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يوم  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأعلن  باملفاجئة  و�سفت  خطوة  يف 
الرو�سية،  االحتادية  للجمعية  ال�سنوية  كلمته  اأثناء  الثاين(؛  )كانون  يناير   15
الرو�سي، وتكليف جلنة من  الد�ستور  وا�سعة يف  باإجراء تعديالت  عن مقرتحاته 

الكرملني باإعداد الن�سو�س املقرتح تعديلها لعر�سها على جمل�س الدوما)1(.

وتعيني  ال�ستقالتها،  ميدفيديف  دميرتي  حكومة  تقدمي  االإعالن  هذا  تبع 
ميخائيل مي�سو�ستني؛ رئي�س م�سلحة ال�سرائب االحتادية لالحتاد الرو�سي رئي�سًا 

للوزراء))(.

اأثارت هذه اخلطوة العديد من التكهنات حول مغزاها واأهدافها احلقيقية، 
حيث مل ُيعلن الرئي�س بوتني عن نيته تعديل املواد اخلا�سة مبدد الرت�سح لرئا�سة 
�سالحيات  احلكومة  منح  ينوي  باأنه  لالعتقاد  البع�س  دفع  ما  وهو  اجلمهورية، 
وا�سعة لي�سبح رئي�سًا لها بعد انتهاء فرتته الرئا�سية، والبع�س االآخر رجح اأن يتولى 

رئا�سة جمل�س الدولة الذي اقرتحه بالتعديالت لي�سبح مركز ال�سلطة الفعلية.

ال�سابقة  ال�سوفيتية  الف�ساء  رائدة  قدمت  )اآذار(  مار�س   10 الثالثاء  يوم 
الن�س اخلا�س مبدد  بتعديل  تري�سكوفا؛ مقرتحًا  فالنتينا  الدوما  وع�سو جمل�س 
الرئا�سة وعدم تقييدها بفرتات حمددة، وهو ما دعا بوتني للتوجه ملجل�س الدوما 
)1( الكرملني: بوتني يوقع اأمرا بت�سكيل فريق عمل الإعداد مقرتحات تعديل الد�ستور، وكالة اأنباء �سبوتنيك الرو�سية، 15 يناير )كانون 
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اأنباء �سبوتنيك الرو�سية، 15 يناير )كانون  ))( بوتني يعر�س على رئي�س هيئة ال�سرائب الفيدرالية تويل من�سب رئي�س الوزراء، وكالة 
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واإلقاء خطاب رف�س فيه هذا املقرتح، لكنه وافق على ما و�سف فيما بعد بـ»ت�سفري« 
عداد مدد رئا�سته. 

على مدار خم�سة اأيام بالفرتة من 5) يونيو )حزيران( حتى االأول من يوليو 
)متوز(، اأنهى الرو�س ت�سويتهم على اإجراءات تعديل الد�ستور، واأظهرت النتائج 
م�ساركة  املركزية-  االنتخابات  جلنة  رئي�سة  بامفيلوفا،  اإيال  �سرحت  -ح�سبما 
الت�سويت.  اأ�سل )109،190.337( ممن لهم حق  )15،55)،74( �سخ�سًا من 
بن�سبة م�ساركة بلغت )67.97%(. كان ال�سوؤال: هل توافق على تعديالت الد�ستور 
بالقول: نعم، بن�سبة ))77.9%(. بينما قال:  اأجاب )88)،57،747(  الرو�سي؟ 
ب�سكل  �سوتوا  الرو�س  املواطنني  بقليل من )1)%(. حوايل )65%( من  اأكرث  ال، 

مبا�سر عرب مراكز االقرتاع، والبقية عن طريق الت�سويت االإلكرتوين)3(.

اال�ستفتاء،  نتائج  لتحلل  الغربية  االإعالم  و�سائل  انطلقت  النتائج  هذه  بعد 
واختزال عملية تعديل الد�ستور باأكملها يف رغبة بوتني بالبقاء يف ال�سلطة مدى 
احلياة، على الرغم من احتواء هذه التعديالت على ما جمموعه )06)( مواد! 
الرو�سي على  ال�سيا�سي  للنظام  املُنتظر  وامل�ستقبل  التعديالت،  فما حقيقية هذه 

�سوئها؟ وغريها من االأمور التي �سن�سعى لتحليلها وفهمها يف هذا املقال. 

التجربة الد�ستورية الرو�سية: الق�سة الناق�سة

اإلى تاريخها ال�سيا�سي املمتد منذ  لرو�سيا جتربة د�ستورية ق�سرية بالنظر 
تنظم  قوانني  مدونة  لو�سع  املحاوالت  اأولى  كانت  تقريبًا.  �سنة  األف  من  اأكرث 
�سوؤون الدولة يف القرن احلادي ع�سر امليالدي. عندما اأ�سدر اأمري كييف املعظم 
واالأحكام  العدالة  مدونة   ،1054 عام  املتوفى  احلكيم«   – االأول  »يارو�سالف 
الرو�سية امل�سماة »رو�سكايا برافدا - Правда роусьскаꙗ« اأي )احلقيقة 

(3) Более 74 миллионов россиян проголосовали по поправкам в Конституцию - РИА Новости - 
03.07.2020 
https://ria.ru/20200703/1573837273.html
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الرو�سية(. اقت�سرت هذه املدونة يف بدايتها على تنظم �سوؤون الرعية والعقوبات 
العامة والقوانني التجارية، وتنظيم العالقة بني طبقة النبالء »البويار« واحلاكم، 
اأن  اإال  املختلفة.  حقبها  يف  الرو�سية  الدولة  تاريخ  مدار  على  للتعديل  وتعر�ست 
�سالحيات احلاكم ظلت ُمطلقة يتمتع فيها االأمري اأو القي�سر اأو االإمرباطور بحكم 

اأوتوقراطي، وال يخ�سع الأي �سكل من اأ�سكال املحا�سبة اأو امل�ساءلة.

