته وفق الد�ستور املفعل حينها ،حيث كان يتم انتخاب النواب يف دوائر التمثيل
الفردي .وقوى ذلك من موقف باكاييف يف تعامالته مع الربملان ،حيث �إن الطاحمني يف
االن�ضمام لع�ضوية الربملان كانوا رمبا يحتاجون مل�ساندة� ،أو على الأقل عدم اعرتا�ض حكام
الأقاليم.
عودة الأ�ساليب اال�ستبدادية:
وبدال من �أن ي�صنع الرئي�س توافقا حقيقيا بني �أطراف الطيف ال�سيا�سي حول �شكل وتوقيت
الإ�صالحات الد�ستورية ،ا�ستغل حقه يف حل الربملان لتخويف النواب من اعتماد �إ�صالحات
كان هو نف�سه قد وعد بها من قبل .وعلى الرغم من �أن الربملان اعتمد يف نوفمرب 2006
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تعديالت حدت من �سلطات الرئي�س ،ف�إن تلك التعديالت مل تن�رش ،ومل تفعل بعدما جادل
باكاييف ب�أنها ال ميكن تطبيقها �إال بعد االنتخابات الرئا�سية التالية يف .2010
ومع وجود املخاوف من حل الربملان ،ا�ستطاع الرئي�س يف نهاية دي�سمرب � 2006أن يح�شد
دعم عدد كاف من النواب لإجراء تعديالت د�ستورية ،ي�ستعيد بها جزءا من �سلطاته ،مبا
فيها احلق يف تعيني رئي�س الوزراء وحكام الأقاليم .ومل تكن مناورات باكاييف فح�سب ت�سري
عك�س الهدف املعلن للحكومة ببناء الدميقراطية ،ولكنها �أبعدت عنه كذلك بع�ضا من �أقرب
حلفائه والرموز القوية يف نظامه.ويف ربيع  ،2006ا�ستقال عمر بيك تيكيباييف رئي�س
الربملان ليكون حركة معار�ضة حملت ا�سم «من �أجل الإ�صالح» .ويف دي�سمرب ،2006
ا�ستقال رئي�س الوزراء فيلك�س كولفو ،و�أن�ش�أ يف �أوائل  2007تكتل اجلبهة املتحدة التي طالبت
ب�إقالة باكاييف.
ومل يكن اعتماد الرئي�س على الت�أييد الع�شوائي من جانب نواب منفردين مبثابة تكتيك قابل
لال�ستمرار على املدى الطويل .فقد ا�ستغل باكاييف امل�أزق ال�سيا�سي الذي ا�ستمر خالل الن�صف
الأول من  2007واالنق�سامات بني املعار�ضة يف الإعداد لتحركات �أخرى تعزز من �سلطاته.
وفيما نظمت املعار�ضة عدة احتجاجات مناوئة للحكومة خالل تلك الفرتة� ،إال �أنها �أخفقت يف
ح�شد �صفوفها ب�شكل من�سق داخل �أوخارج الربملان ب�سبب التناف�س ال�سيا�سي بني حركاتها.
ولقي باكاييف دعما من جانب املحكمة الد�ستورية ،والتي عني معظم ق�ضاتها على يد
�أكييف .ويف �سبتمرب  ،2007ق�ضت تلك املحكمة ببطالن التعديالت الد�ستورية التي �أدخلت يف
نوفمرب ودي�سمرب  ،2006مما مهد الطريق لتعديالت د�ستورية جديدة .وبعد ذلك ب�أيام ،تقدم
باكاييف ب�إ�صالحات تعيد تقدمي نظام رئا�سي قوي .وجتاهلت ال�سلطات �إىل حد كبري الآراء
التي �أبدتها جلنة البندقية مبجل�س �أوروبا حيال م�سودات التعديالت الد�ستورية )54(.ويف
عجالة� ،أجرى ا�ستفتاء نتج عنه الت�صديق على تعديالت باكاييف وقوانني االنتخاب اجلديدة
يف � 21أكتوبر ،رغم �إبداء املراقبني القريغيزيني لقلقهم ال�شديد حول نزاهة وعدالة الت�صويت.
وبعد اال�ستفتاء على الفور ،قام باكاييف بحل الربملان ودعا النتخابات يف  16دي�سمرب.
�إىل حد ما ،كان من �ش�أن بع�ض التعديالت التي �أدخلت على قانون االنتخابات �أن تقود
البالد �إىل نظام �سيا�سي دميقراطي يتما�شى مع ر�ؤية م�ؤيدي ثورة التيوليب ،مثل ت�شجيع
ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية ،وتغيري نظام االنتخاب القائم على التمثيل الن�سبي.
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ومع ذلك ،ا�ستخدم الرئي�س هذه التغيريات الت�رشيعية «الإيجابية» عمليا كعن�رص توازن
�أمام تركيز ال�سلطات يف م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،والذي حدث بف�ضل التعديالت الد�ستورية .بل
�إنه �ضبط توقيت اقرتاح تلك التغيريات مبا يعزز من �سيطرته على الدولة ال�ستغالل املوارد
الإدارية يف حت�سني و�ضع احلزب امل�ساند له؛ ومل يكن �أمام املعار�ضة �سوى �أقل من �شهرين
