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ّ
الروسية
أسبوع االنتخابات

ـخابية

حماسة ...بدرجة صقيع سيبيريا
عن
أيام قليلة تفصل روسيا ّ
االنتخابات الرئاسية ،في ظل
إدراك الجميع حتمية فوز
فالديمير بوتين بوالية رئاسية
جديدة .وفيما االنتخابات ال
تلقى اهتمامًا واسعًا لدى
الروس ويتعاملون معها
ببرودة تشبه صقيع سيبيريا،
خرج بوتين بخطاب «تأسيسي»
قلب المعادلة ّ
وتسيد المشهد
موسكو ــ عبد الرحيم عاصي

ال ـن ـخ ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،واالق ـت ـص ــادي ــة،
واالجتماعية ،والدينية.
ّ
وفي املقابل ،فإن االنتخابات الرئاسية
ّ
الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـ ـت ـ ــوزع بـ ــن «م ـن ــاف ـس ــن»
ي ـق ـت ـصــر خ ــوض ـه ــم االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات مــن
بــاب «إثـبــات الــوجــود» فحسب ،ســواء
أقـ ـ ـ ـ ـ ّـروا بـ ـه ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ك ـم ــا فـعـلــت
كـسـيـنـيــا ســاب ـت ـشــاك ورج ـ ــل األع ـم ــال
ّ
ب ــوري ــس ت ـي ـتــوف ،أو غــلـفــوهــا بـمـبــدأ
الـعـمــل الـسـيــاســي الـتــراكـمــي ،كـمــا هي
ال ـح ــال م ــع «الــرف ـيــق املـلـيــونـيــر» بــافــل
غرودينني ،الذي يخوض االنتخابات
ب ــاس ــم «ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي لــروس ـيــا
االتحادية» عوضًا عن مرشحه الدائم
غـ ـيـ ـن ــادي زي ـ ــوغ ـ ــان ـ ــوف ،أو ال ـق ــوم ــي
امل ـح ــاف ــظ فــادي ـم ـيــر جـيــريـنــوفـسـكــي،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـخـ ــوض سـ ـ ـ ــادس ان ـت ـخ ــاب ــات
رئاسية على رأس «الحزب الليبرالي
الديموقراطي الروسي» ،أو الليبرالي
غريغوري يافلينسكي ،مؤسس حزب
«يــابـلــوكــو» (الـتـفــاحــة) ال ــذي يخوض
ثـ ــالـ ــث مـ ـع ــارك ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة؛ وب ــن
«هــام ـش ـيــن» يـبـحـثــون ع ــن م ـكــان في
الحياة السياسية من بوابة املعارضة،
أم ـ ـثـ ــال الـ ـق ــوم ــي س ـي ــرغ ــي ب ــاب ــوري ــن،
وال ـ ـش ـ ـي ـ ــوع ـ ــي «املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــق» م ـك ـس ـي ــم
سورايكني.
بذلك ،يصبح املنافس األول لفالديمير
بوتني هو نسبة املشاركة ،وهــو واقع
ي ـع ـك ـســه ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ال ـع ــدد
القليل لالفتات االنتخابية التي تحمل
ص ــورة الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،م ــع شـعــار
«رئـ ـي ــس ق ـ ــوي ل ـب ـلــد قـ ـ ـ ــوي» ،م ـقــارنــة
بــالـعــدد الـهــائــل لــافـتــات الـتــي تحمل
تــوقـيـ ّـع الـلـجـنــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات،
واملحفزة للناخبني على االقتراع تحت
شعار «بلدنا ...رئيسنا ...خيارنا».

