لمحات من تاريخ الثورات السلميه في العالم
ال الى حربيف عالميتيف حتى تغير التوجو الى صراع اخر
اف نشوب الصراعات القوميو والتي تصاعدت حدتيا وصو َ
ىو صراع االيدلوجيات الذي ادخؿ العالـ في حرب بارده بيف األتحاد السوفيتي والواليات المتحده االمريكية وبعد اف
طوى العالـ ىذه الصفحو سرعانما دخمنا في نرحمة ىيمنة القطب الواحد فقد شيد العالـ العديد مف الثورات والتحركات
الشعبية واالنقالبات خالؿ تمؾ المراحؿ لكف في خضـ تمؾ االحداث حدثت ثورات البد مف الوقؼ عندىا اال وىي
" التي استطاعت بقوة سمميتيا مف اف تحقؽ اىدافيا وتنتصر عمى كؿ "Peaceful Revolutionالثورات السمميو
االسمحو القمعية والدمويو.
" والذي ترأس" جمعية الشرطو المرعبو" George Gaponفي العاـ  1905ـ قاـ الكاىف األرثوذكسي "جورجي جابوف
والتي تشكمت مف قبؿ العماؿ بتحشيد اكثر مف مائو وخمسوف ألؼ عامؿ روسي لمخروج في مسيرات عبرت شوارع
العاصمة خالؿ موسـ الصقيع ،ىذه المسيرة شكمت أوؿ احتجاج سممي مف نوعو لسمطة قمعية في القرف العشريف،
ال أثمر في النياية عف أوؿ برلماف منتخب في روسيا ،وقياـ الممكية الدستوريو ،ففي
وأشعمت حراكًا شعبيًا شام ً
ديسمبر/كانوف الثاني مف عاـ 1904ـ ،قاد" جورجي جابوف "موكب عماؿ ضخـ الى" قصر الشتاء" لتسميـ التماس
الى" القيصر" يوـ األحد  9كانوف الثاني/يناير  1905ـ فاعتقدت القوات التي كانت تحرس القصر الشتوي اف
المتظاىريف جاءوا لألنقالب ففتحوا النار عمييـ مما ادى الى مصرع الؼ متظاىر فاطمؽ عمى ىذا الحدث اسـ "االحد
" ويعتبر بداية المرحمو النشطو لمثوره فأثارت ىذه الحادثو السخط والغضب في جميع The Bloody Sundayالدامي
انحاء روسيا وخصوصاَ الطبقو العاممو مما ادى الى موجو عارمو مف االحتجاجات والتظاىرات التي ادت في النيايو
الى تحقيؽ المطالب التي طالب بيا الثوار .
في العاـ  1923ـ ،وبعد فرض العقوبات والتعويضات عمى ألمانيا إباف الحرب العالمية ،تحدى عماؿ المناجـ والسكؾ
" في ألمانيا جنوداً فرنسييف وبمجيكييف أ ِ
ُرسموا في ميمة لتقويض بقايا قواعد Ruhrgebietالحديدية في حوض "الرور
األلماف .انتيج العماؿ أسموب العصياف الكامؿ ألوامر الجنود ورفضوا التعاوف معيـ ونجحوا في النياية في إحباط
أىدافيـ ،إلى أف ضغط البريطانيوف واألمريكيوف عمى الجنود وأجبروىـ عمى االنسحاب.
"حركة عصياف مدني واسعة النطاؽ ضد Mahatma Gandhiبيف عامي 1930ـ 1931-ـ قاد "المياتما غاندي
البريطانييف في اليند ،بدأىا بإقناع أتباعو بضرورة التوقؼ عف دفع ضريبة الممح وشراء المالبس والمشروبات ،وىي
" والراج تعني "الحكـ" ،أي فترة الحكـ البريطاني في المنطقة حيث British Rajالتجارة التي كاف يييمف عمييا "الراج
كانت المناطؽ المستعمرة تمثؿ دولة واحدة ،في ذلؾ الوقت .كانت تمؾ خطوة أولى في مسيرة طويمة وناجحة مف

الحراؾ الشعبي اليندي مف أجؿ االستقالؿ وىي بحؽ الثوره التي حققت مطالبيا دوف اراقة دماء سوى دـ قائدىا
"غاندي" نتيجو الخالؼ الديني والعرقي والمذىبي.
رفض المواطنوف الدانماركيوف في فترة االحتالؿ األلماني لبالدىـ في الحرب العالمية الثانية تقديـ دعميـ آللة الحرب
النازية ،ونجحوا في صيؼ عاـ  1944ـ في فرض حالة مف الركود التاـ في بمدىـ ،وىو ماأجبر األلماف عمى إنياء
حالة الحظر والحصار المفروضة عمى البالد؛ ىذه الوسيمة ومثيالتيا مف الوسائؿ السممية كانت متبعة أيضاً في
العديد مف المدف األوروبية واستخدمتيا شعوب أوروبية مختمفة لمقارعة الزحؼ األلماني عمى أوروبا.
في السمفادور بأمريكا الجنوبية ،نظـ مجموعة مف الطالب واألطباء والتجار عاـ  1944ـ حممة إضراب عاـ ضد
 Gen.Maimilianoاالنتياكات المتواصمة لمحكـ العسكري الدكتاتوري لمبالد ،أجبرت الحممة" الجنراؿ مارتينز
" عمى االستقالة ،ونجحت دوف استخداـ قطعة سالح واحدة في إقناع أقرب المواليف لمدكتاتور ،بما فييـ Martinez
كبار الضباط ،بإيقاؼ دعميـ لو ،مما اضطره في النياية إلى الرحيؿ إلى المنفى وانتصار الثوره.
في عاـ  1955ـ ،وبعد أقؿ مف عشر سنوات مف خروج البريطانييف مف اليند ،وصمت أصداء نجاحات "غاندي" إلى
" ،وىو الزعيـ  Martin Luther Kingالواليات المتحدة وأليمت مقاالتو وافكاره الواعظ المسيحي" د .مارتف لوثر كينغ
االمريكي مف اصوؿ افريقية ومف المطالبيف بأنياء التمييز العنصري و الذي قاد بدوره حممة سمميو تواصمت عمى
مدى خمسة عشر عاماً ضد سياسة التمييز العنصري في الجنوب األمريكي ،مستعينة بشكؿ أساسي بالمسيرات
ونشاطات العصياف المدني والمقاطعة واإلضراب.
تمقى أفارقة أمريكا درسيـ مف األحداث العظاـ فقاموا في عاـ  1963ـ بثورة لـ يسبؽ ليا مثيؿ في قوتيا اشترؾ فييا
 250ألؼ شخص ،منيـ نحو  60ألفا مف البيض متجية صوب نصب لنيكولف التذكاري ،فكانت أكبر مظاىرة في
" التي قاؿ فيياI have a dream :تاريخ الحقوؽ المدنية ،وىنالؾ ألقى "كينج "أروع خطبو :بعنواف "أنى أحمـ" "
" لدي حمـ بأف يوـ مف األياـ أطفالي األربعة سيعيشوف في شعب ال يكوف فيو الحكـ عمى الناس بألواف جمودىـ ،ولكف
بما تنطوي عميو أخالقيـ".
ووصؼ" كينج "المتظاىريف كما لو كانوا قد اجتمعوا القتضاء ديف مستحؽ ليـ ،ولـ تؼ أمريكا بسداده "فبدال مف أف
تفي بشرؼ بما تعيدت بو أعطت أمريكا الزنوج شيكا بدوف رصيد ،شيكا أعيد وقد كتب عميو "إف الرصيد ال يكفي
لصرفو".

