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العالم

ّ
على الغالف لم يشذ فالديمير بوتين عن ًتقاليده االنتخابية .الرئيس الروسي المتجه نحو والية رابعة ،في الثامن
عشر من آذار الجاري ،اختار الخطابة وسيلة لعرض ما ُيشبه البرنامج االنتخابي ،متعهدًا ،في كلمته السنوية أمام
البرلمان الروسي ،بتحقيق «االنتصارات» و«النجاحات» لروسيا خالل العقد المقبل ،وموجهًا رسالة ردع استراتيجي
بالغة األهمية ،من خالل عرض نماذج جديدة من أحدث المنظومات العسكرية في العالم

«الوالية الرابعة» أعلى مراحل «بناء الدولة»

بوتين يرسم مالمح «روسيا المستقبل»
ّ
وسام متى
«الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد امل ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ــرح ـل ــة
انـتـصــاراتـنــا الـســاطـعــة ونجاحاتنا
ّ
امل ـش ـت ــرك ــة ،وأنـ ـ ــا واثـ ـ ــق م ــن أن ذل ــك
س ـي ـح ـصــل» .ب ـهــذه ال ـك ـل ـمــات ،اخ ـتــار
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن أن ي ـخ ـت ــم أطـ ــول
خ ـط ــاب رئ ــاس ــي لـ ــه ،أم ـ ــام الـجـمـعـيـ ّـة
االتـ ـح ــادي ــة ،ت ـط ــرق خ ــال ــه إلـ ــى أدق
التفاصيل املرتبطة بإنجازات الوالية
الرئاسية الثالثة ،وطموحات الوالية
ّ
وتحدياتها ،والتي
الرئاسية الرابعة
اختزلتها عبارة «روسيا املستقبل»،
الـتــي ت ـ ّ
ـرددت كثيرًا على لـســان ّ
سيد
الكرملني.
الـ ـخـ ـط ــاب ّالـ ــرئـ ــاسـ ــي ،ال ـ ـ ــذي اخ ـت ـيــر
توقيته بدقة ،قبل  18يومًا من املوعد
ّ
الرسمي لالنتخابات الروسية ،شكل

عكس إدراكًا عميقًا
ّ
لمعوقات ّالوالية الرئاسية
الرابعة وتحدياتها
فهم «تاريخية» الخطاب
ال يكتمل ،قبل مقارنته
بخطابات الواليات الثالث
برنامج عمل للسنوات املقبلة ،التي
ت ـت ـخ ـطــى الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـس ـ ّـت ل ـلــواليــة
الــراب ـعــة ،والـ ــذي ح ــرص بــوتــن على
مرتبط
أن يجعله استراتيجيًا ،غير
ٍ
برئيس روسي بعينه ،إن في منحاه
ّ
االقـتـصــادي ال ــذي رك ــز على ضــرورة
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـم ــو فــي
سياق النسخة الروسية لـ«اقتصاد
السوق» ،أو في جوانبه االجتماعية،
املــرت ـكــزة عـلــى الـنـمــو الــديـمــوغــرافــي
وحـ ـم ــاي ــة الـ ـقـ ـي ــم الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،أو فــي
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب األم ـ ـن ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة فــي
ت ـقــديــم أح ـ ــدث ن ـســخ م ــن مـنـظــومــات
الـصــواريــخ ،فــي مواجهة التهديدات
«األطلسية».
ف ــي الـ ـعـ ـم ــوم ،ي ـم ـكــن وصـ ــف خ ـطــاب
بــوتــن ب ــ«ال ـتــاري ـخــي» ،لـيــس بسبب
ك ـس ــره ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي لـلـخـطــابــات
الرئاسية ،باستغراقه نحو ساعتني،
قـ ّـسـمــت بــال ـت ـســاوي ب ــن الـسـيــاســات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
والخارجية ،وال في فرادته الشكلية،
مــن خ ــال اعـتـمــاد ال ــرس ــوم البيانية
والوسائط البصرية ،وإنما في كونه
ّ
شكل من الناحية العملية ،البرنامج
الفعلي لبرنامج «إعادة بناء الدولة»،
الذي اقتحم به ضابط االستخبارات
الـســابــق املـشـهــد الـسـيــاســي الــروســي
والدولي ،في مطلع «األلفية الثالثة».
ّ
ول ـ ـعـ ــل فـ ـه ــم «ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» ال ـخ ـط ــاب
«الـ ـ ـب ـ ــوتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي» أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ال ي ـك ـت ـم ــل،
ق ـبــل م ـقــارن ـتــه ب ـخ ـطــابــات ال ــوالي ــات
الرئاسية الثالثّ .أول تلك الخطابات،
كان قبيل انتخابات عام  ،2000التي
ف ــاز بـهــا بــوتــن بنسبة تــأيـيــد بلغت
 52.9فــي املـئــة .فــي تلك االنتخابات،
لــم يكن بوتني قــد أمضى فــي الحكم،
بـصـفــة رئ ـيــس مــؤقــت ،س ــوى بضعة
أشـ ـه ــر ،ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة ألن ي ـج ــد فـيــه
ّ
الـ ـ ـ ـ ـ ــروس «م ـ ـخـ ــل ـ ـصـ ــا» قـ ـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـلــى

