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قد تروقنا المسميات فنقول: ثورة مخملية أو طالق هادئ أو انقالب أبيض، توصيفا لما حدث في 
جورجيا. لكن حينما صعدت إلى صدارة الخبر اإلعالمي أحداث النزاع على السلطة في تلك الدولة 

على حرب أهلية تعيد إلى األذهان نزيف الدم  -ال محالة-جورجيا مشرفة الصغيرة توقع كثيرون أن 
 .عشرة آالف قتيل 1994و 1992الذي أوقع بين عامي 

ومع هدوء األحداث استطاع البعض أن يميز في األفق ثالثة مشاهد مترابطة هي: األزمة 
االقتصادية التي كانت أحد أهم مسببات تدهور األوضاع السياسية، والعالقة مع روسيا ذات الحضور 

العسكري واأليدولوجي في اإلقليم، ومخاوف من بلقنة األراضي الجورجية. هذا إلى أن ينجلي 

 .الرابع المتعلق بدور الواليات المتحدة في الصراع داخل جورجيا المشهد

 ةاألزمة االقتصادي

 :عدة مشكالت على رأسها ما يلي 1991تواجه جورجيا منذ استقاللها عن االتحاد السوفياتي عام 

ارتفاع معدالت البطالة بسبب تفكيك كثير من المنشآت الصناعية بعد سقوط االتحاد  -1
% ترفع المعارضة الرقم 12و 10ينما تتحدث األوساط الرسمية عن معدل يتراوح بين السوفياتي. وب
% من إجمالي عدد السكان.وتشير بعض المصادر إلى تناقص حجم اإلنتاج 30إلى أكثر من 

في قطاع الصناعات التحويلية  1990% مما كان عليه عام 70إلى  40الصناعي في جورجيا بنحو 
ا مني إنتاج الخضراوات والموالح والكروم والمياه المعدنية بخسائر كبيرة والمعدنية والخفيفة. كم

% على مدى عقد التسعينيات في جمهورية كانت تعرف باسم "سلة فواكه 45و 30تتراوح بين 

 .االتحاد السوفياتي"

  

استنزاف ميزانية الدولة في المشروعات التنموية التي انشغلت بها الدولة على مدى عقد  -2
سعينيات في قطاع الخدمات، وبصفة خاصة تطوير شبكة الكهرباء والطاقة والنقل واالتصاالت الت

والخدمات الصحية والتعليم. وقد استعانت الدولة باستثمارات أجنبية مازالت ترى في جورجيا 
"سوقا صغيرة ذات إمكانيات محدودة". ورغم هذه الجهود فإنه مازال االقتصاد الجورجي يعتمد على 

% من إجمالي االستهالك. وال 75طاقة المستوردة من كل من روسيا وأذربيجان وبنسبة تفوق ال

يعوّل على كميات النفط التي أشارت األبحاث الجورجية إلى وجودها في المياه اإلقليمية بالبحر 
األسود في تدعيم إنتاج الطاقة المحلية، فهذه الكميات أقل من أن تغري شركات االستثمار 

 .ية ببدء العملالنفط

% من إجمالي الميزانية من إعانات خارجية، بما فيها 50-40يتلقى االقتصاد الجورجي ما قيمته  -3
قروض اإلعانات اإلنسانية. كما تواجه الميزانية الجورجية عجزا كبيرا في جمع الضرائب التي ال تزيد 

ا الرقم في الدول النامية % ، في حين ال يقل هذ12-11نسبتها من إجمالي دخل الميزانية عن 
-18%. وفي غالبية الدول المستقلة عن االتحاد السوفياتي تتراوح هذه النسبة بين 35-30عن 

27%. 

تعوّل جورجيا على تطوير البنية األساسية من شبكة طرق ومؤسسات فندقية وتطوير  -4
تحتاجه الميزانية.  المنتجعات السياحية على البحر األسود، بما يمكنه أن يدخل سنويا نصف ما

غير أن أهم القطاعات السياحية تقع في إقليم أبخازيا المنفصل عن السلطة الجورجية وإقليم 



أدجاريا الساعي إلى االنفصال. ويستبعد كثير من المراقبين إمكانية توصل تبليسي إلى تسوية 
 .لمشاطرة أبخازيا وأدجاريا عائدات السياحة "المنتظرة"

اقبين إلى أن عشرات الماليين من الدوالرات تجد طريقها في تعامالت مالية يشير بعض المر -5
خارج البنوك في السوق السوداء واقتصاد الظل. يضاف إلى هذا عمليات الفساد في الجمارك التي 

تهرب الكثير من السلع دون دفع المستحقات الواجبة عليها خاصة السجائر والخمور. ويؤثر عجز 
على متوسط الدخل الفردي ويؤدي إلى قلة الطلب في السوق المحلي ويؤخر  الميزانية بالطبع

