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لدى عملي في المعهد القومي الديموقراطي الروسي، منذ عشرين عاماً، وجدت نفسي أراقب 

"جماعة تركيز" في بلدة روسية ليست بالبعيدة عن موسكو تدعى "خيمكي".  كنّا نحاول معرفة 

 رأي السكان المحليين بالمرشحين في االنتخابات الفرعية للبرلمان الروسي. 

 

كان في الحقيقة وقتاً مربكاً، فقد كانت الفترات األولى ما بعد انهيار االتحاد السوفييتي، وما قبل 

بداية الحروب الشيشانية وقبل انهيار الروبل وتسلّم الرئيس فالديمير بوتين مقاليد الحكم.  ولكّن 

 ً . وأنا شعرت الوضع كان يحمل آمالً كثيرة للبعض، بأن يصبح الحكم في روسيا ديموقراطيّا

بالتفاؤل أيضاً بعد مقابلتي للسكان في أول "مجموعة تركيز"، وقد كانوا متحّمسين لمناقشة 

 المزايا النسبية للمرشحين. 

 

وبعد تلك الفترة، خالل عقد ونصف العقد، راقبت العديد من جماعات التركيز في موسكو وسان 

مرة، ثمانية إلى عشرة مشاركين ناقشوا  بطرسبيرغ وغيرها الكثير من المدن الروسية.  وفي كلّ 

العبين مهمين في تاريخ تطّور بالدهم.  بعد ذلك اعتمدت وزمالئي على أقوال المشاركين 

 وأجوبتهم إلجراء سلسلة من استطالعات الرأي العام التمثيلية الوطنية. 

 

لرأي رأوا أن النتائج ضاءلت تفاؤلي. فعلى سبيل المثال، معظم الذين أجابوا على استطالع ا

ستالين فعل الكثير من األمور الجيّدة ولم يتسبب بالكثير من األذى، غافلين عن حقيقة عمليات 

التطهير التي جرت في ثالثينيات القرن الماضي.  معظهم أظهروا اهتمامهم بالتكلفة االقتصادية 

اكات حقوق اإلنسان والخسائر العسكرية المتأتية من الحرب الشيشانية الثانية، ولم تهمهم انته

التي جرت في تلك اآلونة.  بشكل عام، تباينت آراء المشاركين في االستطالع حول إحالل 

الديموقراطية مكان األوتوقراطية، وشّككوا فيما إذا كان النظام الليبرالي الغربي نظاماً سياسياً 

 مناسباً للتطبيق في روسيا. 
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للرأي بين الفئة الشابّة من الروس، ذكوراً وإناثاً، أو أجرينا استطالعاً  5002و 5002بين عامّي 

" أو pokolenie Putinما يعرف "بجيل األلفية الروسية". يمكننا وصفهم باللغة الروسية بـ"

أردت أن أعرف وزمالئي إذا ما كانت مظاهر اإلزدهار في عصر بوتين، من "جيل بوتين".  

إلى الخارج، قد حثّت الشعب على تبنّي قيم هواتف خليوية وتوافر شبكة اإلنترنت والسفر 

 ليبيراليّة ووجهات نظر دولية أكثر من تلك التي حملها أهلهم.  اإلجابة كانت ال. 

 

تمنّى "جيل األلفية الروسي" أن يرى بالده تستعيد قوة سيادتها التي تسمح لها باالستقالل عن 

الدولية.  واعتقد معظهم أن بوتين قد  المتجمع األوروبي األطلسي ومقاومة المعايير القانونية

وضع البالد على الطريق الصحيح، واستهلكوا بكّل رحابة صدر الوجبة التي قّدمها لهم 

الكريملين والتي تضمنت الحنين لالتحاد السوفييتي، والخوف من األجانب ورهاب المثليين 

ادت معاداتهم لوجهات النظر ومعاداة الواليات المتحدة. وكلما ازدادوا علماً وثقافة كلما ازد

 األميركية.

