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إيكاترينا فينوكوروفا
املراسل اخلاص ملوقع “زد ناك” الروسي

البديل الغائب:

تراجع فرص تداول السلطة يف االنتخابات الروسية القادمة
ش ــهدت العدي ــد م ــن امل ــدن الروس ــية يف الف ــرة م ــن ماي ــو وحت ــى يوني ــو  2017تظاه ــرات حاش ــدة ،ش ــارك فيه ــا
عشــرات اآلالف مــن املواطنــن الــروس بقيــادة املعــارض أليكســي نافالنــي ،رفعــوا خاللهــا شــعارات تطالــب بالقضــاء
عل ــى الفس ــاد ،وذل ــك قبي ــل االنتخاب ــات الرئاس ــية املزم ــع عقده ــا يف م ــارس  ،2018وه ــو م ــا أث ــار التس ــاؤالت ح ــول
ق ــدرة املعارض ــة عل ــى ط ــرح مرش ــح ق ــادر عل ــى منافس ــة الرئي ــس احل ــايل فالدمي ــر بوت ــن يف االنتخاب ــات الرئاس ــية
القادم ــة.

�أو ًال :قدرة نافالني على قيادة املعار�ضة
اندلعــت فــي عشــرات المــدن الروســية ،فــي الفتــرة مــن  26مايــو
وحتــى  12يونيــو ،تظاهــرات شــارك فيهــا عشــرات اآلالف مــن
المواطنيــن الــروس يطالبــون بالقضــاء علــى الفســاد .وقــد كان
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  %27مــن 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:
 -1صعوبــة مشــاركته فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة :فعلــى
الرغــم مــن إعــان المعــارض الروســي نافالنــي رغبتــه فــي
المشــاركة فــي االنتخابــات الرئاســية ،فإنــه ال يحــق لــه ذلــك وفقـا ً
للقوانيــن الروســية ،نظــراً لصــدور حكــم عليــه بالســجن لمــدة 6
ســنوات مــع وقــف التنفيــذ .ومــع ذلــك ،يفتــح نافالنــي مكاتبــه فــي
العديــد مــن الدوائــر االنتخابيــة محــاوالً حشــد أكبــر عــدد مــن
المؤيديــن الذيــن ســينظمون فعاليــات فــي جميــع أنحــاء البــاد،
للمطالبــة بتســجيله فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة.
يوليو  -أغسطس 2017

 -2تراجــع فــرص حصولــه علــى دعــم المعارضــة الروســية :إذ
يفتقــد نافالنــي القــدرة علــى توحيــد المعارضــة ،والتــي تعتبــر أنــه
ال يمكــن أن يمثــل بديـاً حقيقيـا ً لبوتيــن ،ومــن أنصــار هــذا الــرأي
المعــارض ميخائيــل خودوركوفســكي ،مؤســس حركــة "روســيا
المنفتحــة" .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خودوركوفســكي هــو المالــك
الســابق لشــركة يوكــوس للنفــط ( ،)UKOSوقضــى  10ســنوات
فــي الســجن خــال حكــم بوتيــن ،وغــادر روســيا عقــب األفــراج
عنــه فــي عــام  2013إلــى منفــاه االختيــاري فــي سويســرا.
وقــد أكــد خودوركوفســكي فــي حــوار أجــراه أنــه" :إذا وصــل
نافالنــي إلــى الســلطة ،ســأكون ســعيداً فــي البدايــة ،ألن تــداول
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 خــال
الســنوات الخمــس أو الســت المقبلــة"(.)1
وعقــب نشــر هــذه المقابلــة ،واصــل خودوركوفســكي شــرح
موقفــه علــى صفحتــه علــى الفيس بــوك ،قائـاً" :اختالفنا الرئيســي
مــع نافالنــي هــو أنــه ومؤيديــه يقترحــون انتخــاب "قيصــر جيــد"،
وأرى أنــه ال ينبغــي أن يكــون هنــاك قيصــر مــن األســاس .ولهــذا
الســبب ينبغــي أن نبحــث اآلن عــن قــادة محلييــن فــي الدوائــر
االنتخابيــة كافــة إلعــادة بنــاء هــذا النظــام فــي المســتقبل"(.)2
73

