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العالم

ّ
الروسية
أسبوع االنتخابات

ملف

«بوتين الرابع» ...ال يحتاج إلى حملة انتــ
ال مفاجأة محتملة في انتخابات الرئاسة الروسية (األحد المقبل) ،فاحتمال الخطأ في التوقعات بشأن إعادة انتخاب
فالديمير بوتين لوالية رئاسية رابعة تبقى «صفرًا» .ثمة إجماع عام داخل روسيا وخارجها على تلك الحقيقة ،لتبقى نسبة
المشاركة الشعبية في هذا االستحقاق هي المنافس األوحد لـ«بوتين الرابع»
ّ
وسام متى
ّ
يــوم تسلم فالديمير بوتني مهمات
رئ ـيــس ال ــدول ــة ال ــروس ـي ــة ،م ــن سلفه
امل ــري ــض ب ــوري ــس ي ـل ـت ـس ــن ،عـشـيــة
ّ
األلفية الثالثة ،قلة قليلة ،ربما ،كانت
ُ
تدرك أن ذلك «الرجل الغامض» ،الذي
سـلــك مـسـيــرتــه الـسـيــاسـيــة الـطــويـلــة
إلـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـكـ ـ ــرم ـ ـ ـلـ ـ ــن» ،مـ ـ ــن م ــؤس ـس ــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة «ك ــا
جــي ب ــي» ،الـتــي خ ــدم فيها ضابطًا،
ومـ ــن ث ــم عـ ـم ــادة س ــان ــت بـطــرسـبــرغ
(لينينغراد) التي شغل فيها منصب
الرجل الثاني ،وبعدها رئاسة جهاز
األمن الفدرالي «أف أس بي» ،والحقًا
رئــاســة آخــر الحكومات اليلتسينية
امل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــة ...هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـق ــود
روس ـيــا م ـجــددًا إل ــى صـ ــدارة املشهد
الجيوسياسي في العالم.
بعد سنوات قليلة على هــذا الحدث
ّ
«األل ـ ـ ـفـ ـ ــي» ،ع ــل ــق ج ـ ــون س ـي ـم ـســون،
وهــو أحــد الصحافيني البريطانيني
املخضرمني ،ممن عملوا في روسيا
ـة ،عـ ـل ــى م ـ ــا ج ــرى
ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات طـ ـ ُـوي ـ ـلـ ـ ّ
بالقول« :لو طلب مني في عام ،1999
أن أع ــد الئ ـحــة م ــن مـئــة لــأشـخــاص
األكثر رجحانًا لرئاسة روسيا ،فمن
امل ــؤك ــد أن فــاديـمـيــر بــوتــن ل ــم يكن
ليدرج عليها!».
أمـ ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد  18ع ـ ــام ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـع ـه ــد
ّ
«الـ ـب ــوتـ ـيـ ـن ــي» ،فـ ـ ــإن أح ـ ـ ـدًا ال ي ـجــرؤ
على مـجـ ّـرد التفكير باحتمال ـ ـ ولو
ض ـئ ـي ــل ـ ـ ـ ع ـ ــدم انـ ـتـ ـخ ــاب فــادي ـم ـيــر
بــوتــن لــواليــة رئــاسـيــة راب ـعــة ،أو أن
ّ
يـشــكــك بــالـنـتـيـجــة املـحـســومــة سلفًا
الن ـت ـخــابــات ال ـثــامــن ع ـشــر م ــن آذار،
ُ
التي ستبقي «القيصر الجديد» في
الكرملني ،حتى عــام  ...2024أو ربما
لفترة أطول.
مــراكــز اسـتـطــاعــات ال ــرأي الــروسـيــة