انتشالهم من العشرية «اليلتسينية»
السوداء ،بما رافقها من انهيار على
املـ ـسـ ـت ــوى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وب ــال ـت ــال ــي
تـ ــراجـ ــع املـ ـك ــان ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ــروس ـي ــا
ف ــي ال ـع ــال ــم ،غـ ــداة ع ـقــد ع ـلــى انـهـيــار
االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ،وق ـل ــق ،يصل
إل ــى حــالــة ال ـه ـلــع ،ع ـلــى أم ــن روس ـيــا
نفسها ،بعدما طاولت شظايا الحرب
الشيشانية املــدن الروسية ،وصــارت
امل ـبــانــي الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة هــدفــا
للتفجيرات اإلرهابية.
يومهاّ ،
قدم بوتني ما يشبه البرنامج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان عـ ـب ــارة عــن
رسالة إلى الشعب الروسي ،بعنوان
«روسـيــا فــي مطلع األلفية الثالثة»،
تضمنت ت ـصـ ّـورات الرئيس الجديد
ح ــول األسـئـلــة األك ـثــر إل ـحــاحــا ،التي
كــانــت تــواجــه املـجـتـمــع ال ــروس ــي في
ّ
تـلــك ال ـف ـتــرة ،بـ ــدءًا م ــن سـبــل الـتـغــلــب
عـلــى «االن ـق ـســام األيــديــولــوجــي» بني
الشيوعية والــرأسـمــالـيــة ،و«توحيد
ال ـش ـعــب» ل ـت ـجــاوز إره ــاص ــات زل ــزال
ً
العصر ،وصوال إلى الخطوط العامة
للتنمية االقـتـصــاديــة ـ ـ االجتماعية،
م ــن خ ــال تـقــويــم مـكــامــن الـخـلــل في
ّ
«اقتصاد الـســوق» ،والتي تجلت في
أس ــوأ مـمــارســات الـفـســاد واالحـتـكــار
من قبل «األوليغارشية» النافذة.
بـ ـحـ ـل ــول عـ ـ ــام  ،2004ك ــان ــت مـعـظــم
ت ـل ــك الـ ـتـ ـص ـ ّـورات ق ــد س ـل ـكــت طــريــق
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،بـ ــرغـ ــم بـ ـع ــض الـ ـثـ ـغ ــرات،
الـ ـت ــي ل ــم ت ـك ــن ل ـت ــؤث ــر ع ـل ــى شـعـبـيــة
الرئيس الثاني لروسيا االتـحــاديــة،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا ت ـلـ ّـمــس الـ ــروس
ت ـح ـ ّـس ـن ــا م ـل ـح ــوظ ــا ،ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي ،مـقــارنــة
بما آلت إليه الحال في عهد بوريس
يلتسني ،مضافًا إليه أمنًا اجتماعيًا
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ت ـ ـبـ ـ ّـدى خـ ـص ــوص ــا فــي
االنتصار على اإلرهاب في جمهورية
الشيشان.
وكـ ـم ــا الـ ـ ـح ـ ــال ،فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ــام
 ،2000لم ّ
يقدم بوتني في انتخابات
ع ـ ــام  ،2004الـ ـت ــي ف ـ ــاز ب ـه ــا بـنـسـبــة
تأييد بلغت  71.9في املئة ،برنامجًا
ان ـت ـخــاب ـيــا م ـب ــاش ـرًا ،فــاق ـت ـصــر األم ــر
عـلــى خـطــابــات مـتـفـ ّـرقــة ،ومــؤتـمــرات
ص ـحــاف ـيــة س ـن ــوي ــة م ـ ّ
ـوسـ ـع ــة ،بــاتــت
ت ـق ـل ـي ـدًا رئ ــاسـ ـي ــا مـ ـن ــذ عـ ـ ــام ،2001
ّ
ل ـكــن ال ـخ ـطــوط الـعــريـضــة للبرنامج
ال ــرئ ــاس ــي تـ ـمـ ـح ــورت ح ـ ــول ع ـن ــوان
ج ــام ــع ه ــو «ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـق ــوي ــة» ،بـعــد
ّ
املوحد» ،بما
تجاوز هدف «املجتمع
تتطلبه تـلــك «ال ــدول ــة» مــن إج ــراءات
إصالحية على املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،والقيام
ب ــاألدوار التي تليق بها على مسرح
ال ـس ـيــاســة ال ــدول ـي ــة ،لـجـهــة مــواجـهــة
ّ
التحديات العسكرية ،في ظل تنامي
الطموحات «األطلسية» التوسعية.
ّأمــا الوالية الثالثة ،أي الحالية ،فقد
مـ ّـهــد بــوتــن لبرنامجها خ ــال فترة
تبادل الرئاستني ،مع صديقه الوثيق
ديمتري ميدفيديف (،)2012 - 2008
حــن تــولــى رئــاســة الـحـكــومــة ألربـعــة
أع ــوام ،قبل أن ُيـعــاد انتخابه رئيسًا
للبالد ،بنسبة تأييد بلغت  63.60في
املئة ،والتي اتسمت بعملية تحديث
كـبـيــرة ،على املستويني االقـتـصــادي
واالجـتـمــاعــي فــي ال ــداخ ــل ،وتكريس
العودة العملية لروسيا على املسرح
الدولي ،من خالل خطوات «مفاجئة»