لال�ستعداد لالنتخابات.
كان �أحد التغيريات الإيجابية التي �أدخلت على النظام االنتخابي هو جعل فوز احلزب
ال�سيا�سي مب�ساندة  0.5يف املائة يف كل من الأقاليم الإدارية ال�سبعة للبالد ومدينتي بي�شكك
و�أو�ش ك�رشط للتمتع ب�أهلية للتمثيل يف الربملان� )55(.إال �أن القانون مل يذكر ما �إذا كانت هذه
الن�سبة حتت�سب من عدد الناخبني امل�سجلني يف كل من تلك املناطق �أم على م�ستوى البالد.
وف�رست اللجنة املركزية لالنتخابات هذه املادة بقولها �إن على احلزب ال�سيا�سي �أن يحظى بدعم
 0.5يف املائة من جميع الناخبني امل�سجلني على م�ستوى البالد يف كل من الأقاليم ال�سبعة املق�سمة
�إداريا ،مما قل�ص من فر�ص الأحزاب التي ال تتمتع بدعم ميتد عرب الأقاليم (وكان هذا هو �ش�أن
()56
معظم الأحزاب املعار�ضة).
الت�سجيل يف اللحظات الأخرية:
وكان الرئي�س ومنا�رصوه �أكرث امل�ستفيدين من التغيريات املحدثة :فقد مت ت�سجيل حزب
�سيا�سي جديد� -آك زول -م�ساند للرئي�س قبل �أيام من اال�ستفتاء ،وكان الربنامج الوحيد
للحملة االنتخابية لذلك احلزب قائما على ت�أييد باكاييف .واعتمد احلزب يف ع�ضويته �إىل
درجة كبرية على امل�سئولني الإقليميني وم�سئويل الدولة الذين �إما عينوا بوا�سطة باكاييف� ،أو
كانوا �ضمن �شبكات م�صاحله .وبف�ضل احل�ضور الذي حظي به �آك زول عرب �أقاليم البالد،
فقد متكن من بناء هيكل له على م�ستوى البالد ،وتعدي ن�سبة الـ 0.5يف املائة من الت�أييد يف
جميع الأقاليم واملطلوبة لتمثيله يف الربملان .وقد القت انتخابات دي�سمرب انتقادات كثرية من
املراقبني الدوليني(� ،)57إال �أنها قوت من قب�ضة باكاييف على احلكم مع فوز �آك زول بـ71
يف املائة من مقاعد الربملان الت�سعني� .أما حزب اال�شرتاكيني الدميقراطيني املعار�ض وحزب
ال�شيوعيني ،فلم يفوزا �سوى بـ 11مقعدا و  8مقاعد على الرتتيب .ووفقا للنتائج الر�سمية ،مل
ينجح حزبا فليك�س كولوف و عمر بك تيكيباييف يف ح�شد الأ�صوات الكافية التي ت�ؤهلهما للتمثيل
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يف الربملان.
كانت تلك االنتخابات هي �آخر اخلطوات الكربى من جانب باكاييف لت�شديد قب�ضته على
ال�سلطة .و�أمدت التعديالت الد�ستورية يف �أكتوبر  2007الرئي�س ب�سلطات قوية� .أما الربملان
املطيع الذي ن�ش�أ يف �أعقاب انتخابات دي�سمرب ،فقد جعل �إحدى الو�سائل القليلة املتبقية للرقابة على
�سلطات الرئا�سة غري فعالة .ويف �أقل من عامني ،جنح باكاييف يف ا�ستجماع �سلطات تعدت تلك
التي اكت�سبها �سلفه ،مما �أجهز على �آمال بناء الدميقراطية خالل واليته .وبا�سرتجاع امل�شهد،
يبدو �أن ثورة التيوليب يف  2005مل تنجح �سوى يف تغيري ال�شخ�صيات يف املنا�صب القيادية بدال
من تبديل النظام .ومل ت�شهد الفرتة ما بني  2005و� 2010سوى القليل من الإ�صالحات ذات
املعنى،وعلى كل ،فقد تعمقت االنق�سامات داخل البالد.
ولكن تركيز باكاييف على ت�أمني �سلطاته بدال من تلبية احتياجات بالده كان �سببا يف نهايته
ال�سيا�سية .وقد �أ�سهم التدهور املتزايد يف الو�ضع االقت�صادي ب�شكل كبري يف الإطاحة بباكاييف
يف  .2010ويف  ،2011ت�ستعد البالد النتخابات رئا�سية جديدة يف �شهر �أكتوبر ،وت�شهد
تر�شح �شخ�صيات معروفة مثل عمر بك تيكيباييف ،و�أملظ بيك �أتامباييف (رئي�س الوزراء يف
 .)2007ورغم �أن البالد ظلت منذ  2010ر�سميا كدولة دميقراطية برملانية الرئا�سية ،ف�إنه
ال يزال من املبكر جدا تقرير ما �إذا كانت االنتخابات الرئا�سية مبثابة نقطة التحول الأخرية يف
االنتقال الدميقراطي لقريغيز�ستان �أو جمرد بداية جلولة جديدة من الأزمات ال�سيا�سية.
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مولدوفا..
وجود حتالف م�ستقر وداعم للإ�صالح �شرط م�سبق للنجاح
�إيلينا ندينا

