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البديل الغائب:
تراجع فرص تداول السلطة يف االنتخابات الروسية القادمة 

اأواًل: قدرة نافالني على قيادة املعار�ضة
اندلعــت فــي عشــرات المــدن الروســية، فــي الفتــرة مــن 26 مايــو 
وحتــى 12 يونيــو، تظاهــرات شــارك فيهــا عشــرات اآلالف مــن 
ــد كان  ــاد. وق ــى الفس ــاء عل ــون بالقض ــروس يطالب ــن ال المواطني
أغلــب المشــاركين فيهــا مــن فئــة الشــباب صغــار الســن، ســواء من 
طلبــة الجامعــات، أو المــدارس. وقــاد هــذه التظاهــرات السياســي 
الروســي المعــارض أليكســي نافالنــي، والــذي نجــح فــي الحصــول 
علــى 27% مــن أصــوات الناخبيــن فــي انتخابــات عمــدة موســكو 

التــي أجريــت فــي عــام 2013.

وال يمثــل نافالنــي تهديــداً لبوتيــن فــي أي انتخابــات قادمــة علــى 
الرغــم مــن تمتعــه بالكاريزمــا وقيادتــه لمظاهــرات فــي عــدة مــدن 

روسية:

1- صعوبــة مشــاركته فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة: فعلــى 
الرغــم مــن إعــالن المعــارض الروســي نافالنــي رغبتــه فــي 
المشــاركة فــي االنتخابــات الرئاســية، فإنــه ال يحــق لــه ذلــك وفقــاً 
ــه بالســجن لمــدة 6  ــن الروســية، نظــراً لصــدور حكــم علي للقواني
ســنوات مــع وقــف التنفيــذ. ومــع ذلــك، يفتــح نافالنــي مكاتبــه فــي 
ــن  ــدد م ــر ع ــد أكب ــاوالً حش ــة مح ــر االنتخابي ــن الدوائ ــد م العدي
ــالد،  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــات ف ــينظمون فعالي ــن س ــن الذي المؤيدي

ــة. ــية القادم ــات الرئاس ــي االنتخاب ــجيله ف ــة بتس للمطالب

2- تراجــع فــرص حصولــه علــى دعــم المعارضــة الروســية: إذ 
يفتقــد نافالنــي القــدرة علــى توحيــد المعارضــة، والتــي تعتبــر أنــه 
ال يمكــن أن يمثــل بديــالً حقيقيــاً لبوتيــن، ومــن أنصــار هــذا الــرأي 
ــيا  ــة "روس ــكي، مؤســس حرك ــل خودوركوفس ــارض ميخائي المع
المنفتحــة". وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خودوركوفســكي هــو المالــك 
الســابق لشــركة يوكــوس للنفــط )UKOS(، وقضــى 10 ســنوات 
فــي الســجن خــالل حكــم بوتيــن، وغــادر روســيا عقــب األفــراج 

عنــه فــي عــام 2013 إلــى منفــاه االختيــاري فــي سويســرا.

وقــد أكــد خودوركوفســكي فــي حــوار أجــراه أنــه: "إذا وصــل 
ــداول  ــة، ألن ت ــي البداي ــعيداً ف ــأكون س ــلطة، س ــى الس ــي إل نافالن
الســلطة أمــر جيــد، ولكنــي ســأحذر الجميــع بعدهــا بــأن يســتعدوا 
ألوقــات عصيبــة قادمــة. فأعتقــد أننــا ســنعود إلــى نظــام احتــكار 
الكرمليــن للســلطة، حيــث ســيهيمن نافالنــي علــى الســلطة خــالل 

ــة")1(.  ــس أو الســت المقبل الســنوات الخم

ــة، واصــل خودوركوفســكي شــرح  ــذه المقابل ــب نشــر ه وعق
موقفــه علــى صفحتــه علــى الفيس بــوك، قائــالً: "اختالفنا الرئيســي 
مــع نافالنــي هــو أنــه ومؤيديــه يقترحــون انتخــاب "قيصــر جيــد"، 
وأرى أنــه ال ينبغــي أن يكــون هنــاك قيصــر مــن األســاس. ولهــذا 
ــر  ــي الدوائ ــن ف ــادة محليي ــن ق ــث اآلن ع ــي أن نبح ــبب ينبغ الس

