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النفوذ الروسي و حتدياته يف آسيا الوسطى
كازاخستان منوذجاً*
م.د.الناصر دريد سعيد
كلية القانون والسياسة  /جامعة السليمانية

م.م لقمان حكيم رحيم
كلية القانون والسياسة  /جامعة التنمية البشرية

مقدمة:
تعترب منطقة اسيا الوسطى اول وأهم املناطق اليت رست فيها سراميك النفوذ الروسي بعد سقوط االحتاد السوفييت مباشرة
وبال اي عوائق تذكر ،السيما إذا ماتذكرنا الصراع الروسي احملتدم الستعادة النفوذ السوفييت يف شرق اوربا سواء مع شعوب وخنب
تلك املنطقة سياسياً او مع الغرب االوربي واالمريكي على حد سواء ((باستثناء بيالروسيا اليت انضوت ومازالت حتت خيمة موسكو
وصربيا اليت حاولت لفرتة ان تستظل مبوسكو هرباً بسجلها اجلنائي االجرامي مع بقية قوميات يوغسالفيا السابقة وبضعة احزاب
شيوعية او اشرتاكية او سلطوية يف دول اوربا الشرقية السابقة تستقوي ايضاً مبوسكو ضد الغرب مستفيدة يف موجات النوستاجليا
الشيوعية السابقة)) .او الصراع الروسي احلالي الستعادة نفوذها القديم يف الشرق االوسط (واملعمر بالدم وبكثري من الرفض سواء
من قبل اكثرية شعوب املنطقة او من الغرب على حد سواء) ،وهكذا انتقل النفوذ الروسي بنوع من السالسة الواضحة من مرحلة
موسكو الشيوعيه اىل موسكو الغري شيوعية على اسيا الوسطى.
وقد اقرت كل انظمة املنطقة بهذا االنتقال دون اي مشاكل تذكر ،ورمبا كان لطبيعة هذه االنظمة وبنائها الدور االهم يف
سالسة هذا االنتقال كونها مجيعها كانت يف االصل من القيادات السوفيتية السابقة واملعقودة على اخلضوع الرادة موسكو من جهة
واخضاع شعوبها بشكل دكتاتوري مستبد من جهة ثانية وهكذا ظل هذا النفوذ الروسي طاغيا (ومازال) خالل العقدين السابقني،
والسؤال هنا هو ماهي التحديات اليت تقف او ميكن ان تقف وتهدد رسوخ هذا النفوذ يف تلك املنطقة؟.
سنحاول يف هذا البحث ومن خالل حتليل العالقة الروسية باكرب شركاء اسيا الوسطى واكثرهم اهمية وهي كازاخستان
وذلك لعدد من االسباب  :أوال -:تشكل كازاخستان %76من مساحة آسيا الوسطى ،فقد كانت متثل ثاني أكرب مجهوريات االحتاد
السوفييت بعد مجهورية روسيااالحتادية.

* قدم هذا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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ثانياً:أما من حيث السكان فيتوزع بني مثان جمموعات عرقية وهي الكازاخ أوالقازاق ،إذ نرى الكازاخ واليت مسيت الدولة
بإمسها ،يشكل  %94من جمموع السكان ،يف حني نسبة الروس البالغة %83من جمموع الكلى  ،والبقية ،االوزبك  ،االملان،
التتار،البيلوروس ،الكوريون...اخل  .من هنا جند نسبة الروس الميكن إغفاهلا ،وبذا فإن الكازاخ ميثلون مجاعة عرقية يرتبط أفرادها
بروابط مع الروس.
ثالثاً -:من الناحية االقتصادية ،تعد كازاخستان خمزن للمعادن إذ حتظى باملرتبة االوىل يف العامل يف تكوينات الكروم كما
حتتوي عل النحاس والرصاص والزنك ،سنأتي بتفاصيلها يف املطلب الثاني يف الواقع االقتصادي.
لذلك من خالل اوراقي البحثية سوف حناول ان نستكشف هذه التحديات وحناول معرفة مدى جدية تهديدها للنفوذ
الروسي يف املنطقة.
اشكالية البحث :تدور اشكالية البحث حول معرفة التحديات اليت ميكن ان تواجه النفوذ الروسي يف اسيا الوسطى من
خالل النموذج الكازاخي ومدى جدية هذه التحديات وقوتها وفعاليتها اآلن ويف املستقبل القريب.
فرضية البحث :ان هناك حتديات حقيقية ستواجه النفوذ الروسي يف اسيا الوسطي وهي مرشحة لالستفحال واالزدياد
بسبب طبيعة االنظمة السياسية وطرق معاجلتها هلذه التحديات سواء يف اسيا الوسطى او روسيا على حد سواء وهو أمر لن متنعه قوة
الدولة الروسية مهما بدا من ازديادها وعنفوانها يف املنطقة والعامل.
منهج البحث :مت اتباع منهج دراسة احلالة ( )Case Studyمبختلف اوجهها وتأثرياتها .إذ ان لكازاخستان السباب
اليت ذكرناها مييزها عن بقية دول أالخرى يف آسيا الوسطى ،وكذلك إتباع املنهج التحليل التارخيي .
وقد مت اتباع اهليكلية التالية:
املبحث األول :واقع النفوذ الروسي بعد انهيار االحتاد السوفييت
املطلب األول :النفوذ السياسي
املطلب الثاني :االقتصادي
املبحث الثاني :التحديات املواجهة للنفوذ الروسي
املطلب األول :الدول الكربى
املطلب الثاني :هشاشة النظام السياسي( منو الروح القومية )
خامتة
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املبحث األول :واقع النفوذ الروسي بعد أنهيار االحتاد السوفييت
مرت دول آسيا الوسطى بشكل عام وكازاخستان خصوصاً بعد االستقالل بالكثري من االحداث والتحديات واملواقف
اليت أوضحت آحياناً التقارب وأحياناً التباعد والرفض لوجود أو التدخل أو نفوذ قوة خارجية دولية أو إقليمية هلا ،سنحاول يف هذا
املبحث أن نبني واقع النفوذ الروسي بعد أنهيار االحتاد السوفييت ،وذلك من خالل مطلبني:

املطلب األول :الواقع السياسي يف كازاخستان
بالرغم من حصول كازاخستان على استقالهلا بعد أنهيار األحتاد السوفييت عام  ،1441فإن ذلك الينفي حقيقة تشبث
روسيا باهليمنة ،وأن تعمل على احليلولة دون حتول كازاخستان اىل استقالل حقيقي جيعله صاحب قرار حر يف عالقاتها الدولية01
إذ حاول حكام هذه الدول بأنهم يستبعون نهج إطالق احلريات والسماح بتشكيل األحزاب بعد تفكك االحتاد السوفييت
مباشرة ،لكنهم ملا رأو ان هذا النهج مثنه خسارة مواقعهم يف احلكم وفوز أحزاب الصحوة االسالمية املؤهلة أكثر من غريها لالستفادة
من أوضاع االنفتاح وتصدر املشهد السياسي ،لذلك ليست فقط كازاخستان فحسب وإمنا مجيع الدول االسالمية يف آسيا الوسطي
كانت هلا نفس احلالة .مما أدى اىل الرتاجع عن ذلك النهج وضيقوا على احلريات ومنعوا الناس من ممارسة شعائر دينهم بإسم حماربة
التطرف واإلرهاب ،وساندتهم يف ذلك أمريكا وبعض الدول األوربية02

*
األمر أدى من الناحية السياسية واإلدارية اىل تولي الشيوعيون السابقون يف أغلب دول آسيا الوسطى  ،وتقلد رؤساء
أفرع احلزب الشيوعي العديد من املناصب بعد إعالن االستقالل ،ومازالو يف سدة احلكم ،حتى بعد مضي أكثر من عقدين ونيف من
الزمن يف غالبية هذه الدول.