()58

�صارت مولدوفا دولة م�ستقلة عقب انهيار االحتاد ال�سوفييتي يف  .1991ومنذ ذلك احلني،
كانت البالد تتمتع مب�ستويات عالية من التعددية ال�سيا�سية ب�شكل عام ،رغم معاناتها من
ال�رصاعات االنف�صالية والفقر املتوطن .ويف تناق�ض حاد مع الو�ضع يف �أغلب دول االحتاد
ال�سوفييتي الأخرى ،تبو�أت قوى �سيا�سية خمتلفة ال�سلطة خالل انتخابات كانت �سلمية وذات
م�صداقية ب�شكل عام.
ولكن منذ � ،2001شهدت البالد عدة انتكا�سات �إىل النظام ال�سلطوي يف ظل احلكومة
ال�شيوعية؛ ففي حماولة منه الحتكار ال�سلطة ،قيد الرئي�س فالدميري فورونني و�سائل الإعالم
وجماعات املعار�ضة.واعترب الكثريون من املواطنني �أن نتائج انتخابات �أبريل عام 2009
مزورة ،فنظموا االحتجاجات يف العا�صمة �شي�سيناو ،وفرقتها ال�رشطة با�ستخدام العنف.
وعجز احلزب ال�شيوعي عن انتخاب رئي�س ،حيث كان ينق�صه �صوت واحد فقط يف
الربملان كي يتمكن من القيام بذلك ،و�أجريت انتخابات برملانية جديدة يف  .2009ونتج عن
تلك االنتخابات انت�صار �أحزاب املعار�ضة الإ�صالحية الأربعة (التحالف من �أجل التكامل
الأوروبي)( ،)59والتي ا�ستطاعت معا تكوين �أغلبية دميقراطية .ولكن ،وبعد عامني من
�ضياع ال�سلطة من ال�شيوعيني ،ال يزال التحالف يفتقر للأغلبية الكافية النتخاب رئي�س جديد.
وعلى الرغم من كرثة التفا�ؤل املوجود ،فقد جاهد التحالف للحفاظ على وحدته و�إطالق
�إ�صالحات جذرية غري قابلة للرد .وما مل يتوفر حل للم�أزق ال�سيا�سي� ،سيبقى التقدم على
�رسعته البطيئة ،مع وجود خطر من بقاء مولدوفا دولة متخلفة �سيا�سيا واقت�صاديا.
كثري من االنتخابات ،قليل من الإ�صالحات
يف �سبتمرب  ،2009عني القائم ب�أعمال الرئي�س ،ميهاي غيمبو ،فالدميري فيالت رئي�سا
للوزراء ،و�أعلنت ت�شكيلة الربملان اجلديد .ومع تبوء القوى الدميقراطية اجلديدة لل�سلطة،
بدت مولدوفا متجهة نحو التغيري .وتبنت احلكومة اجلديدة م�سار التكامل الأوروبي ،مع
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الوعد ب�إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية .وكانت �إحدى �أهم املهام الأوىل للإدارة اجلديدة هي
ملء فراغ من�صب الرئي�س.
ومولدوفا هي جمهورية برملانية يقوم فيها الربملان بانتخاب الرئي�س مبا�رشة .ويحتاج
الرئي�س �إىل ت�أييد ثالثة �أخما�س �أع�ضاء الربملان الـ� 61( 101صوتا) النتخابه .ويف حالة
الإخفاق يف انتخاب الرئي�س ،يتم حل الربملان ،و�إجراء انتخابات جديدة.
ومنذ يوليو  ،2009افتقر التحالف من �أجل التكامل الأوروبي للأ�صوات الربملانية الكافية
النتخاب رئي�س جديد ،ومل يتم التو�صل التفاق حول مر�شح بالرتا�ضي .ويف حماولة حلل
الأزمة ال�سيا�سية الناجمة عن ذلك� ،أجرت احلكومة يف �سبتمرب  2010ا�ستفتاء د�ستوريا
للت�صديق على خططها لعمل انتخابات مبا�رشة على من�صب الرئي�س� .إال �أن تلك اخلطوة مل
حتظ بالإقبال املطلوب من الناخبني ،وا�ضطرت احلكومة للدعوة النتخابات مبكرة ،والتي
�أجريت يف نوفمرب  .2010وفيما زاد عدد نواب التحالف بف�ضل تلك االنتخابات� ،إال �أنه ظل
دون الأ�صوات الكافية النتخاب الرئي�س .و�أجريت االنتخابات املحلية يف يونيو .2011
وت�سبب خو�ض �أحزاب التحالف لل�سباق االنتخابي منف�صلة عن بع�ضها البع�ض يف زيادة
التناف�س بينها داخل التحالف ،و�رصف انتباهها ومواردها بعيدا عن الإ�صالحات الهيكلية التي
حتتاجها البالد ب�شكل �أكرب.
وما �إن تولت احلكومة ال�سلطة ،قدمت برناجما طموحا حظي بالكثري من الثناء حتت ا�سم
«�إعادة النظر يف مولدوفا» ،والذي يت�ضمن خم�س �أولويات :التكامل الأوروبي ،والتعايف
االقت�صادي ،وتعميق �سيادة القانون ،والالمركزية يف الإدارة والنظام املايل ،و�إعادة توحيد
البالد )60(.وال �شك �أن مولدوفا �صارت �أكرث دميقراطية مما كانت عليه يف الفرتة ما بني 2000
�إىل 2009؛ فقد �صارت حرية الإعالم �أكرب ،وزدات قوة املجتمع املدين ،و�أ�صبحت جماعات
املعار�ضة تعمل دون عوائق ،وجتري البالد انتخابات حقيقية ،وهي جميعها �أو�ضاع تتناق�ض
تناق�ضا �صارخا مع الو�ضع حتت احلكم ال�شيوعي .و�أ�سهمت التعددية يف �إجراء حوار عام
�أكرث انفتاحا وواقعية حول امل�شكالت الداخلية ،فيما فر�ضت املعار�ضة وو�سائل الإعالم رقابة
ل�صيقة على حتركات احلكومة.
وعلى الرغم من ذلك،فال يزال الواقع ال�سيا�سي يف مولدوفا يف حاجة لأن يتما�شى مع توقعات
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ال�شعب.وقد �أ�شار التقرير ال�صادر م�ؤخرا عن املفو�ضية الأوروبية �إىل احلاجة ملجهودات �أكرث
دواما ملكافحة الف�ساد ،و�إ�صالح الق�ضاء ،والنيابة،وال�رشطة،وتنفيذ عدة التزامات معينة
تتعلق بحقوق الإن�سان )61(.وبا�ستثناء بع�ض اخلطوات التحررية غري املخططة،وال�سيا�سات
االقت�صادية الكف�ؤة ،مل يتم عمليا �إجراء �أي �إ�صالحات جتعل عملية االنتقال يف مولدوفا غري
قابلة لالنتكا�س،والإ�صالحات يف قطاعي العدالة وال�رشطة ،وكالهما حيوي ،مثالني على
ذلك .وبا�ستثناء الوزير ال تزال وزارة الداخلية تدار على يد العاملني �أنف�سهم الذين �شهدوا
العنف �ضد تظاهرات �أبريل .2009
�إال �أن املعركة �ضد الف�ساد مل تبد�أ بعد ،و ي�ؤمن كثري من املواطنني ب�أن البريوقراطيني يف
امل�صالح احلكومية مل ينفكوا ي�ستغلوا منا�صبهم لتحقيق منافع �شخ�صية )62(.وال يزال البطء هو
�سمة الإ�صالحات املتعلقة ب�إدارة حدود البالد ،مما �أدى لتعطل حترير نظام ت�أ�شريات ال�سفر
بني دول االحتاد الأوروبي .فمن �ش�أن تلك الإ�صالحات �أن تقلل من عمليات تهريب الب�ضائع
والهجرة غري ال�رشعية .ونظرا للم�صالح ال�شخ�صية امل�سيطرة على احلكومة املولدوفية،
ا�ستغرق حترير حركة الطريان بني مولدوفا واالحتاد الأوروبي �سنتنني ،وكان من �ش�أن
تلك اخلطوة �أن تزيد الفعالية االقت�صادية لهذا القطاع ،وت�سهيل حركة ال�سفر بالن�سبة للمواطنني
العاديني .ونتيجة لتلك الإخفاقات ،ظهرت �أوىل بوادر ال�سخط ال�شعبي.
اخل�صومات داخل احلكومة:
وبينما زاد الإخفاق يف انتخاب الرئي�س وما تاله من �أزمة �سيا�سية من �صعوبة �إدخال
�إ�صالحات هيكلية ،تلعب املناف�سة ال�رش�سة بني �أحزاب التحالف دورا مهما كذلك يف هذا
ال�صدد )63(.فقد ا�شتدت املناف�سة على احلقائب الوزارية والت�سابق على الظهور حتت الأ�ضواء،
و�صار من الع�سري حماربة الف�ساد واملح�سوبية بالنظر �إىل الوالءات احلزبية ال�شديدة التي قد
تهدد التحالف ذاته .كما �أن العديد من رجال الأعمال الفا�سدين الذين متتعوا باحلماية يف ظل
النظام ال�سابق حتالفوا الآن مع احلكومة اجلديدة ،وي�ستمرون يف تنمية ثرواتهم كما كان
احلال يف املا�ضي عرب الت�أثري على املوظفني والق�ضاة الفا�سدين .وت�شهد امل�ؤ�س�سة البريوقراطية
احلكومية العديد من عنا�رص اخللل املزعج ،حيث تنفق املوارد ال�شحيحة على ت�صفية احل�سابات
يف �أو�ساط نخبة ال�سلطة اجلديدة ،مع غياب الإبالغ داخليا عن تلك املظاهر« :الكثريون داخل
التحالف من �أجل التكامل الأوروبي يرغبون يف ممار�سة ال�سيا�سة ،والقليل جدا يرغب يف
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الإ�صالحات».