تعزز موقع احلاكم الرو�سي منذ عهد »اإيفان الرابع – الرهيب« اأول من حمل 
واأ�سبح فوق االأحكام والقوانني كونه  تاريخ رو�سيا عام 1547؛  لقب »قي�سر« يف 
حامي حمى الدنيا والدين، واأ�سبه بخليفة اهلل يف اأر�سه، والداعم االأول لالإميان 

االأرثوذك�سي عرب رعايته لبطريركية مو�سكو. 

الغرب،  انفتاحًا كبريًا على  رو�سيا  �سهدت  امليالدي  الثامن ع�سر  القرن  يف 
البالط  على  طويل  لوقت  مهيمنة  ظلت  التي  االأملانية  الثقافة  من  والتحول 
املثقفني  لتاأثر  اأدى  مما  الفرن�سية،  الثقافة  اإلى  الرو�سية  والنخب  االإمرباطوري 
واملتعلمني مببادئ واأفكار الثورة الفرن�سية وما اأعقبها من متغريات. �ساهم هذا 
وحتديد  ليربالية،  باإ�سالحات  مطالبة  �سيا�سية  حركات  عدة  ن�سوء  يف  الو�سع 
وا�سح ل�سلطات القي�سر. لعل اأبرزها »ثورة الدي�سمربيني« عام 5)18. التي متكن 

القي�سر نيكوالي االأول من �سحقها ب�سعوبة.

على الرغم من ف�سل »ثورة الدي�سمربيني« فاإنها حققت مع الوقت جناحات 
عدة على طريق االإ�سالحات التي نادت بها، �ساعدها يف ذلك �سيوع الثورات يف 
اأبرز هذه  لعل  االأوروبي« عام 1848.  »الربيع  الوقت  �ُسمي يف ذلك  ما  اأو  اأوروبا 
االإ�سالحات قانون »اإ�سالح الفالحني - Крестьянская реформа« عام 
1861. الذي حرر حوايل )5)( مليون فالح رو�سي من نري العبودية وفق نظام 

»القنانة« الذي مثل اأحد اأ�سواأ �سور العبودية بالتاريخ الرو�سي.

ظلت هذه االإ�سالحات حمدودة وغري كاملة ومنقو�سة، وال يبادر بها احلاكم 
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اإال حتت ال�سغط، ثم يحاول فيما بعد االلتفاف عليها، وهو ما اأدى الغتيال القي�سر 
وا�ستعال  لالغتيال  الدولة  م�سوؤويل  كبار  من  العديد  وتعر�س  االأول؛  نيكوالي 
الداخل  ا�ستحقاقات  من  للهروب  القيا�سرة  �سعى  الغالب  يف  متفرقة.  ثورات 
وعلى  اخليار  اأن هذا  اإال  قيادته.  الرو�سي خلف  املجتمع  توحد  بحروب خارجية 
الرغم من جناحه يف الكثري من االأحيان، فقد ارتد �سلبًا على النظام القي�سري 
اأحداث  لتفجر  اأدى  ما  وهو  اليابان؛  اأمام  كربى  لهزمية  رو�سيا  تعر�ست  بعدما 
ثورة 1905. التي مل يتمكن القي�سر نيقوال الثاين بالهروب من ا�ستحقاقاتها مما 
دفعه الإ�سداره »بيان اأكتوبر - Октябрьский манифест« يف 17 اأكتوبر 
)ت�سرين االأول( 1905. الذي يعد البيان التاأ�سي�سي الأول د�ستور يف تاريخ رو�سيا 

ال�سيا�سي الذي �سدر يف 3) اأبريل )ني�سان( 1906.
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بيان اأكتوبر االإمرباطوري ال�سامي - جريدة فيدومو�ستي �سانت بطر�سبورغ يف 18 اأكتوبر 

)ت�سرين االأول( 1905

وحرية  اجتماعية  فردية  حقوق  من  الد�ستور  هذا  منحه  مما  الرغم  على 
لل�سمري، وتاأ�سي�س برملان منتخب وحكومة منبثقة عنه، فاإنه منح للقي�سر اأي�سًا 
�سلطة نقد القوانني وحل الربملان وعزل احلكومة، وهو ما فرغ الد�ستور من حمتواه، 
وقامت كما هو معروف ثورة فرباير )�شباط( 1917. تبعها املوجة الثانية املعروفة 

با�سم »ثورة اأكتوبر - البل�سفية«.
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اأ�سدر البال�سفة د�ستورهم االأول يف العا�سر من يوليو )متوز( 1918؛ وتبعه 
عدة د�ساتري وتعديالت عليها يف ظل عدم ا�ستقرار د�ستوري )د�ستور 31 يناير/ 
كانون الثاين 4)19 – د�ستور 15 مايو/ اأيار 5)19 – د�ستور 5 دي�سمرب/ كانون 
االأول 1936 – د�ستور 1) يناير/ كانون الثاين 1937 – د�ستور 7 اأكتوبر/ ت�سرين 
االأول 1977 – د�ستور )1 اأبريل/ ني�سان 1978 – الد�ستور ال�سوفيتي 1989()4(.