ــاء هــذا النظــام فــي المســتقبل")2(. ــة كافــة إلعــادة بن االنتخابي

شـــهدت العديـــد مـــن املـــدن الروســـية يف الفـــرة مـــن مايـــو وحتـــى يونيـــو 2017 تظاهـــرات حاشـــدة، شـــارك فيهـــا 
عشـــرات اآلالف مـــن املواطنـــني الـــروس بقيـــادة املعـــارض أليكســـي نافالنـــي، رفعـــوا خاللهـــا شـــعارات تطالـــب بالقضـــاء 
ـــول  ـــاؤالت ح ـــار التس ـــا أث ـــو م ـــارس 2018، وه ـــا يف م ـــع عقده ـــية املزم ـــات الرئاس ـــل االنتخاب ـــك قبي ـــاد، وذل ـــى الفس عل
ـــات الرئاســـية  قـــدرة املعارضـــة علـــى طـــرح مرشـــح قـــادر علـــى منافســـة الرئيـــس احلـــايل فالدميـــري بوتـــني يف االنتخاب

ـــة.  القادم

إيكاترينا فينوكوروفا
املراسل اخلاص ملوقع “زد ناك” الروسي
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وفــي المقابــل انتقــد نافالنــي خودوركوفســكي، وذكــر فــي 
ــا  ــرع بم ــو ال يتب ــكاٍف، فه ــس ب ــر لي ــه األخي ــا يفعل ــه أن م مدونت
يكفــي مــن المــال "لتوكيــل محاميــن لجميــع الســجناء السياســيين في 
روســيا، خاصــة أن هــذا المبلــغ ال يمثــل شــيئاً بالنســبة لثروتــه"، 
كمــا هاجــم نافالنــي األخيــر لتأسيســه حركــة سياســية فــي الخــارج، 
بــدالً مــن تمويــل زعمــاء المعارضــة المقيميــن داخــل روســيا، أو 
ــاعدة  ــدة )أو لمس ــة جدي ــاة تليفزيوني ــاء قن ــال إلنش ــرع بالم أن يتب
ــاء شــبكته  ــه الخاصــة(، عوضــاً عــن بن ــر قنات ــي تطوي ــي ف نافالن
Openrussia.( الخاصــة وتطويــر موقعــه لإعــالم الرقمــي

.)3()org

3- عــدم امتالكــه ألي برنامــج اقتصــادي واقعــي: إذ إن أليكســي 
نافالنــي يتبنــى سياســات شــعبوية ذات جــدوى اقتصاديــة مشــكوك 
فيهــا، ومــن ذلــك زيــادة الضرائــب المفروضــة علــى األوليجاركيــة 
وكبــار رجــال األعمــال، وذلــك دون أن يوضــح كيــف يمكن فرض 

الضرائــب علــى رجــال األعمــال وتالفــي 
اإلجــراء  هــذا  المترتبــة علــى  التداعيــات 
مثــل هــروب االســتثمارات األجنبيــة إلــى 
الخــارج، خاصــة فــي ظــل معانــاة االقتصــاد 

ــة. ــات الغربي الروســي مــن العقوب

4- التوجهــات الســلطوية لنافالني ومؤيديه: 
يواجــه  لنافالنــي  ُيوجــه  انتقــاد  أي  إن  إذ 
ــدث،  ــا ح ــن أنصــاره، كم ــوم شــرس م بهج
علــى ســبيل المثــال، مــع االقتصــادي أنــدري 
موفشــان بعــد أن نشــر انتقاداتــه لبرنامــج 
نافالنــي االقتصــادي. وكتــب موفشــان علــى 