ي ـج ـهــد ال ــرج ــل ال ـخ ـم ـس ـي ـنــي ف ــي ت ــوزي ــع امل ـن ـش ــورات
االنـتـخــابـيــة ألح ــد املــرشـحــن الــرئــاس ـيــن ،وس ــط عــدم
مـبــاالة الكثيرين مــن امل ــارة .اهـتـمــام البعض ليس من
باب الرغبة بمعرفة ما تحتويه املنشورات ،بقدر ما هي
مساعدة الرجل الذي يتقاضى أجرًا لـ«التخلص» مما
بني يديه ،وحاويات النفايات القريبة من مدخل محطة
املترو شاهد على ذلك.
بالقرب من الرجل ،الئحة إعالنية للمرشح الشيوعي،
بــافــل غ ــرودي ـن ــن ،ي ـشــرح فـيـهــا بـعـضــا م ــن بــرنــامـجــه
االنتخابي ،هي األخرى ال تلقى اهتمامًا من املارة الذين
يعبرونها بسرعة هربًا من «جليد» موسكو هذه األيام.
برودة الطقس القارس انسحبت أيضًا على االنتخابات
الرئاسية .ومع التسليم بفوز الرئيس فالديمير بوتني
بوالية رئاسية رابعة في روسيا الحديثة ،ال يتعامل
الكثيرون هنا مع االنتخابات على أنها أمــر في غاية
األه ـم ـي ــة ،ب ــل إج ـ ـ ـ ٌ
ـراء «ش ـك ـل ـ ٌـي» اخ ـت ـلــف ع ــن الـحـقـبــة
الشيوعية ب ــاإلخ ــراج فـقــط ،حـيــث أصـبــح هـنــاك الـيــوم
مرشحون يتنافسون على رئــاســة الـبــادً ،فيما كان
األمــر فــي زمــن االتـحــاد السوفياتي «مـبــايـعــة» ملرشح
الحزب الشيوعي الوحيد.
هذه األجواء ترافقت أيضًا مع بدء املناظرات التلفزيونية
التي انطلقت بني املرشحني على القنوات التلفزيونية.
املـنــاظــرات الـتــي فـقــدت بعضًا مــن أهميتها بعد قــرار
الرئيس فالديمير بوتني التغيب عنها ،لم تسجل أي
حدث فارق ،باستثناء الحادث الذي حصل بني املرشحة
كسينيا سوبتشاك ،ومنافسها رئيس الحزب الليبرالي
الديموقراطي ،فالديمير جيرينوفسكي ،بعدما رشقته
باملاء ،إثر وصفه لها بـ«الحمقاء» ،مضيفًا« :ليس من
الضروري جلب الفتيات من السوق إلى هنا».
رتــابــة املشهد وبــرودتــه ،كسرهما الرئيس فالديمير
بوتني بخطابه األخير أمــام الجمعية االتحاديةّ ،
وغير
البوصلة تمامًا وأعطى رونقًا للمشهد الباهت والبارد.
«رئيس قوي لبلد قوي»
يمكن الـقــول إن الــرئـيــس فالديمير بــوتــن تعامل مع
انتخابات  2018بعامل التشويق مع الروس .فهو عمد
إلى جعل مسألة ترشحه من عدمها قبل أشهر محط
اهتمام واسع ،وحتى أسلوب اإلعالن عن الترشح كان
فيه «حنكة دعائية».
ً
وج ـعــل بــوتــن م ــن إعـ ــان ال ـتــرشــح مـنــاسـبــة لتوجيه
رسائل داخلية ،فهو اختار فعالية «منتدى املتطوعني
الروس» في موسكو ،لتوجيه رسالة لفئة الشباب ،بأنه
سيكون مرشحهم لقيادة البالد نحو املستقبل إذا هم
اختاروا ذلك ،في رسالة بأنه محط ثقة الشباب .وفيما
كــان الجميع يتوقع إع ــان ترشحه مــن هــذه املنصة،
فاجأ الجميع بإعالن ذلــك في اليوم نفسه من مدينة
نيجني نوفغورود ،في كلمة أمام عمال مصنع «غاز»
للسيارات.
التشويق في إعالن الترشح انسحب أيضًا على حملته
االنتخابية التي يخوضها بشعار «رئـيــس قــوي لبلد

قــوي» مع صــورة رصينة له وخلفها خريطة روسيا.
ف ـبــوتــن ق ــرر خ ــوض االس ـت ـح ـقــاق م ــن دون اإلع ــان
عــن برنامج انتخابي ،إضــافــة إلــى مقاطعة املناظرات
االنتخابية ،ورفض استخدام فترة الظهور التلفزيوني
املسموح بها لكل املرشحني.
إال أن ب ــوت ــن اس ـت ـعــاض ع ــن ذلـ ــك ،بــال ـظ ـهــور الـعـلـنــي
وتطويع الـصــورة لخدمة الـتــرويــج لــه ،وتبقى الصورة
األك ـث ــر رس ــوخ ــا ت ـلــك ال ـت ــي يـظـهــر فـيـهــا وه ــو يسبح
فــي مـيــاه مـجـلــدة فــي عـيــد الـغـطــاس األرثــوذك ـســي في
مدينة تــوال .كذلك عمد إلــى تكثيف نشاطاته القريبة
م ــن ال ـن ــاس .ف ـس ــواء ف ــي مـصـنــع مـهـجــور ف ــي منطقة
روستوف أو دون في الجنوب ،أو في اجتماع مع علماء
في نوفوسيبيرسك في سيبيريا ،أو خالل االحتفال
بالنصر السوفياتي على أملانيا النازية في فولغوغراد،
كـثــف بــوتــن إط ــاالت ــه وح ــرص عـلــى ع ــدم إط ــاق أي
وع ــود ،وع ــدم الـغــرق فــي التجمعات ،أو عقد الـلـقــاءات
االنتخابية.
وأظهر استطالع للرأي أعـ ّـده املركز «الروسي لدراسة
اآلراء االجتماعية» ،أن  %42من املواطنني الــروس في
مختلف أنحاء البالد شاهدوا حملة بوتني االنتخابية
(ضمن الدعايات االنتخابية لجميع املرشحني والتي
انـطـلـقــت ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــونــات) ،وأن  %33م ــن نسبة
املشاهدين ّقوموا دعاية بوتني االنتخابية باإليجابية.
املحلل السياسي املوالي للكرملني ،نيكوالي كامليكوف،
يعتبر أن حملة بوتني ناجحة و«متحضرة» ،وأضاف
األستاذ في جامعة «رانيبا» أن الرئيس يقوم بـ«عمل