نظرة الصراع بين «دكتاتورية»
بوتين و«ديموقراطية»
نافالني ،ساذجة وخبيثة
نفسها ،ال تعاني مــن املعضلة التي
واجهتها نظيراتها في أوروبا ،حني
أخ ـف ـقــت ال ـك ـث ـيــر م ــن تــوق ـعــات ـهــا في
الجوالت االنتخابية الرئاسية خالل
ّ
ال ـع ـقــديــن امل ــاض ـي ــن ،فـكــلـهــا ُيـجـمــع،
الـ ـي ــوم ،ع ـلــى أن نـتـيـجــة الـتـصــويــت
س ـت ـك ــون فـ ـ ــوزًا س ــاح ـق ــا ل ـفــادي ـم ـيــر
بــوتــن فــي االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي،
بغالبية تــدور حــول الرقم السحري:
 70في املئة.
كــل ذل ــك ،يجعل بــوتــن واث ــق الـكــام،
وه ــو ي ـعــرض ،أم ــام ال ـنــواب ال ــروس،
فــي خـطــابــه الـسـنــوي أم ــام الـبــرملــان،
ف ـ ــي م ـط ـل ــع آذار ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،خـطـطــه
ال ـع ـشــريــة ،ال ـتــي ت ـت ـجــاوز ال ـس ـنــوات
الست من الوالية الرئاسية الرابعة،
َّ
وإن غلف األمر بعبارات من قبيل إن
مشروع املضي نحو املستقبل يجب
أن يتحقق ّ
«أيــا كــان الرئيس املقبل»
لروسيا.
ح ـت ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
التي يتخذها الرئيس الــروســي في
السياسة الخارجية تجعل رصيده
يـ ــرت ـ ـفـ ــع ،ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ط ـف ـي ــف،
غــال ـب ــا م ــا ي ـع ــود إج ـ ـ ـ ــراءات داخ ـل ـيــة
ُ
غـيــر شـعـبـيــة ،بــاتــت تــرب ــط مـبــاشــرة
بــاألداء الحكومي أكثر من ارتباطها