1

_____________________________________________________________________________________________
1

طالب حسني حافظ ،سياسة روسيا االحتادية جتاه اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوسطى ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم السياسة جامعة

بغداد ،2002 ،ص.17
 2حممد النعماني ،آسيا الوسطى والقوقاز والصراع القادم يف العامل ،أنظر موقع احلوار املتمدن ،العدد  2018/10/19 -9292على الرابط
*

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=382372
 -كازاخستان ،نور سلطان نزار بايف ،الذي كانت قبل استقالل كازاخستان السكرتري االول للجنة املركزية للحزب الشيوعي يف كازاخستان ايام

االحتاد السوفييت وهو رئيس مجهورية كازاخستان ومنذ عام  ،1440حيث أدى اليمني الدستوري وللمرة اخلامسة يف  24أبريل /نيسان  2012بعد
انتخابه يف هذا املنصب أثر انتخاب رئاسية مبكرة إذ حصلت على  %43من االصوات.
توركمانستان :صابر مراد نيازوف ولقب نفسه برتكمنباشى أي (زعيم الرتكمان وكان رئيساً لرتكمانستان منذ ( 2007-1440تويف وهو يفمنصبه) ).
وعندما تويف صابر مراد خلفه قربانطلى بردى حممدوف وهو اليزال يف احلكم .
طاجكستان إمام على رمحانوف توىل الرئاسة -1449واليزال يف احلكم741
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أما من الناحية االجتماعية فإن شعوب هذه املنطقة قد تأثرت بالتقاليد االجتماعية الروسية ،خصوصاً اللغة ،ألنها بقيت
لفرتة طويلة حتت رقابة االحتاد السوفييت ،وقبل ذلك حكم القياصرة ،وسعت السلطات الشيوعية اىل أن تصبغها بصبغتها ،وأن تقطع
صلتها باإلسالم ،وبتقاليدها القومية اخلاصة.

2

وحتاول السلطات احلاكمة اليوم االكتفاء باالنتماء الشكلي إىل اإلسالم ،لذلك من أهم املتغريات اليت شهدتها املنطقة
حماولة إحالل الوطنية والقومية حمل النظرية الشيوعية ،حيث عندما تفكك االحتاد السوفييت واندحار الفلسفة الشيوعية حاول احلكام
اجلدد ،أن ميلئوا الفراغ الناتج عن احنسار النظرية الشيوعية يف البداية باإلسالم التقليدي أو ماكان يسمى باإلسالم الرمسي ،ويف نفس
الوقت توجهوا الوجهة القومية الوطنية.

8

ونتج عن الواقع املذكور نوعني من اآلثار:
أوالً  :ظهور جمموعة من أحزاب الصحوة االسالمية ،وكانت يف أغلبها متأثرة بأفكار املدارس الفكرية الكربى يف العامل
االسالمي.
ثانياً :مواقف حكام دول املنطقة من تلك االحزاب وعلى مسميات متشابهة نوعاً ما دميقراطية ،وأخرى قومية ،وإتسمت
تلك املواقف بإتباع سياسة ممنهجة للقمع واألقصاء.

9

أوزبكستان إسالم كرميوف – توىل رئاسة البالد منذ /2 – 1440أيلول ( 2017تويف وهو يف منصبه).قريغزستان :ي رى املراقبون أن وضع قريغزستان خيتلف عن بقية دول آسيا الوسطى إذ توىل عسكر آكاييف السلطة  ، 2002-1440لكن بسبب
إضطرابات وأعمال عنف دموية  ،واليت اجتاحت البالد االمر ادى خبلع عسكر اكاييف من السلطة وجاءت قربان بيك باقايف يف -2002/8/22
 2010/2/6ثم عن طريق انتخابات دميقراطية جاءت روزا اوتونبايفا يف  2011اىل سدة احلكم وثم املاز بيك أتامباييف وهو اليزال يف احلكم .أنظر:
)Mohammad Ibrahim (The political Role of Russia: A Case Study of Central Asia Muslim States
Journal of of public Administration and Governance, Macro-think Institute, Las Vegas, vol.5, No.1,
March2017, p.47.
Faultiness of conflict in central Asia and the south Caucasus, mplications for the us Arm, Edited

1

by Olga olikar &Thomas s.szayna.united states army rand arroyo center.2003.p.281

2

أيرز زيونيتس ورونى بارت ،قراءات إسرائيلية :التقدير االسرتاتيجي الصادر عن معهد أحباث األمن القومي االسرائيلي ،ترمجة عدنان أبو عامر  ،مركز

الزيتونه للدراسات واالستشارات ،بريوت ،كانون الثاني /يناير  ،2004ص.43
 8املصدر نفسه ص.108
 9املصدر نفسه.
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املطلب الثاني :الواقع االقتصادي يف كازاخستان
فعلى الصعيد اال قتصادي تركت روسيا دول آسيا الوسطى ببنية أقتصادية زراعية وشكلت النسبة الكبرية من العمالة يف
هذه املنطقة ،ولكنها مل تعزز ذلك األقتصاد بل ساهمت فقط بـ  %20من أمجالي الناتج القومي ،1كانت دول املنطقة أهم ما اتسمت
بها اقتصادياً هي أحادية النظام األقتصادي ،وكل مجهورية حسب املورد األساسي الذي تعتمد عليه ،فكانت على سبيل املثال
أوزبكستان وطاجكستان مصدراً للقطن ،أي إعتماد اقتصادي زراعي ،أما كازاخستان فعدت مركز أو مصدر غاز واملعادن والنفط.

2

و تعترب كازاخستان خمزن للمعادن إذ حتظى باملرتبة األوىل يف العامل يف تكونيات الكروم والنحاس والرصاص والزنط اىل جانب ثروتها
من الفحم والنفط والغاز ،الذي فتحت الباب لكازاخستان أمام االستثمارات الغربية وعقد الصفقات مع الشركات االمريكية
خصوصاً يف عهد إدارة بيل كلنتون ،فظلت السياسة الكازاخية تتميز خبصوصيتها ملا يسمى (الكزخنة) يف املصاحل واملؤسسات
والوظائف العامة .فقطعات الغاز والنفط إىل جانب اتفاقات التعاون االقتصادية والتقنية واليت دخلت الواليات املتحدة فيها كشريك
مهم وحيوي ،فتسعى كازاخستان من خالل اتفاقياتها إىل كسب االصدقاء والدخول يف عالقات شراكة متوازنة.

8

فقد جلب ذلك العامل تلك املميزة واألهمية والتأثري يف االسرتاتيجيات الكونية ،فنشطت صوبها التحركات الدولية على
اختالفها .لتحصل إىل وضع دوىل راسخ اليعيدها إىل ما قبل عام .1441

9

إال أن روسيا تدعو وبأستمرار اىل تكامل اقتصادي ليس مع كازاخستان فحسب وإمنا مع مجيع الدول اليت استقلت عنها،
داعيا من خالل ذلك التكامل االقتصادي املشرتك يف األسواق العاملية ،ولقد جادلت روسيا ،بأن تلك اجلمهوريات إذا ما حاولت
منفردة أن تدخل يف تكامل اقتصادي عاملي ،فإنها ستكون على هامش تلك التجمعات االقتصادية.

2

_____________________________________________________________________________________________
1

د .امحد وهب ان ،الصراعات العرقية واستقرار العامل املعاصر ،دراسة يف االقليات واجلماعات واحلركات العرقية ،القاهرة ،دار أليكس ،االبراهيمية،

االسكندرية ،2006 ،ص.713-712
 2زيبينغو برينجينسكى ،رقعة الشطرنج الكربى األولية األمريكية ومتطلباتها اجليوسرتاتيجية ،ترمجة أمل الشرقي ،عمان دار األهلية ،بال تأريخ ،ص-22
.24
 8حبيب غامن ،حرب األلفية الثانية نفط حبر قزوين ...ومآرب أخرى ،دار املنهل اللبناني للطباعة والنشر ،بريوت ،2001 ،ص.87
 9جفرى مانكوف ،أمن الطاقة االوراسية ،دراسات عاملية ،العدد  ،34ط ،1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبوظ،ي ،ص.89
2

د .بشري العالق ،املعامل اإلقتصادية للجمهوريات اإلسالمية واألفاق املستقبلة ،جملة الدراسات الدولية ،العدد الثاني عشر ،بغداد ،آذار،2008 ،

ص.77
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املبحث الثاني :التحديات املواجهة للنفوذ الروسي
واجه النفوذ الروسي يف كازاخستان حتديات عديدة بعد سقوط االحتاد السوفييت ومازال ،وسنحاول يف هذا املبحث ،ان
نبحث هذه التحديات ومدى جدية تهديدها للنفوذ الروسي يف كازاخستان كنموذج للتحديات اليت تواجه هذا النفوذ يف جممل
جمموعة دول آسيا الوسطى.

