
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 كازاخستان يف السياسية التداعيات

 مساعدهتا توكاييف جومرت قاسم رئيسها طلب بعدما كازاخستان يف اجلماعي األمن معاهدة ابسم روسيا تدخلت :السؤال
 روسيا واهتمت... فجأة وسعتت مث الضعف إىل املسال الغاز أسعار رفع إثر على اندلعت اليت بالده يف االحتجاجات مخادإ على
 بتدبري القومي األمن جلنة مدير اهتام أُعلن وكذلك. االحتجاجات وإاثرة البالد شؤون يف التدخل يف أمريكا وخاصة خارجية قوى

 املوقف هو وما؟ اجلماعي األمن معاهدة ابسم السرعة هبذه روسيا تدخلت وملاذا؟ االحتجاجات هذه خلفية فما انقالب، حماولة
 ؟ذلك جتاه ألمريكيا

 :التالية األمور نستعرض أعاله التساؤالت على اجلواب يتضح لكي :اجلواب

 ولكن ،2كلم مليون 2.7 عن تزيد املساحة واسع إسالمي بلد الوسطى آسيا يف الغربية تركستان من كجزء كازاخستان إن -1
 يف ويعيش. %75 نسبتهم تتجاوز املسلمني من مأكثره مليوان 19 حنو عددهم يبلغ حيث ملساحته ابلنسبة قليلون سكانه

 اقتصاداي لروسيا مهما   البلد ويعد. مليون 3.5 حنو أي السكان من %20 يشكلون هنمإ يقال كبرية، روسية أقلية كازاخستان
 ولكنه ،1991 عام استقالله أعلن أن إىل السوفيايت، االحتاد عهد على املباشرة الروسية السيطرة حتت كان حيث وجيوسياسيا،

 املطار وفيه. شنغهاي ومبعاهدة اجلماعي األمن مبعاهدة وكذلك املستقلة الدول مبجموعة يعرف ما ضمن بروسيا مرتبطا بقي
. اهلائلة ثرواته على تستحوذ روسيا وكانت. الفضائية املركبات حاملة الصواريخ منه تنطلق الذي ابيكمور موقع يف الروسي الفضائي

.. النفط من برميل مليون 1.5 من أكثر يوميا وينتج للبالد احمللي الناتج إمجايل من %21 نسبته ما يشكل ثحي ابلنفط غين فهو
 فيه وتتوفر. طن مليون 1.5 يبلغ اليورانيوم من ا  ياحتياط اإلسالمي البلد هذا لدى فإن العامل، يف لليورانيوم املنتجني أكرب من ويعد

 .الطبيعي الغاز من 3م ليونيتر  2 حنو اآلن حىت فاملكتشف الطبيعي الغاز وكذلك والفحم الكرومو  واحلديد املنغنيز من كبرية كميات
 يف احليوي نفوذها منطقة روسيا تعتربه فيما أوكرانيا بعد الثاين املركز يف تقع فهي سيارو ل ابلنسبة مهمة خستاناز كا فإن وهكذا
 عنها استقلت اليت كرانياو أل حدث ما يتكرر ال حىت عليها االستحواذ ستمرارا يف الوسع تبذل فهي وهلذا ،السابق السوفيييت الفضاء

 !خستاناز اك مثل مسا  ا وليس فعال  

 الصني حدود وعلى اجلنوبية، روسيا حدود على تقع حيث مهم موقعها فإن خستان،از اك أمهية كذلك تدرك مريكاأ إن -2
 املنطقة، يف اإلقليمي النفوذ من وحترمها اجلهة هذه من روسيا لتطوق البلد يف نفوذها تبسط أن يف أمريكا تطمع هنا ومن الغربية،
 من الوسطى آسيا دول ابقي ذهاب إىل يؤدي رمبا روسيا يد من البلد هذا ذهاب إن مث. أخرى جهة من للصني تطويقها جبانب
 تعرتف دولة أول فكانت خستاناز اك قاللاست إعالن منذ مريكيألا االهتمام هذا ظهر وقد. نفوذها حتت من واخلروج روسيا حتكم