تراجع فرص تداول السلطة يف االنتخابات الروسية القادمة

وفــي المقابــل انتقــد نافالنــي خودوركوفســكي ،وذكــر فــي
مدونتــه أن مــا يفعلــه األخيــر ليــس بــكافٍ ،فهــو ال يتبــرع بمــا
يكفــي مــن المــال "لتوكيــل محاميــن لجميــع الســجناء السياســيين في
روســيا ،خاصــة أن هــذا المبلــغ ال يمثــل شــيئا ً بالنســبة لثروتــه"،
كمــا هاجــم نافالنــي األخيــر لتأسيســه حركــة سياســية فــي الخــارج،
بــدالً مــن تمويــل زعمــاء المعارضــة المقيميــن داخــل روســيا ،أو
أن يتبــرع بالمــال إلنشــاء قنــاة تليفزيونيــة جديــدة (أو لمســاعدة
نافالنــي فــي تطويــر قناتــه الخاصــة) ،عوض ـا ً عــن بنــاء شــبكته
الخاصــة وتطويــر موقعــه لإلعــام الرقمــي (Openrussia.
.)3()org

بدعــم أي معــارض آخــر.
وحــاول الحــزب الديمقراطــي الروســي المتحــد "يابلوكــو"،
تشــكيل ائتــاف 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
مقاطعــة االنتخابــات ،بــل وشــن حملــة إعالميــة ضــد "يابلوكــو"
اتهمــه فيهــا بإبــرام صفقــات مــع الكرمليــن ،دون أن يقــدم دلي ـاً
واحــداً(.)5