املطلب االول :الدول الكربى:
سنحاول يف هذا املطلب ان نتعرف على املنافسة اليت شهدها النفوذ الروسي يف كازاخستان واليت مازال يواجهها وماهي
الدول القادرة على االستمرار يف هذه املنافسة وماهي احتماالتها وكاآلتي-:
اوالً-الواليات املتحدة االمريكية :منذ استقالل كازاخستان يف  1 1440/10/22توجهت االنظار اىل مساعي الواليات
املتحدة يف آسيا الوسطى عموماً وكازاخستان على وجه التحديد لعدة اسباب ،فمن جهة كانت الواليات املتحدة هي املنافس واخلصم
االول لالحتاد السوفييت ابان احلرب الباردة ،لذلك فال غرو ان يتوقع منها ان تكون هي الفائز االول من غنائم سقوط هذا العمالق،
ومن جهة ثانية كانت الواليات املتحدة هي القوة االعظم الوحيدة يف العامل آنذاك واليت يتوقع هلا ان تستحوذ على املناطق خالية
النفوذ يف مرحلة مابعد احلرب الباردة ومن جهة ثالثة فلم تكن اسيا الوسطى بامكانتها الطبيعية واالسرتاتيجية باملنطقة اليت ميكن ان
تهمل من قبل القوى الكربى 2لذلك بدأت العالقات االمريكية – الكازاخية مبكرة متهيدا للنفوذ املتوقع 8وكانت اخلطوة االوىل يف
_____________________________________________________________________________________________

 1كانت كازاخستان آخر مجهوريات االحتاد السوفييت اليت اعلنت استقالهلا وقد سبق هذا االستقالل انهيار االحتاد السوفييت بعشرة ايام فقط برئاسة نور
سلطان نزار باييف ،انظر:
)Ariel Cohen (Kazakhstan: The Road to Independence, Energy policy and the Birth of a Nation

central Asia – Caucasus Institute, Washington, 2008, p.35.

)Olga oliker and David A. shlapak (U.S Interes in Central Asia, policy priorities and Military Roles

2

Rand corporation, Arligton, 2005, p.23.
8

كانت الواليات املتحدة هي اول دولة اعرتفت باستقالل كازاخستان يف العامل وقد بدأت العالقات الدبلوماسية بني االثنني يف 1441/12/17

وافتتحت اول سفارة امريكية يف بداية  1442انظر:
Bureauof south and Central Asia Affairs (U.S Relation with Kazakhstan) U.S Department of State in
Febuary 8, 2016.

www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5487.htm

والواقع ان املباحثات واالتصاالت االمريكية – الكازاخية كانت قد بدأت بني الطرفني مببادرة االمريكان قبل حتى بدء العالقات الرمسية عن طريق
زيارات على اعلى مستوى مثل الزيارة اليت قام بها النائب االول لوزير اخلارجية االمريكي رتشارد بارثوتوميو وغريها ،للمزيد انظر:
Murat Laumlin (Kazakhstan and the West: Relations During the 1990 in Retrospect) Ca & CC

press, Sweden, 1998.
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مد هذا النفوذ هي قضية االسلحة النووية السوفيتية اليت كانت خمزونة يف كازاخستان واصبحت يف عهدة اجلمهورية اجلديدة بعد
انهيار االحتاد السوفييت ، 1ويف اول زيارة الرئيس الكازاخي للواليات املتحدة مت التوقيع على تأسيس اول شركة نفطيه مشرتكة بني
كازاخستان وشركات النفط االمريكية وهي شركة (تينغز شيفرويل) ، 2وكان هذا التعاون فاحتة التعاون بني الواليات املتحدة وبقية
دول اسيا الوسطى للتخلص من ملف االسلحة السوفيتية يف هذه الدول وقد كانت سنة  1442من افضل السنوات يف العالقة حيث
مت التوقيع على خمتلف االتفاقيات بني البلدين ، 8ويف العام التالي وقعت كازاخستان اتفاقية تفكيك الرؤوس للصواريخ العابرة
للقارات ( 9)LP IBMويف السنة التالية ثم التوقيع على وثيقة الشراكة الدميقراطية واليت اعتربت تتوجيا للعالقة املميزة بني الطرفني
وتقول ايرينا زفيا غيلسكايا وفيتالي ناومكني ان هذه االتفاقية كانت تهدف باالساس اىل تأمني خماوف كازاخستان من عودة النفوذ
الروسي من جهة او مواجهة تهديد النفوذ الصيين اجلديد.

2

www.ca.corg/journal /2000/ Journal-eng/eng 02_2000/05.laum.shtml
1

حاول الرئيس الكازاخي استخدام هذه الورقة لتثبت نفوذه امام امريكان فطالب يف لقاء له بصحيفة (كريستيان سانتس مونيتو) االمريكية بتأريخ

 1442/9/26باعتبار بلده دولة نووية!! لكن الضخوط اليت موريست على نزار باتيف ابان زيارته االوىل لواشنطن يف  1442/2/16ادت اىل عودة
نزار باييف عن تصرحيه واعالن التزام دولته باتفاقية عدم الرتويج لالسلحة النووية ( )NPTيف  1442/2/14وقد علقت الصحافة الروسية على هذا

اللقاء بان الرئيس الكازاخي كان جالساً امام نظريه االمريكي جورج بو وكانه تلميذ يتلقى الدرس من استاذه!! انظر:
– S.frederick Starr (Looking Forward: Kazakhstan and the United States) the Central Asia
Caucasus Institute, Washington, 2014.p.11.
 2كانت الشراكة بواقع  %20لشركة شيفرون و  %22لشركة ايكسونوموبيل و  %20لشركة النفظ الكازاخية كازموناي غاز و  %2لشركة النفط
الروسية – لوك اركو (على سبيل الرتضية) وقد منحت عام  1448حقوق تطوير حقول النفط يف مناطق تينغز وكورو ليفسكوي يف الشمال الشرقي من
حبر قزوين .انظر:

Gordon Elliot (Kazakhstan, Nazarbayer, foreign Investment and oil Louisiana Review, Louisiana
State University, Baton Rouge, Vol.53, No.4, March 1993, p.1254.
8

يف جمال التجارة يف نيسان  ،واالستثمارات يف نفس الشهر  ،وقوات السالم يف كانون االول  ،وكذلك التعاون العلمي والتكنولوجي والعالقات