ب ــالـ ــ«غ ــاس ــودار» ،أي رأس ال ــدول ــة،
وفـقــا لــأدبـيــات القيصرية القديمة
املستعادة.
ّ
على سبيل املثال ،فإن شعبية بوتني،
فـ ــي اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــرأي ،ارت ـف ـع ــت
مــن نحو  30فــي املـئــة فــي مطلع عام
 ،1999إلى ما يزيد على  80في املئة
ب ـع ــد ح ـ ــرب ال ـش ـي ـش ــان ال ـث ــان ـي ــة ،ثــم
تــراج ـعــت إل ــى م ــا دون  70ف ــي املـئــة،
خ ــال مــرح ـلــة الـ ـث ــورات امل ـل ـ ّـون ــة في
الجمهوريات السوفياتية السابقة،
لتعاود االرتـفــاع إلــى ما دون  90في
املئة بقليل ،بعد الحرب مع جورجيا،
ومـ ــن ث ــم ت ـت ــراج ــع إلـ ــى ن ـحــو  60في
املئة ،على خلفية األزمة االقتصادية،
ّ
لتحلق مـجــددًا إلــى مــا يـقــرب مــن 90
فــي املئة بعد اسـتـعــادة شبه جزيرة
القرم والحملة العسكرية في سوريا.
وفي العموم ،يكفي الرئيس الروسي
أن ي ـ ـ ــزور م ـص ـن ـعــا هـ ـن ــا ،وم ــدرس ــة
هناك ،أو أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا
ّ
يضمنه ع ـبــارات الـتـحـ ّـدي للواليات
امل ـت ـح ــدة ،أو أن يـلـقــي خ ـطــابــا أم ــام
«الجمعية االتحادية» يعرض خالله
أحدث منظومات األسلحة الروسية،
ليرتفع مــؤشــر التأييد الشعبي له،
بشكل مباشر.
كل ما سبق ،يجعل الحاجة منتفية،
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ب ــوت ــن ،إلـ ــى حـمــات
ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة السـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
معروف النتائج مسبقًا.
ال يـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى «دك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة»
بـ ـعـ ـب ــاءة عـ ـص ــري ــة ،ي ـ ـحـ ــاول ال ـغ ــرب
إلـصــاقـهــا بـسـ ّـيــد الـكــرمـلــن ،وال هي
تـكـتـيـكــات ع ـلــى ال ـطــري ـقــة امل ـصــريــة،
تـجـعــل الــرئ ـيــس ال يــرغــب س ــوى في
م ـن ــاف ـس ــة ن ـف ـس ــه فـ ــي اس ـت ـح ـق ــاق ــات
انـتـخــابـيــة ،تـقـتــرب م ــن اسـتـفـتــاءات
الـ« »%99العربية املعروفة.
ّ
ول ـ ـ ـعـ ـ ــل خـ ـص ــوصـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ال ــروسـ ـي ــة ت ـن ـب ـثــق مـ ــن خ ـصــوص ـيــة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا فــي
روسـ ـ ـي ـ ــا ،ع ـل ــى ن ـح ــو يـ ـتـ ـج ــاوز تـلــك
ال ـ ـصـ ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة الـ ـت ــي رسـمـتـهــا
«ب ــروب ــاغ ـن ــدا» ال ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،عن
تلك األيــدي املرفوعة في اجتماعات
«اللجنة املــركــزيــة» ملبايعة «الرفيق
األمني العام» ،ولسيل التهنئات التي
تبدأ من قيادات أعلى هــرم «القيادة
ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة» ...إلـ ــى أص ـغ ــر ال ـفــرق
الشبابية الحزبية في األقاليم.
ّ
ب ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن املـ ـع ــرك ــة
االنتخابية الفعلية لفالديمير بوتني،
تبدو مغايرة للمعارك االستعراضية
امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــرب ،ح ـ ــن يـبـلــغ
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ذورت ـ ـ ـ ــه،
عـشـيــة االس ـت ـح ـقــاقــات االنـتـخــابـيــة،
ف ـي ـس ـعــى ه ـ ــذا املـ ــرشـ ــح أو ذاك إل ــى
فعل املستحيل للحصول على نقطة
أو اث ـن ـتــن ف ــي اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي،
والحقًا في صناديق التصويت.
في الحالة الروسيةُ ،ت َ
قارب الحمالت
ً
االنتخابية ،شكال ومضمونًا وزمنًا،
بشكل مختلف .وفي الحالة البوتينية
ب ـ ــال ـ ــذات ،تـ ـق ــاس ال ـح ـم ـل ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة
ب ــاألرق ــام االق ـت ـصــاديــة ،واإلح ـص ــاءات
الديموغرافية ،و«بــاروم ـتــر» الشعور
بالفخر الوطني ،وكلها عوامل ّ
تغيب
املنافسة الـجـ ّ
ـديــة ،طــاملــا أن املنافسني
ّ
املـفـتــرضــن «غ ـيــر ج ــدي ــن» ،ف ــي طــرح
برامج ،تقنع الناخبني الــروس بخيار
مختلف عن «البديل البوتيني» لحقبة
التسعينيات السوداء!
ُ
انطالقًا من ذلــك ،تصبح من السذاجة

ّ
ترأس آخر الحكومات اليلتسينية ،وقاد روسيا الحقًا نحو صدارة المشهد الجيوسياسي (ألكسي دروزينين)

المنافس األول للرئيس الروسي هو نسبة المشاركة (أ ف ب)

مقاربة االنتخابات الروسية باملنظور
ال ـغ ــرب ــي ،الـ ــذي غــال ـبــا م ــا يـسـعــى إلــى
تصوير الحراك السياسي في روسيا
صراعًا حادًا بني «دكتاتورية» زعيمها
فالديمير بوتني ،وبني «ديموقراطية»
ثائرها اليكسي نافالني.
هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة ال ـس ــاذج ــة والـخـبـيـثــة
في آن ،لم يكن انكشافها في حاجة
س ــوى إل ــى مــواجـهــة انـتـخــابـيــة غير
رس ـم ـيــة ،دارت رح ــاه ــا ،ق ـبــل أرب ـعــة
أش ـهــر م ــن ان ـت ـخــابــات ال ـثــامــن عشر
م ــن آذار ف ــي إح ـ ــدى ق ــاع ــات «مــركــز