كان أبرزها الحرب مع جورجيا ـ ومن
خلفها «األطلسي» ـ في عام .2008
وق ـيــاســا إل ــى ال ـخ ـطــابــات /ال ـبــرامــج
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ي ـم ـكــن ال ـق ــول
إن مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه بـ ــوتـ ــن ،أم ـ ــس ،عـكــس
ثقة كبيرة بــالـقــدرات الـتــي يمكن أن
ت ـج ـعــل «روسـ ـي ــا امل ـس ـت ـق ـبــل» تسلك
طريق «االنتصارات» و«اإلنجازات»،
وإدراكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــوقـ ــات
ّ
التصدي
والـتـحـ ّـديــات ،الـتــي ينبغي
لها ،خالل الوالية الرئاسية الرابعة.
ان ـط ــاق ــا م ــن ذلـ ـ ــك ،خ ـص ــص بــوتــن
سـ ــاعـ ــة وع ـ ـشـ ــر دقـ ـ ــائـ ـ ــق ،م ـ ــن ف ـت ــرة
ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي اس ـت ـغ ــرق ســاع ـتــن،
للحديث عن الخطة الشاملة ،لتطوير
االق ـت ـصــاد وامل ـج ـت ـمــع ،إذ أشـ ــار إلــى
«أنـ ـن ــا ح ـق ـق ـنــا الـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـك ـب ـيــر فــي
املـجــالــن االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي،
وح ــافـ ـظـ ـن ــا عـ ـل ــى وح ـ ـ ـ ــدة الـ ـشـ ـع ــب،

ّ
وضـمــنــا االس ـت ـقــرار فــي كــل مـجــاالت
الـحـيــاة ،وه ــذا أمــر بــالــغ األهمية في
دولة متعددة القوميات والثقافات»،
مـ ـ ـش ـ ــددًا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذاتـ ـ ـ ــه عـ ـل ــى أن
«االستقرار يبقى األساس ،لكنه ليس
ّ
ّ
والتقدم» ،إذ
للتطور
وحده الضامن
ثـمــة «مـشــاكــل أخ ــرى عــديــدة ينبغي
إيجاد الحلول لها».
وأكــد بوتني أن «روسـيــا جاهزة دومًا
لـلـتـطـ ّـور وال ـت ـق ـ ّـدم» ،لـكـنــه نـ ّـبــه إل ــى أن
ذلك يبقى مرتبطًا بـ«السعي الــدؤوب
ملــواك ـبــة ال ـت ـطـ ّـور الـتـقـنــي ال ـهــائــل» في
ّ
ال ـع ــال ــم ،مـ ـح ــذرًا م ــن أن «ال ـت ــأخ ــر في
مجال التكنولوجيا يشكل أبرز تهديد
وهو عدونا األول».
وأض ــاف «نـحــن مـسـتـعـ ّـدون للتصدي
ل ـكــل ذلـ ــك ،وتـحـقـيــق ال ـق ـفــزة ال ـقــادمــة،
وهــو مــا تأكد مــن خــال النتائج التي
حققناها معًا لجهة تماسك املجتمع

الروسي» ،مشددًا في الوقت ذاته على
أن «التطور بشكل ديناميكي يتطلب
ّ
الحرية في كل املجاالت،
توسيع نطاق
وال سـيـمــا ع ـلــى م ـس ـتــوى املــؤس ـســات
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،واإلدارات املـحـلـيــة،
واملحاكم ...وضرورة االنفتاح على كل
املبادرات».
وأكد بوتني أن «رفاهية املواطنني هي
األولوية والعامل الرئيسي في ّ
تطور
روسـ ـي ــا» .ول ـفــت ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،إلــى
«ض ـ ــرورة أن تـثـبــت روس ـي ــا مكانتها
ضـمــن االق ـت ـصــادات الخمسة الكبرى
عــاملـيــا ،وأن تـحـقــق زيـ ــادة فــي الـنــاتــج
الــداخ ـلــي اإلج ـمــالــي ب ـم ـعـ ّـدل الضعف
ونـصــف الـضـعــف فــي منتصف العقد
املـ ـقـ ـب ــل» .وأضـ ـ ـ ــاف «يـ ـج ــب أن ن ـحــدد
م ـس ـت ـق ـب ـل ـنــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«العامل األساس للتنمية هو معيشة
ج ـ ـيـ ــدة لـ ـلـ ـن ــاس ،واالكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء الـ ــذاتـ ــي

ّ
أشار إلى أن بالده تمكنت من إحداث تغيير جذري في ما يخص الوضع الديموغرافي (موقع الكرملين)