()64

ونظرا لالنتخابات املتكررة والإ�صالحات البطيئة ،جنحت احلكومة يف رفع ن�سبة الأ�صوات
التي ح�صلت عليها من � 2009إىل � ،2011إال �أنها يف حاجة لإحداث حت�سن ملمو�س؛ بغية
احلفاظ على الدعم ال�شعبي على املدى الطويل .و�سيكون من قبيل املخاطرة ال�سيا�سية �أن تبد�أ
احلكومة يف �إدخال �إ�صالحات هيكلية «م�ؤملة» �إذا ما كانت االنتخابات �ستجري كل عام .كما
�أن وحدة ال�صف داخل التحالف تعد �أمرا حيويا ،فما مل ي�ساند كل ال�رشكاء �سيا�سات احلكومة
التي الحتظى بال�شعبية (ولكنها مفيدة يف الوقت ذاته) فلن جتد �أجندة الإ�صالح �أر�ضية �صلبة
ترتكز عليها .وبطبيعة احلال ،فمن الأف�ضل وجود توافق داخل احلكومة حول ر�ؤية موحدة،
و�إن مل يوجد ،يكفي التعاون الفعال على �أ�سا�س امل�صالح امل�شرتكة والإجراءات الوا�ضحة.
منذ  ،2009ازداد الت�أييد لبع�ض �أحزاب التحالف ،وت�ضاءلت م�ساندة احلزب ال�شيوعي.
ومع ذلك ،يبقى ال�شيوعيون ثاين �أكرث الأحزاب �شعبية )65(.وال يثري الده�شة �أن ت�ستغل
املعار�ضة كل فر�صة لت�ضخيم االنق�سامات بني �أحزاب التحالف ،ولو زادت االنق�سامات
للدرجة التي ي�صعب معها �إدارة التحالف للبالد ب�صورة فعالة ،ف�سوف يتحول النا�س �إىل ت�أييد
املعار�ضة الأقل دميقراطية ولكن الأكرث تنظيما .وال ي�ستبعد انتقال ال�سلطة �إىل ال�شيوعيني على
خلفية امل�أزق ال�سيا�سي .وقد �صارت تلك الإمكانية احتماال حقيقيا حينما دخل احلزبان ال�شيوعي
والدميقراطي يف مفاو�ضات حول ت�شكيل ائتالف ،وذلك بعد فرتة وجيزة من انتخابات نوفمرب
.2010
وال يزال من املبكر حتديد �إذا ما كانت عملية االنتقال يف مولدوفا �سرتى النجاح� ،إال
�أن االنق�سامات داخل احلكومة قد ت�رسع بحدوث �أزمة �سيا�سية قد تفقد املواطنني الثقة يف
الدميقراطية برمتها.
درو�س� :أهمية وجود حتالف م�ستقر داعم للدميقراطية:
وفيما حتاط عملية االنتقال يف كل دولة ب�سياق خا�ص� ،إال �أن كال منها ميكن �أن تعطي
درو�سا لغريها .وقد يكون التحول ال�سيا�سي واالقت�صادي جتربة م�ؤملة بالن�سبة للمواطنني،
وال �شك �أنه �سوف ي�ؤدي �إىل بع�ض ال�شعور باال�ستياء يف املجتمع .وبني �أ�شياء �أخرى ،تظهر
جتربة مولدوفا �أهمية �ضمان اال�ستقرار يف احلكومات االئتالفية .و�سوف يظل هناك حافز
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دائم للأحزاب وال�سيا�سيني لالن�شقاق عن احلكومة ،واللجوء �إىل التحركات ال�شعبوية من �أجل
تعظيم ت�أييدها االنتخابي.ونظرا ملا يحمله غياب اال�ستقرار احلكومي من كلفة كبرية للبالد
وم�ستقبل الأحزاب ال�سيا�سية ،ف�إن االتفاق على الأهداف الأ�سا�سية والعمل املن�سق لتحقيقها يعد
�أداة �رضورية للقوى الدميقراطية لتجنب هذا ال�سيناريو.
ويف فرتات التوتر ال�سيا�سي ،ت�صبح �شعبية احلكومة قابلة لالنحدار الفوري .ولكي حتافظ
احلكومة على كل الدعم املمكن ،ينبغي عليها حتقيق بع�ض «املكا�سب ال�رسيعة» ،وعر�ض
خطة طويلة املدى ،ورمبا �إدخال �إ�صالحات هيكلية وتنفيذها دومنا ت�أخري .وفيما ي�ؤمل �أن
ت�ؤدي �آخر اخلطوات املذكورة �إىل تكوين �أ�سا�س لالنتقال الناجح ،ميكن ل�سابقاتها �أن تبطئ من
تراجع الدعم ال�شعبي يف الوقت الذي يبدا مفعول الإ�صالحات البنائية يف الظهور.
ويف مولدوفا ،كان ثمة �أثر خطري للمناف�سة الدائرة بني الأحزاب احلاكمة على كفاءة
م�ؤ�س�سات الدولة وعملية التحول برمتها .ومن ال�رضوري للحكومة امل�سئولة عن �إجراء
الإ�صالحات الهيكلية كذلك وجود توا�صل فعال بني خمتلف الوزارات ،وم�ؤ�س�سات الدولة،
والأحزاب ال�سيا�سية .ورمبا يكون من امل�ستح�سن كذلك ت�أ�سي�س عدد �أكرب من اللجان التن�سيقية-
بدال من جلنة واحدة -بني الوزارات ،والقطاعات املختلفة ،واخلرباء.