القانونية ومحاية البيئة واملصادر الطبيعية واملنظمات الغري حكومية ..اخل.
– Richard weitz (Toward a New Kazakhstan – U.S partnership) in 27-3-2013, the central Asia
Caucasus Analyst.
https: //www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/
 9مت التوقيع يف العاصمة املا آتا يف  1448/12/19حيث اقر الربملان الكازاخي قبلها بيوم واحد هذه االتفاقية حبضور نائب الرئيس االمريكي أل غور
وقد وصفت العملية كلها باملسرحية املعدة بشكل جيد وحسب الرغبات االمريكية!! انظر:
Richard Berke (proded by Gore, Kazakhstan Signs Arm Accord) the New York Times Newpaper,
Newyork, 14-12-1993.
 2مت التوقيع عليها يف واشنطن بني الرئيس الكازاخي واالمريكي يف  1449/2/19انظر:
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ويقول الباحثون ان الل جان اليت انبثقت عن هذه االتفاقية كانت تعكس كل اوجه العالقة االمريكية الكازاخية اال ان
اولويات اجلانبني كانت خمتلفة ،ففي حني كان اجلانب االمريكي يركز على ملف انهاء التسلح واجلانب االمين  ،كان الكازخيون
يرغبون يف توطيد امللف االقتصادي واالستثماري 1وظلت الواليات املتحدة طوال عقد التسعينات تسعى اىل نزع االسلحة واملعدات
النووية من كازاخستان مقابل اعتمادات مالية التستحق الذكر 2كما جاءت مشاكل اخرى عززت التباعد بني البلدين مثل مشكلة
الرئاسة يف  8 1442كما استقبل االمريكان اعالن الدستور الكازاخي برفض ايضاً باعتباره يفتقد مبعايري احلقوق املدنية املعروفة 9يف
هذه املرحلة بدات روسيا تطرح نفسها كبديل يفهم رغبة النظام بالتثبت باحلكم وحاجته لالموال واالسلحة ،لكن العالقات عادت
لالزدهار بقوة مع اعالن الواليات املتحدة يف  1446بأن اسيا الوسطى هي منطقة مصاحل قومية بالنسبة هلا وتزامن ذلك مع زيارة
باييف لواشنطن االمر الذي اسفر عن توقيع اتفاق حول حقول النفظ والغاز يف حبر قزوين بعوائد التقل عن  300مليار دوالر كما
اعلن الرئيس كلنتون كازاخستان باعتبارها شريكة الواليات املتحدة االسرتاتيجي يف اسيا الوسطى 2لكن هذا التطور يف العالقة استفز
ك ثري من االطراف االقليمية اليت ختوفت من هذا التقارب مثل روسيا والصني او حتى ايران وخصوصاً ان روسيا كانت قد بدات
تستعيد قوتها واصبح نظام االستانه اكثر شعوراً بالرتدد وحيال التحالف مع االمريكان املتقلبني منه مع روسيا الثابتة والقوية واملهددة
له اذا ختلى عن حتالفها ،ثم جاءت احداث الشرق االوسط اليت جرحت االهتمام االمريكي اليها بعد  11سبتمرب ،ثم ماكان من
Iring D.zriagel skaia and Vitali V. Naumkin (Non- Traditional Threats, shallerges and Risksin the
tormer Soviet South) in Rajan menon, Yuri E. Fedorov and Ghia Nodia (eds.) (Russia, the caucasus
and cetral Asia, the 21st centry cencurity Envirment) Routledge, Newyork, 1999, p.312.

Ibid. p.116. 1
2

لقد سبب هذا االمر احباطاً لكازاخستان وميكن معرفة تفاصيل هذا املوضوع عن طريق معرفة تفاصيل جلنة نان -لوغار اليت تشكلت يف امريكا هلذا

الفرض انظر:

Daniel Horner and Tom Z, Collin a (Non-Lugar program scaled back) August 2013 pp.33-34.

8

يف عام  1442قرر نزار باييف التجديد لرئاسته حتى  2000دون انتخابات مما وجه انتقادا علنياً من قبل وزير اخلارجية االمريكي انذاك وارين

كرسيتوفر انظر:
William J. Clinton (press Briefing by secretary of State Warren Christopher) the American
presidency project, in 4-5-1995.
www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=59467.

(Kazakhstan 1995) constitution Writing and Conflict Resolution

4

http://www.princeton.edu/~pcwer/report/ Kazakhstan1995.html
Amy Jaffe (U.S policy Towards the Caspian Region: can the Wish –List be, Realized?) in

5

Gennady Chufrin(ed.) (The Security of the Caspian sea Region) oxford University Press, oxford,
2001, p.136
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تراجع ادارة اوباما عن االهتمام بهذه املنطقة مقابل اهتمامها بدول اسيا يف احمليط اهلادي لذلك قد التشكل الواليات املتحدة تهديداً
حمتمالً للنفوذ الروسي يف كازاخستان او عموم اسيا الوسطى.
ثانياً – الصني :ختتلف الصني عن الواليات املتحدة يف انها دولة حماذية لكازاخستان فهناك حوالي  1600كم من
احلدود املشرتكة بينهما وقد عقد البلدان اتفاقيتني ترسيم حدود بينهما يف نيسان  1449ويف متوز  1443ختلل ذلك اول زيارة
لنزار باييف للصني يف  1448للقاء الرئيس الصيين جيانغ زميني ، 1وقد ادركت الصني منذ اوائل تسعينات القرن املاضي وضع اللعبة
ضمن رؤتها االسرتاتيجية يف وسط اسيا 2فقررت ان تؤدي دورها مع القوى الكربى االكثر رغبة يف احلضور وهو الطرف الروسي
السيما وانها حتمل فعال كثريا من التقاطعات مع اجلانب االمريكي يف حدودها الشرقية واجلنوبية (على احمليط اهلادي واهلندي) لذلك
بدا من الطبيعي انها تود ان تغلق وبشكل نهائي صفحة العداوة واخلصومة مع الروس واليت مل يبق مربر ايديولوجي هلا (بعد سقوط
االحتاد السوفييت) وهكذا وافقت على االندماج يف مشاريع األمن اجلماعي اليت وضعها الروس للمنطقة ،السيما وان هذه الرتتيبات
ستؤمن تهدئة خارجية ملشكلة داخلية معلقة ومقلقة للصني وهي مشكلة مسلمي غرب الصني 8وكان هذا هو االساس الذي جذب
انظار حكومات املنطقة لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون يف  9 1447لكن التعاون االهم بني الصني ودول اسيا الوسطى كما يوضحه
مسار العالقة بني بكني واالستانه هو التعاون االقتصادي والتجاري السيما التالئم وعدم التنافس مابني االثنني فكازاخستان لتصدر
_____________________________________________________________________________________________

(Brief Introduction to Relations Between china and Kazakhstan) china daily in 27-5-2003.

1

www.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-05/27/content_166588.htm

 2كانت العالقات الدبلوماسية قد بدأت اول مرة بني البلدين يف Ibid – 1442/1/8
8

تعرف هذه الفرتة من تاريخ الصني حبقبة مابعد دينغ خياوبينغ Deng Xiaopingالذي اعلن تنصبه عام  1434بعد ارساء النظام االوليغارشى

الصيين (عقب احداث تيان أن من  ) 1434ورغم تنصبه رمسياً اال أن روح النظام الذي ارساه ظلت قائمة على يد خلفائه واوهلم جيانغ زميني Jiang
 zeminوكانت خطة النظ ام الصيين يف تلك الفرتة هي تهدئة االمور على املستوى السياسي السيما بعد النهظة اليت شهدها والرتكيز على تطوير اجلانب
االقتصادي السيما وان الصني كان ينتظرها استحقاق مهم خارجياً وهو استعادة هونغ كونغ وماكاو هلذا هي مل تكن تريد اية ازمات يف اسيا الوسطى
بالذات لعدم اثارة حفيظة اجلار الشمالي الروسي ،للمزيد انظر:
Kevin Sheives (China Turns West: Beijing’s contemparary Strategy towards Central Asia) pacific
Affairs, University of British Columbia, Vancouver, vol.79, No.2, summer 2006, p.205.
9

يعترب اقليم كينجيانغ  Xinjiangيف غرب الصني املوطن االول ملسلمي الصني اليوغور  Uygharوهو يشهد خمتلف احلركات االنفصالية ذات

الطابع القومي او الديين او كال االجتاهني ،ومنذ بروز التيارات االسالمية املتشددة يف افغانستان والقوقاز ،اكتسبت هذه احلركات يف الصني زمخاً قوياً
مبواجهة الس لطات الصينية ،وختشى الصني ان يكون ضعف دول اسيا الوسطى سبباً اخر لتقوية اتصال املنظمات املتطرفة وتعاونها يف كل هذه الدول مع
الصني ،لذا كان اتفاقها مع روسيا وحكومات املنطقة قضية مهمة بالنسبة للحكومة الصينية ،انظر:
Elizabeth Van Wie Davis (Uyghur Muslim Ethnic Separatism in xinjiang china Asian Affairs,

Taylorand Francis, Abingdon, vol.35, No.1, Spring 2008, p.27.
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الوقود (النفط والغاز) الذي حت تاجة الصني باالضافة للمعادن االخرى بينما السوق الكازاخية متعطشة للمنتوجات الصناعية الصينية
بل ان الصني قامت بضغ الرساميل اىل كازاخستان الستثمارها يف صناعة الوقود هناك فقامت بشراء شركة برتو كازاخستان باالضافة
اىل قرار ربط هذه احلقول الكازاخية باالستهالك الصيين حصراً من خالل مشروع االنابيب 1كما قامت الصني بنفس الشي يف
 2004مع شركة (مانغيز تاوموناي غاز) املتخصصة يف انتاج املنغنيز والغاز يف كازاخستان مببلغ عشرة مليارات دوالر.