التجارة العاملي» في موسكو ،حني
اق ـت ـح ـمــت ن ـج ـمــة ت ـل ـفــزيــون ال ــواق ــع،
واملذيعة الشهيرة في قناة «دوشت»
كسينيا سابتشاك ،املؤتمر السنوي
لبوتني ،ونصبت لنفسها فخًا ،بأن
سألت الرئيس البارع في استخدام
«ك ـ ــات ـ ــال ـ ــوغ ـ ــات» ج ـ ـهـ ــاز «ك ـ ـ ــي جــي
ب ــي» ،ووري ـثــه جـهــاز «أف اس بــي»،
فــي امل ـن ــازالت الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ع ــن «الـ ـقـ ـي ــود» ال ـتــي
تـفــرضـهــا أج ـه ــزة ال ــدول ــة الــروس ـيــة
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــن لـ ـ ـعـ ـ ــدم خـ ــوض

املنافسة االنتخابية.
املذيعة «النجمة» ،التي فاجأت الرأي
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــروس ـ ــي فـ ّــي تـ ـش ــري ــن األول
املاضي ،بإعالن ترشحها النتخابات
ال ــرئ ــاس ــة ،ت ـل ـقــت ال ـض ــرب ــة ال ـقــاض ـيــة،
حــن ّ
رد عـلـيـهــا بــوتــن بــال ـقــول« :لـقــد
ّ
ـرت شعار (ضــد الجميع) عنوانًا
اخـتـ ِ
لحملتك االنتخابية ...هل هذه طريقة
ّ
ب ــن ـ ّـاءة؟!» ،فــي إش ــارة إل ــى ع ــدم جـ ّـديــة
امل ــرشـ ـح ــن املـ ـع ــارض ــن ،واف ـت ـق ــاده ــم
للثقة فــي صـفــوف الـنــاخـبــن ال ــروس،
ّ
يصوب على النقطة الجوهرية
قبل أن
ف ــي س ــؤال ـه ــا ،وامل ــرت ـب ـط ــة بــامل ـعــارض
الـبــارز الكسي نافالني ،ال ــذي تتخذه
امل ـعــارضــة املــوال ـيــة لـلـغــرب رمـ ـزًا لـهــا،
جـعــل بـعــض وســائــل اإلع ــام الغربية
تـشـ ّـبـهــه بــ«لـيـنــن» فــي سعيه للثورة
ع ـلــى «الـ ـقـ ـيـ ـص ــر»(!) ،إذ وص ـف ــه بــأنــه
«ال ـن ـس ـخ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة» مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــورج ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق مـ ـيـ ـخ ــائـ ـي ــل
ساكاشفيلي.
تلك املـنــازلــة الكالمية ،تـكــاد تختصر
املشهد االنتخابي الروسي الحالي:
ث ـم ــة «رئـ ـي ــس قـ ـ ــوي» ل ــدي ــه م ــا يـكـفــي
م ــن امل ـق ـ ّـوم ــات ال ـت ــي تـجـعـلــه «الــزع ـيــم
امل ـ ـح ـ ـبـ ــوب» ،ب ـ ـصـ ــورة أكـ ـث ــر ع ـصــريــة
للتعبير الشهير فــي «الـبــروبــاغـنــدا»
السوفياتية ،و«القيصر الجديد» وفق
تـعـبـيــر ال ـص ـحــافــة ال ـغــرب ـيــة ،بـ ــدءًا من
«الـكــاريــزمــا» الشخصية ،التي ُيجمع
عليها مناصروه وخصومه على ّ
حد
سـ ـ ــواء ،مـ ـ ــرورًا ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى دغــدغــة
املشاعر القومية للروس ،بعدما أعاد
لـهــم مكانتهم الــرفـيـعــة بــن الـشـعــوب،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى رؤي ـ ـ ـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
مدعومة باألرقام واملعطيات ...واألهم
مما سبق شبكة مصالح واسعة ضمن