يف  كونفدرايل  احتاد  خلق  حماوالت  وف�سل  ال�سوفيتي؛  االحتاد  تفكك  بعد 
�سيغة جديدة. �سدر اأول د�ستور لرو�سيا االحتادية عرب ا�ستفتاء �سعبي دخل حيز 

التنفيذ يف 5) دي�سمرب )كانون االأول( 1993؛ وتعر�س للتعديل عام 004) )5(.

اأبرز املواد املعدلة بالد�ستور الرو�سي 2020 واملغزى خلفها

بلغت املواد املعدلة يف د�ستور 1993 لعام 0)0)؛ )06)( مواد د�ستورية)6(. 
�سملت جوانب اجتماعية، واقت�سادية، و�سيا�سية، وتاريخية، وقانونية وجيو�سيا�سية. 
مبا اأن اأغلبية ال�سعب الرو�سي قد �سوتت باملوافقة على هذه التعديالت، فقد دخلت 

حيز التنفيذ واأ�سبحت مواده ملزمة للدولة واملجتمع. 

اأبرز التعديالت هي:

االحتادية  رو�سيا  اأن  على   :)67( باملادة  والثالث  والثاين  االأول  البند  ن�س 
التعهدات  بكافة  يتعلق  فيما  ال�سوفيتي؛  لالحتاد  ال�سرعي  الوريث  هي  احلالية 
الرو�سية  الدولة  تاريخ  على  واحلفاظ  بها،  التزم  التي  وامل�سوؤوليات  واالتفاقيات 
ال�سيا�سي املمتد منذ األف �سنة، واالعرتاف واالإقرار بوحدة اأرا�سي هذه الدولة، 
كذلك  تطويرها،  على  والعمل  اأ�س�سوها  الذين  االأ�سالف  ذكرى  على  واحلفاظ 

(4) История Конституции России - Конституцию Российской Федерации, 
https://конституция2020.рф/history

)5( د�ستور االحتاد الرو�سي ال�سادر عام 1993 �سامال تعديالته لغاية عام 014)، م�سروع الد�ساتري املقارنة.
https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar 

(6) Полный текст поправок в Конституцию: что меняется? – Duma.
http://duma.gov.ru/news/48045/
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اأ�سارت اإلى املثل العليا واالإميان باهلل؛ مع عدم ال�سماح الأي �سلطة يف احلا�سر اأو 
امل�ستقبل بالتنازل عن اأي اأرا�ٍس حتت ال�سيادة الرو�سية، وتنظيم عملية �سم اأي 

اأرا�ٍس جديدة حت�سل عليها م�ستقباًل. 

اأو  »ا�ستعادة  بعد  خ�سو�سًا  جيو�سيا�سية.  ق�سايا  لعدة  الن�س  هذا  ُي�سري 
احتالل« رو�سيا؛ ل�سبه جزيرة القرم »للوطن االأم« كما ت�سف رو�سيا هذه العملية، 
بينما ي�سفها معار�سوها باأنها عملية »�سم واحتالل«؛ ووجه تخوفهم وفق زعمهم 
اأن هذا الن�س ُيتيح املجال لرو�سيا االحتادية باالدعاء يف اأي حلظة تراها منا�سبة 
لها، باأن هذا البلد اأو ذاك يحتوي على اأجزاء من اأرا�ٍس تاريخية لرو�سيا باحلقبة 
التاريخي  ا�ستعادة هذا احلق  ينبغي  وبالتايل  القي�سري،  بالع�سر  اأو  ال�سوفيتية 
»للوطن االأم« من جديد. وقد اأملح الرئي�س بوتني لهذا االأمر يف حواره مع القناة 
الرو�سية االأولى التابعة للدولة، والذي قال فيه: »عندما تاأ�س�س االحتاد ال�سوفيتي 
منح احلق جلمهورياته يف االنف�سال دون و�سع اآلية لهذا االأمر، وكذلك مل يو�سح 
و�سع االأرا�سي الرو�سية تاريخيًا التي مت منحها لبع�س هذه اجلمهوريات كهدية 
اأن  باملقابل  فينبغي  االنف�سال  اأنهم قرروا  واحد، ومبا  رو�سيا يف ظل احتاد  من 
تعود هذه »الهدايا« اأي االأرا�سي الأ�سحابها من جديد«)7(. ت�سمل االأرا�سي املتنازع 
املواطنون  ي�سكل فيها  اأو  اإلى رو�سيا،  التي يرغب �سكانها يف االن�سمام  اأو  عليها 
من اأ�سل رو�سي ن�سبة كبرية، اأو تاريخيًا كانت جزءًا من االإمرباطورية الرو�سية. 

املناطق التالية:

• �سمت�سخى-جڤاختي، واأبخازيا، واأو�سيتيا اجلنوبية يف جمهورية جورجيا.	