 

، قام 5022وكجزء من الحملة الواسعة ضّد المعارضة التي اندلعت في وجه الحكومة عام  

بوتين بإقفال جميع منافذ األصوات المستقلّة والمنتقدة للحكومة، كما سنّت الحكومة قوانين جعلت 

وجه المنظمات التي تريد التعاون مع  من الصعب إجراء استطالعات للرأي، كما وضع قيوداً في

شركاء غربيين.  وأجبرت كل المنظمات التي تنوي استقبال دعم غربّي على تسجيل نفسها على 

 قائمة "العمالء األجانب"، وهو تصرف يعطي دالالت على التجسس وعدم الوفاء. 

 

وقد انتهزت ميكيفيتش  هذه القيود تجعل من كتاب إلين ميكيفيتش "ال أوهام" قطعة بحثية مميّزة.

الوقت المناسب إلجراء سلسلة من المقابالت واستطالعات الرأي مع طالب في جامعات النخبة 

، قام بوتين بالتوقيع على تشريع "العمالء 5025.  إذ بعد ذلك بعام، 5022في روسيا عام 

 ليصبح قانوناً.  األجانب"
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 إتبع القائد 

جلسة ولمّدة ساعتين  25كتاب ميكيفيتش عقدت على مدى  النقاشات الجماعية والتي مثّلت لبّ 

في ثالث من أكبر المؤسسات التعليمية الروسيّة: جامعة موسكو، ومعهد موسكو للعالقات 

للبحوث. الكثير من التالميذ المشاركين  القومية في الجامعة لالقتصاد العليا المدرسة الدولية، و

الخاصة والحكومية في الدولة.  لقد مثّلوا  سيشغلون لدى تخرجهم مراتب في القطاعات

 تكنوقراطيي المستقبل بطالقتهم باللغة اإلنجليزية واطالعهم على الثقافات األخرى. 

 

تعليقات الشبان والشابات كانت مليئة بالتناقضات.  فقد عبّروا عن خيبة أملهم من الحكومة، ولكن 

المسؤولين، ولكن لم تكن لهم النية لمقاومتهم؛ كانت لديهم النية لخدمتها؛ وانتقدوا الفساد لدى 

وركزوا على فكرة أن الواليات المتحدة هي العدو األخطر لروسيا والحليف الذي ال غنى عنه 

 في آٍن معاً. 

 

على سبيل المثال، يغالط أحد الطالب أفعال الحكومة الروسية بسبب جعلها التوترات االجتماعية 

يمقت أفعال الحكومة األميركية، ويعتقد أن للواليات المتحدة القدرة أكثر سوءاً، وفي الوقت ذاته 

 على إطالق الصواريخ على روسيا في أي وقت أرادت. 

 

آخرون مدحوا النشطاء الروس في وجه الفساد، لكنهم ما زالوا ينوون التصويت للحزب السياسي 

وارد، ولكنه يحّمل الغرب المهيمن.  وانتقد طالب آخر استحواذ الطبقة الحاكمة الروسية للم

المسؤولية األخالقية للفساد الحاصل في روسيا وفقدان الشعبين الروسي واألميركي الثقة 

ببعضيهما، ويرى أّن معظم المشاكل الموجودة سببها الدعم الغربي لالقتصاد الروسي إبّان 

لوطن، إاّل أنهم تكيّفوا مع انهيار االتحاد السوفييتي.  ومع أّن هؤالء الشبان أظهروا حبّاً كبيراً ل

 الحكومة بدل أن ينقلبوا عليها. 

 

اشتهرت ميكيفيتش ببحثها الفريد عن تأثير اإلعالم الروسي على السياسة الروسية، وأولت 

اهتماماً خاّصاً للدور الذي اضطلعت به في حياة الفئة التي أجرت عليها دراستها.  وكما هو حال 
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ر من العالم، فإّن الفئة الشابّة في روسيا تستقي جميع معلوماتها من الفئة الشابّة في أي مكان آخ

 شبكات التواصل اإلجتماعي والمواقع اإللكترونية على اإلنترنت. 