ارتجفت القموب وارتعشت االنامؿ ،بينما أبت نواقيس الحرية أف تدؽ بعد ،فما أف مضت ثمانية عشر يوما حتى
صعؽ "مارتف لوثر كينج" ومالييف غيره مف األمريكييف بحادث وحشي ،إذ ألقيت قنبمة عمى الكنيسة المعمدانية التي
ُ
كانت وقتذاؾ زاخرة بتالميذ يوـ األحد مف الزنوج؛ فيرع "كينج" مرة أخرى إلى مدينة برمنجياـ ،وكاف لو الفضؿ في

تفادي انفجار العنؼ .في حزيراف/يونيو  1957أصبح" مارتف لوثر كينج "أصغر شخص وأوؿ قسيس يحصؿ عمى
ميدالية "سينجارف" التي تعطى سنوياً لمشخص الذي يقدـ مساىمات فعالة في مواجية العالقات العنصرية ،وكاف في
السابعة والعشريف مف عمره .وبيذه المناسبة وأماـ نصب لنكولف التذكاري وجو كينج خطابو الذي ىاجـ فيو الحزبيف
السياسييف الرئيسييف (الجميوري والديمقراطي) وردد صيحتو الشييرة" :أعطونا حؽ االنتخاب" ،ونجحت مساعيو في
تسجيؿ خمسة مالييف مف األمريكاف ذو األصوؿ األفريقية في سجالت الناخبيف في الجنوب.
بيف األعواـ 1977ـ 1979-ـ شيدت إيراف احتجاجات سممية واسعة جمعت اإلسالمييف واليسارييف والعممانييف في
جبية واحدة لإلطاحة بحكـ الشاه محمد رضا بيموي الموالي ألمريكا .بنياية  1978ـ ،ىيمنت المعارضة اإلسالمية
عمى الثورة بقيادة آية اهلل الخميني ،وتزايدت أعداد المحتجيف إلى أف بمغت  9-6مميوف إنساف في أوسع تظاىرة شعبية
عرفيا التاريخ حتى ذلؾ الوقت .واجو المتظاىروف قوات األمف بالورود وأطمقوا حمالت إضراب عاـ واسعة شمت
اقتصاد البالد بشكؿ كامؿ ،وأدت في النياية إلى ىرب الشاه وعائمتو إلى المنفى وانتصرت الثوره السمميو .
بعد بضع سنوات مف اغتياؿ "مارتف لوثر كينغ" ،تحدى مواطنوف بولنديوف سمطة الحكـ الشيوعي في بالدىـ مف
خالؿ إطالؽ مجموعة مف النشاطات الشعبية التي لـ تكف معروفة عمى اإلطالؽ في دوؿ الكتمة الشيوعية .أطمؽ
العماؿ عاـ  1980ـ حمالت إضراب واسعة انتزعوا بواسطتيا مف السمطات حقيـ في التنظيـ ،ما نتج عنو الحقًا
إنشاء منظمة سوليداريتي والتي تعني "تكافؿ" ،وىي المنظمة التي نجحت في النياية في إسقاط الحكـ الشيوعي في
بولندة.
بالتزامف مع التغيير الذي شيدتو بولندة ،انطمقت مجموعة مف األميات األرجنتينيات في مسيرات شييرة عبرت الساحة
المركزية لمعاصمة "بوينس آيريس" تعبي اًر عف سخطيـ تجاه صمت حكومتيـ عف اختفاء ذوييـ .لـ تتوقؼ المسيرات
قوضت شرعية الحكـ العسكري في األرجنتيف بشكؿ كامؿ ،ما نتج عنو في النياية سقوط النظاـ بعد ىزيمة
حتى ّ

"حرب الفوكالند" عاـ 1982ـ.

 Augustoبعد سقوط الحكـ العسكري في االرجنتيف انطمقت الحركة الشعبيو ضد حكـ الجنراؿ "اوغستو بينوشيو
" في جميورية التشيمي عاـ  1983ـ وسرعاف ما تصاعدت وتيرتيا عمى شكؿ مسيرات واضرابات Pinochet

واحتجاجات شعبيو شاممو ضد نظاـ حكمو ،نجحت االحتجاجات في اسقاط نظاـ بينوشيو عمى خمفية استفتاء شعبي
لتمديد حكمو بعد اف وافؽ الدكتاتور نفسو عمى ىذا االستفتاء ظناً منو بأنو سيحقؽ الفوز ،في نوفمبر مف العاـ
" إلى رئاسة تشيمي في انتخابات حرة  1970Salvador Allendeـ وصؿ الزعيـ االشتراكي "سمفادور ألميندي
ومباشرة لـ تعجب الواليات المتحدة ،ذلؾ أف أمريكا الالتينية كانت تمور وقتيا باالشتراكية ،والعداء لمرأسمالية ،لدرجة
جعمت الكثير مف القسس يتركوف وظائفيـ الكنسية في معقؿ الكاثوليكية ويتجيوف لالشتراؾ في الثورة ،والتحريض ضد
فساد الحكاـ الرأسمالييف المرضي عنيـ مف الواليات المتحدة ،وذلؾ في فترة المد االشتراكي العالمي ،والحرب الباردة.
اتخذ "طبيب الفقراء" سياسات شجاعة ضربت مصالح اإلمبراطورية األمريكية في تشيمي بانتصارىا لجانب الفقراء،
وميوليا االشتراكية الواضحة .قررت الواليات المتحدة أف" سمفادور ألميندي" خطر كبير يتيدد مصالحيا ،لكنيا لـ
تستطع الطعف والتشكيؾ في شرعيتو كحاكـ ذلؾ ألنو فاز في االنتخابات بطريقة شريفة ،لذا ،قررت اإلمبراطورية
الكشؼ عف وجييا القبيح ،والقضاء عمى أحالـ الشعب التشيمي ،والشعوب الفقيرة في العالـ ،وكاف رجميا المختار ليذا
ىو الجنراؿ" أوغستو بينوشيو" قائد الجيش الذي استولى عمى السمطة بإيعاز أمريكي في  11ايموؿ/سبتمبر عاـ
1973ـ ،وحاصر القصر الرئاسي بدباباتو مطالباً" سمفادور ألميندي" باالستسالـ واليروب ،لكف ألميندي رفض ،وارتدى
الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيمي طواؿ قرنيف مف الزماف ،ليسقط قتيالَ في القصر الرئاسي رافضاً التخمي عف
حقو الشرعي.
بدأ "أوغستو بينوشيو "عيده العسكري بقتؿ الرئيس المفضؿ لمشعب ،واستمر حاكماً سبعة وعشريف عاماً كاف فييا
مخمب القط األمريكي في المنطقة ،والعدو األوؿ لكؿ مفكري وكتاب وأحرار أمريكا الالتينية .غير أف بينوشيو لـ ينتو
ال عمى يد
في سجف أمريكي مدانًا باإلتجار بالمخدرات كما انتيى نوريجا ،المعبة األمريكية ىو اآلخر ،وال انتيى مقتو ً
شعبو كما انتيى ليونداس تروخيميو – رغـ أنو تعرض لمحاوالت اغتياؿ  ،-بؿ انتيى مخموعاً عمى يد شعبو الذي
خمعو رغـ قوة نظامو العسكري وأنيى سبعة وعشريف عاماً مف خنؽ الحريات عمى يد واحد مف أسوأ أنظمة العالـ
الديكتاتورية.
بعد اف اقتحـ "أوغستو بينوشيو" ورجالو القصر الرئاسي ،وقتموا "ألميندي" ،حموا الكونجرس التشيمي ،وعمقوا الدستور،
أعمنوا أنفسيـ المجمس العسكري الحاكـ ،وحرموا األحزاب السياسية اليسارية التي شكمت تحالؼ ألميندي الحاكـ ،منعوا
أي نشاط سياسي ،ومارسوا اإلرىاب السياسي .طاردوا اليسارييف في كؿ أنحاء البالد ،ونتيجة ألفعاؿ المجمس
ونفي الكثيروف،
وسجف أكثر مف سبعة وعشريف ألفاًُ ،
العسكري ،قتؿ أكثر مف ثالثة آالؼ تشيمي أو اختفوا ،كما ُعذب ُ
أو ىربوا طالبيف المجوء السياسي ،ومنيـ السياسية التشيمية إيزابيؿ ألميندي ابنة سمفادور ألميندي ،والروائية التشيمية

األعظـ إيزابيؿ ألميندي ابنة أخيو.