الرئاسية
االنتخابات
ُ
ُّ
المقبلة تعد «األهم
في روسيا»

حـقـيـقــي وم ـل ـمــوس يـظـهــر نـتــائــج أف ـضــل مــن الـظـهــور
الـشـعـبــوي الـ ــذي ي ـهــدف ال ــى ال ـف ــوز بـنـقـطــة واح ـ ــدة أو
ن ـق ـط ـتــن» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـ ــرى ال ـص ـحــافــي ف ــي مــوقــع
«ريبابليك» الروسي ،أوليغ كاتشني ،أن بوتني «ال يرغب
حقيقة في القيام بأي شيء ،وهذه هي العبرة الرئيسة
من هذه االنتخابات».
بــدوره ،يلفت املحلل السياسي في مركز «كارنيغي»،
أنــدري كولسنيكوف ،إلــى ّأن بوتني «ال يخوض حملة
ّ
انتخابية ،إنه يؤدي مهماته الرئاسية ،وهذا ما تقتصر
عليه حملته» .ويعتبر ّأن غـيــاب البرنامج االنتخابي
لدى بوتني ُي ُّ
عد «أمرًا مقلقًا جدًا ،وينم عن استخفاف
بالناس».
تشويق بوتني استمر مع توقيته لخطابه السنوي أمام
الجمعية االتحادية الذي جاء قبل أيام من االنتخابات
على غير عــادتــه .الخطاب ،الــذي للمرة األول ــى ،استمر
لساعتني من الوقت وحدد فيه بوتني معالم سياسات
روس ـ ـيـ ــا ل ـل ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـص ـعــد
االقتصادية واالجتماعية والعسكرية (االخبار).
بــوتــن ع ــرف كـيــف «تــؤكــل الـكـتــف» ،فـهــو إضــافــة إلــى
الـبــرنــامــج االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي املـهــم ال ــذي قدمه
للسنوات الست املقبلة (وهي مدة والية الرئيس) ،لعب
على إثارة العصبية القومية للروس من خالل تقديمه
لألسطول العسكري الجديد واملتطور لروسيا «الذي
ال مثيل لــه» ،كما استخدم مصطلحات تثير حماسة
املواطن الروسي أعطت انطباعًا بأن «روسيا املستقبل
قوية وقادرة وال أحد يمكنه املس بها».
املحلل السياسي أندريه أونتيكوف ،يعتبر أن خطاب
بوتني كــان بمثابة برنامج انتخابي وجــاء كـ«صدمة
إي ـجــاب ـيــة» سيستغلها ج ـي ـدًا ف ــي حـشــد املــؤيــديــن له
وحتى في فئة املترددين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.
ويضيف فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار»ّ ،أن الخطاب ُي ُّ
عد
«تأسيسيًا لــروسـيــا الـجــديــدة» ،مشيرًا إلــى أن بوتني
وجــه «خطابه إلــى الشعب الــروســي أيضًا وليس فقط