• غاغاوزيا، وتران�سني�سرتيا يف جمهورية مولدوفا.	

• دونيت�سك، ولوغان�سك يف جمهورية اأوكرانيا.	

(7) Россия. Кремль. Путин». Документальный фильм - Россия 1 - Jun 21, 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=etszjYX6pZU
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• النواب 	 من  جمموعة  تقدم  والتي  كازاخ�ستان؛  جمهورية  يف  األطاي  رودين 
الرو�س بطلب ا�ستعادتها لالأرا�سي الرو�سية)8(.

اأ�سعف هذا الن�س اجلدل الذي كان يثار بني الفينة واالأخرى حول  كذلك 
اإمكانية »اإعادة« جزر الكوريل لليابان، ومدينة كالينينغراد اأو »كونيغ�سربغ«  الأملانيا 
مقابل عوائد اقت�سادية. كانت هذه املناطق قد �سيطرت عليها رو�سيا بعد احلرب 
العاملية الثانية، بجانب حت�شني �شبه جزيرة القرم من اأن ُتفرط فيها اأي �شلطة 

بامل�ستقبل.

حدد الد�ستور الرو�سي يف تعديالته الأخرية »القومية الرو�سية«: 

وفق معيار اللغة، واأن املتحدثني باللغة الرو�سية كلغة اأم، حتى واإن مل يكونوا 
متتعهم  يف  حقوقهم  و�سمان  حمايتهم،  عن  م�سوؤولة  فهي  جن�سيتها،  يحملون 

با�ستخدام لغتهم وتقدمي الدعم لهم. 

بناًء على هذا الن�س، واإذا ما مت اإ�سافته للن�س الذي قبله مع ت�سريحات 
الرئي�س بوتني، وما �سرح به ويردده العديد من نواب جمل�س الدوما، فاإن املواطنني 
ذوي االأ�سول الرو�سية يف كل من )التفيا – اإ�ستونيا – ليتوانيا – اأوزباك�ستان – 
– جورجيا  – اأوكرانيا  – مولدوفا  – طاجيك�ستان  – قرغيز�ستان  كازاخ�ستان 
اأ�سا�س  للتمييز على  بتعر�سهم  االدعاء  الرو�سية  للدولة  ميكن  اأذربيجان(.   –
اللغة، وحرمانهم من حقوقهم كما حدث يف اأوكرانيا التي حظرت ا�ستخدام اللغة 
الرو�سية بعد اأحداث امليدان االأوروبي 014)؛ اأو بع�س بلدان البلطيق، وهو ما ُيتيح 
لها التدخل حلماية هذه املكونات اأو دعم مطالبتهم باال�ستقالل ونظر رو�سيا يف 

هذا االأمر. 

(8) Депутат Госдумы РФ призвал «вернуть исконно русские земли» в Казахстане – Ural-
skweek - 31.01.2017 
https://www.uralskweek.kz/2017/01/31/122328/
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عليه.  التعرف  املهم  من  تاريخي  جانب  يف  اجلمهوريات  هذه  اأزمة  تكمن 
اأثناء احلقبة التاريخية االأولى لتاأ�سي�س الدولة الرو�سية التي بداأت بالعام )86. 
بعد  فيما  العا�سمة  انتقال  ثم  رو�س،  روريك  االأمري  بقيادة  نوفغورود؛  اإمارة  يف 
ا�ستمرت  التي  روريك«  »اأ�سرة  حكم  حتت  املناطق  هذه  كل  كانت  كييف.  اإلى 
ثم  �سنوات؛   )304( ملدة  رومانوف«  »اأ�سرة  وتبعها  �سنة؛   .)736( ملدة  باحلكم 
اإلى  االحتاد ال�سوفيتي ملدة )69( �سنة؛ يف ظل هذه ال�سنوات الطويلة منذ )86 
ومركز  االإمرباطورية،  الدولة  هذه  قادة  هم  ال�سرقيون  ال�سالف  كان  1991م. 
احلكم وال�سلطة الذي بداأ يف مدينة نوفغورود الرو�سية، وانتقل من مدينة الأخرى 
اأو �سانت بطر�سبورغ؛ مت  تبعًا للظروف ال�سيا�سية، ومن خالل املركز يف مو�سكو 
والكومنولث  والترت،  املغول،  قبل  من  للغزو  تعر�ست  التي  االأرا�سي  كافة  حترير 
البولندي-الليتواين، وال�سليبيني الكاثوليك، والدولة العثمانية، والغزو الفرن�سي 
لنابليون، والنازي لهتلر؛ وعليه يرى الرو�س اأنهم قدموا ت�سحيات تاريخية حلفظ 
هذه االأرا�سي، وحتريرها من الغزاة االأجانب، وتو�سيعها فيما بعد وبناء مدنها 
يف  �سكانها  بالكامل،  اأوكرانيا  و�سرق  جنوب  مناطق  املثال  �سبيل  على  الرئي�سة. 
حتى  االأم  لغتهم  هي  الرو�سية  واللغة  الرو�س،  ال�سرقيني  ال�سالف  من  االأ�سا�س 
االآن، ومن قام ببناء مدنها التي كانت عبارة عن براٍر فارغة القيا�سرة الرو�س 
على فرتات خمتلفة. �سبه جزيرة القرم من حررها من احلكم الترتي-العثماين، 
وحافظ عليها اأمام حماوالت التحالف الغربي-العثماين احتاللها، وحررها من 
جيو�س هتلر فيما بعد كانت مو�سكو؛ ومل يكن لكل هذه البلدان احلالية اأي وجود 
الكومنولث  حكم  حتت  كانت  اأوكرانيا  غرب  مناطق  املثال  �سبيل  على  تاريخي، 
تقا�سم  وجرى  النم�ساوية-املجرية؛  االإمرباطورية  اأو  البولندي-الليتواين؛ 
والت�سيك؛ ورومانيا؛ واملجر. من حررها و�سمها  بولندا؛  اأرا�سيها فيما بعد بني 
�ستالني  حكم  اأثناء  ال�سوفيتي  اجلي�س  كان  اليوم  عليها  املُتعارف  اأوكرانيا  لقوام 
 »Новороссия  - »نوفورو�سيا  ت�سمى  كانت  ال�سرقية  ومناطقها  عام 1939؛ 
اأي »رو�سيا اجلديدة« بينما »رو�سيا البي�ساء« يقال: اإنها حازت هذا اال�سم نظرًا 
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الأنها مثلت االأرا�سي الرو�سية التي ظلت خارج نطاق �سيطرة »النري املغويل« الذي 
فر�س هيمنته على رو�سيا الأكرث من قرنني، ورو�سيا احلالية كانت ت�سمى »رو�سيا 
اأو حتت حكم  اإمارات قبلية  القوقاز مل يكن فيها دولة بل حكم  بلدان  الكربى«. 
كانت  التي  الو�سطى  اآ�سيا  لبلدان  بالن�سبة  االأمر  كذلك  خارجية.  اإمرباطوريات 