في العاـ  1980ـ أُقر دستور جديد لمبالد ،واستفتاء بمرشح واحد لمسمطة ،لكف البالد التي كانت تمور بالكراىية
لنظاـ بينوشيو ،والضغوط الدولية المتزايدة ،أعادت القاعدة المدنية إلى البالد ،منذ العاـ  ،1988حيف رفض
الكونجرس إقرار دستور يتيح لػ "بينوشيو "حكـ البالد طواؿ حياتو وفضؿ بينوشيو ،الذي كاف ال يزاؿ محتفظًا بنفوذه
الكبير سياسياً وعسكرياً ،أف يتنازؿ عف رئاسة البالد لػ" باتريشيو أيمويف" الرئيس المنتخب ديموقراطياً عاـ 1989ـ،
وذلؾ في العاـ  1990ـ ،لكنو حافظ عمى منصبو كقائد لمجيش حتى 1998ـ ،حيف أخذ مقعداً في مجمس الشيوخ طبقاً
لتعديالت دستورية أقرت في 1980ـ.
في عاـ  2002ـ ،سافر رجؿ تشيمي القوي ،الحاكـ الديكتاتور العجوز الذي بقي يتمتع بنفوذ ىائؿ عمى الحياة
السياسية في تشيمي إلى بريطانيا إلجراء فحوص طبية ،وبينما كاف ىناؾ ،أعتقؿ بتفويض قضائي أصدره القاضي
اإلسباني "بالتاسار جارسوف"  ،وبقي قيد اإلقامة الجبرية ألكثر مف سنة ،قبؿ أف يتـ إطالؽ سراحة ألسباب طبية ،عاد
إلى تشيمي ،وترؾ مقعده كسيناتور ،بعد قرار مف المحكمة العميا بأنو يعاني مف "خرؼ وعائي" ال يمكف معو أف ُيحاكـ

العميا بناء عمى تصرفاتو بإنو قادر عمى الصمود في محاكمة،
ألفعالو ،ثـ في مايو  2004ـ حكمت محكمة تشيمي ُ

وبدأت محاكمتو في ديسمبر مف العاـ نفسو لتيـ تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف .يتيمو معارضوه بتحطيـ ديموقراطية تشيمي،
واتباع سياسية إرىاب الدولة المنظـ التي قتمت وعذبت آالؼ المعارضي ،وتفضيؿ مصالح الفئة الثرية الحاكمة ،بتبني

سياسيات اقتصادية آذت ذوي الدخؿ المتدني ،وخدمت النخبة الثرية.
ٍ
تزوير قاـ بيا الدكتاتور "فرديناند
والى الجانب اآلخر مف العالـ ،وتحديدًا في الفمبيف عاـ 1986ـ ،وبعد محاولة
" لسرقة االنتخابات الرئاسية في البالد  ،قادت أرممة أحد الزعماء الذيف تـ اغتياليـ Ferdinand Marcosماركوس
" مئات اآلالؼ مف المواطنيف إلى الشوارع في إحدى أكبر التظاىرات Corazon Aquinoسابقاً"كورازوف اكينو
السممية التي شيدتيا البالد في تاريخيا .اضطر الجيش لموقوؼ في صؼ الثورة وسحب دعمو لمدكتاتور وحرمو مف
أي فرصة لالستيالء عمى السمطة بالقوة،مما اضطره الى اليرب ىو وعائمتو الى خارج الفمبيف وانتصار الثوره في
الفمبيف.
بعد مرور وقت قصير عمى نجاح الفمبينييف في إرساء الديمقراطية في بالدىـ ،بدأ الفمسطينيوف انتفاضتيـ الشعبية
األولى "1987ـ1993-ـ" ضد ممارسات جيش االحتالؿ االسرائيمي في الضفة الغربية والقطاع ،وقادوا مجموعة مف
المسيرات وحمالت اإلضراب والعصياف المدني ورفض دفع الضرائب ،حتى أنيـ شرعوا في بناء وتطوير شبكة خاصة
بيـ مف الخدمات االجتماعية .ىذه الموجة العارمة مف االحتجاجات السمميو ،كانت األوسع نطاقاً وحققت أكبر

المكاسب لمفمسطينييف منذ بدء صراعيـ مف أجؿ حؽ تقرير المصير ،حشدت اعتراؼ دولي واسع بالفمسطينييف،
وقادت لبدء المفاوضات مع اإلسرائيمييف وصوالً إلى مؤتمر مدريد واتفاؽ أوسمو.
في جنوب أفريقيا عاـ  1983ـ ،توحدت مجموعة مف النقابات والتنظيمات والقيادات الدينية في حممة سمميو واسعة
ضد سياسة الفصؿ العنصري ،نجحت الحممة ،بالتزامف مع العقوبات الدولية التي فرضت عمى جنوب أفريقيا ،في
الضغط عمى السمطة إلطالؽ سراح الزعيـ "نيمسوف مانديال" ،وبدأت عمى إثرىا مفاوضات أدت فيما بعد إلى ترسيخ
األسس الديمقراطية في البالد.
" بعد أياـ مف سقوط Velvet Revolutionفي التشيؾ عاـ  ، 1989قامت الثورة التي اطمؽ عمييا "الثوره المخممية
جدار برليف ،اجتمع اآلالؼ مف الطالب عمى أطراؼ "ساحة وينتشسالس" في براغ وبدؤوا بالغناء" :ليس بحوزتنا أي
أسمحة والعالـ بأسره يتطمع" .تعرض الطالب لمضرب بقسوة مف قوات حفظ النظاـ ،إال أف الحركة واصمت تصعيدىا
وبمغت أعداد المحتجيف خالؿ أسابيع فقط قرابة النصؼ مميوف متظاىر .وبذلؾ ،سقط النظاـ الشيوعي في التشيؾ
تحت وطأة ما كانت تعرؼ بالثورة المخممية "و الناعمة".
في الفترة ذاتيا في إستونيا اجتمع مئات اآلالؼ مف المواطنيف في مظاىرات أنشد الناس خالليا أناشيد وطنية كانت
تعتبر ممنوعة طواؿ فترة حكـ السوفييت .استمرت "ثورة األناشيد" أكثر مف أربع سنوات تخمميا عدد مف االعتصامات
ونشاطات العصياف المدني .في عاـ 1991ـ ش ّكؿ المتظاىروف حواجز بشرية لحماية محطات اإلذاعة والتمفزيوف مف
الدبابات السوفييتية ونجحوا في منعيا مف إحراز تقدـ ،وبذلؾ نجحت إستونيا في تحقيؽ استقالليا دوف أي إراقة
لمدماء.
التفيا اتبعت األسموب ذاتو لتحقيؽ استقالليا عف السوفييت ،ففي عاـ  1988ـ أعمنت اثنتاف مف أىـ األحزاب الساعية
لالستقالؿ عف تشكيؿ ائتالؼ بينيما ،ودعا االئتالؼ إلى إطالؽ حممة عدـ تعاوف واسعة ضد ممثمي السوفييت في
البالد .في منتصؼ  1989ـ ،شكؿ المتظاىروف سمسمة بشرية بمغ طوليا  600كـ بيف مدينتي "تاليف" و "ريغا" تعبي ًار
عف تضامف الشعب الالتفي لتحقيؽ أىدافو في االستقالؿ.
انطمقت ميرجانات اإلنشاد أيضًا في جميورية ليتوانيا في  1988ـ تعبي ًار عف الرغبة الشعبية السترجاع الرموز
الوطنية التي دأب السوفييت عمى منعيا خالؿ أربعة عقود مف حكميـ .كانت ليتوانيا أوؿ جميورية تعمف عف انشقاقيا
عف االتحاد السوفييتي ولكف الرد مف الروس كاف عنيفاً إذ قتؿ في الموجيات  14مف المتظاىريف السممييف وجرح
المئات أثناء تصدييـ بصدور عارية لزحؼ القوات والدبابات السوفييتية إلى المراكز الحساسة في العاصمة فيما عرؼ