 .دفع الرواتب والمعاشات

نقدا الذعا لطريقة عمل النظم المالية في  -قبل األحداث األخيرة-وفي غير مرة وجه شيفرنادزه 
ر بعض الدولة، وقال إن بالده كما لو كانت تفتقر إلى سياسة مالية فعلية. وفي هذا الصدد تشي

 1998المصادر إلى أن جماعات الفساد كانت أكبر من أن تواجه، بل وتتهم بمحاولة اغتياله عام 
 .بسبب تحديه لها

 

 وبين تبليسي وموسك

عن تخفيض  2003أدت المشاكل االقتصادية إلى إعالن الواليات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 

دولة تتلقى دعما من  27القتصادها من بين  المساعدات المالية لجورجيا ألنها أقل الدول تطويرا
واشنطن. وكذلك توقفت بعض الدول األوروبية عن تقديم الدعم، كان أهمها توقف البنك األوروبي 

مليون يورو إلى الحكومة الجورجية التي ال تستطيع سداد ما عليها  40لإلعمار والتنمية عن تقديم 

 .من ديون تبلغ نحو ملياري دوالر

حالة الميزانية من حجم اإلعانة التي طلبتها المعارضة من الواليات المتحدة للمساعدة  ويبدو سوء

في إجراء انتخابات جديدة والتي لم تزد عن خمسة ماليين دوالر! وتساور موسكو الشكوك في 
مثل هذا التوجه السريع نحو واشنطن اقتصاديا وسياسيا، ويتساءل بعض مفكريها: هل هذه دفعة 

الء، أم أن األمر ال يخرج عن كونه استمرارا للنهج القديم من عدم إتاحة الفرصة لمزيد مقدمة للو

من تسلط "األخ األكبر" )حسبما يسمون روسيا في القوقاز وآسيا الوسطى(؟ لكن األخ األكبر 
 .يمكنه أن يوقف إمداد جورجيا بالطاقة الكهربائية والغاز حتى يتم تسديد الديون القديمة

على مدى مراعاة  -على حد قول مراسل صحيفة أزفيستيا الروسية في تبليسي-مر ويتوقف األ
القوى السياسية لمصالح موسكو في جورجيا، وعلى رأس هذه المصالح عدم المساس بإقليم 

أدجاريا بزعامة أصالن أباشيدزا الذي كان مناصرا لشيفرنادزه. وقد أعلن أباشيدزا حالة الطوارئ في 

 .وي واحدة من أهم القواعد العسكرية الروسية في القوقازاإلقليم الذي يح

وال تخفي روسيا أن المساس بأدجاريا سيستتبع ردا روسيا قويا. وإذا ما تحققت توقعات كثير من 

المراقبين الروس وفاز ساكشافيلي بالرئاسة فإن العالقة المنتظرة معه ستكون أسوأ مما كانت 
لين في صحيفة نيزافيسميا جازيتا الروسية األمر بقوله "لقد أيام شيفرنادزه. ويلخص أحد المحل

خبرنا تكتيكات شيفرنادزه! ولكن الخوف من أولئك الجدد الذين ال ندري ماذا يدور في رؤوسهم.. 

( ضد شيفرنادزه بأموال أميركية أجبروه 2-لقد نظموا حربا معلوماتية عبر قناة التلفاز )روستافي
 .بسببها على الرحيل"

خافيا على الكثيرين في جورجيا وروسيا أنه إذا ما توقف العقد غير المكتوب بين المعارضة  وليس
والواليات المتحدة بتقديم إعانات مالية مقابل الوالء لواشنطن، فستزداد األوضاع االقتصادية 

% من سكانها تحت خط الفقر، وتتفوق قيمة 50واالجتماعية تدهورا في دولة يعيش أكثر من 

 .دات بها عن قيمة الصادرات بخمس مراتالوار

جيهان لنقل النفط -تبليسي-وتبدو خطورة الوضع من أن اقتصاد الدولة ككل يعول على مشروع باكو

أرزيروم لنقل الغاز. وأمام المشروعين الكثير من الصعوبات والمنافسة من -تبليسي-ومشروع باكو



جيهان من وجود مشكالت فنية وسياسية -يتبليس-قبل البدائل الروسية. كما يعاني مشروع باكو
على طول امتداده من أذربيجان إلى البحر المتوسط، كما أن له محاذير بيئية في جورجيا بسبب 

 .تهديده لخزان المياه المعدنية الشهير في وادي بارجومي

وستتلقى جورجيا مقابل نقلها لكل طن من النفط ستة دوالرات. وسيؤدي نقل البترول عبر خط 

مليون دوالر سنوياً على األقل، وهو رقم كبير  100جيهان إلى أن تتلقى جورجيا نحو -تبليسي-باكو
 .بالنسبة لميزانيتها المحدودة

 

 ةمخاوف البلقن

لم يكن العلم الذي حملته المعارضة والذي تغطيه أربعة صلبان على أركان صليب كبير، يدعو إلى 

% من 14-12دة الديانات والمذاهب )يشكل المسلمون ارتياح كثير من األقليات في دولة متعد
إجمالي السكان(. وفي هذا الصدد يجب أن نتذكر أن جورجيا تتألف من تسعة أقاليم إدارية حصل 

بعد مسلسل من حرب أهلية دامية في مطلع التسعينيات  -أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية-اثنان منها 

 .جيةعلى االستقالل الذاتي داخل الحدود الجور

وتعرض الخريطة المرفقة موقع اإلقليمين إضافة إلى موقع إقليم أدجاريا الساعي إلى نفس الهدف. 