 -3عــدم امتالكــه ألي برنامــج اقتصــادي واقعــي :إذ إن أليكســي
نافالنــي يتبنــى سياســات شــعبوية ذات جــدوى اقتصاديــة مشــكوك
وفــي فبرايــر  ،2015كان هنــاك مشــروع إلقامــة ائتــاف
فيهــا ،ومــن ذلــك زيــادة الضرائــب المفروضــة علــى األوليجاركيــة
معــارض يضــم أغلــب قــوى المعارضــة المؤثــرة .واشــترك فــي
وكبــار رجــال األعمــال ،وذلــك دون أن يوضــح كيــف يمكن فرض
مفاوضــات إنشــائه زعمــاء "حــزب حريــة
الضرائــب علــى رجــال األعمــال وتالفــي
تفتقـــر املعارضـــة الروســـية ،علـــى الشــعب" (بارنــاس) ،خاصــة "بوريــس
التداعيــات المترتبــة علــى هــذا اإلجــراء
اختــاف أطيافهــا ،إىل أي برنامــج برجماتــي نيمتســوف" ،نائــب رئيــس الــوزراء الســابق
مثــل هــروب االســتثمارات األجنبيــة إلــى
قابــل للتطبيــق ،ويحظــي بشــعبية ،فعلــى وكذلــك ميخائيــل كاســيانوف رئيــس الوزراء
الخــارج ،خاصــة فــي ظــل معانــاة االقتصــاد
ســـبيل املثـــال ،يطالـــب حـــزب "يابلوكـــو" الســابق ،وميخائيــل خودوركوفســكي،
الروســي مــن العقوبــات الغربيــة.
بإعـــادة القـــرم إىل أوكرانيـــا ،وذلـــك يف باإلضافــة إلــى نافالنــي ،وديمتــري
 -4التوجهــات الســلطوية لنافالني ومؤيديه :الوقـــت الـــذي يعتربهـــا أغلـــب الـــروس غودكــوف ،ووالــده غينادي غودكــوف ،نائب
أراضــي روســية .ولذلــك ال يكــون مــن قبــل
إذ إن أي انتقــاد يُوجــه لنافالنــي يواجــه املبالغـــة القـــول إن الصـــراع الشـــخصي مجلــس الدومــا الســابق ،فضــاً عــن إيليــا
بهجــوم شــرس مــن أنصــاره ،كمــا حــدث ،ض ــد فالدمي ــر بوت ــن ه ــو العام ــل الوحي ــد بونوماريــف ،وإيرينــا بروخوروفــا ،شــقيقة
رجــل األعمــال ميخائيــل بروخــوروف،
علــى ســبيل المثــال ،مــع االقتصــادي أنــدري الـــذي يجمـــع املعارضـــة الروســـية.
موفشــان بعــد أن نشــر انتقاداتــه لبرنامــج
الــذي شــارك فــي االنتخابــات الرئاســية فــي
نافالنــي االقتصــادي .وكتــب موفشــان علــى
عــام .2012
صفحتــه علــى الفيــس بــوك" :لــم أتعــرض قــط لمثــل هــذا الغضــب
ولــم تكــد المفاوضــات تنتهــي حتــى أعلــن نافالنــي عــن تحالفــه
مــن "المؤمنيــن" بــأي سياســي ،ولــم أتعــرض لمثــل هــذه االتهامات
مــع حــزب "بارنــاس" ،وأن علــى اآلخريــن ،إذا رغبــوا فــي
حتــى مــن مؤيــدي بوتيــن ،علــى الرغــم مــن أننــي كثيــراً مــا انتقدت
االنضمــام للتحالــف ،فذلــك ســيكون وفــق الشــروط ،التــي وضعهــا
بوتيــن بشــدة"(.)4
الطرفــان ،بــل وهاجمــا فــي وســائل اإلعــام جميــع األطــراف
ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن نافالنــي ال يتجــاوب مــع أي انتقــادات األخــرى متهميــن إياهــم بالخــوف مــن الكرمليــن ،وهــو االتهــام
توجــه لــه ،فهــو فــي العــادة يــرد بكلمــات مثــل "أنــت ال تفعــل شــيئا ً الــذي يفتقــد المصداقيــة(.)6
ســوى االنتقــاد ،لــذا حــاول أوالً أن تفعــل شــيئا ً حقيقيــاً" ،وهــي
ولــم يــدم هــذا التحالف طويالً ،إذ ســرعان ما انتهــى بين نافالني
الكلمــات نفســها التــي يرددهــا الكرمليــن عــن المعارضــة.
و"برنــاس" بطريقــة شــائنة للغايــة ،فعندمــا بــدأ نافالنــي وزعيــم
ثاني ًا� :إخفاق املعار�ضة عن ت�شكيل جبهة موحدة
حــزب "برنــاس" ،ميخائيــل كاســيانوف ،فــي التحضيــر النتخابــات
مجلــس الدومــا ،توصــا إلــى اتفــاق يتــم بموجبــه اختيــار أول ثالثة
شــهدت روســيا خــال الســنوات األخيــرة تحالفــات بيــن مختلــف
مرشــحين فــي القائمــة االنتخابيــة بالتوافــق بيــن الطرفيــن ،ثــم يتــم
األحــزاب السياســية المعارضــة ،لكنهــا عجــزت جميعــا ً عــن
بعــد ذلــك ترتيــب باقــي المرشــحين ،وفــق النتائــج التــي حققوهــا
الخــروج بائتــاف معــارض متحــد .وهنــاك العديــد مــن األمثلــة
فــي االنتخابــات التمهيديــة فــي الدوائــر المختلفــة ،غيــر أنــه قبــل
علــى الصراعــات بيــن أطيــاف المعارضــة ،وعــدم قدرتهــا علــى
االنتخابــات التمهيديــة بأســبوع واحــد فحســب ،طالــب نافالنــي
تجــاوز الخالفــات البينيــة ،ومــن ذلــك دعــوة نافالنــي أنصــاره
بتغييــر االتفــاق وترتيــب قائمــة المرشــحين لالنتخابــات وفــق
لمقاطعــة االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام  ،2016بــدالً مــن
نتائــج االنتخابــات التمهيديــة فقــط ،وهــو مــا يعنــي عملي ـا ً إقصــاء
التصويــت لديمتــري غودكــوف ،أحــد نــواب مجلــس الدومــا
كاســيانوف مــن رأس القائمــة ،وهــو مــا رفضــه األخيــر ،وانهــار
الســابقين ،وأحــد المؤيديــن لنافالنــي .وقــد ترتــب علــى ذلك خســارة
التحالــف( ،)7ولــم يحصــل حــزب "بارنــاس" ،ســوى علــى أقــل مــن
غودكــوف بفــارق حوالــي ألــف صــوت عــن منافســه مــن حــزب
 %1مــن األصــوات فــي انتخابــات الدومــا فــي عــام .2016
"روســيا الموحــدة" .وكان الســبب الحقيقــي لموقــف نافالنــي هــذا
وعندمــا أعلــن خودوركوفســكي أن "روســيا المنفتحــة" تعتبــر
هــو كرهــه الشــخصي لمديــر حملــة غودكــوف ،وكذلــك رغبتــه
فــي أن يكــون هــو زعيــم المعارضــة األوحــد ،لــذا لــم يكــن مهتمـا ً نافالنــي أقــرب حليــف لهــا ،فــإن األخيــر ســرعان مــا أنكــر هــذا
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التحالــف .وفــي ضــوء األمثلــة الســابقة ،يتضــح أن المعارضــة
ال تــزال عاجــزة عــن تجــاوز خالفاتهــا البينيــة ،وإقامــة ائتــاف
واســع يضمهــم جميعـاً ،ولذلــك ال يكــون مــن قبــل المبالغــة القــول
إن الصــراع الشــخصي ضــد بوتيــن هــو العامــل الوحيــد الــذي
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
زعيــم منظمــة "الجبهــة اليســارية" المعارضــة ،دعمــه لالســتفتاء
الــذي أجــري فــي القــرم عــام  ،2014والــذي بموجبــه تــم ضمهــا
إلــى روســيا االتحاديــة ،فــي حيــن أن إيليــا بونوماريــف– نائــب
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 علنـا ً تأييــده سياســات فالديميــر بوتيــن الخارجية.