بػ "ألحد األسود" نجح النشاط السممي في تجنب المزيد مف سفؾ الدماء واعترؼ المجتمع الدولي باستقالؿ الجميورية
في عاـ 1991ـ.
ِ
المعارضة "آوف ساف سو تشي" ،وىي رىف االعتقاؿ في منزليا ،مظاىرات حاشدة
في بورما بداية عاـ 1990ـ ،قادت
تطالب بالديمقراطية بعد أف عرض عمييا اإلفراج عنيا مقابؿ إيقاؼ الحركة فرفضت .حققت الحركة نجاحات متواصمة
وفازت بأغمبية األصوات في االنتخابات التي عاد العسكر وسرقيا بالقوة ،إال أف حركة الشباب ىذه حظيت بدعـ
وتعاطؼ واسعيف مف مختمؼ أنحاء العالـ عمى شكؿ نشاطات سمميو عديدة قاـ بيا ناشطوف لدعـ ىذه الحركة حيث
"Saffron Revolution.اطمؽ عمييا "ثورة الزعفراف
في 1999ـ 2000-ـ أطمقت إحدى الحركات الطالبية في صربيا حممة مقاومة واسعة ضد نظاـ الدكتاتور" سموبوداف
ميموسوفيتش" ونجحت في ىزيمتو في صناديؽ االقتراع ٍ
بدعـ مف مؤسسات ديمقراطية أجنبية وائتالؼ موحد
لممعارضة .أبطمت نشاطات الحركة السممية سمطة قوات األمف التابعة لمدكتاتور بشكؿ كامؿ ونجحت حممة اإلضراب
العاـ في إنياء حكـ" ميموسوفيتش" معمنة عف سقوط آخر الدكتاتوريات في أوروبا،واطمؽ عمى تمؾ االحتجاجات
" رمزيا اثر قياـ مواطف يوغوسالفي يدعى «لوبيساؼ  Bulldozer Revolutionوالتظاىرات تحت اسـ "ثورة البمدوزر
ديوكيتش» ويعرؼ باسـ "جو" بقيادة مركبة كبيرة توجو بيا بطريقة البمدوزر يوـ  5تشريف االوؿ/اكتوبر مف
عاـ 2000ـ لمياجمة مبنى التمفزيوف واإلذاعة الرسمي والذي كاف رم از لحكـ ميموسيفيتش .ثورة الصربييف عمى
Otpor Movementالديكتاتور اليوغسالفي الصربي" سموبوداف ميموسيفيتش "التي اضطمعت بيا" حركة أوتپور
"والتي تعني "حركة مقاومة" مف ضمف الثورات السممية التي اطاحت بأحد أشير األنظمة الدموية في العصر سمميا
بتكتؿ  18حزبا في المعارضة بينيـ حمفاء انقمبوا عميو ،رغـ ما كاف يستند إليو مف تعصب عرقي متطرؼ يؤيده فيو
كثيروف في بالده حتى بعد كؿ المجازر التي ارتكبيا.ال شؾ في أف الصرب تأثروا بالثورات السابقة المشابية في
العديد مف الدوؿ القريبة منيـ في شرؽ أوروبا .حاوؿ ميموسيفيتش في زمف تزدىر فيو الديموقراطية التالعب تارة بإثارة
المعارؾ الخارجية ،وطو ار باستخداـ التيديد والوعيد وتعديؿ الدستور في الداخؿ لمحفاظ عمى المظير الديموقراطي
الشكمي لنظامو ،ووصؿ بو األمر الى تزوير االنتخابات في عاـ  2000ـ التي تمت تمديد واليتو الثانية مف  1997ـ
مثي ار حفيظة الشعب .ىزت مجازر الديكتاتور "سموبوداف ميموسيفيتش "ضد سكاف إقميـ كوسوفو عاـ 1998ـ المجتمع
الدولي الذي تحرؾ بشكؿ سريع والسبب الرئيسي في ردة الفعؿ الدولية ىذه كاف الشعور الكبير بالذنب لمتأخر في
التدخؿ أثناء ارتكاب نظاـ "ميموسيفيتش" نفسو لمجازر اكثر بشاعة ودموية في البوسنة واليرسؾ قبؿ سنوات مف حرب
كوسوفو ما ادى الى ابادة عشرات اآلالؼ مف السكاف في ذلؾ البمد عمى مرأى ومسمع مف العالـ اجمع كاف النظاـ
الصربي حتى ذلؾ الوقت اليزاؿ يسمى بػ "النظاـ اليوغوسالفي" ألف صربيا كانت وريثة يوغوسالفيا والساعية لإلبقاء