2

وبذلك يبدو وكأن مسار العالقات مابني النفوذ السياسي الروسي والنفوذ االقتصادي الصني متوافقاً يف كازاخستان وآسيا
الوسطى عموماً مبا يوحي بعدم وجود مايهدد النفوذ الروسي هناك او مبا يؤدي اىل صدام بني النفوذين الروسي والصيين .ومايؤكد
ذلك هو املصلحة االمنية املشرتكة للطرفني الروسي والصيين بضمان عدم سيطرة القوى االسالمية املتطرفة على مقاليد احلكم يف دول
اسيا الوسطى او التهديد باسقاط النظم العلمانية يف تلك الدول بسبب تأثري ذلك بشكل مباشر لألمن يف كال الدولتني (غرب الصني
وجنوب روسيا) لوجود اقليات مسلحة كثيفة للطرفني يف املناطق احملاذية هلما مع اسيا الوسطى 8لكن حماولة استشفاق املستقبل يشري
اىل احتماالت مغايرة عما يرمسه الواقع احلالي ،فعامل اليوم يثبت اكثر من اي وقت مضى اهمية االقتصاد كأساس وخلفية الي نفوذ
سياسي ،واالقتصاد الروسي يعاني اآلن من ازمات حادة مرشحة للتفاقم مستقبال بشكل خطري 9السيما مع ازياد مغامرات االدارة
_____________________________________________________________________________________________
1

وامسها الرمسي (معاهدة تعميق الثقة العسكرية يف حدود اقاليم املنطقة) وحتوي دول روسيا والصني وكازاخستان قرغيزستان وطاجكستان وكان

االجتماع االول يف شنغهاي طبعا فيما عقد الثاني يف السنة التالية يف موسكو والثالث بعده سنة يف املاتاي كازاخستان ،انظر:
Khalid Rahman (The Shanghai Cooperation Organization: prospects and Opportunities) policy
perspectives, Pluto Journals, London, vol.4, No.1, January June 2007, p.129.
2

كلفت صفقة االستحواذ على الشركة الكازاخية زائداً مشروع مد االنانبيب الصيين حوالي 9833مليار دوالر وهو اضخم استثمار صني يف جمال

الطاقة خارج حدودها ،انظر:

Christopher Pala (china pays dearly for Kazakhstan oil) The Newyork Times, Newyork, 17-3-2006.
8

يتميز نشاط اجلماعات االسالمية املسلحة يف اسيا الوسطى بوجود مجاعات عابرة للحدود وتعمل ضمن جمال كل دول اسيا الوسطى مثل مجاعة

جماهدي آسيا الوسطى ( )JCAMاو بوجود مجاعات تتخصص يف دولة معنية بشكل رئيس دون نفي امكانية او احتمال وجود فروع هلا يف بقية دول آسيا
الوسطى مثل حزب التحرير ( )HUTالذي ينشط يف كازاخستان بشكل رئيسي كما أن هناك مجاعات متثل خطراً على االمن الصيين مثل منظمة حترير
شرق تركستان ( ) ETLOاو االمن الروسي مثل جملس الشورى العسكري االعلى للقوات املتحدة للمجاهدين يف القوقاز ()HMMSUFMO
)Mariya Y. omelicheva (The Ethnic Dimension of Religious Extremism and Terrorism in Central Asia

international political science Review, sage, London, vol. 31, No.2, March 2010, p.p.167-186.

9

كانت روسيا ايام االحتاد السوفييت دولة صناعية وان مل تدخل دورة التنافس الرأمسالي مع الدول الصناعية االخرى وبعد انهيار االحتاد السوفييت

انهارت الصناعة والزراعة وكل مرافق احلياة االقتصادية وكانت روسيا يف ازمه اقتصادية خانقه السيما مع موجة االنفتاح ومل ينتعش االقتصاد الروسي
بالشكل املعروف اال بعد عام  2000مع صعود اسعار النفط بعد ان حتولت روسيا اىل مصدر للنفط (بعد ان كانت مستهلكة له ايام االحتاد السوفييت)
ورغم ازمه  2003االقتصادية العاملية ،اال ان االقتصاد الروسي من ا مرة ثانية بفضل واردات النفط والغاز وهي تعترب االن رابع مصدر للطاقة اما الصناعة
فلم يزود معدل مشاركتها يف االقتصاد عن  %8فقط طيلة الفرتة من  2018-2007ماعدا الصناعات العسكرية اليت تستهلك لوحدها  %20من اليد
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الروسية العسكرية خارج احلدود يف اوكرانيا وجورجيا وسوريا ..اخل  ،واحتمال دخول روسيا سباق تسلح جديد بعد احلديث عن
رؤية االدارة االمريكية يف ضرورة حتديث الرتسانه العسكرية االمريكية 1وهذا سينعكس عاجالً أو آجالً على مظاهر القوة الروسية
واليت قد التضطراىل التصارع مع اي قوة أخرى بل ستضطر لالنسحاب طوعياً من مناطق نفوذها التقليدية ،واسيا الوسطى تبقى مع
كل اهميتها ،اقل حساسية بالنسبة للروس من مناطق شرق اوربا ،لذلك فأن ازمات روسيا االقتصادية والسياسية ستكون مرشحة
للظهور يف اسيا الوسطى قبل غريها ،عندها ستكون الصني حاضرة بنفوذها االقتصادي وقوتها العسكرية للحلول يف تلك املناطق بدالً
من النفوذ الروسي اآلفل ،السيما وان الواليات املتحدة تبدو غري راغبة اآلن او مستقبالً ملد نفوذها اىل مناطق جديدة مع مصاعبها
اليت تواجهها حالياً يف مناطق نفوذها التقليدية يف الشرق االوسط.

العاملة يف روسيا ،ورغم ان روسيا تعترب ثاني مصدر السالح يف العامل اال ان الواقع يؤكد ان عجل مشاركة واردات الصناعات العسكرية يف االقتصاد
الروسي مل تصل اىل  % 8من حجم هذا االقتصاد ،السيما وان اجليش الروسي نفسه هو من اهم مستهلكي هذه الصناعة ،انظر:
)Anatoly Zhupley (Economic internationalization of Russia: Roots, Trends, and Scenarios

international political science Review, Sage, London, vol.29, No.1 January 2008, p.105.