�إال �أن احلكومة يجب �أن تتحا�شى الت�أثري ال�سلبي للتن�سيق املبالغ فيه يف قدرتها على اتخاذ
القرارات ومعاجلة الأمور يف التوقيت املنا�سب .وحتت �أي ظرف ،ينبغي �أن يتجنب �أع�ضاء
التحالفات اتخاذ قرارات مهمة قبل الت�شاور مع �رشكائهم ،وهو ما حدث يف �أحيان كثرية يف
مولدوفا.
ومن الأهمية مبكان تعيني �أفراد فائقي الأهلية وم�ستقلني يف منا�صب حكومية بارزة .وفيما
منحت حكومة مولدوفا مثل تلك الفر�صة لبع�ض ال�شباب املتعلمني يف الغرب واملتمتعني بعقليات
�إ�صالحية� ،إال �أن كثريا من التعيينات بنيت على االنتماءات احلزبية للمعينني بدال من امل�ؤهالت
العملية .ولكن تن�صيب ذوي االخت�صا�ص ال ي�أتي فقط باخلربات املطلوبة ،ولكن قد ي�ساعد
كذلك يف �إزالة التوترات داخل االئتالفات ،حيث تعترب تو�صياتهم عادة �أقل عر�ضة للأهواء
ال�سيا�سية ال�شخ�صية� .أما تعيني اخلبثاء ومثريي الفرقة فهو جمازفة بتما�سك احلكومة والقبول
لدى العامة.
وقد جنحت حكومة مولدوفا ن�سبيا يف �إجراء ومداومة امل�شاورات وا�سعة النطاق مع املجتمع
املدين ،ويرجع الف�ضل يف ذلك جزئيا �إىل حقيقة �أن كثريا من ال�سيا�سيني الإ�صالحيني لهم جذور
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يف املجتمع املدين .وي�ساعد احلفاظ على تلك ال�صلة يف زيادة ثقة العامة يف احلكومة و�سيا�ساتها.
وميكن للحكومات بالفعل تعيني قيادات ذوي م�ؤهالت عالية ،وذوي �صلة باملجتمع املدين يف
املنا�صب العامة ،ولكن ذلك �سوف ي�رض بفعالية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على املدى الق�صري.
خال�صــة:
وعلى الرغم من �أن مولدوفا �صارت ،وال �شك� ،أكرث دميقراطية وانفتاحا ،ويتح�سن
�سجلها االقت�صادي يف ثبات� ،إال �أن احلكومة مل تنجح يف تبني وتنفيذ الإ�صالحات الهيكلية
الكربى ،وال رفع م�ستوى معي�شة املواطنني ب�شكل كبري ،وال جعل عملية التحول غري قابلة
للرتاجع .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل حد كبري �إىل املناف�سة ال�سيا�سية الدائرة داخل احلكومة،
والتي زادت حدتها ب�سبب احلاجة الد�ستورية �إىل �إجراء انتخابات متكررة ،نظرا للخالفات
الربملانية املمتدة فيما يتعلق بانتخاب الرئي�س القادم .ويجب �أن ت�ضع احلكومة احلالية �أمامها
عددا من الأولويات كمكافحة الف�ساد ،و�إ�صالح قطاعي ال�رشطة والق�ضاء ،والتفاو�ض مع
االحتاد الأوروبي حول منطقة جتارة حرة وحترير ت�أ�شريات ال�سفر والنقل اجلوي.
ولي�ست مولدوفا هي الدولة الوحيدة يف �أووربا التي تت�سم فيها العالقات داخل االئتالفات
بالتوتر واحلكومة بال�سلبية نتيجة لذلك ،فيوجد ذلك النوع من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف
التفيا ،ورومانيا ،وبولندا ،وبلجيكا ،وجمهورية الت�شيك ،رغم �أن تلك الدول تت�سم بنظام
دميقراطي فعال .ويف الدول التي ت�شهد حتوال �سيا�سيا ،ي�صبح لعدم ا�ستقرار احلكومة،
امل�صحوب ب�ضعف يف الهيكل امل�ؤ�س�سي� ،أثر �سلبي وا�ضح على �أجندة الإ�صالحات ،وقد ي�سبب
�أزمات �سيا�سية واقت�صادية .بالتايل ،يعد اال�ستقرار عن�رصا �أ�سا�سيا لقيام احلكومات بدور فعال
و�إحراز تقدم يف الإ�صالحات التي بدونها ال ميكن لأي حكومة دميقراطية �أن حتتفظ بال�سلطة
كثريا.
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1 .1لو�سيا نا�شلوفا كبرية الباحثني بـ»يوروبيوم» ،وبول �أوجريدي
املدير امل�ساعد يف املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية
وم�ست�شارخا�ص لربنامج املنظمة يف م�رص.
2 .2بالإجنليزية والعربية:
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http://www.democracy-reporting.org/publications/countryreports/egypt/report-april-2011.html