عمى ما أمكف مف وحدة أراضييا التي تفككت وأصبحت  7دوؿ اليوـ وىي صربيا ػ البوسنة واليرسؾ ػ كرواتيا ػ الجبؿ
األسود "مونتينيغرو" ػ سموفينيا ػ مقدونيا ػ كوسوفو "استقالؿ مف جانب واحد ليذه الدولة" ،وبمواجية التطورات عمى
الساحة الدولية عاـ  1998ـ اقدـ النظاـ الصربي عمى إعالف سمسمة قوانيف تقيد حرية الرأي والتعبير وتتحكـ في
وسائؿ اإلعالـ وىو ما اثار حفيظة المثقفيف والشباب المعارضيف ألسموب ميموسيفيتش في الحكـ الذي تسبب في
عزلة بالدىـ ونبذىا ،فانطمقت مف معقميـ االبرز جامعة بمغراد حركة أوتپور والتي نجحت خالؿ العاميف التالييف في
التحوؿ الى ثورة سممية واسعة النطاؽ تخممتيا اعماؿ عنؼ وتخريب محدودة ،واطاحت ديموقراطيا بأحد اشد االنظمة
عنفا ودموية في التاريخ الحديث.
في العاـ  1997ـ انتيت الوالية الرئاسية الثانية لميموسيفيتش ومدتيا  4سنوات عمى رأس جميورية يوغوسالفيا
االتحادية التي كانت تضـ حينيا صربيا والجبؿ االسود مف 1992ـ وحتى  2006ـ ومعيما كوسوفو واقتصرت عمى
ىاتيف الدولتيف بعد انفصاؿ الػ  6الباقية عف يوغوسالفيا األـ بيف  1990و ، 1992وبما اف الدستور كاف ينص عمى
اف ميموسيفيتش ال يستطيع الترشح لوالية ثالثة فقد استصدر ق ار ار مف البرلماف الصربي بتعيينو رئيسا حتى
حزيراف/يونيو 2001ـ.
واوؿ قرار لو بعد ذلؾ كاف البدء بحممة عسكرية ضد جيش تحرير كوسوفو لصرؼ األنظار عف الداخؿ ،فاجتاحت
قواتو االقميـ لترتكب ابشع الجرائـ وتدمر المدف والقرى فوؽ رؤوس مف لـ ييجرىا مف اىميا لـ يسكت المجتمع الدولي
خاصة إدارة كمينتوف في الواليات المتحدة عف ىذه المأساة فرعى حمؼ شماؿ االطمسي -الناتو تحت مظمة األمـ
المتحدة مفاوضات لمسالـ بيف الطرفيف ،لكف الطرؼ الصربي انسحب منيا فما كاف أماـ الناتو اال اف بدأ تحت شعار
"التدخؿ االنساني" سمسمة عمميات حربية ضد االىداؼ العسكرية في صربيا اسفرت في عاـ  1999ـ عف رضوخ
نظاـ ميموسيفيتش الذي يواجو معارضة شرسة في الداخؿ عمى االنسحاب الكامؿ مف كوسوفو وصدر بعد ىذا
االنسحاب القرار الدولي  1244الذي قضى بإرساؿ قوات سالـ الى االقميـ .
ومع نياية الحرب عادت األنظار الى الداخؿ اليوغوسالفي ،حيث كاف ميموسيفيتش في وضع محرج بعد اليزيمة اماـ
الناتو وارتفاع اصوات االستقالؿ في كوسوفو التي يعتبرىا الصرب حاضنة لجزء كبير مف تراثيـ القومي وذاكرة
أجياليـ وميد الكنيسة الصربية االرثوذوكسية .شرة مف الشعب بدال مف مرتيف عبر البرلماف وقد وجدت المعارضة في
ذلؾ محاولة التفافية منو عمى الدستور ألف التعديؿ طُرح ليوفر لنفسو فرصتيف جديدتيف لمترشح بعد واليتيو
المنتييتيف.توحدت  18مف احزاب وقوى المعارضة ضد الديكتاتور في جبية المعارضة الصربية ورشحت القومي
"فويسالؼ كوستونيتشا" لمواجيتو في االنتخابات الرئاسية المبكرة التي دعا إلييا في ايموؿ/سبتمبر 2000ـ ،ولكف بناء
عمى تعديؿ دستوري يسمح بانتخاب الرئيس لواليتيف الى "ميموسيفيتش" المرتعب مف الحشود عرض اف ينسحب مف

الدورة الثانية شرط اف يكمؿ واليتو حتى حزيراف/يونيو  2001ـ اال اف المعارضة رفضت وواصمت تحركيا فاستقاؿ
في  5تشريف االوؿ/أكتوبر  2000ـ واعترؼ برئاسة "كوستونيتشا "لمبالد.اجريت االنتخابات في  24ايموؿ/سبتمبر
 2000ـ وقاطعتيا غالبية سكاف الجبؿ االسود "مونتينيغرو" وألباف كوسوفو وأعمنت المعارضة فوزىا بأكثر مف %50
مف االصوات لكف السمطة رفضت قائمة اف احدا مف المرشحيف لـ يجتز الػ  %50وبالتالي البد مف دورة ثانية،
بمواجية ىذا الموقؼ طمبت المعارضة مف انصارىا النزوؿ الى الشارع لالحتجاج عمى النظاـ ،وبدأ العصياف مف
شركات الكيرباء ،حيث اضرب العماؿ وتصاعد االحتجاج حتى  5تشريف االوؿ/أكتوبر  2000ـ عندما توافد مئات
اآلالؼ مف الصرب الى العاصمة بمغراد لممشاركة في االعتصاـ وعجزت قوات الشرطة واألمف عف مواجيتيـ ،فاقتحـ
بعضيـ مبنى البرلماف واضرموا النار فيو ،كما ىاجـ آخروف مبنى االذاعة والتمفزيوف وبينيـ جو عمى "البمدوزر" وما
اف تسمـ االخير الرئاسة حتى دعا الى انتخابات برلمانية ديموقراطية في ديسمبر حصمت فييا المعارضة عمى اغمبية
الثمثيف ،وفي  2001ـ سممت المعارضة التي تحولت الى سمطة حاكمة ميموسيفيتش الى المحكمة الدولية لجرائـ
الحرب في يوغوسالفيا لمحاكمتو وقد توفي خالؿ سير المحاكمة في اذار/مارس 2006ـ .وخالؿ السنوات الالحقة
عممت صربيا عمى تسميـ كبار المطموبيف مف مرتكبي جرائـ الحرب في ظؿ نظاـ ميموسيفيتش بعد ساعات فقط مف
تنحي "ميموسيفيتش" عف الرئاسة عاـ  2000ـ أنيت روسيا تأييدىا لو واعترفت بخميفتو "كوستونيتشا" ،وأولى نتائج ىذا
التحوؿ كانت رفع العقوبات الدولية المفروضة عمى بمغراد وتطبيع عالقاتيا مجددا مع المجتمع الدولي وتوج انصار
المعارضة انتصارىـ باحتفاالت صاخبة في ساحات العاصمة وتجمع عدد كبير مف السياسييف والفنانيف في ساحة
اماـ مقر البرلماف وغنوا وخطبوا في الناس حتى اطؿ "كوستونيتشا" ليخاطب الحشود بجممة شييرة" :مساء الخير يا
صربيا الحرة"  ،لكنو قاؿ انو لف يسمـ ميموسيفيتش لمحكمة ىي لعبة بيد الواليات المتحدة إال انو قاـ فيمابعد بتسميمو
الى المحكمو الدوليو.
كاف العالـ في حقبة التسعينيات وما بعد األلفية الميالدية الثانية قد شيد موجة ثورات شعبية -سممية عرفت بػ الثورات
الممونة او الثورات المخممية او الثورات الناعمة لإليحاء بأف التغيير المنشود ناعـ نعومة الورود والمخمؿ بألوانو
الم ْخ َم ُؿ -في المعاجـ  :ثوب لو َخ ْم ٌؿ وىو كاليدب في وجيو ،والخميمة روضة تنمو فييا الزىور وباقي
المختمفة "و ُ

النباتات" .ىذا مع الحرص عمى استخداـ وشاح ذي لوف محدد أو زىرة كرمزوداللو لسمميتيا.