إلــى الـبــرملــان ،قــدم فيه برنامجه السياسي للسنوات
ّ
الست املقبلة ،وحدد فيه نياته حول تطوير االقتصاد
والسياسة والثقافة والقطاعني الصحي والتعليمي،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـع ـس ـكــري ...لــديــه خـطــة لـتـطــويــر الــدولــة
الــروسـيــة» .ويلفت إلــى أن بوتني واثــق مــن ف ــوزه ،لذلك
شدد كثيرًا على أن البرنامج املقدم هو للسنوات الست
املقبلة ،وهو واثــق من أنه «سيتمكن من الوصول إلى
األهداف التي حددها».
الروس يثقون ببوتين جدًا
يرى أونتيكوف أن بوتني ،على عكس ما تبثه الدعاية
الـغــربـيــة ،محط ثقة الشعب الــروســي «ال ــذي يــرى فيه
الشخص الوحيد القادر على قيادة البالد نحو متسقبل
أف ـض ــل ،وال ــوح ـي ــد ال ـق ــادر ع ـلــى مــواج ـهــة الـصـعــوبــات
والتحديات التي تواجه روسيا».
ويشدد على أن االنتخابات الرئاسية املقبلة ُت ُّ
عد «األهم
في روسـيــا» ،ويضيف أن «الشعب الــروســي يــدرك أن
البالد تواجه تحديات على املستويات الداخلية ،حيث
ال ـف ـســاد املـسـتـشــري والـ ــذي يـحـتــاج إل ــى اسـتـئـصــال،
واالقـتـصــاد ال ــذي يحتاج إلــى خطط ّ
عملية لتطويره،
خطوات واضحة وبناءة لتطوير روسيا ...إضافة إلى
الـخــارج ،حيث هناك التصعيد بــن روسـيــا والــواليــات
املتحدة ،والعقوبات الغربية واألميركية».
نسبة االقتراع ...التحدي الوحيد
خ ـط ــاب ب ــوت ــن ال ـ ــذي أع ـ ــاد ب ـعــض ال ـح ـيــويــة لـلـنـقــاش
الـسـيــاســي ف ــي خـضــم االن ـت ـخــابــات ،سـيـشـكــل عــامــل
دعاية جيدة يساهم في تحفيز الناخبني للتوجه إلى
مراكز االقتراع .هذه النقطة تحديدًا ،أي إحجام الناخبني
عن التوجه إلى مراكز االقتراع يوم  18آذار ،من عدمه،
شـكـلــت م ــادة أســاسـيــة لـلـحــديــث تـحــديـدًا بــن أوس ــاط
ً
جاهدة اإليحاء ّ
بأن
املعارضة «الليبرالية» التي تحاول
االنتخابات ستشهد مقاطعة واسعة ،وبــأن الكرملني
عمل على إيجاد مرشحني يقعون تحت جناحه إلكمال
مــا يعتبرونه «مسرحية االنـتـخــابــات» ،وهــو مــا القته
بعض وسائل اإلعالم األجنبية في بث أنباء مشابهة،
بهدف واضــح ورســالــة ّ
جلية بــأن «االنتخابات مجرد
ديكور».
الـلـجـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة ع ـم ــدت إل ــى ح ــث ال ـنــاخ ـبــن على
التوجه إلى صناديق االقتراع عبر دعاية مكثفة تحت
شعار «بلدنا ،رئيسنا ،خـيــارنــا» .املـخــاوف مــن تدني
نسبة املقترعني ومقاطعة الناخبني بــددهــا استطالع
للرأي أجــراه «مركز دراس ــات الــرأي الـعــام»ّ .
وتبي في
االستطالع أن نحو  %70مــن الناخبني سيشاركون
في االقـتــراع يــوم االنتخابات ،وهــذا ما يعتبر ارتفاعًا
ملحوظًا بعدما كانت استطالعات الرأي تقول إن أقل
من  %50من الــروس أبــدوا عــدم اهتمام باالنتخابات
قبل نحو شهرين من موعدها.
البعض اتهم املركز ببث هذه النتائج بطلب من الكرملني
للتأكيد عـلــى أن االنـتـخــابــات سـتـكــون مـحــط اهتمام
كبير ،كذلك شككت بعض مراكز الدراسات املستقلة
ب ــاألرق ــام ،وق ــال ــت إن نـتــائــج اسـتـطــاعــاتـهــا بـ ّـيـنــت أن
أرقــامــا مـغــايــرة لجهة نـســب اإلق ـبــال والـفـئــات الـتــي لم
تحدد موقفها بعد .إال أن املشترك بني مراكز االقتراع
كــانــت نـتــائــج االسـتـطــاعــات املـتـقــاربــة واملـتـطــابـقــة في
بعض األحيان للنسب التي سيحصل عليها الرئيس
فالديمير بوتني والتي بلغت نحو .%69
ّ
أما مرشح الحزب الشيوعي ،بافل غرودينني ،فحل في
املرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو  ،%7تــاه فالديمير
جـيــريـنــوفـسـكــي م ـتــأخ ـرًا عـنــه بـنـقـطــة واح ـ ــدة ،بينما
حصل املرشحون اآلخرون على أقل من واحد في املئة
لكل منهم.
امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ،أن ــدري ــه أون ـت ـي ـكــوف ،ي ــرى أن من
الـصـعــب الـتـكـهــن بــالـنـسـبــة املـتــوقـعــة لـلـمـشــاركــن في
االق ـت ــراع ،ويــرجــح أن تصل النسبة إلــى  %50بأعلى
تقدير ،إال أنه يضيف أن خطاب بوتني قد يغير املشهد
تـمــامــا .أونـتـيـكــوف يـقــول فــي تصريح ل ــ«األخ ـبــار» ّإن
بــوتــن سيسجل انـتـصــارًا كـبـيـرًا ،بنسبة أص ــوات قد
تصل بني  %70إلى  ،%80عازيًا السبب في ذلك إلى
آمال الشعب الروسي بـ«مخلصه».