1

برغم مظاهر الود اليت سادت بني بوتني وترامب ابان محلة االخري للرتشح للرئاسة ،اال ان حديث ترامب عن ضرورة حتسني الرتسانة العسكرية

وتطويرها سيهدد باشعال سباق تسليح جديد بني العمالقني شبيه بذلك الذي قاد اىل انهيار االحتاد والسوفييت يف الثمانينات ،انظر:
Michael D. shear and David E. Sanger (Trumps Says V.S would Outmatch Rivals in a New

Nuclear Arms Race) The New York Times, New York, 23-12-2016.
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املطلب الثاني :هشاشة النظام السياسي
قامت االنظمة السياسية يف اسيا الوسطى منذ البداية على يد قيادات تابعة ملوسكو تارخيياً 1ومل تورث هذه االنظمة والءها
ملوسكو يف اجلمهوريات الوليدة فحسب بل اورثت ايضاً كل صفات احلكم االوتوقراطي اليها ايضاً ومنت يف هذه اجلمهوريات نفس
الطبقات احلاكمة السابقة يف اجلمهوريات السوفيتية سواء من حيث تغلغل التبعية لديهم ملوسكو او من حيث اهليمنة املطلقة هلذه
ال نخب على احلياة السياسية يف هذه الدول اجلديدة وهكذا اصحبت هناك عالقة عضوية منفعية متبادلة بني هذه النخب وموسكو
شبيهة بالعالقة اليت كانت بني املراكز الكومربا دورية وبني دول االستثمار يف القرون السابقة 2فروسيا جباجة هلذه النظم البقاء
سيطرتها ونفوذها عليها ،وهذه النظم بدورها حباجة لروسيا لتدعيم وجودها بالسلطة ومدها باسباب السيطرة على شعوبها بسبب
افتقاد هذه النظم للشرعية الدميقراطية اليت اصبحت مطلباً اساسياً لكل شعوب املنطقة  ،كما لكل شعوب العامل .وتعترب كازاخستان
منوذجاً حياً هلذا التعايش املتبادل بني النخب احلاكمة يف اسيا الوسطى وبني موسكو ،فحاجة حكام كازاخستان لروسيا تنبع كما
اسلفنا من افتقارها للشرعية الدميوقراطية امام شعوبها ،ورغم وجود انتخابات برملانية واخرى رئاسية الختيار رئيس البالد ،اال ان
انتخابات الرئاسة فصلت على مقاس زعيم البالد بشكل واضح حتى من الناحية الدستورية 8اي ان الدستور يصنع وبشكل قانوني
من نزار باييف دكتاتورا رمسياً للدولة!! ويف  24ابريل/نيسان من عام 2012مت انتخاب نزار باييف للرئاسة للمرة اخلامسة بعد
حصوله على  %43من االصوات!! 9اما بالنسبة للربملان الكازاخي فهو ينقسم اىل جملس االول ويعرف باجمللس ( 1)Majilisوالثاني
_____________________________________________________________________________________________

Mohammad Ibrahim (The political Role of Russia: ibed, p.47.

1

 2انشأت الدول االستثمارية السيما يف اسيا القرنني الثامن عشر والتاسع عشر حكومات او ادارات حملية تدير البلد املستعمر (بفتح امليم) نيابة عن البلد
املستعمر (بكسر امليم) اطلق عليها إ سم الكومربا دور وهي كلمة ذات اصول برتغالية تعين الشاري وقد نشأ املصطلح اول مرة لالشارة اىل شخص من اهل
البالد االصليني يعمل كخادم للشركات التجارية يف مدينة غوانغزو حيث كانت املستعمرة الربتغالية جنوب الصني ،انظر:

M.Amir Iqbal, M. Shahbaz Arifand Anila Jamil (An Analysis of the Role of comprador class:

AnNeo- Colonial Study of A case of Exploding Mangoes British Journal of English linguistics,
European Center for Research Training and Development, Gillingham, vol.3, No.2, May 2015, p.9).
8

رغم ان الفقرة اخلامسة من املادة  92من الدستور الكازخي نصت على عدم جواز انتخاب الرئيس لدورتني متتاليتني اال انها قررت استثناء اول

رئيس لكازاخستان من هذه الشرط!!! وسريانه على من يأتي بعده ويف املادة  97مت اقرار عدم املس بشخص رئيس الدولة وان كرامته وهيبته من كرامة
الدولة !! وان كل مصاريفه تكون على حساب الدولة (اي بدون راتب حمدد!!) ومبوجب املادة  9من نفس الفقرة فان الرئيس وقراراته هلا سلطات مطلقة
الميكن ردها او االعرتاض عليها!! للمزيد ميكن االطالع على نص دستور كازاخستان.أنظر:
)(constitution of Kazakhstan
www.parlam.kz/en/constitution.
(Kazakhstan Strong man Leader Re-Elected with 97,0% Amid Record voter Turnout) RT in 27-

4

4-2015.

https://www.rt.com/news/253153- Kazakhstan-presiden-election-
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هو جملس الشيوخ 2وكل هذه االشكال واملظاهر الدميوقراطية ال ختفي حقيقة ان حزب رئيس الدولة وامسه الرمسي (حزب الشعب
الدميقراطي) واملعروف باسم نور اوتان (( ) Nur Otanاي ابو الوطن املشع!!) والذي حيوي اكثر من ثالثة ارباع مليون عضو قد
حاز اكثر من  %32من االصوات اي حوالي  %37من مقاعد الربملان يف اجملليس 8ورغم وجود احزاب اخرى يف البالد 9فأن كل
العملية السياسية كانت عملية شكلية لتجميل صورة النظام الدكتاتوري املقنع الذي حيكم البالد منذ استقالهلا.
وتؤكد منظمة مراقبة حقوق االنسان قيام نظام كازاخستان بالعديد من االنتهاكات مثل تقييد حرية االجتماع واحلديث
وممارسة الشعائر الدينية حيث قامت السلطات باعتقال العشرات واغالق الصحف بعد اجتماعات سلمية يف  2019ومنعت
املواطنني من اداء الشعائر الدينية 2وقد لعب السياسي املعارض فالدميري ايفانوفيتش كوزلوف دوراً كبريا يف قيادة شعبه وتعريف الرأي

 1اجمللس ( )Majilisهو الربملان االساس للدولة وهو مكون من  106مقاعد منتخبني خلمس سنوات وقد من هذا اجمللس بثمان دورات انتخابية حتى
االن انظر:
(Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan).
www.parlam.kz/en/mazhilis
2

ورغم انه ليس الربملان الفعلي للبالد لكنه هو من يطلق عليه اسم الربملان وعملية االنتخاب فيه حتوي قدر من التعقيد بني خمتلف املناطق كما انه يتم

التجديد لبعض اعضاءه منتصف اعدة و  12من اعضائه يتم اختيارهم من الرئيس !! وله صالحيات مشرتكة مع اجمللس واخرى خاصة به للمزيد حول هذا
اجلزء انظر:
(Parliament of the Republic of Kazakhstan).
www.parlam.kz/mycustompage.htm?aspxerrorpath=/en/sennate/history.

A.A.Morozov (people’s Democratic Nur Otan Party- Factor of political consolidation) Kazakhstan
modernization/posts/people-s-

–

Studies,kisi.kz/en/categories/political

Strategic

for

3

Institute

democratic.
9

مثل حزب االمة الواسعة االجتماعي الدميقراطي ( )N.S.D.Pوهو اشرتاكي النزعة وحزب اخليار الدميوقراطي لكازاخستان ( )DCKوالذي يعترب

من احزاب املعارضة الشديدة ضد حكم نزار باييف واحلزب الشيوعي الكازخي ( )CPKوقد شهد الكثري من االنقسامات لكنه مازال صامدا ومعارضاً
لرئيسه السابق نزار باييف وهناك حزب القرية االجتماعي الدميقرا طي وهو من االحزاب املعارضة وحزب الشعب الشيوعي لكازاخستان ()CPPK
واحلزب الدميقراطي وحزب الوطنيني وحزب القرصان (وخو جزاء من جمموعة احزاب مماثلة يف اوربا تدعم احلرية الفردية) وحزب روحانيات (اي
الروحانيات) كما تكون حتالف من حزبي امسه (حنالف من اجل كازاخستان وبس) وكل هذه االحزاب مل تصل بذل اصواتها حمتمة اىل  %2من اصوات
الناخبني ،انظر:
Anthony Clive Bowyer (Parliament and political parties in Kazakhstan) central Asia –Caucasus
Institute, Massachusetts, 2016, p.p12-38.
(World Report 2015: Kazakhstan).