ثالث ًا :ال�سيناريوهات املحتملة لتداول ال�سلطة
فــي ضــوء الصــراع القائــم بيــن قــوى المعارضــة واقتــراب موعــد
االنتخابــات الرئاســية فــي مــارس  ،2018وتراجــع احتمــاالت
نجــاح أي مــن مرشــحي المعارضــة فــي هــذه االنتخابــات ،فــإن
ســيناريوهات تــداول الســلطة تنحصــر فــي الخيــارات التاليــة:
 -1ســيناريو اســتمرار بوتيــن فــي الحكــم :هنــاك العديــد مــن
المؤشــرات التــي تدعــم مثــل هــذا االســتنتاج .أولها :حصــول حزب
"روســيا الموحــدة" الموالــي لبوتيــن علــى  343( %76.22مقعداً
مــن أصــل  )450مــن مقاعــد "مجلــس الدومــا" فــي االنتخابــات
البرلمانيــة فــي عام  .2016وثانيها :اســتطالعات الــرأي المتواترة
التــي تؤكــد شــعبية يبوتيــن .فقــد أظهــرت اســتطالعات الــرأي التــي
أجراهــا "مركــز أبحــاث الــرأي العــام" ( )WCIOMفي أغســطس
 ،2017أن بوتيــن يحــوز علــى ثقــة  %50.6مــن ثقــة الشــعب
الروســي( .)8بينمــا أظهــر اســتطالع آخــر أجرتــه "مؤسســة الــرأي
العــام" ( )FOMفــي الشــهر نفســه أن فالديميــر بوتيــن ســيحظى
بأصــوات  %66مــن الــروس ،إذا أجريــت االنتخابــات الرئاســة
فــي أغســطس  ،2017ولــن يحصــل "فالديميــر جيرينوفســكي"،
زعيــم الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي ،ســوى علــى نســبة ،%8
أمــا "غينــادي زيوغانــوف" ،زعيــم الحــزب الشــيوعي ،فســوف
يحصــل علــى  %5فقــط مــن األصــوات(.)9
 -2ســيناريو الثــورات الملونــة :يتحــدث أغلــب زعمــاء المعارضة
عــن يأســهم مــن تــداول الســلطة مــن خــال االحتــكام إلــى