 

ومع أنهم يتابعون القناة األولى الروسية التابعة للدولة، إاّل أنهم يعلمون أنها بروباغاندا للكريملن، 

بعين اإلعتبار مهم إاّل أنه ال يمكننا الوثوق بها.  وهذا التشكيك  وتنقل كالم أحد الطالب بأّن أخذها

ينتقل إلى وجود الحكومة على اإلنترنت.  فعندما أنشأ الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف 

مدونة على اإلنترنت نال إعجاب المراقبين في الواليات المتحدة وأوروبا، لكنه فشل في نيل 

إذ يسخر القادة المستقبليون من مدونته ويعتبرونها مجرد "حيلة من أجل   انتباه التالمذة الروس.

 العالقات العاّمة"، حتّى أّن بعضهم نعتها "بالغباء".

 

الكتاب يتضمن الكثير من هذه األفكار والمقاربات، ولكّن القيود التي فرضتها ميكيفتش على 

الثقة بنتائج بحثها خاصة وأنها  بحثها أسهمت في إضعافه وإضعاف نتائجه. فمن الصعب إيداع

اعتمدت على مجموعات سبق وأن قامت هي باختيار أفرادها.  لكنها استماتت في الدفاع عن 

وجهة نظرها، معتبرة أن ما طرحته في بحثها يعرض لمحة عّما ستكون نظرة القادة المستقبليين 

 الروس للعالم. 

 

الهتمام، إاّل أنه يبقى من المستحيل معرفة ما ومع أّن "مجموعات التركيز" أعطت نتائج مثيرة ل

إذا كانت هذه وجهات النظر تمثّل ما يعتقده جميع أفراد الفئة الشابّة المثقفة في روسيا.  إاّل أن 

ميكيفيتش لو اعتمدت على عينة عشوائية من أجل استطالعات الرأي التي أجرتها، لكان األمر 

تطالعات الرأي أعطت كمية معلومات أقل بكثير من تلك مختلفاً.  تّدعي ميكيفيتش أن نتائج اس

التي أعطتها "مجموعات التركيز".  وهو اقتراح غريب، خاصة وأن ميكيفيتش اعتقدت أنه حتّم 

 عليها اإلختيار ما بين المنهجيتين، وذلك بدل استخدامهما معاً ليكمال بعضهما البعض.

  

 اكتساب الخبرة عن بعد 

إّن المقاربات التي قّدمتها ميكيفيتش في كتابها قد تكون غير مثالية، ولكنها تقّدم لمحة فريدة من 

نوعها عن رأي فئة من الشبان الروس بما يخص محطات مهّمة في التاريخ  الروسي.  أحد أبرز 
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ام، اكتشافاتها كان حول وجهات نظرهم بالنشاط السياسي والحركات اإلحتجاجية.  في هذه األي

في البرازيل وأندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا ومؤخراً  -أصبحت فئة الشباب حول العالم 

ماهرين في استخدام الوسائل التكنولوجيّة للضغط على حكوماتهم بهدف الحصول  -أوكرانيا 

على المصداقية والشفافية.  وأدى اجتماع اإلنترنت مع التقنيات الرخيصة الى إنتاج تحركات 

هضة للفساد في السلطة.  لكن الكثير من "القادة المستقبليين" الذين ذكرتهم ميكيفيتش في منا

 كتابها غير متحّمس لمثل هذه النشاطات. 

 

وتعتبر هذه العينة من الطالب أن جميع التظاهرات واالحتجاجات ضّد الحكومة ما هي إاّل بفعل 

االحتجاجات يمكن لها أن تنفجر دون رعاية أيٍد خفية أميركية، وهم ببساطة ال يصدقون أّن هذه 

خارجية.  ويشير الطالب إلى أّن واشنطن دعمت ومّولت الكثير من الجماعات في المجتمع 

عام من ظهور  22المدني والتي كانت جزءاً من النهضة المؤيّدة للديموقراطية ما بعد 

طت لها أيدي خارجية وهي االشتراكية في دول كثيرة. ولهذا يرى الطالب أن هذه التحركات خط

 غير قانونية وتشّكل خطراً كبيراً على أمن الدولة. 