�3إال �أنه يف الفرتة ما بني  1999و  ،2010كان النمو االقت�صادي
الرتاكمي يف بيالرو�سيا ( ،)%256وهو يف الواقع �أقل يف مثيله يف
بولندا ،و�أوكرانيا ،ورو�سيا ،ودول بحر البلطيق الثالث.
4حتمل ماريوال كي�ساراكو درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية
يف العالقات الدولية من جامعة �سيينا ،وكذا درجة املاج�ستري يف
الدرا�سات الأوروبية املعا�رصة من جامعة �سا�سيك�س .وتعمل
كي�ساراكو باحثة يف جمال الق�ضايا الأوروبية والأمنية مبعهد
الدميقراطية والو�ساطة منذ عام ( 2008وهي حمررة ا�ستعرا�ض
ال�شئون الداخلية بدول االحتاد الأوروبي ،كما �أ�سهمت يف التقرير
الف�صلي للق�ضايا الأمنية ،وغريها).
يحمل بي�سنك باكا درجة اللي�سان�س يف ال�صحافة من جامعة تريانا،
عالوة على درجتي ماج�ستري� ،إحداهما يف ال�صحافة العاملية (من
جامعتي �أوريربو و �أو�سلو) والأخرى يف جمال الدميقراطية وحقوق
الإن�سان (من جامعتي �رساييفو وبولونيا) .وعمل باحثا ل�صالح معهد
الدميقراطية والو�ساطة بتريانا منذ .2009
5يف �أكتوبر  ،1994عر�ضت م�سودة د�ستور على الربملان �إال �أن
مقدميها مل ينجحوا يف احل�صول على �أغلبية الت�صويت املطلوبة (ثلثي
�أع�ضاء الربملان) .وقرر الرئيب�س بريي�شا عر�ض امل�سودة يف ا�ستفتاء
عام� ،صوت فيه  %54بالرف�ض.
6منذ عام  ،1991تنقلت ال�سلطة ما بني احلزب الدميقراطي
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�8 .8إبراهامز.ف� .1997.ألبانيا .ال�سيا�سة اخلارجية حتت املجهر.
املجلد .)33( 2
9 .9رايان ،ب .2009 .الأمن النا�شئ لالحتاد الأوروبي -الأجندة
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ووجهات نظر .جملد  ،1حرره جان ترابان وفيليب فلوري-43،
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الرئا�سية ،وبالتايل ،حرم حيدر علييف ،وهو مناف�س �سيا�سي
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2020الكاتب يعمل مبركزالتحول الأوروبي مبين�سك.
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القطاع ال�صناعي ،ودورة الن�شاط التجاري ،وم�ستويات الناجت
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2222يبلغ تعداد �سكان بيالرو�سيا  10مالين ن�سمة تقريبا.
2323نحو  89يف املائة بيالرو�سيا.
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ال�شعبية مرادفا عمليا للحركات املدافعة عن الدميقراطية.
2626يف حقيقة الأمر ،مل تعقد االنتخابات الربملانية حتى عام  ،1995بعد
انتخاب بيالرو�سيا لرئي�سها الأول والأوحد.
2727التفيا ،و�إ�ستونيا ،ومولدوفا ،وجورجيا .ويف ليتوانيا ،حظي
املر�شحون امل�ستقلون بدعم القوميني.
2828يف �أرمينيا ورو�سيا ،على �سبيل املثال ،ويف �أوكرانيا بدرجة �أقل.
2929بيالرو�سيا :نظرة للما�ضي ور�أي :التقرير القومي حول التنمية
الب�رشية /برنامج الأمم املتحدة .9991 .400/69/EYB
�3030أزمة �أ�سلوب املعي�شة هي حني يعجز املواطنون عن االحتفاظ بنمط
حياتهم.
3131ا�ستغل برناجمه االنتخابي �شعارات “�أوقفوا الف�ساد” و”�شغلوا
امل�صانع” ،متعهدا با�ستكمال ال�سيا�سة ال�سوفييتية لالجتاه �إىل
ال�صناعة.
3232امل�ؤلف هو �أحد مديري معهد درا�سات ال�سيا�سة يف تبلي�سي.
3333وفقا لر�أي �أبدته جلنة البندقية مبجل�س �أوروبا ليوم  15مار�س
 ،2004تعد هذه الإ�صالحات «مهمة وذات ت�أثري بعيد املدى مبا �أنها
بلغت درجة التغيري يف نظام احلكم» ،ولكنها يف الوقت ذاته «مل تبد
مرتابطة منطقيا ب�شكل كامل» .ثم �أو�صت ب�أن «املزيد من النقا�شات
املهمة وحت�سني الإ�صالحات قبل تبنيها لهو �أمر مرغوب».
(ر�أي جلنة البندقية حول م�سودة تعديالت د�ستور جورجيا D�C
)800)4002(DAL