ت�سمى »ترك�ستان الغربية« وُيرمز اإليها باأ�سماء مدنها لعدم وجود دولة.

باالن�سمام  املناطق  هذه  �سكان  لينني  ُيقنع  وحتى  ال�سوفيتية  احلقبة  يف 
لالحتاد ال�سوفيتي؛ ويواجه دعاية اجلي�س االأبي�س املوايل للحكم االإمرباطوري. 
ق�سم اأجزاء من اأرا�سي رو�سيا عليهم، وتنازل عن بع�س االأرا�سي لبلدان حديثة 
ب�سم  اجلمهوريات  بع�س  نطاق  من  وو�سع  االأولى،  العاملية  احلرب  بعد  ن�ساأت 
توازن  ل�سمان خلق  لقوامها  الرو�سية  االأغلبية  املتطورة ذات  ال�سناعية  املناطق 
بني »الربوليتاريا« املوؤيدة للنظام ال�سيوعي مقابل مالك االأرا�سي من االإقطاعيني 
املناه�سني له، كما حدث ب�سم مناطق �سرق اأوكرانيا جلمهورية اأوكرانيا ال�سوفيتية 
1991؛  عام  منذ  وم�ستبكًا  مت�سابكًا  و�سعًا  العوامل  هذه  كل  خلقت  اال�سرتاكية؛ 
النا�سئة بعد تفكك  اأ�سا�س جديد، وف�سل اجلمهوريات  مع عدم قيام وحدة على 
والتاريخية  املنطقية  مقوماتها  لغياب  قومية«  »دولة  �سنع  ال�سوفيتي من  االحتاد 
م�ستغلة  املناطق  لهذه  اأنظارها  تتجه  فبداأت  الرو�سية.  الدولة  قدرات  تنامي  مع 

ه�سا�سة الو�سع الداخلي فيها، ورغبة بع�س مواطنيها يف االن�سمام اإليها. 

ن�ست املادة )68( وبنودها االأربعة على اأن: اللغة الرو�سية هي اللغة الر�سمية 
التي ينبغي على جميع مواطني الدولة اإتقانها وت�سكل عن�سر الوحدة الأبناء االأمة، 
مع االإقرار بحقوق كافة القوميات االأخرى يف ا�ستخدام لغتها القومية جنبًا اإلى 
جنب مع الرو�سية، ودعم الدولة لهذه اللغات القومية، واعتبارها جزءًا من اإرثها 
القومي، والعمل على تنميتها بجانب العادات والتقاليد اخلا�سة بهذه القوميات، 
وحق كل قومية متثل اأغلبية يف منطقة ما، اأن ت�سكل لنف�سها جمهورية فيدرالية 
الرو�سية،  الدولة  مظلة  حتت  �سوؤونها  تدير  �سلطة  وهياكل  ذاتي،  حكم  نظام  اأو 
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وحماية النظام الفيدرايل وحت�سينه د�ستوريًا ل�سمان عدم التعدي على حقوقه، 
اأو فر�س املركز ثقافته وهويته اأو نظامه املركزي عليه.