صفحتــه علــى الفيــس بــوك: "لــم أتعــرض قــط لمثــل هــذا الغضــب 
مــن "المؤمنيــن" بــأي سياســي، ولــم أتعــرض لمثــل هــذه االتهامات 
حتــى مــن مؤيــدي بوتيــن، علــى الرغــم مــن أننــي كثيــراً مــا انتقدت 

ــن بشــدة")4(. بوتي

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن نافالنــي ال يتجــاوب مــع أي انتقــادات 
توجــه لــه، فهــو فــي العــادة يــرد بكلمــات مثــل "أنــت ال تفعــل شــيئاً 
ــي  ــاً"، وه ــيئاً حقيقي ــل ش ــاول أوالً أن تفع ــذا ح ــاد، ل ــوى االنتق س

الكلمــات نفســها التــي يرددهــا الكرمليــن عــن المعارضــة.

ثانيًا: اإخفاق املعار�ضة عن ت�ضكيل جبهة موحدة
شــهدت روســيا خــالل الســنوات األخيــرة تحالفــات بيــن مختلــف 
األحــزاب السياســية المعارضــة، لكنهــا عجــزت جميعــاً عــن 
ــة  ــن األمثل ــد م ــاك العدي ــارض متحــد. وهن ــالف مع الخــروج بائت
علــى الصراعــات بيــن أطيــاف المعارضــة، وعــدم قدرتهــا علــى 
تجــاوز الخالفــات البينيــة، ومــن ذلــك دعــوة نافالنــي أنصــاره 
لمقاطعــة االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام 2016، بــدالً مــن 
التصويــت لديمتــري غودكــوف، أحــد نــواب مجلــس الدومــا 
الســابقين، وأحــد المؤيديــن لنافالنــي. وقــد ترتــب علــى ذلك خســارة 
غودكــوف بفــارق حوالــي ألــف صــوت عــن منافســه مــن حــزب 
ــي هــذا  ــي لموقــف نافالن "روســيا الموحــدة". وكان الســبب الحقيق
ــه  ــك رغبت ــة غودكــوف، وكذل ــر حمل هــو كرهــه الشــخصي لمدي
فــي أن يكــون هــو زعيــم المعارضــة األوحــد، لــذا لــم يكــن مهتمــاً 

ــر. ــارض آخ ــم أي مع بدع

ــو"،  ــد "يابلوك ــي المتح ــي الروس ــزب الديمقراط ــاول الح وح
تشــكيل ائتــالف معــارض فــي انتخابــات مجلــس الدومــا األخيــرة، 
وقــام بترشــيح غودكــوف والعديــد مــن السياســيين غيــر الحزبييــن 
مثــل فالديميــر ريزكــوف وحتــى بعــض مؤيــدي نافالنــي فــي 
الدوائــر االنتخابيــة المختلفــة. ولقــد اقتــرح الحــزب علــى نافالنــي 
ترشــيح عــدد مــن المقربيــن منــه لعضويــة الدومــا، لكــن نافالنــي 
رفــض وحظــر علــى فريقــه التواصــل معــه، ودعــا أنصــاره إلــى 
ــة ضــد "يابلوكــو"  ــة إعالمي ــل وشــن حمل ــات، ب مقاطعــة االنتخاب
ــالً  ــدم دلي ــن، دون أن يق ــع الكرملي ــات م ــرام صفق ــا بإب ــه فيه اتهم

ــداً)5(. واح

وفــي فبرايــر 2015، كان هنــاك مشــروع إلقامــة ائتــالف 
معــارض يضــم أغلــب قــوى المعارضــة المؤثــرة. واشــترك فــي 
ــة  ــزب حري ــاء "ح ــائه زعم ــات إنش مفاوض
"بوريــس  خاصــة  )بارنــاس(،  الشــعب" 
نيمتســوف"، نائــب رئيــس الــوزراء الســابق 
وكذلــك ميخائيــل كاســيانوف رئيــس الوزراء 
خودوركوفســكي،  وميخائيــل  الســابق، 
وديمتــري  نافالنــي،  إلــى  باإلضافــة 
غودكــوف، ووالــده غينادي غودكــوف، نائب 
ــا  ــن إيلي ــالً ع ــابق، فض ــا الس ــس الدوم مجل
ــقيقة  ــا، ش ــا بروخوروف ــف، وإيرين بونوماري
بروخــوروف،  ميخائيــل  األعمــال  رجــل 
الــذي شــارك فــي االنتخابــات الرئاســية فــي 