تعد ثورة القرنفؿ مف أقدـ الثورات التي حممت اسـ زىرة ،وىي ثورة حدثت في البرتغاؿ في  25نيساف/إبريؿ عاـ
1974ـ .وتعد ىذه الثورة نقطة تحوؿ في تاريخ البرتغاؿ ،إذ حولت النظاـ السياسي مف نظاـ ديكتاتوري حكـ ألكثر
" Marcelo Caetano ،مف نصؼ قرف إلى نظاـ ديمقراطي .واستسمـ عمى إثرىا رئيس الحكومة "مارسيمو كايتانو
المحاصر في ىيئة أركاف الدرؾ ،ونقؿ سمطاتو إلى "الجنراؿ سبينوال " .وىذا ما أدى إلى سقوط النظاـ الديكتاتوري في

البرتغاؿ ،وفي الميؿ قامت الحشود باإلفراج عف مئات السجناء السياسييف.
انطمقت الثورة بانقالب عسكري لمجموعة مف الضباط اليسارييف ،واتفؽ الضباط عمى أف تكوف إشارة بدء الثورة بأغنية
لممغني البرتغالي "باولو دي كارفالو "عبر إذاعة لشبونة ،أما اإلشارة الثانية فكانت أغنية "راندوال فيال مورينا " لممغني"
زيكا أفونسو" ،وتعطي األوامر بالسيطرة عمى جميع المواقع اإلستراتيجية في البمد واعالف أف الثورة بدأت وال يمكف
ألي قوة أف توقفيا.
بعد اإلعالف عف نجاح الثورة غصت شوارع لشبونة بآالؼ المؤيديف وىـ يموحوف بورود القرنفؿ إيذاناً بنياية أطوؿ
نظاـ سياسي في أوروبا الغربية ،وفي األياـ التالية تمت كتابة دستور جديد كما أعمف عف إلغاء الرقابة واطالؽ سراح
السجناء السياسييف وحرية التعبير ومنح االستقالؿ لممستعمرات البرتغالية في الصحراء األفريقية بصورة فورية ،وكاف
ماريو سواريز أوؿ رئيس وزراء يأتي عف طريؽ انتخابات حرة .سميت بثورة القرنفؿ ،ألف الشعب طوؽ أعناؽ الثوار
بالقرنفؿ ،ووضعوا وردة القرنفؿ في أفواه البنادؽ.
""ىي واحدة Pomarancheva Revolyutsiyaخالؿ العاميف  2005-2004ـ قامت الثورة البرتقالية في اوكرانيا
مف ما أطمؽ عميو اسـ الثورات الممونة .وقد إندلعت عبر سمسمة مف االحتجاجات واألحداث السياسية وقعت في
اوكرانيا مف أواخر تشريف الثاني/نوفمبر 2004ـ حتى كانوف الثاني/يناير  2005ـ ،في أعقاب جولة إعادة التصويت
عمى االنتخابات الرئاسية األوكرانية  2004ـ والتي أدعي أنيا شابيا الفساد بشكؿ واسع ،ترىيب الناخبيف ،والفساد
االنتخابي المباشر .وكانت العاصمة األوكرانية كييڤ ،ىي النقطة المركزية لتحركات آالؼ المحتجيف يوميا .وقد
اندلعت في أوكرانيا بسبب الصراع عمى السمطة مما أدى إلى دفع العممية السياسية إلى ما يشبو حالة االختناؽ،
بسبب التجاذبات بيف طرفيف ،ىما :الطرؼ األوؿ :رئيس الجميورية فيكتوريوشيشينكو ،وحميفة زعيـ كتمة المعارضة
 " Viktorالطرؼ الثاني رئيس الوزراء" فيكتور يانوكوفيتشYulia Tymoshenkoالبرلمانية "األقمية" "يوليا تيموشينكو
" وحمفاءه زعماء كتمة األغمبية البرلمانيةYanukovych .
انطمقت الش اررة التي أشعمت حريؽ األزمة األوكرانية وذلؾ عندما أصدر رئيس الجميورية "فيكتور يوشيشينكو" مرسوماً
جميوريًا بحؿ البرلماف األوكراني"مجمس الرادا" ،وجدولة االنتخابات الجديدة ومف ثـ قامت عمى الفور كتمة األغمبية
البرلمانية بقيادة رئيس الوزراء "يانوكوفيتش" برفض المرسوـ الجميوري ،واالعتراض عميو باعتباره يتعارض مع
الدستور ،وأكدت األغمبية البرلمانية بأنيا سوؼ تستمر في القياـ بأداء مياميا الدستورية .واستمر الطرفاف في التنازع،
بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي تـ رفع األمر ليا مف أجؿ البت والحسـ بالقوؿ الفصؿ.

افترشت الجماىير ميداف االستقالؿ وشارع "الكرشاتؾ"لعدة اسابيع عمى الرغـ مف برودة الجو وسقوط الصقيع في
"كييؼ"استطاعت ىذه الثوره مف الوصوؿ الى اىدافيا دوف سقوط نقطة دـ او اطالؽ اي رصاصو المف الثوار والمف
معارضييـ حتى تـ تحقيؽ مطالب الجماىير الثائره.
" في جورجيا وىي ثوره سمميو أطاحت بنظاـ الرئيس الجورجي Rose Revolutionثورة الورود أو الثوره الورديو "
"  ،وأوصمت الرئيس الجورجي الحالي "ميخائيؿ ساكاشفيمي Eduard Shevardnadzeالسابؽ "إدوارد شيفردنادزه
" المدعوـ غربياً وزعيـ المعارضة الجورجية سابقاً إلى سدة الرئاسة الجورجية فقد قامت ثورة Mikhail Saakashvili
الورود في جورجيا في يومي  23 – 22تشريف الثاني/نوفمبر عاـ 2003ـ .وتسبب في قياميا الكثير مف العوامؿ
السمبية بما فييا العوامؿ االقتصادية ،وقد ادت االنتخابات البرلمانية التي جرت في جورجيا يوـ  2تشريف الثاني
/نوفمبر عاـ  2003ـ الى اندالع االزمة السياسية الداخمية في البالد.
" التمفزيونية الجورجية في  3تشريف الثاني/نوفمبر 2003ـ نتائج استطالع  Rustavi 2واعمنت شركة " روستافي 2Mikhailرأي الناخبيف التي دلت عمى تقدـ تكتؿ "الحركة الوطنية " المعارض الذي كاف يرأسو "ميخائيؿ سآكاشفيمي
" .فيما اعمنت المجنة االنتخابية لمبالد بعد فرز  %50مف االصوات تقدـ تكتؿ "مف اجؿ جورجيا Saakashvili
الجديدة" الموالي لمرئيس الجورجي انذاؾ "ادوارد شيفاردنادزه".
وطالبت المعارضة بااللغاء التاـ لنتئج االنتخابات التي زعمت اف السمطة قامت بتزويرىا .وقد اندلعت في البالد عمى
اثر اعالف النتائج االولية لمتصويت تظاىرات احتجاج طالبت باعادة النظر في نتائج االنتخابات واستقالة الرئيس"
ادوارد شيفاردنادزه" .وكاف يجتمع قبالة مبنى البرلماف في" تبميسي" يوميا اكثر مف ألؼ شخص .وتشير بعض
المعمومات الى اف اجمالي المشاركيف في التظاىرات المعارضة لمسمطة التي جرت في "تبميسي "آنذاؾ بمغ  10آالؼ
شخص ،كما جرت التظاىرات ايضا في غيرىا مف المدف والقرى الجورجية.
ولـ يستطع الجانباف المتنازعاف اقامة حوار بينيما .وباءت مفاوضات الرئيس" شيفاردنادزه" مع زعماء المعارضة" نينو
 " Zurabو"زوراب جفانيا  " Mikhail Saakashviliو"ميخائيؿ سآكاشفيمي Nino Burjanadzeبورجانادزه
"يوـ  9تشريف الثاني /نوفمبر 2003ـ بالفشؿ .اما المقاء الذي كاف يتوقع اف يعقد في  11تشريف الثاني Zhvania
/نوفمبر 2003ـ فتـ تأجيمو .وبدأ يوـ  12تشريف الثاني /نوفمبر  2003ـ في جورجيا جمع التواقيع تأييدا الستقالة"
شيفاردنادزه".