ال�سلطة  بوتني  تويل  منذ  االحتادية  رو�سيا  ال�سابقة، وجتربة  للبنود  بالنظر 
عام 000)؛ وجناح جتربة احلكم الفيدرايل وخلقه ا�ستقرارًا �سيا�سيًا واجتماعيًا 
لكل  طماأنة  عامل  اأنه  على  الن�س  هذا  فهم  ميكن  ملحوظًا،  اقت�ساديًا  ومنوًا 
املقاطعات اأو اجلمهوريات التي قد تن�سم وفق اأي �سيغة احتادية م�ستقباًل للدولة 
الرو�سية، وتاأكيد �سمان حقوقها مبمار�سة ال�سلطة وامل�ساركة فيها، ال كما كان عليه 
احلال اأثناء احلكم القي�سري الذي احتكر ال�سلطة يف �سخ�س القي�سر والنخب 
عرب  والدينية  الثقافية  حقوقهم  تاأمني  واأي�سًا  منه،  املقربة  الرو�سية  ال�سالفية 
اإقرار الد�ستور الرو�سي الأول مرة منذ 1918. باالإميان باهلل، وحقوق الفيدراليات 
يف لغتها وهويتها الإزالة اأي خماوف من تكرار جتربة االحتاد ال�سوفيتي الذي �سعى 

لفر�س هوية ق�سرية على كافة �سعوبه.

منهم  جمهورية؛   )((( االحتادية  رو�سيا  يف  الفيدرالية  اجلمهوريات  عدد 
)8( جمهوريات ذات اأغلبية اأو اأكرثية م�سلمة وهي: )اأديغا – با�سكورتو�ستان – 
داغ�ستان – اإنغو�سيا – كربدينو - بلقاريا – تتار�ستان – ال�سي�سان - قرات�ساي- 
ت�سريكي�سيا(. تتمتع هذه اجلمهوريات بحقها يف لغتها اخلا�سة، وعلم يعرب عن 
هويتها القومية، ورئي�س جمهورية ينتمي لغالبية �سكانها، ود�ستور داخلي خا�س 
ال�سي�سان  مثل  بع�سها  اإن  حتى  ثقافتها  عن  تعرب  وقوانني  منتخب،  وبرملان  بها، 
واإنغو�سيا -على �سبيل املثال- يطبقون اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية يف بع�س قوانني 
االأحوال ال�سخ�سية مبا فيها تعدد الزواجات بناًء على رغبتهم. مع ح�سول هذه 
مو�سكو يف  للمركز يف  وتبعيتهم  مواردها،  من  االأكرب  الق�سط  على  اجلمهوريات 
حدود  داخل  والوحدة  الكلي،  واالقت�ساد  اخلارجية،  وال�سيا�سة  الدفاع،  �سوؤون 

الدولة.
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التجربة  هذه  جناح  ا�ستغالل  يريد  بوتني  اأن  املراقبني،  بع�س  يعتقد  رمبا 
بع�س  حماوالت  نتيجة  الهويات  �سراع  وا�ستغالل  �سنة،   )(0( منذ  وا�ستقرارها 
جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق فر�س هوية ق�سرية على مواطنيها، اأماًل يف 
�سنع »دولة قومية« وف�سلها يف هذا التوجه الذي اأدى لن�سوء توترات عرقية، يف اأن 
يقدم النموذج الرو�سي الذي جرى جتربته بالفعل، وتعزيز هذه التجربة بن�سو�س 
اإلى احتاد جديد وفق �سيغة  للتاأويل، باجتذابهم لالن�سمام  د�ستورية غري قابلة 
ميتلك  ال  من  ومتنح  وتعززها،  الطبيعية  مواردهم  على  حتافظ  »اأورا�سية«  رمبا 
على  واحلفاظ  اأنف�سهم  حلكم  واإمكانية  اقت�سادية،  ومزايا  عوائد  كافية  موارد 
اإميانهم ومعتقدهم وهويتهم الدينية، يف ظل دولة فيدرالية اأو كونفدرالية بقيادة 

مو�سكو يف ال�سوؤون الدفاعية وال�سيا�سة اخلارجية. 

العدالة الجتماعية: ح�سب ا�ستطالع للراأي يف مار�س )اآذار( 0)0)؛ 
رو�سية  موؤ�س�سة  اأكرب  وهو   »Левада-Центр  - »ليفادا-�سنرت  مركز  اأجراه 
م�ستقلة غري حكومية لبحوث االقرتاع واالأبحاث االجتماعية. �سرح حوايل )%75( 
لهم  بالن�سبة  ميثل  ال�سوفيتي  االحتاد  باأن  ال�سباب-  من  -غالبيتهم  الرو�س  من 
اأف�سل حقبة يف تاريخ بالدهم)9(. قد يكون الكثري من هوؤالء ال�سباب مل يولد، اأو 
مل يكن يدرك االأو�ساع بالع�سر ال�سوفيتي ب�سكٍل جيد، وال ميكن اعتبار حنينهم 
بذكريات  مرتبط  احلنني  هذا  الغالب  يف  اأيديولوجي.  توجه  على  مبنيًا  اإليه 
باأو�ساعهم  ومقارنته  ملواطنيها  الدولة  تقدمه  كانت  الذي  الدعم  عائالتهم عن 
احلالية. دور الدولة يف رو�سيا هام وحيوي ويعترب اأحد اأهم اأركان �سرعيتها »دولة 
الرعاية االجتماعية«، التي توفر ملواطنيها حاجاتهم االأ�سا�سية، وعرب تاريخ رو�سيا 
كان تخلي الدولة عن هذا الدور يوؤدي ال�سمحاللها اأو فقدانها ال�سرعية، وعدم 
قدرتها على البقاء دون االعتماد على القوة املفرطة مما يوؤدي لتفككها بالنهاية. 