 .2012 عــام 

ولــم تكــد المفاوضــات تنتهــي حتــى أعلــن نافالنــي عــن تحالفــه 
مــع حــزب "بارنــاس"، وأن علــى اآلخريــن، إذا رغبــوا فــي 
االنضمــام للتحالــف، فذلــك ســيكون وفــق الشــروط، التــي وضعهــا 
ــراف  ــع األط ــالم جمي ــائل اإلع ــي وس ــا ف ــل وهاجم ــان، ب الطرف
ــام  ــو االته ــن، وه ــن الكرملي ــم بالخــوف م ــن إياه األخــرى متهمي

ــة)6(. ــد المصداقي ــذي يفتق ال

ولــم يــدم هــذا التحالف طويالً، إذ ســرعان ما انتهــى بين نافالني 
ــم  ــي وزعي ــدأ نافالن ــا ب ــة، فعندم ــائنة للغاي ــة ش ــاس" بطريق و"برن
حــزب "برنــاس"، ميخائيــل كاســيانوف، فــي التحضيــر النتخابــات 
مجلــس الدومــا، توصــال إلــى اتفــاق يتــم بموجبــه اختيــار أول ثالثة 
مرشــحين فــي القائمــة االنتخابيــة بالتوافــق بيــن الطرفيــن، ثــم يتــم 
بعــد ذلــك ترتيــب باقــي المرشــحين، وفــق النتائــج التــي حققوهــا 
فــي االنتخابــات التمهيديــة فــي الدوائــر المختلفــة، غيــر أنــه قبــل 
االنتخابــات التمهيديــة بأســبوع واحــد فحســب، طالــب نافالنــي 
بتغييــر االتفــاق وترتيــب قائمــة المرشــحين لالنتخابــات وفــق 
نتائــج االنتخابــات التمهيديــة فقــط، وهــو مــا يعنــي عمليــاً إقصــاء 
كاســيانوف مــن رأس القائمــة، وهــو مــا رفضــه األخيــر، وانهــار 
التحالــف)7(، ولــم يحصــل حــزب "بارنــاس"، ســوى علــى أقــل مــن 

1% مــن األصــوات فــي انتخابــات الدومــا فــي عــام 2016. 

وعندمــا أعلــن خودوركوفســكي أن "روســيا المنفتحــة" تعتبــر 
نافالنــي أقــرب حليــف لهــا، فــإن األخيــر ســرعان مــا أنكــر هــذا 

علـــى  الروســـية،  املعارضـــة  تفتقـــر   
اختـــالف أطيافهـــا، إىل أي برنامـــج برجماتـــي 
قابـــل للتطبيـــق، ويحظـــي بشـــعبية، فعلـــى 
ــو"  ــزب "يابلوكـ ــب حـ ــال، يطالـ ــبيل املثـ سـ
يف  وذلـــك  أوكرانيـــا،  إىل  القـــرم  بإعـــادة 
الـــروس  أغلـــب  يعتربهـــا  الـــذي  الوقـــت 
أراضـــي روســـية. ولذلـــك ال يكـــون مـــن قبـــل 
املبالغـــة القـــول إن الصـــراع الشـــخصي 
ضـــد فالدميـــري بوتـــني هـــو العامـــل الوحيـــد 

الـــذي يجمـــع املعارضـــة الروســـية.
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ــة   ــح أن المعارض ــابقة، يتض ــة الس ــوء األمثل ــي ض ــف. وف التحال
ال تــزال عاجــزة عــن تجــاوز خالفاتهــا البينيــة، وإقامــة  ائتــالف 
واســع يضمهــم جميعــاً، ولذلــك ال يكــون مــن قبــل المبالغــة القــول 
ــذي  ــد ال ــل الوحي ــو العام ــن ه ــد بوتي ــخصي ض ــراع الش إن الص

يجمعهــم.