�3434إبان احلقبة ال�سوفييتية ،كانت �أو�سيتيا منطقة م�ستقلة يف جورجيا،
و�أعلنت ا�ستقاللها يف  1991ب�شكل �أحادي .وبعد احلرب الرو�سية
اجلورجية يف  ،2008اعرتف بها االحتاد الرو�سي ،وفنزويال،
ونيكاراجوا ،وناورو كدولة ذات �سيادة ،فيما تظل بقية الدول
تعتربها جزءا من جورجيا خا�ضعا لالحتالل الرو�سي.
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3535يف مار�س  ،2010ارتكبت احلكومة خط�أ �أ�صغر ،ولكنه معرب عن
�أ�سلوبها وحتملت فيه اللوم ،وذلك حني بث التليفزيون احلكومي
تقريرا مفربكا عن غزو القوات الرو�سية لأرا�ضي جورجيا ،مما
�سبب حالة من الفزع وال�سخط العام.
3636وفقا ملا وثقته جهات رقابية ،مثل هيومان رايت�س ووت�ش والعفو
الدولية.
3737با�ستثناء حمطتني تليفزيونيتني ذواتي تغطية �أ�ضيق ن�سبيا ،تتبنى
و�سائل الإعالم الإلكرتوين ،والتي يغلف الغمو�ض نظام ملكيتها،
مواقف م�ساندة للحكومة .ويعد اال�ستيالء على حمطة �آي ميدي
ذات ال�شعبية يف  ،2008وذلك بالطعن يف حقوق ملكيتها بعد وفاة
مالكها ال�سابق بادري باتاركات�سي�شفيلي ،مثاال وا�ضحا.
3838امل�ؤلف هو مدير م�ؤ�س�سة التعاون البولندية الأوكرانية.
3939كانت كلتا الكتلتني عبارة عن ائتالف من جمموعات �سيا�سية �أ�صغر.
4040كذلك �سميت بعد �أن اختارت املعار�ضة هذا اللون كرمز لها.
�4141شكك العديد من م�ؤ�س�سات الرقابة الداخلية واخلارجية يف
الإجراءات االنتخابية .ور�صد بيان م�ؤ�س�سة الأمن والتعاون
الأوروبية عددا من االنتهاكات الوا�ضحة ،وقال �إن العملية مل
ت�ستوف عددا هائال من املعايري الدولية لالنتخاب .ميكن االطالع
على البيان عرب الرابط التايل:
http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/16566

4242بع�ض املجال�س املحلية للمدن يف غرب �أوكرانيا مررت قرارات
تق�ضي بعدم قبول النتائج املعلنة ر�سميا.
4343عدلت تلك الفقرة يف  3نوفمرب بناء على طلب امل�ؤلف.
4444بالرغم من �أن الربملان ي�صدق على ت�شكيل احلكومة املعينة من قبل
رئي�س الوزراء.
4545ف�شلت جهود الرئي�س يوت�شينكو لالن�ضمام للناتو للرف�ض القوي الذي
�أبدته كلٌ من برلني وباري�س .ويف قمة الناتو التي عقدت يف �أبريل
 ،2008رف�ض احللف طلب الع�ضوية املقدم من كلٌ من جورجيا
و�أوكرانيا ،فيما ت�سببت احلرب الالحقة يف جورجيا يف �إلغاء خطط
الناتو للتو�سع �رشقا.
4646حدث ت�أخري ملدة �ست �سنوات ما بني رفع الق�ضية و�إ�صدار املحكمة
حلكمها -وهي احلقيقة التي �أثارت انتقادات �شديدة من قبل املجل�س
الأوروبي.
4747امل�ؤلف هو من�سق برنامج وايد يوروب (�أوروبا الأكرب) باملجل�س
الأوروبي للعالقات اخلارجية.
4848مثال :بعثة مراقبة االنتخابات التابعة ملكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
وحقوق الإن�سان مبنظمة الأمن والتعاون الأوروبية -تقرير
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درو�س من جتارب االنتقال الدميقراطي املتعرثة فى �أوروبا
ختامي 16 .يناير  .2001متوفر عرب الرابط التايل:

http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/15802

4949اعتقل نائب الرئي�س ال�سابق فيلك�س كولفو� ،أحد �أقوى املنتقدين
لأكاييف ،يف  2001على خلفية اتهامات ف�ساد خمتلقة.
5050بعثة مراقبة االنتخابات التابعة ملكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق
الإن�سان مبنظمة الأمن والتعاون الأوروبية -تقرير ختامي20 .
مايو  .2005متوفر على الرابط :
http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/14835