(9) «Левада-центр»: 75% россиян считают советскую эпоху лучшим периодом в истории 
страны - Новая газета - 24 марта 2020, 
https://novayagazeta.ru/news/2020/03/24/160050-levada-tsentr-75-rossiyan-schitayut-
sovetskuyu-epohu-luchshim-periodom-v-istorii-strany
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احلنني  هذا  عن  �ُسئل   (008 عام  ويف  جيدة،  ب�سكٍل  امل�ساألة  هذه  بوتني  يدرك 
فاأجاب باأن اإعادة اإعمار النظام اال�سرتاكي يبدو اأمرًا م�ستحياًل، لكننا ميكن اأن 
التعديالت  ن�ست  تطبيقها.  ت�سمن  د�ستورية  االجتماعية مبواد  العدالة  نح�سن 
االأخرية على حد اأدنى لالأجور يف الد�ستور، وتعديله يف القوانني ب�سكل دوري وفقًا 
ملعدالت الت�سخم؛ كذلك مت حت�سني املعا�سات واالإعانات وال�سمانات االجتماعية 
الدولة عنها،  تراجع  د�ستورية ت�سمن عدم  ملواطنيها مبواد  الدولة  تقدمها  التي 
باالإ�سافة حلق التعليم وال�سحة املجاين، وحماية الطفل ورعاية الدولة له حال 
مل يكن لديه اأ�سرة، وغريها من املواد التي ت�سب يف حتقيق الهدف الذي الأجله 

ي�سعر الكثريون باجلنني للحقبة ال�سوفيتية.

الدولة  مرافق  خ�سخ�سة  الد�ستوري  التعديل  حظر  الدولة:  موارد 
العامة، وهو اأمر ذو اأهمية كربى لدى املواطنني الرو�س، بعد النهب العام الذي 
الرثوات  ال�سماح مبلكية  الدولة بفرتة اخل�سخ�سة، وكذلك عدم  عم موؤ�س�سات 
وحده  الرو�سي  املركزي  البنك  واحتكار  اأجنبية،  جهة  الأي  الباطنية  الطبيعية 

لطباعة النقد و�سبط اأ�سعار الروبل الرو�سي. 

 - »املحافظات  ومنح  الالمركزية،  تعزيز  على  التعديالت  ركزت  �سيا�سيًا: 
االأوبال�ستات« احلرية يف ت�سيري �سوؤونها بنف�سها، ومنح جمل�س الدوما االأعلى يف 
وقبول  تعيني احلكومة  ال�سيوخ« �سالحيات  الرو�سية »جمل�س  اجلمعية االحتادية 
م�ساورة  و�سرورة  لهم،  ا�ستماع  جل�سات  وعقد  وعزلهم،  وم�ساءلتهم،  وزرائها، 
الرئي�س له يف تعيني الق�ساة باملحاكم العليا وكبار قادة الدولة باملراكز االأمنية 

والع�سكرية والبريوقراطية احل�سا�سة.

قانونيًا: منح �سالحيات مو�سعة للمدعي العام والق�ساة لتعزيز ا�ستقالليته، 
والبند االأهم هو عدم تطبيق اأي قوانني اأو معاهدات دولية حال خالفت ن�سو�س 
الد�ستور الرو�سي، مع عر�س اأي م�ساريع قوانني على املحكمة الد�ستورية م�سبقًا؛ 
للتاأكد من مطابقتها للد�ستور قبل اإقرارها ودخولها حيز التنفيذ لقطع الطريق 
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م�ستقباًل على اأي جهة متتلك اأغلبية يف �سن قوانني خمالفة للد�ستور ت�ستفيد منها، 
ثم يجري الطعن عليها بعد فوات االأوان، مما يخلق اإ�سكاليات قانونية.

بالعمر ح�سرًا،  الرئا�سة على �ست �سنوات ملدتني رئا�سيتني  اقت�سرت مدة 
خيانته،  ثبتت  اإن  اجلمهورية  رئي�س  عزل  يف  احلق  »الربملان«  االأعلى  وللمجل�س 
وحت�سني من�سب الرئي�س بعد انق�ساء مدته الرئا�سية اأو ا�ستقالته اأو عزله، ما مل 

يكن مرتكبًا ملخالفات ن�س عليها القانون. 

جمل�س  ورئي�س  الرئي�س،  على  اجلديد  الد�ستوري  التعديل  حظر  اأمنيًا: 
الوزراء، والوزراء، والنواب، وكبار م�سوؤويل الدولة حملهم جلن�سية دولة اأجنبية، 
امتالكهم حل�سابات م�سرفية  اأو  اأجنبية،  بدولة  دائمة  اإقامة  اأو ح�سولهم على 
اأو اأ�سول ثابتة خارج رو�سيا، وذلك ل�سمان عدم وجود تعدد بالوالءات، اأو اأوراق 
فيتم  للخارج  اأمواله  ونقل  بالف�ساد،  متورطًا  يكون  قد  مل�سوؤول  خارجية  �سغط 
النظام  بالفعل  عانى  وقد  الرو�سية،  الدولة  �سالح  غري  يف  االأمر  هذا  ا�ستغالل 
ال�سيا�سي الرو�سي منذ عام )199 من هذه االإ�سكالية، فجاء هذا الن�س كمحاولة 

للتخل�س من هذه االأزمة. 