وعلــى الجانــب اآلخــر، يعانــي اليســار هــو اآلخــر انقســامات 
حــادة، خاصــة بعــد ضــم القــرم إلــى روســيا، وتبنــي قيادات اليســار 
مواقــف متباينــة إزاء هــذه الخطــوة. فقد أعلن ســيرغي أودالتســوف 
ــم منظمــة "الجبهــة اليســارية" المعارضــة، دعمــه لالســتفتاء  زعي
الــذي أجــري فــي القــرم عــام 2014، والــذي بموجبــه تــم ضمهــا 
ــب  ــف– نائ ــا بونوماري ــن أن إيلي ــي حي ــة، ف ــيا االتحادي ــى روس إل
الدومــا الســابق، وأحــد مؤسســي الجبهــة اليســارية مــع أودالتســوف 
ســابقاً– أكــدت أوكرانيــة القــرم. وفــي المقابــل، فــإن الحــزب 
الشــيوعي يتعــاون مــع حــزب "روســيا الموحــدة" فــي الدومــا، بــل 
وكثيــراً مــا أبــدى علنــاً تأييــده سياســات فالديميــر بوتيــن الخارجية.

ثالثًا: ال�ضيناريوهات املحتملة لتداول ال�ضلطة
فــي ضــوء الصــراع القائــم بيــن قــوى المعارضــة واقتــراب موعــد 
االنتخابــات الرئاســية فــي مــارس 2018، وتراجــع احتمــاالت 
ــإن  ــات، ف ــذه االنتخاب ــي ه ــن مرشــحي المعارضــة ف نجــاح أي م

ــة: ــارات التالي ــي الخي ــداول الســلطة تنحصــر ف ســيناريوهات ت

1- ســيناريو اســتمرار بوتيــن فــي الحكــم: هنــاك العديــد مــن 
المؤشــرات التــي تدعــم مثــل هــذا االســتنتاج. أولها: حصــول حزب 
"روســيا الموحــدة" الموالــي لبوتيــن علــى 76.22% )343 مقعداً 
ــات  ــي االنتخاب ــس الدومــا" ف مــن أصــل 450( مــن مقاعــد "مجل
البرلمانيــة فــي عام 2016. وثانيها: اســتطالعات الــرأي المتواترة 
التــي تؤكــد شــعبية يبوتيــن. فقــد أظهــرت اســتطالعات الــرأي التــي 
أجراهــا "مركــز أبحــاث الــرأي العــام" )WCIOM( في أغســطس 
ــة الشــعب  ــن ثق ــة 50.6% م ــى ثق ــن يحــوز عل 2017، أن بوتي
الروســي)8(. بينمــا أظهــر اســتطالع آخــر أجرتــه "مؤسســة الــرأي 
العــام" )FOM( فــي الشــهر نفســه أن فالديميــر بوتيــن ســيحظى 
ــات الرئاســة  ــت االنتخاب ــروس، إذا أجري ــن ال بأصــوات 66% م
فــي أغســطس 2017، ولــن يحصــل "فالديميــر جيرينوفســكي"، 
ــى نســبة %8،  ــي الديمقراطــي، ســوى عل ــم الحــزب الليبرال زعي
ــيوعي، فســوف  ــم الحــزب الش ــوف"، زعي ــادي زيوغان ــا "غين أم

يحصــل علــى 5% فقــط مــن األصــوات)9(.