واعمف "ميخائيؿ سآكاشفيمي" يوـ  13تشريف الثاني/نوفمبر ايقاؼ المفاوضات مع "ادوارد شيفارنادزه" .وتوجو الرئيس"
شيفاردنادزه "يوـ  14تشريف الثاني/نوفمبر  2003ـ بكممة الى الشعب في التمفزيوف الجورجي وقاؿ انو في ىذا الوضع
الذي يواجيو البمد تكوف استقالتو خطوة غير مسؤولة .كما دعا الى اتباع طرؽ دستورية وليس طريؽ جمع التواقيع،
واضاؼ قائال ":في حاؿ يطالب الشعب باستقالتي فانا جاىز".
واعمنت المجنة االنتخابية في  20تشريف الثاني/نوفمبر  2003ـ النتائج الرسمية لمتصويت التي شيدت اف تكتؿ الرئيس
حصؿ عمى  %21.3مف االصوات وتاله حزب "االنبعاث" المعارض برئاسة اسالف اباشيدزه بنتيجة . %18.84
وحصؿ تكتؿ "الحركة الوطنية " المعارض برئاسة "ميخائيؿ سآكاشفيمي" عمى  . %18.3وحصؿ حزب العماؿ
"عمى  . %12.4وحصؿ تكتؿ " بورجانادزه – Shalva Natelashvliالمعارض برئاسة "شالفا ناتيالشفيمي
الديمقراطيوف" برئاسة "نينو بورجانادزه" و"زوراب جفانيا" عمى  %8.79مف اصوات الناخبيف.
وشيدت "تبميسي" يوـ  21تشريف الثاني /نوفمبر  2003ـ وصوؿ حافالت تنقؿ انصار المعارضة الى العاصمة.
وبمغت موجة االحتجاجات ذروتيا في  22تشريف الثاني /نوفمبر  2003ـ اي يوـ عقدت فيو الجمسة االولى لمبرلماف
الجورجي الذي وضعت شرعيتو موضع الشؾ .وتوغؿ المعارضوف برئاسة" ميخائيؿ سآكاشفيمي" الى قاعة اجتماعات
البرلماف عندما كاف الرئيس" شيفاردنادزه "يمقي خطابا فيو ،واجبروه عمى الخروج مف القاعة .واعمنت المعارضة بدء ما
يسمى ب "ثورة الورود".
وعمى خمفية مثؿ ىذه التطورات وصمت وحدات الجيش والشرطة الى العاصمة وفرضت الحراسة عمى اىـ المباني
االدارية .وتـ اجالء الرئيس شيفاردنادزه الى مقره في ضواحي تبميسي .واتيـ شيفارنادزه المعارضة في تدبير االنقالب
عمى الدولة واعمف حالة الطوارئ في البالد.
وعقد "فيكتور ايفانوؼ" وزير الخارجية الروسي الذي وصؿ الى" تبميسي" يوـ  23تشريف الثاني  /نوفمبر 2003ـ عقد
لقاءات مع زعماء المعارضة وادوارد شيفاردنادزه مما اسفر عف توقيع الرئيس مساء يوـ  23تشريف الثاني
/نوفمبر 2003ـ لمرسوـ استقالتو بحضور زعماء المعارضة .وتولت رئيسة البرلماف" نينو بورجانادزه" بموجب الدستور
صالحيات رئيس الجميورية بالنيابة .واعمنت بورجانادزه قائمة ":بسبب التزوير الجماعي لنتائج االنتخابات البرلمانية
التي جرت في  2نوفمبر/تشريف الثاني فاف البرلماف المنتخب عاـ  1999ـ سيتولى صالحيات السمطة التشريعية.
وقامت المحكمة العميا في جورجيا يوـ  24تشريف الثاني /نوفمبر بإلغاء النتائج الرسمية لالنتخابات التي أعمنتيا
المجنة االنتخابية المركزية ،واتخذت الجمسة االستثنائية لمبرلماف الجورجي يوـ  25تشريف الثاني /نوفمبر ق ار ار باجراء

انتخابات الرئيس في  4كانوف الثاني/يناير عاـ 2004ـ.
وتمخضت االنتخابات الرئاسية التي اجريت في جورجيا يوـ  4كانوف الثاني/يناير عاـ  2004ـ عف انتخاب ميخائيؿ
سآكاشفيمي رئيسا لمبالد .وحصؿ سآكاشفيمي عمى  % 96مف اصوات الناخبيف ،في  28اذار/مارس عاـ  2004ـ
اجريت في جورجيا االنتخابات البرلمانية الجديدة التي فاز فييا حزب " الحركة الوطنية – الديمقراطيوف" الحاكـ.
" وىي مجموعة االضطرابات واالحتجاجات  Tulip Revolutionثورة الميموف أو الثوره الصفراء او ثورة التيوليب "
التي رافقت االنتخابات في دولة قرغيزستاف الواقعة بآسيا الوسطى التي حدثت في  13اذار/مارس 2005ـ ضد نظاـ
" الذي حكـ البالد منذ استقالليا عف االتحاد السوفياتي عاـ 1991ـ أدت Askar Akayevالرئيس "عسكر عكاييؼ
" إلى السمطة الذي اضطر إلي الفرار مف البالد نتيجة Kurmanbek Bakiyevإلي وصوؿ "قرماف بيؾ باكاييؼ
لالضطرابات الدموية التي أطاحت بحكمو في 7نيساف /أبريؿ  2010مثمما ىرب "عسكر عكاييؼ" إلى روسيا.
2010ـ 2011-ـ قامت ثورة الياسميف وىي اسـ يطمؽ عمى األحداث التي بدأت في تونس في  17كانوف
االوؿ/ديسمبر  2010ـ ،إثر قياـ شاب تونسي متخرج في الجامعة يعمؿ بائعا متجوال بحرؽ نفسو تعبي ار عف رد فعمو
ضد تدخؿ الشرطة في عممو وكسب رزقو  ،وأخذت بالتوسع و التحوؿ إلى حركة شعبية  .قتؿ العشرات مف
األشخاص في المواجيات التي وقعت بيف قوات األمف و أفراد الشعب  ،ورد الفعؿ الشعبي األكبر كاف ليس ضد
الشرطة أو الجيش وانما كاف بالدرجة األولى ضد زيف العابديف بف عمي الذي كاف يحكـ البالد بإدارة قمعية منذ 23
عاما .وليذا أوصى المثقفوف التونسيوف بتقديـ أزىار الياسميف رمز تونس إلى أفراد الشرطة لمحيمولة دوف وقوع
صدامات بينيـ و بيف الشعب  .وىذه التوصية لـ تنجح و لكنو ضمف تسمية األحداث المعاشة بإسـ " ثورة الياسميف"
 .وقد لجأ الرئيس المخموع زيف العابديف بف عمي إلى إجراء سمسمة مف الترتيبات في سبيؿ وقؼ أعماؿ التمرد و إعادة
اإلستقرار في البالد  .إذ ذىب إلى خفض أسعار المواد الغذائية و إتخذ التدابير الكفيمة بزيادة حرية الشعب  .و األىـ
مف ذلؾ ىو أنو أعمف عف إجراء اإلنتخابات بعد ستة أشير و أكد عمى أنو سوؼ لف يرشح نفسو في تمؾ اإلنتخابات.
بيد أف ىذه التنازالت التي جاءت في المحظةاألخيرة لـ تكفي لتيدأة غضب الشعب  ،وذلؾ ألف الشعب كاف يطالب
بإنياء فوري لسمطة زيف العابديف بف عمي  .ولـ يستطع بف عمي الصمود أماـ الضغوط و ىرب إلى خارج البالد .
وأراد المجوء إلى فرنسا  ،إال أف رغبتو ىذه رفضت  ،وبالتالي لجأ إلى المممكة العربية السعودية .
السبب الرئيسي لفشؿ نظاـ بف عمي ىو سياسة القبضة الحديدية التي كاف ينتيجيا زيف العابديف بف عمي منذ 23
عاما  .فزيف العابديف بف عمي الذي قاـ بإنقالب صامت أطاح مف خاللو بالرئيس الحبيب بورقيبة الذي حكـ البالد
منذ إستقالليا عاـ  1956ـ و حتى عاـ  1987ـ  ،قاـ طيمة فترة حكمو بتقميص جميع مجاالت الحرية  .فيو منع