% من إجمالي سكان 20% من مساحة الدولة، ويعيش بها ما يزيد عن 23وتشكل األقاليم الثالثة 
 400حو ألف نسمة في أوسيتيا الجنوبية وأكثر من نصف مليون نسمة في أبخازيا، ون 100جورجيا )

 .ألف في أدجاريا(

ولم يكن ألبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عالقة باالنتخابات الماضية ألنهما ال تخضعان لقانون االنتخاب 
الجورجي، فلكل منها حكومة مستقلة. أما أدجاريا التي جرت بها االنتخابات "الملغاة" فالمنتظر لها 

عن تبليسي، محافظة على والئها لروسيا  أن تعلن استقاللها -إن ساءت األمور مع المعارضة-
وعلى مصالح موسكو العسكرية واالقتصادية في القوقاز الجنوبي، ألن المعارضة التي استولت 

على السلطة في جورجيا منشغلة بترتيب أوراقها، ال أحد يدري ما هي خطتها نحو األقاليم التي 

 .انفصلت عن قيادة تبليسي

 

 :ج عن احتمالينويبدو أن هذه الخطط لن تخر

أن تبقى األمور على ما كانت عليه قبل رحيل شيفرنادزه بسبب تركيز الحكومة الجديدة  -األول
وعسكريا مع الناتو فيما -على اإلصالح االقتصادي وزيادة التوجه نحو الشراكة مع الغرب سياسيا 

حسب هذا -لوضع مجمدا وإعادة الثقة لالستثمارات الهاربة إلنعاش االقتصاد. وبينما يبقى ا -بعد

في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية قد تتطور العالقة مع أدجاريا إلى األسوأ، إال أن الحضور  -االحتمال
 .الروسي في اإلقليم سيقلل من حدة هذه التطورات ويحولها إلى مجرد "حرب كالمية"

 
 

ن نيران وفي هذا الصدد البد من التأكيد أنه ليس من مصلحة روسيا انقسام وتفتت جورجيا أل



الحرب األهلية ستتخطى الحدود بين الدولتين وعلى رأسها النزاع الشيشاني. وفي نفس الوقت 
فليس من مصلحة روسيا ظهور جورجيا قوية بالدرجة التي تصبح فيها الحدود الروسية على مرمى 

رجيا حجر من القواعد األميركية المنتظرة في جورجيا. أي أن جورجيا شيفرنادزه هي األقرب لجو
 .التي تريدها روسيا

أن تسمح الدماء الجديدة وظهور األفكار القومية بإعادة السيطرة على كافة المناطق  -والثاني
 .الجورجية حتى لو كلفها األمر خوض حرب أهلية جديدة يسقط بسببها آالف القتلى

 

 :غير أنه قبل أن نمضي مع هذا االحتمال البد أن نضع في اعتبارنا ثالثة ثوابت

سنوات. وقد أعلنت أبخازيا  10الذاكرة الحية للحرب األهلية وأكثر من عشرة آالف قتيل منذ  -1
بالفعل عقب اإلطاحة بشيفرنادزه أن قواتها المسلحة جاهزة للرد على أي تحرك معاد من قبل 

 .الحكومة الجورجية الجديدة

وبثقله االقتصادي والثقافي في الدور الروسي بحضوره العسكري في أدجاريا وأبخازيا وتبليسي  -2

 .كل أنحاء جورجيا

التدخل األميركي الساعي إلى دمقرطة جورجيا ومساعدتها اقتصاديا وتحويلها إلى حليف  -3

"صريح" لها في القوقاز الغني بمشاريع النفط، والمكتظ في نفس الوقت بالمشاريع االنفصالية 
 .طن جيداالتي تقف خلفها حركات ذات لون ديني تعرفه واشن

ويبدو أن لهذه الثوابت الثالثة قدرة كبيرة على ترجيح االحتمال األول وتدعيمه، ومع ذلك فمازال 
ألن واشنطن  -ببساطة-الوقت مبكرا لتنكشف خبايا األزمة الجورجية التي تؤكد موسكو أنها جاءت 

 .قعاستخدمت المعارضة كعرائس متحركة، وأن ما هو قادم في القوقاز أخطر مما يتو

 