 

لقد قامت الواليات المتحدة بتمويل عّدة مؤسسات مجتمع مدني في روسيا مثل المجموعة 

المستقلّة لمراقبة اإلنتخابات "غولو" ما أّدى إلى إثارة شبهات الطالب الروس.  يطلق الطالب 

 المتحدة تسميات عّدة منها "المنافس" و"المعتدي" أو "المتحكمة بالعالم".  الروس على الواليات

 

المقابالت جرت مع "جماعات التركيز" قبل سبعة أشهر من المظاهرات واالحتجاجات على 

تزوير االنتخابات.  وتنامى عدم الرضى الشعبي بعد أن فرضت الحكومة قيوداً على حريّة الفكر 

يات.  ومع أّن ميكيفيتش لم تعرض هذه األحداث ولم تتابعها في كتابها والتعبير وتأسيس الجمع

من أجل معرفة ردود الطالب على األحداث ولكن نستطيع أن نفترض أن معظمهم شعر 

باإلرتباك تجاه هذه األحداث، والقلّة القليلة منهم انضمت لالحتجاجات المناهضة لبوتين.  

ال يولون اهتماماً كبيراً للفعاليات السياسية، ولكنهم،  وتوضح ميكيفيتش في كتابها أّن الطالب

 وعلى حّد تعبيرهم، "يتقبلون التغيير إذا جاء فقط من الداخل."           
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، والكثير منهم 5022يبدو أن التالميذ على علم بحالة الغليان في روسيا التي كانت في ربيع عام  

توقع اشتعال اشتباكات.  إاّل أّن هذا التوقع لم يقوموا بترجمته إلى تحرك سياسي فّعال، وأكبر 

 مثال على ذلك ما حدث قبل أشهر من بدء النقاشات، حين أقدمت مجموعات معارضة لبوتين

ومجموعات بيئية على االحتجاج على مخطط حكومي لبناء طريق سريع في مدينة "خيمكي" 

 مكان غابة تشّكل حزاماً أخضر على مدار العاصمة موسكو. 

 

المظاهرات السلمية قوبلت بالعنف؛ أحد الصحفيين كان يقوم بتحقيق حول الفساد المرتبط بهذا 

ن، وتوفي إثر جراحه، وآخر بالكاد نجى من المشروع، إاّل أنه ضرب بعنف من قبل مجهولي

هجوم مماثل. لكن الحكومة انصاعت لمطالب المعارضة في خطوة مفاجئة، وعلّقت المشروع، 

ما اعتبر تصرفاً خارجاً عن المألوف.  ومع ذلك، فإّن القلّة القليلة من الطالب ذكروا هذه الحادثة 

يقة مجّردة وغير متعاطفة، وامرأة واحدة تحدثوا عنها بطر 201فقط من أصل  6خالل النقاش؛ 

 فقط تحدثت عن التضحيات التي قدمها المتظاهرون في سبيل قضيتهم. 

 

وهي أعمال الشغب  5020إاّل أّن التالميذ يولون اهتماماً ألحداث أخرى تصّدرت العناوين عام 

ات يمينية التي اندلعت على بعد بضعة أمتار عن الكريملين والتي كان يقف وراءها مجموع

متطرفة ونازيين جدد.  وأظهر الطالب استياء كبيراً إثر تداعي النظام وارتفاع حّدة العنف.  

وفي الوقت ذاته أظهروا القليل من االهتمام بتكتيكات بوتين القومية في شمال القوقاز والتي 

 رف. تصّب في مصلحة روسيا والتي أّدت في الوقت عينه الى ظهور مجموعات اليمين المتط

 

 

 وجوه جديدة وجدول األعمال ذاته

وهكذا أصبح لدى ميكيفيتش دراسة شاملة عن الشريحة التي يتوقع أن ترث نظام الحكم الذي بناه 

اآلن،   بوتين، وأن يواجهوا اإلصالحيين الذين فشلوا في مواجهة بوتين في السنوات األخيرة.