5

http://www.huw.org/world-report/2015/country-chapters/
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العام العاملي بأزمة احلريات يف بلده 1والذي اعتقل يف  2012وبقي رهن االعتقال تسعة اشهر قبل حماكمته بتهمة اثارة النبضاء
االجتماعية والدعوة اىل عصيان الدستور وتأسيس منظمة اجرامية 2وذلك اثر احداث جاناوزين 8يف  2011او بالطبع كان جزء من
الغضب منصب على فساد الرئيس وعائلة الرئيس باالضافة اىل القمع احلكومي 9وكما نرى فأن النفوذ الروسي مرتبط بشدة بالنظام
_____________________________________________________________________________________________
1

 Valdimir kazlovصحفي وسياسي وزعيم املعارضة الدميقراطية يف كازاخستان واحد مرشحي االنتخابات الرئاسية يف  2012من مواليد

 1470وهو مؤسس اول قناة تلفزيونية اهلية يف كازاخستان ( )Aktauladaالنظم اىل حزب اخليار الدميقراطي يف  2001وقد تأثر باحداث الثورة
الربتقالية يف اوكرانيا عام  2009وبعد حظر حزب اخليار الدميقراطي قام بتأسيس حزب التقدم ( )Algalيف  2002واصبح قائده يف  2006وهو اآلن
واحد من اوسع احزا ب املعارضة انتشارا رغم رفض السلطات اعطاءه رخصة بالعمل وانضم حزبه اىل حركه خلق ميداني (جبهة الشعب) يف انتقاد النظام
السياسي ،عرف برحالته اىل دول الغرب لتشجيعها على انهاج سياسة موحدة جتاه االنتهاكات يف بلدة ،وقد مت ابعاده عن انتخابات الرئاسة يف 2012
واليت فاز بها نزار باييف حبوالي  % 4282من االصوات ،وقد قام كوزلوف واعضاء حزبه حبملة تربعات لشراء املؤن واخليام لعمال النفط املضربني

 zhanaozenملدة سبعة اشهر وكان كوزلون قد نظم حماضرات للمضربني والذي قمعوا بقسوة على يد البوليس مما ادى اىل مقتل العشرات ،وقد دعي
كوزلوف من قبل االحتاد االوربي ملناقشة االحداث يف بلده وثم اغتياله بعد عودته ،انظر:
Margarita Assenova (Trail of Valdimir kozlov Starts in Actau, Kazakhstan) Jamestown Foundation In
17-8-2012
http://Jamestown.org/program/trail-of-valdimir-kozlov
(Kazakh Opposition Leader charged, Assocaites Say) Fox News World, 27-6-2012

2

www.foxnews.com/word/2012/06/27/kazakh-opposition-Leader

 Zanaozen 8مدينة كازاخستانية غرب مقاطعة مانغ ستاو وهي توصف بانها مدينة صناعية وتقع قرب حقل اوزن النفطي وقد بدات احلوادث فيها
يف حزيران  2011حيث قام عمال النفط بإضراب بسبب عدم دفع خمصصات اخلطورة هلم وعدم زيادة رواتبهم او حتسني اوضاعهم املعاشية بشكل عام
وقد اصدرت احملكمة قرارها بعدم شرعية اإلضراب وقامت شركة النفط بطرد حوالي الف عامل ،وقام العمال باحتالل ساحة املدينة الرئيسية يف حركة
احتجاجية مطالبني متثيل نقابي افضل واالعرتاف مبطالب العمال ،وظل االضراب واالحتجاج الشهر وبدأ االضراب بالتوسع يشمل مطالب سياسية مثل
املطالبة بتأسيس احزاب بعيدة عن هيمنة النظام وبتحسني اوضاع حقوق االنسان وحدثت اول صدامات مع الشرطة يف  12/17اليت حاولت اجالءهم عن
الساحة الرئيسية قبل حلول موعد (يوم االستقالل) وقد اكد املتظاهرون ان الشرطة فتحت النار على احملتجني العزل ،فيما ادعت الشرطة بان عصابات من
املشاغبني بدات بالتحر برجال الشرطة واليت ادعت مقتل  11شخصاً فقط فيما اكدت املعارضة سقوط العشرات مابني قتلى وجرحى وقد ادعى (املدعي
العام) ان معظم القتلى كانوا من احملتف لني بيوم االستقالل والذين قتلوا على يد احملتجني!!! وقد قامت الشرطة الحقاً باعتقال احملتجني على هذه املذحبة يف
مدينة (املاتي) كما قام القادة العماليون (كاالمكاس) و (كاراجانباس) باضرابات مشابهة كما قام عمال قرية (شتي،ي) بتحطيم سكة احلديد القريبة منهم
وحدثت حوادث مشابهة يف مدن كثرية اخرى.
James Kilner (State of Emergerncy Declared in Town in western Kazakhstan after Riots) The

Telegraph, London, 17-12-2011.

 9يف زيادة نزار باييف القليم مانغستاو بعد انتهاء اعمال العنف ،صرح يف  12/22عندما كان يف مدينة اكتاو بانه سيطلق النار على ابن زوجته تيمور
كولباييف النه كان املتسبب االول باالزمة الن االخري كان رئيس صندوق دعم مدينة جاناوزين باالضافة اىل امتالكه مؤسسة (سامروك كازينا) واليت تدير
العديد من االمالك بضمنها شركة الغاز (كازموناي غاز) للمزيد حول فساد العائلة احلاكمة انظر:
Glenn R. Simpson and Susan Schmidt (Kazakhstan Corruption: Exile Alleges New Details) the Wall

Street Journal, New York, 22-7-2008.
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الفاسد يف كازاخستان هلذا فأن جزاءاً كبريا من الرفض الشع،ي جتاه النظام اصبح منصباً بطبيعة احلال لتحالف النظام مع موسكو
خصوصاً ان االخرية كانت ومازالت تعترب كل معارضة هلا او لالنظمة احلليفة هلا من قبيل التأثر الغربي 1هلذا فأن سقوط هذه االنظمة
سيكون ايذانا سقوط النفوذ الروسي هلا امر شبيه سقوط نفوذ االحتاد السوفييت السابق يف الدول احلليفة مبجرد سقوط االنظمة املوالية
لسوفيت يف دول اوربا الشرقية ،ومرة اخرى خصوصاً بعد جمئ فالدمريبوتني ،وعودت النفوذ الروسي جزء منها نتيجة دعم روسيا
للنظم ال دكتاتورية بشكل عام وللنظم السياسية يف آسيا الوسطى بشكل خاص ،ومميزعن البقية لكن سقوط االنظمة املوالية ملوسكو
السوفيتية يف اوربا الشرقية ،احل حملها انظمة دميقراطية لربالية ،او يف طريقها اىل الليربالية خصوصاً بعد انتماءها لالحتاد االوربي ،اما
بالنسبة لدول اس يا الوسطى فهناك بديل آخر لالنظمة الدكتاتورية احلالية غري البديل اللربالي الدميوقراطي ،اال وهو بديل احلركات
االسالمية املتطرفة الذي سبق ونوهنا اليه ،ورغم ان الكثري من حمللي احلركات اجلهادية يعتربون كازاخستان من اقل دول اسيا
الوسطى تعرضه لالرهاب االسالمي بسبب قرار حكامها باعتماد العلمانية يف دستورها دون بقية دول اسيا الوسطي ،اال ان املدعى
العام اصدر الئحة بامساء احلركات اجلهادية االسالمية احملظورة يف كازاخستان واليت اقرت من قبل احملكمة العليا يف 2007/10/12
 2وبالذات عناصر حزب التحرير 8وهو احلركة االقوى انتشارا يف كازاخستان خصوصاً يف جنوب البالد منذ التسعينات عقب انهيار
االحتاد السوفييت ومالبثت احلركة ان انتشرت حتى يف الشمال مع مطلع القرن اجلديد ويف احلادثة االرهابية الشهرية اليت وقعت
اوزباكستان  2009اقر االرهابيون انهم تدربوا يف كازاخستان اليت اصبحت كما يبدو موئالً خمتلف اجلماعات االرهابية 9باالضافة
اىل تنامي نشاط مجاعة جماهدي آسيا الوسطى والذين يعتربون أول من بدا بالعمليات االرهابية هناك 2وهلذا فأن النظام السياسي
الدكتاتوري والقمع ي والفاسد مهدد بالسقوط اما على يد اجلماعات اللربالية او اجلهادية يف نهاية املطاف ،ويف حني ترى اجلماعات
_____________________________________________________________________________________________

 1مل يكن يف ذهن بوتني اي حتليل معمق لظاهرة املعارضة ومطالب ها ال بالنسبة لدولته وال حللفاءها سواء كانوا يف اسيا الوسطى او يف سوريا حالياً ،وهذا
عائد على ظاهرة التسطبح السياسية يف الفعليه احلاكمة لبوتني ،انظر:

Jan H. Robertson (Insde the Mind of Vladimir Putin) the Telegraph, London, 24-2-2015.