 يف والغاز النفط صناعة من الكثري على فاستحوذت هناك إىل تدخل األمريكية الشركات بدأت مث ومن كازاخستان، ابستقالل
، للبالد السنوي الناتج ثلث يشكل الذي "تنغيز" نفط حقل من %50 على األمريكية شيفرون شركة تستحوذ فمثال البالد،
 صادرات من %90 )"حنو أن فيذكر. كازاخستان يف الطاقة موارد من جزء على تستحوذ بدأت األوروبية الشركات وكذلك

 األمريكية النفط شركات وأكرب الغريب، املال لرأس ومملوكة مقيدة تقريبا وكلها والغاز، كالنفط الطاقة موارد هي كازاخستان
 إىل ذلك جتاوزت وإمنا والغاز النفط شركات على مريكاأ حماوالت تقتصر ومل .(8/1/2022 الروسية سبوتنيك وكالة ...واألوروبية"



 مث ،2019 عام آذار يف استقالته أعلن حىت 1989 عام منذ حكمها الذي نزارابييف إدارة خالل العسكرية االتفاقات بعض توقيع
 فلم ذلك ومع ...فاعلة عسكرية اتفاقات عقد من مريكاأ منعت روسيا مع الوطيدة عالقتهما لكن ،ذلك بعد خلفه فرتة خالل
 اجلنرال آنذاك األمريكية املركزية القيادة قائد قال 2019 شباط يف الشيوخ جملس أمام شهادته فخالل حماوالهتا، من امريكأ تيأس

 اجلزيرة عن نقال ...الوسطى" آسيا يف نضجا العالقات "أكثر) أبهنا كازاخستان مع ةياألمريك العالقات عن فوتيل جوزيف
 ومنذ. الدولتني بني الثنائية العالقات جوانب من مهما   جانبا   والكازاخي األمريكي اجليشني بني االتصاالت وتشكل (6/1/2022

 حزيران يف كازاخستان شرق جنوب يف أجريت اليت ومنها األطراف متعددة عسكرية مناورات خستاناز اك تستضيف 2003 عام
 األمريكي االهتمام على تدل لكنها العادية املناورات إىل أقرب كانت وإن حىت أمريكية تقوا فيها شاركت حيث 2019

 ...االهتمام هذا من ختشى شك ال روسياو  خستان،از اكب
 عفواي   األحداث هذه بدأت فقد! مفاجئ بشكل واتسعت االحتجاجات تلك حدثت عندما روسيا خشية ازدادت ولقد -3

 يوم البالد غريب وأكتاو زاانوزين مدينيت سكان من وذلك املسال، الغاز سعارأل املضاعف رتفاعاال على ابحتجاجات يبدو كما
 املدن أهم ومن مدهنا، أكرب دوتع للبالد القدمية العاصمة وهي اتأ أملا أخرى مدن إىل وامتدت توسعت لكنها ،5/1/2022

 وكالة وذكرت. البلدية مبىن وكذلك املدينة، يف الرائسية اإلقامة مقر متالته النريان أن األنباء وذكرت واملالية، واالقتصادية التجارية
 العاصمة سكان وأن سابقا(، )أستانة سلطان نور العاصمة إدارة مبىن حول أمنيا طوقا فرضت األمن "قوات أن الروسية سبوتنيك
 وسائل وذكرت. اإلنرتنت" انقطاع بسبب النقدية غري املدفوعات توقف وسط واسع نطاق على البنوك من أمواهلم لسحب تسارعوا

 بدأت وهكذا. العمل" عن وتوقفوا االحتجاجات إىل انضموا البالد شرق بلخاش منطقة يف التعدين "عمال أن حملية إعالم
 االحتجاجات بداية "إن) :قائال بالده أحداث على أنقرة يف كازاخستان سفري علق وقد ...عنف أعمال إىل تتحول االحتجاجات