5151ت�أ�س�ست احلركة مع الإعداد لالنتخابات الربملانية يف فرباير .2005
5252قريغيز�ستان :ما بعد الثورة .املجموعة الدولية للأزمات 4 ،مايو
 .2005متوفر على الرابط:

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/
kyrgyzstan/097-kyrgyzstan-after-the-revolution.aspx

5353للمزيد حول دور الع�صبيات الإقليمية والع�شائرية يف قريغيز�ستان
قراءة كاثابن كوابنز «ال�سيا�سات الع�شائرية والتحوالت ال�سيا�سية يف
و�سط �آ�سيا» ،مطابع جامعة كامربيدج .2006
5454يتوفر على الرابط التايل تعليقات مبدئية حول ثالث م�سودات
لد�ستور جمهورية قريغيز�ستان املعدل ،جلنة البندقية

http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL%282006%29066-e.pdf

5555وجه التقرير النهائي ملنظمة الأمن والتعاون الأوروبية حول
االنتخابات املبكرة انتقادا لهذا الن�ص ،قائال �إن قواعد تخ�صي�ص
مقاعد الربملان تهدد الغر�ض من التمثيل الن�سبي .توفر التقرير على
الرابط:

http://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/31607

5656رفعت دعوى �أمام املحكمة العليا (التي عينها باكاييف كذلك).
وفيما قالت املحكمة ب�شكل وا�ضح باحت�ساب الن�سبة من عدد
الناخبني امل�سجلني يف كل �إقليم ،ال على م�ستوى البالد� ،إال �أن
قرارها مل ي�صدر �سوى يف  18دي�سمرب ،بعد يومني من بدء �إجراء
االنتخابات .وانتقد مكتب م�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان
يف منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الأحداث حيث ت�سببت يف
�إحداث ارتباك.
5757انظر كمثال :بيانات منظمة الأمن والتعاون الأوروبية يف 17
دي�سمرب:
http://www.osce.org/node/49320

�أو البيان الربملاين حول االنتخابات ال�صادرة من ال�شبكة الأوربية
ملنظمات مراقبة االنتخابات

http://www.enemo.eu/press/ENEMO%20Preliminary%20Statement%20Kyrgyzstan%20ENG.pdf
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5858امل�ؤلفة طالبة دكتوراة يف جامعة بلفا�ست.
5959تكون التحالف من احلزب الليربايل ،واحلزب الدميقراطي
الليربايل ،واحلزب الدميقراطي ،ومولدوفا لنا.
6060حكومة مولدوفا� .إعادة النظر يف مولدوفا� :أولويات التنمية على
املدى املتو�سط� ،شي�سيناو 24 ،مار�س � ،2010ص ،1متوفر على:

http://www.gov.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F
0aW9ucy8yNzc0NDQ3X2VuX3JldGhpbmtfbW9sZG92LnBkZg
%3D%3D

ويف ا�ستطالع للر�أي �أجري يف مايو  ،2011قال � %68إن م�ستويات
الف�ساد �إما زادت �أو ظلت دون تغيري ،فيما قال  10يف املائة فقط
�إن الو�ضع قد حت�سن .ووفقا لنف�س اال�ستطالع ،عرب  %76عن عدم
ثقتهم يف الربملان ،وقال � %74إنهم ال يثقون يف احلكومة ،و  %68ال
يثقون يف الرئي�س �أو ال�سلطة الق�ضائية .انظر :معهد ال�سيا�سة العامة،
معيار الر�أي العام� ،شي�سيناو ،مايو  .2011متوفر على الرابط:
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=565&pare
.nt=0

6161املفو�ضية الأوروبية ،تنفيذ �سيا�سة اجلوار الأوروبي يف .2010
تقرير مولدوفا .ورقة عمل الأركان امل�شرتكة)1102(MOC ،
 ،303بروك�سل ،2001 ،ال�صفحة .2
6262يف  ،2008احتلت مولدوفا املركز  109يف تن�صنيف منظمة ال�شفافية
الدولية املعروف مب�ؤ�رش مدركات الف�ساد .ويف  ،2009وهو العام
الذي �شهد تويل التحالف من �أجل التكامل الأوروبي لل�سلطة،
ارتقت مولدوفا �إىل املرتبة  ،89قبل �أن ترتاجع �إىل املركز  105يف
عام )www.transparency.org( .2010
�6363أوجلا �شوميلو تابيوال .االحتاد الأوروبي ومولدوفا :هل ميكن
لل�رشكاء �أن يزيدوا من..من �أجل مزيد من..؟ .تعليق م�ؤ�س�سة
كارنيجي لل�سالم الدويل ،بروك�سل 16 ،يونيو  .2011متوفر
على الرابط:
6464انظر الرابط:

http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=44654
http://twitter.com/#!/nicupopescu,6June2011

6565يف خالل االنتخابات املحلية التي جرت يف  ،2011ح�صل احلزب
الليربايل الدميقراطي على  %31,09من الأ�صوات ،فيما ح�صل
احلزب الليربايل على  .%6,99ولكن يف �شي�سيناو ،ح�صل مر�شح
احلزب الليربايل يف االنتخابات البلدية على  ،%50,6يف مقابل
 %49,4ملر�شح احلزب ال�شيوعي .وعلى الرغم من تراجع ت�أييد
ال�شيوعيني ب�شكل عام ،ف�إنهم احتفظوا بنفوذ قوي يف بع�ض من
املناطق ،ف�ضال عن تنظيم حزبي �صارم .كما �أن لديهم �إمكانيات
كبرية للتعبئة ،خ�صو�صا يف حال ا�ستمرت الأزمة ال�سيا�سية الراهنة.
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