2

وهي (احلركة االس المية يف اوزباكستان) و (حزب التحرير االسالمي) و (مجاعة جماهدى اسيا الوسطى) و (احلزب االسالمي تركستان الشرقية) و

(شكر طيبة) باالضافة جلماعات اسالمية عاملية كالقاعدة وطالبان واالخوان املسلمني ،انظر:
(Kazakhstan Uodates List of Bauned Terrorist Groups) Radio free Europe in 12/10/2006
www.rferl.org/a/107198.html
8

حزب التحرير منظمة عاملية تهدف اىل اقامة اخلالفة االسالمية تأسست يف القدس عام  1428على يد النبهاني ،انظر :عدنان عبدالرحيم الصوص

(حزب التحرير االسالمي والتخليل السياسي) دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،يافا ،2018 ،ص.28
(Hizb ut-Tahrir Network Dismantled in Kazakhstan) Inter Faxin 22-12-2006

4

www.interfax-religion.com/?act=newsanddiv=2412
 2وإمسها الرمسي احتاد اجلهاد االسالمي بعد ان انشقت من احلركه االسالمية االوزبكية عام  ،2002انظر:
(Attack and Suiede Bombing in a Kazakh City. Four Dead) Romandie 12-11-2011
www.romandie.com/news/n/-Attaque_et_attentat_sucide_dans_une
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اللربالية روسيا مبثابة حليف خلصمها وعدو للدميقراطية واللربالية ،فأن اجلماعات اجلهادية تعترب موسكو من اعظم اعداءها بسبب
مسيحيتها من جهة وقمعها للحركات االسالمية يف داخل بلدها يف الشيشان والداغستان وغريها من اجلهات ،اي ان النفوذ الروسي
حمكوم بالسقوط سواء على يد هذه اجلهة او تلك.

اخلامتة:
بالرغم من إن كازاخستان قد حصلت على استقالهلا منذ فرتة ،إال انها الزالت تعيش أوضاع وظروف وحتديات خمتلفة
ومن أجل أن تواجه كل ذلك ،ومن أجل ان تتخلص من اإلرث االستعماري للحكم السوفييت حتتاج اىل وقت طويل وجهود مضنية
وكبرية فهناك الالعبون اجليوسرتاجتيون الفاعلون أو النشيطون الدول اليت تتملك القدرة واإلرادة الالزمة ملمارسة النفوذ والتأثري فيما
وراء حدودها ،ان األولوية احملركة لتوجه السياسة الكازاخية ومنذ استقالهلا متثلت يف مقاومة اهليمنة اخلارجية والدفاع عن اجلذور
احلضارية والثقافية يف مواجهة اجتياح يعمل على اقتالعها ،لكن شدة وتنوع التنافس الدولي واإلقليمي على منطقة آسيا الوسطى
ومنها كازاخستان يؤكد ضعف وحمدودية قدرات تلك الدول على املواجهة وكما بيننا ،إن دول اليت استقلت عن االحتاد السوفييت
السابق مبا فيها كازاخ ستان ولدت ضعيفة وتعاني من هشاشة بنيوية جتعلها غري مهيأة لبلوغ الكفاية األمنية بنفسها وذلك يدفعها إىل
البحث عن من يضمن أو يكفل ذلك األمن هلا من اخلارج  ،يف بداية أستقالهلا حاولت أن تبعد نفسها عن الوريث السابق االحتاد
السوفييت بقربها مع الواليات املتحدة واالحتاد األوربي ،إال أن بسبب االحداث وخصوصاً احداث /11سبتمر وماتالها الغزو
االمريكي ألفغانستان والعراق ،أصبحت دول منطقة آسيا الوسطي منطقة من املناطق الرخوة لتواجه الكثري من التحديات خصوصاً
األمنية وخالفات حدودية ،مما شجعت الدول إىل البحث عن املساعدة اخلارجية ،ومن الطبيعي أن يعين هذا ضعفها أمام اخلارج
والذي يزيده أو حيفزه املشكالت والتحديات األخرى كالتحديات البيئية ومشكالت الالجئني والصراعات العرقية وحتى الدينية
وكل ذلك جيعل القرارات تأتي من اخلارج ،وهذا االعتماد على اخلارج اليقف عند وجهة واحدة وإمنا يرتاوح أو يتقلب حسب ما
تقتضيه مصاحل تلك الدول .تارة االعتماد على اجلانب االمريكي وتارة على اجلانب الروسي بأعتبارهما أقوى من يؤثر يف تلك
الدول .وكل واحدة منهما تظهر نفسها بأنها الطرف املفيد لتلك الدول.
لكن حسب ماتوصلت اليه أن مواقف النظم احلاكمة هي اليت تقرر ما تنتهج دول املنطقة عموماً وكازاخستان موضوع
حبثنا خصوصاً .فجميع الدول إذا أحست ان املواقف الروسية يف صاحلها فإنها تعمل على االستمرار والبقاء مع روسيا ،أما بالنسبة
للعالقات مع الواليات املتحدة االمريكية فتداخل مصاحل من جهة وتعارض املصاحل من جهة خصوصاً عندما يكون احلديث عن
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،األمر هذا جعلت الدول تقرتب مرة أخرى اىل روسيا ،ودول املنطقة ومنذ استقالهلا والزالت تعيش
أوضاع وظروف وحتديات خمتلفة ومن أجل أن تواجه كل ذلك ،ومن أجل أن تتخلص من اإلرث االستعماري للحكم السوفييت
حتتاج إىل وقت طويل ،وهذا يستلزم إتباع كازاخستان سياسة تغلب عليها املصلحة واإلرادة الوطنية يف ظل حكم ديقراطي حقيقي
كي يتمكن من خالهلا تطوير أوضاعها السياسية واألمنية وحتقيق تنميتها االقتصادية بأساليب تعمل فيها على استثمار ثرواتها مواردها
754

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص257 -237
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

واستخدامها بشكل إجيابي سواء يف الوضع الداخلي أو يف عالقاتها اخلارجية اإلقليمية والدولية ومن خالهلا دولة هلا قدرتها ومكانتها
يف النظام الدولي.
وأرى إدارة نزار باييف حتاول حتقيق التوازن بني العالقات مع روسيا والواليات املتحدة من خالل بيع النفط والغاز
الطبيعي جلارتها الشمالية روسيا بأسعار منخفضة مع مساعدة الواليات املتحدة يف احلرب ضد اإلرهاب.
وحتاول كازاخستان الدخول يف املنظمات والتحالفات الدولية أو إقليمية لضمان أمنها و أقتصادها.
فهي عضو يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا (واليت رأسها يف عام  ،)2010جملس الشراكه األورا اطلسية ،ورابطة
الدول املستقلة ،ومنظمة شنغهاي للتعاون ،وشراكة الناتو من أجل السالم.
وألجل تطوير أقتصادها حتاول كازاخستان وبدون تردد الدخول يف إتفاقات واحتادات كمركية عديدة فهي شكلت احتاداً
كمركياً مع روسيا ورسيا البيضاء واليت مت حتويلها إىل فضاء اقتصادي مشرتك يف عام  ،2012كذلك أنشأت اجلماعة االقتصادية
االورا اسيوية مع قريغزستان وطاجكستان ،من هنا يتبني أن كازاخستان حتاول لتحقيق التكامل بني البلدان املنطقة يف آسيا الوسطي
والتكامل الدولي يف املنطقة.
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