اجتماعيًا: عزز الد�ستور من القيم التقليدية الرو�سية، والهوية القومية، 
واختزل االأ�سرة يف زوج ذكر وزوجة اأنثى فقط وح�سرًا ليتم اإغالق الباب نهائيًا 
اأمام اأي حماولة للرتويج لزواج املثليني الذي يعاقب عليه القانون يف رو�سيا، �سواء 
بالفعل العلني اأو الرتويج له، وحماية االأطفال وتقدمي الدعم الكامل لالأ�سر التي 

ُتنجب عددًا اأكرب من االأطفال. 
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اخلامتة
هناك فريق يف رو�سيا ما زال يعتقد اأن بوتني لن يبقى بال�سرورة يف ال�سلطة، 
البريوقراطي  اجلهاز  انفالت  عدم  غر�سه  الرئا�سة  مدد  عداد  »ت�سفري«  واأن 
بالدولة يف ظل يقينهم من ذهابه يف 4)0)؛ و�سمان قدرته على تاأمني حظوظ 
اأن يحكمها  تتحمل  »الغابة ال  ال�سهري  الرو�سي  املثل  وفق  بعده،  �سيخلفه من  من 

اأكرث من دب« وذلك يعود لطبيعة النظام ال�سيا�سي تاريخيًا يف رو�سيا. 

يف العهد القي�سري كانت رو�سيا متتلك اأيديولوجية اأرثوذك�سية، اأو ما ت�سمى 
»روما الثالثة« -يف العهد االإمرباطوري امتلكت التمدد والنفوذ اخلارجي، ومنحت 
التطور والتقدم واملزايا املالية لالأطراف املرتبطة بها بجانب اإ�سدار االإمرباطورية 
»كاترين الثانية -العظيمة« وثيقة احلريات الدينية عام 1773. التي كانت تعترب 
اأول قانون ي�سدر بالعامل امل�سيحي، ت�سمن مبوجبه االإمرباطورية حرية معتنقي 
ومنه  معتقدهم،  النظر عن  بغ�س  الدولة،  اأمام  وم�ساواتهم  واملذاهب  الديانات 
اأمريكا بند احلرية الدينية بوثيقة احلريات املدنية  ا�ستلهم االآباء املوؤ�س�سون يف 
م�سدرًا  تاريخها  يف  مرة  والأول  رو�سيا  كانت  ال�سوفيتي  العهد  -يف   .1791 عام 

لالأيديولوجية وملهمًا ومركزًا لها حول العامل.

عريقًا،  تاريخًا  متتلك  لكنها  منوذجًا،  رو�سيا  متتلك  ال  احلايل  الوقت  يف 
واحرتامًا للتعددية القومية والدينية والثقافية، وهي من �ستحدد م�سريها بنف�سها، 
وبناًء على ما �سينجزه بوتني من عالج الأزمتها التاريخية، اأو تكرار لتاريخها وهو 

ما ال يتمناه الكثريون، حفاظًا على ال�سلم والتوازن العاملي.

يعتقد البع�س اأن رو�سيا رمبا تكون على موعد يف 4)0)، مع �سم اأرا�ٍس جديدة 
على غرار القرم، متنح بوتني �سرعية الإعادة انتخابه من جديد، والبع�س يعتقد 
اأنه �سريحل بعدما ي�سمن من �سيخلفه وير�سخ التعديالت الد�ستورية اجلديدة، 
والبع�س االآخر يرى اأنه لن يحدث �سوى ما �سبق وحدث يف التاريخ الرو�سي. يف كل 

االأحوال ال�سنوات االأربع القادمة �ُستجيب عن هذا ال�سوؤال.
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على  يفر�س  اأنه  اإال  داخلي،  �ساأن  اأنه  بدا  واإن  رو�سيا  يف  ال�سلطة  م�ستقبل 
اأ�سئلة  التعاون معها، طرح  نطاق  تو�سيع  اأو  بالتحالف  الراغبني  اأو  رو�سيا  حلفاء 
م�سروعة للغاية، احلديث هنا لي�س عن وفاء رو�سيا بالتزاماتها وتعهداتها جتاه 
احللفاء واالأ�سدقاء، فهذا اأمر معروف عنها، ولكن يف مدى قدرتها على الوفاء 
اال�ستقرار،  لعدم  واحلديث  القدمي  التاريخ  عرب  فيها  ال�سلطة  تعر�س  نتيجة  به 
اأي عالقة حتالف  وهو ما يدفع بالكثريين حول العامل للرتوي واإعادة النظر يف 
اأو تعاون اأو�سع معها، يف ظل �سراعها املحموم مع بع�س القوى الغربية. اإذ يقول 
البع�س: ملاذا نخاطر بالدخول فيما ميكن و�سفها بـ»حرب باردة« مع قوى عاملية 
م�ستقرة، مقابل عدم ا�ستقرار اأو فقدان لليقني مب�ستقبل رو�سيا ال�سيا�سي املعتمد 

على الفرد، وماذا �سيكون بعده؟!