االنتخابــات ،وأن الخيــار المطــروح هــو حــدوث ثــورات ملونــة
علــى غــرار مــا شــهدته أوكرانيــا فــي عــام  ،2014إال أن فــرص
تحقــق مثــل هــذا الســيناريو تبــدو مســتبعدة تمامـاً ،إذ إن فالديميــر
بوتيــن يختلــف عــن فيكتــور يانوكوفيتش ،رئيــس أوكرانيا الســابق،
والــذي عجــز عــن اتخــاذ أي قــرار لمواجهــة حركــة االحتجاجــات
المتناميــة ضــده علــى مــدار أشــهر حتــى انتهــت بإقالتــه .ومــن
جهــة ثانيــة ،فــإن الطبقــة الوســطي فــي روســيا تخشــى مــن حــدوث
أي اضطرابــات داخليــة ،قــد تؤثــر ســلبا ً علــى مســتقبل الدولــة
الروســية ،خاصــة أن تداعيــات الصــراع األوكرانــي الحالــي ال
يــزال ماثــاً فــي األذهــان ،وهــو مــا يفســر لنــا أســباب غيــاب
المشــاركة الواســعة فــي التظاهــرات التــي اندلعــت بيــن  26مــارس
و  12يونيــو.
 -3ســيناريو انقســام النخبــة الحاكمــة :إذ تذهــب بعــض أحــزاب
المعارضــة للحديــث عــن وجــود انقســامات داخــل النخبــة الحاكمة،
وأن هنــاك قســما ً منهــا يرفــض سياســات بوتيــن ،ســواء مــن بيــن
كبــار المســؤولين أو طبقــة رجــال األعمــال .ولكنــه حتــى مــع
التســليم بصحــة هــذا الــرأي ،فــإن النخبــة الحاكمــة تــدرك جيــداً أن
مصالحهــا ســتضرر بشــدة جــراء أي انقســامات ،كمــا أن زعمــاء
المعارضــة لــم يفعلــوا مــا يجعلهــم يحصلــون علــى دعــم هــذه
النخبــة ،خاصــة مــع حديثهــم عــن "عمليــات تطهيــر" مســتقبلية،
علــى غــرار بولنــدا بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي ،وعــن إنــزال
العقــاب بالفاســدين وبدائــرة بوتيــن المقربــة ،وهــو مــا يجعلهــم
يشــعرون بالتهديــد فــي حالــة وصــول المعارضــة إلــى الحكــم.
ويضــاف إلــى مــا ســبق ،حقيقــة أن المعارضــة الروســية ،علــى
اختــاف أطيافهــا ،تفتقــر إلــى أي برنامــج برجماتــي قابــل للتطبيق،
ويحظــي بشــعبية ،فعلــى ســبيل المثــال ،يطالــب حــزب "يابلوكــو"
بإعــادة القــرم إلــى أوكرانيــا ،وذلــك فــي الوقــت الــذي يعتبرهــا
أغلــب الــروس أراضــي روســية .ويدعــو خودوركوفســكي إلــى
التحــوّ ل إلــى النظــام البرلمانــي ،لكنــه ال يوضــح الخطــوات العمليــة
لتطبيقــه.
وفــي الختــام ،يمكــن القــول إن اتهــام الكرمليــن المعارضــة
بأنهــا "تنتقــد ،ولكــن مــن دون أن تكــون لديهــا أجنــدة ب ّنــاءة" يبــدو
منطقيــا ً 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 رقمـا ً مؤثــراً فــي المشــهد السياســي الروســي ،بمــا يتطلبه
ذلــك مــن إعــادة تنظيــم نفســها والقضــاء علــى الخالفات فيمــا بينها.
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