خارت قواهم، خاصة في أعقاب حمالت فإن هؤالء النشطاء الداعين لإلصالح غير مسلحين أو 

القمع، وارتفاع أعداد الناس المؤيدة للكريملين، بعد أن أقدمت روسيا على احتالل شبة جزيرة 

 القرم، ودعمها الثوار في شرق أوكرانيا. 
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ليبراليو اليوم غير قادرين على التكاتف بشكل فّعال أو حتى التنسيق فيما بينهم، مع أّن شخصيات 

ديدة انضمت إليهم مثل "ألِكسي نفالني" المعروف بكاريزمته وخوفه من األجانب. مهّمة وج

ولكّن النوات األساسية لبنيان متماسك من أجل عمل مدني ناجح غابت عن الكثير من المحتّجين، 

 بسبب تصادمهم مع بعضهم البعض أو تشكيلهم تحالفات أيدولوجيّة غير عملية. 

 

من جهة ثانية، فإّن خصال األنانية والكره إلى جانب اإلنفصال عن العمل السياسي ستصّب في 

مصلحة النشطاء، بعد أن كانت هذه الخصال نفسها سبباً في دعم نخب "جماعات التركيز" 

للوضع القائم.  ومع أّن الكثير من معارضي الكريملين فشلوا في زعزعة بوتين، إاّل أنّهم اكتسبوا 

 ة سياسية كبيرة وطّوروا مهاراتهم القيادية التي افتقروها. خبر

 

شابّة روسية واحدة فقط تعطي مثاالً معاكساً للشريحة التي تحدثت عنها ميكيفيتش في كتابها 

-وهي "ناديجدا تولوكونيكوفا" والمعروفة بناديا تولوكنو، وهي أحد أعضاء فرقة "بوسي ريوت

Pussy Riot .المعارضة للحكم " 

 

درست ناديا في جامعة موسكو في الوقت الذي كانت فيه ميكيفيتش تقوم باستطالعات الرأي 

الحتجاجها في كاتيدرائية المسيح على السياسة التي تنتهجها  5025لبحثها.  تّم اعتقالها عام 

شهراً، وما لبثت أن عادت إلى نشاطاتها واحتجاجاتها  52الحكومة الروسية. وبقيت في السجن 

 طالق سراحها. بعد إ

 

ال تمثّل ناديا جيلها بأي شكل من األشكال، وتنّوه قصتها إلى أّن هناك احتماالً لوجود مستقبل آخر 

لروسيا غير ذلك الذي تحّدثت عنه ميكيفيتش؛ مستقبل حيث تكون فيه المبادرات الشخصية ميزة 

داً. إذ سيشّكل الكثير وليست جريمة.  ولكن فرص الوصول إلى مستقبل مثل هذا لروسيا يبدو بعي

من أفراد "جماعات التركيز" من كتاب ميكيفيتش طاقم القيادة الروسية، و سيسهم تسلّمهم مقاليد 

الحكم في استمرار الوضع القائم.  قد يكون القادة المستقبليون وطنيين ويريدون وضع بالدهم 
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ير وضعفاء وغير على المسار الصحيح، ولكنهم سيضطرون للتعامل مع أفراد عديمي الضم

 فعالين متواجدين في الحكومة. 

 

في أفضل األحوال، سيصبح هؤالء التالميذ تقنوقراطيين بارعين وماهرين ومتعاطفين مع 

موجات عدم الرضى التي من المحتّم أن تجتاح روسيا في المستقبل؛ لكنهم لن يكونوا قادرين، أو 

إذ سيتطلّب إنهاء الحكم الحالي صدمة شاملة؛  لن تكون لديهم نية اإلنقالب على الحكم الموجود. 

صدمة تكون قوتها أكبر من معارضة روسيا الحالية وقدرة قادتها الحاليين. وحتى ذلك الوقت، 

على الحّكام المستقبليين أن يتمنوا أن يكونوا مهيّئين للتعامل مع البالد التي سيتركها بوتين خلفه 

 في يوٍم من األيام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