الكثير مف الحريات إبتداء مف الحجاب إنتياء بحرية الصحافة و التعبير  .وقاـ بإعتقاؿ المعارضيف لو أو إرغاميـ
عمى مغادرة البالد و العيش في المنفى  .و في اإلنتخابات تنافس معو زعيـ او زعيميف معارضيف رمزييف  ،دوف أف
يتمكف أي منيـ تولي السمظة في محمو  .و قد عرؼ زيف العابديف بف عمي كيفية نيؿ  %90 – 80مف األصوات مف
إخالؿ إستخداـ األساليب القمعية  .وىذه الديمقراطية الصورية لـ تكف ترضي الشعب بتاتا .
و المشكمة األخرى التي زادت مف سخط و إمتعاض الشعب تتمثؿ بتفاقـ و إنتشار الفقر و الالمساواة اإلقتصادية  .و
بفعؿ األزمة اإلقتصادية العالمية زادت نسبة البطالة و اإلختالؿ في توزيع الدخؿ  .وبينما كاف الشعب يعيش تحت
وطأة الظروؼ الصعبة  ،فقد إنتشرت اإلدعاءات المتعمقة باعماؿ الفساد المسندة بصورة خاصة إلى قرينة زيف
العابديف بف عمي و صيره و البيروقراطييف المقربيف منو  .فذىاب السيدة األولى ليمى بطائرات الدولة إلى المدف
األوروبية لمتسوؽ و عيشيا حياة مترفة و ىياميا المفرط بالمجوىرات  ،أدى إلى تصعيد السخط الشعبي ضد النظاـ .
و ينبغي أف نضيؼ إلى ىذا اإلمتعاض المتولد عف الحياة المترفة التي كاف يعيشيا السياح في تونس التي كانت
مفتوحة أماـ السياحة حتى النياية و خالصة القوؿ فقد تضائمت إمكانية المحافظة عمى اإلستقرار في نظاـ تداخؿ فيو
البؤس بالفسؽ .
ثورة  25يناير او ثورة الموتس ىي ثورة شعبية سممية انطمقت يوـ الثالثاء 25كانوف الثاني /يناير  2011في جميورية
مصر العربيو ،يوـ 25كانوف الثاني /يناير الذي اختير ليوافؽ عيد الشرطة حددتو عدة جيات مف المعارضة المصرية
والمستقمييف ،مف بينيـ" حركة شباب  6أبريؿ" و"حركة كفاية" وكذلؾ مجموعات الشباف عبر موقع التواصؿ
االجتماعي فيس بوؾ والتي مف أشيرىا مجموعة "كمنا خالد سعيد" و"شبكة رصد" وشباف اإلخواف المسمميف برغـ
التصريحات األولية التي أشارت إلى أف الجماعة لف تشارؾ كقوي سياسية أو ىيئة سياسية ألف المشاركة تحتاج إلي
تخطيط واتفاؽ بيف كافة القوي السياسية قبؿ النزوؿ إلي الشارع ،كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحاؿ عمى ما
ىو عميو مف حدوث ثورة شعبية ،ولكف عمى حد وصفيـ "ليست مف صنعنا" ،ولكف ال نستطيع أف نمنعيا" .جاءت
فسادا في ظؿ حكـ
الدعوة ليا
احتجاجا عمى األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة وكذلؾ عمى ما اعتبر ً
ً

الرئيس محمد حسني مبارؾ .قبؿ عاميف قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبمغ حيف ذاؾ مف العمر 17

عاماً ،مف خالؿ موقعيا عمى "الفيسبوؾ" ،بالدعوة إلى إضراب سممي ،في   6نيساف/ابريؿ 2008ـ ،احتجاجا عمى
تدىور األوضاع المعيشية ،وسرعاف ما لقيت دعوتيا استجابة مف حوالي  70ألفا مف الجميور .والنتيجة أف اإلضراب
نجح ،وأطمؽ عمى إسراء في حينو لقب "فتاة الفيسبوؾ" و"القائدة االفتراضية"  ،ومنذ عاـ ونصؼ قامت حركات
المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمؿ احتجاجات عمى سوء األوضاع في مصر وكاف أبرزىا" حركة
شباب  6أبريؿ "و"حركة كفاية" وبعد حادثة خالد سعيد قاـ الناشط "وائؿ غنيـ "والناشط السياسي" عبد الرحمف منصور"

بإنشاء صفحة "كمنا خالد سعيد "عمى موقع فيس بوؾ ودعا المصرييف إلى التخمص مف النظاـ وسوء معاممة الشرطة
لمشعب.
أدت ىذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارؾ عف الحكـ في  11شباطر/فبراير  2011ـ ،ففي السادسة مف
مساء الجمعة  11شباط/فبراير  2011ـ أعمف نائب الرئيس عمر سميماف في بياف قصير عف تخمي الرئيس عف
منصبو وأنو كمؼ المجمس األعمى لمقوات المسمحة إدارة شؤوف البالد.
امتازت ىذ الثورات بكثرة االسماء دليالَ عمى عظمتيا فكثرة االسماء تدؿ عمى شرؼ المسمى ،قاؿ الفيروزآبادي في
كتابو بصائر ذوي التمييز "ج  1ص  " : "88أعمـ أف كثرة األسماء تدؿ عمى شرؼ المسمى أو كمالو في أمر مف
األمور ،أما ترى أف كثرة أسماء األسد دلت عمى كماؿ قوتو ،وكثرة أسماء القيامة دلت عمى كماؿ شدتو وصعوبتو،
وكثرة أسماء الداىية دلت عمى شدة نكايتيا ،وكذلؾ كثرة أسماء اهلل تعالى دلت عمى كماؿ جالؿ عظمتو ،وكثرة أسماء
النبي صمى اهلل عميو وسمـ دلت عمى عمو رتبتو وسمو درجتو ،وكذلؾ كثرة أسماء القرآف دلت عمى شرفو وفضيمتو" .
إلى جانب األزىار كاف لمثورات مسميات باأللواف أيضا فأطمؽ البعض اسـ الثورة الزرقاء عمى المطالبة عاـ 2005
بمشاركة المرأة في الحياة السياسية في الكويت .بينما سمى البعض احتجاجات المعارضة عمى نتائج االنتخابات
الرئاسية اإليرانية عاـ  2009ـ بالثورة الخضراء معتبريف أنيا ثورة الشعب اإليراني عمى النظاـ اإلسالمي الحاكـ بعد
تزوير نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية التي جرت في يوـ  12يونيو  2009ـ التي أدت إلى فوز محمود أحمدي
نجاد .مما أدى لحصوؿ احتجاجات شعبية ىائمة ،شيدتيا مدف إيراف الكبرى كطيراف وأصفياف وشيراز بعد اإلعالف
عف فوز نجاد بوالية ثانية.
وميما تعددت ألواف الثورة وأشكاليا ،يبقى أنيا وسيمة ميمة لمتغيير نحو األفضؿ أحيانًا ،وربما نحو األسوأ في احياف
اخرى ،ىي خيارات الشعب ،يتحمؿ نتائجيا بانتظار فرصة جديدة لثورة مخممية أو ثورة بقوة السيؼ يبقى الشيء
الوحيد الذي تصبوا اليو الشعوب ىو التغيير نحو االفضؿ .
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