2- ســيناريو الثــورات الملونــة: يتحــدث أغلــب زعمــاء المعارضة 
إلــى  تــداول الســلطة مــن خــالل االحتــكام  عــن يأســهم مــن 

ــة  ــورات ملون ــو حــدوث ث ــار المطــروح ه ــات، وأن الخي االنتخاب
علــى غــرار مــا شــهدته أوكرانيــا فــي عــام 2014، إال أن فــرص 
تحقــق مثــل هــذا الســيناريو تبــدو مســتبعدة تمامــاً، إذ إن فالديميــر 
بوتيــن يختلــف عــن فيكتــور يانوكوفيتش، رئيــس أوكرانيا الســابق، 
والــذي عجــز عــن اتخــاذ أي قــرار لمواجهــة حركــة االحتجاجــات 
ــن  ــه. وم ــت بإقالت ــى انته ــهر حت ــدار أش ــى م ــة ضــده عل المتنامي
جهــة ثانيــة، فــإن الطبقــة الوســطي فــي روســيا تخشــى مــن حــدوث 
ــة  ــتقبل الدول ــى مس ــلباً عل ــر س ــد تؤث ــة، ق ــات داخلي أي اضطراب
ــي ال  ــي الحال ــراع األوكران ــات الص ــة أن تداعي ــية، خاص الروس
ــاب  ــباب غي ــا أس ــر لن ــا يفس ــو م ــان، وه ــي األذه ــالً ف ــزال ماث ي
المشــاركة الواســعة فــي التظاهــرات التــي اندلعــت بيــن 26 مــارس 

ــو. و 12 يوني

3- ســيناريو انقســام النخبــة الحاكمــة: إذ تذهــب بعــض أحــزاب 
المعارضــة للحديــث عــن وجــود انقســامات داخــل النخبــة الحاكمة، 
وأن هنــاك قســماً منهــا يرفــض سياســات بوتيــن، ســواء مــن بيــن 
ــع  ــى م ــه حت ــال. ولكن ــال األعم ــة رج ــؤولين أو طبق ــار المس كب
التســليم بصحــة هــذا الــرأي، فــإن النخبــة الحاكمــة تــدرك جيــداً أن 
مصالحهــا ســتضرر بشــدة جــراء أي انقســامات، كمــا أن زعمــاء 
ــذه  ــم ه ــى دع ــون عل ــم يحصل ــا يجعله ــوا م ــم يفعل ــة ل المعارض
ــر" مســتقبلية،  ــات تطهي ــة، خاصــة مــع حديثهــم عــن "عملي النخب
علــى غــرار بولنــدا بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي، وعــن إنــزال 
ــم  ــا يجعله ــو م ــة، وه ــن المقرب ــرة بوتي ــدين وبدائ ــاب بالفاس العق

ــى الحكــم. ــة وصــول المعارضــة إل ــد فــي حال يشــعرون بالتهدي

ويضــاف إلــى مــا ســبق، حقيقــة أن المعارضــة الروســية، علــى 
اختــالف أطيافهــا، تفتقــر إلــى أي برنامــج برجماتــي قابــل للتطبيق، 
ويحظــي بشــعبية، فعلــى ســبيل المثــال، يطالــب حــزب "يابلوكــو" 
ــا  ــذي يعتبره ــت ال ــي الوق ــك ف ــا، وذل ــى أوكراني ــرم إل ــادة الق بإع
ــى  ــية. ويدعــو خودوركوفســكي إل ــروس أراضــي روس ــب ال أغل
التحــّول إلــى النظــام البرلمانــي، لكنــه ال يوضــح الخطــوات العمليــة 

لتطبيقــه.

ــة  ــن المعارض ــام الكرملي ــول إن اته ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
بأنهــا "تنتقــد، ولكــن مــن دون أن تكــون لديهــا أجنــدة بّنــاءة" يبــدو 
منطقيــاً بدرجــة كبيــرة، نظــراً الفتقارهــم القــدرة علــى وضــع 
تصــور برجماتــي لمــا بعــد بوتيــن. ولذلــك فإنــه مــن المتوقــع أن 
يحســم بوتيــن االنتخابــات الرئاســية القادمــة مــن دون عنــاء كبيــر، 
وعلــى المعارضــة الروســية أن تعيــد تنظيــم نفســها، إذا مــا أرادت 
أن تكــون رقمــاً مؤثــراً فــي المشــهد السياســي الروســي، بمــا يتطلبه 
ذلــك مــن إعــادة تنظيــم نفســها والقضــاء علــى الخالفات فيمــا بينها.
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