 مسارا اختذت أات أملا مدينة إىل انتقاهلا وعقب. املسال الغاز أسعار رفع ومعارضة املعيشية الظروف بتحسني املطالبة هبدف نتكا
 احلكومة استقالة عن أعلن قد كانو  (6/1/2022 األانضول ...قانونية" وغري حتريضية ممارسات تتخللها وابتت خمتلفا

 بل تتوقف، مل االحتجاجات ولكن. املسال الغاز أسعار وخفضت األوضاع لتهدئة لةحماو  يف 5/1/2022 يوم الكازاخستانية
 !وتطورت توسعت
 :جهتني إىل االهتام توجيه إىل خستاناز كا قبل روسيا التوسع هذا دفع دلق -4
 :أمنية محليةف األوىل اجلهة أما

 مث ومن واالضطراابت، االحتجاجات عن الطرف غضوني كانوا األمن رجال بعض أبن تناقلها مت أخبارا   أن هلا الدافع وكان -أ
. البالد يف األمن حفظ عن املسؤول ماسيموف كرمي املخابرات( )جهاز القومي ألمنا جلنة مدير إىل تشري االهتام أصابع أصبحت

 األمن جلنة لنت)أع ابخليانة، واهتم 8/1/2022 يف إقالته متت ولذلك .احلكم على للسيطرة األوضاع استغل الرجل هذا وكأن  
 من يناير 6 "يف: القومي األمن جلنة بيان وحبسب. ""اخليانة بشبهة ماسيموف، كرمي السابق، رئيسها اعتقال بكازاخستان القومي

 من األول اجلزء من 175 للمادة وفقا العظمى، اخليانة حقيقة يف احملاكمة لغرض حتقيقا القومي األمن جلنة أطلقت العام، هذا
 كازاخستان لرئيس السابق املستشار يرتيسباييف، يرموخاميت وكان (،8/1/2022 يت، آر. كازاخستان" جلمهورية اجلنائي القانون

 ما ووصف. املسؤولني كبار بعض خيانة هو البالد يف ةاألزم أسباب أحد ن)أ مؤخرا صرح قد نزارابييف، سلطان نور السابق،
 وهي صادم، املسلح والتمرد هذه االنقالب حماولة حجم "إن :وقال مسلح"، ومترد انقالب "حماولة أبنه مؤخرا البالد يف حدث
 يت، آر. "فيذيةالتن السلطات وخاصة السلطة، مستوايت أعلى من خونة دون تنفيذها املستحيل من كان وقوية، منظمة حماولة

8/1/2022). 

https://www.gov.kz/memleket/entities/knb/press/news/details/309530?lang=ru


 روسيا، تقودها اليت اجلماعي األمن معاهدة منظمة تدخل طلبه مربرا   الحقا   توكاييف قاسم الكازاخستاين الرئيس أعلن مث -ب
 العنف "أعمال أن وأضاف "...أجانب مسلحني مبشاركة ومدبر منظم عدوان وعمل إرهايب هلجوم تعرضت بالده )"إن: قائال   أعلن

 عمل منشأة 1300 لنحو أضرار إحلاق ومت واملدنيني األمن أجهزة عناصر بني كثريين ضحااي سقوط عن أسفرت اإلرهابيني قبل من
 دوالر" مليار 3و 2 بني ترتاوح اخلسائر وأن شرطة سيارة 500 وإحراق ومصرف جتارة مركز 100 من أكثر على هجمات وشن

 التهديدات مراكز حتييد ومت السيطرة حتت ابت وأنه الوضع استقرار "عن أعلنو  شخص"، آالف 10 حنو "اعتقال معلنا   وأضاف
 .(10/1/2022 اليوم روسيا ...والذخرية" األسلحة ختزين وأماكن خاص بشكل اهلامة االسرتاتيجية املنشآت ضمان ومت اإلرهابية

 أن قبل التدخل قرروا وكأهنم رعة،بس الروس له واستجاب التدخل، روسيا من توكاييف خستاناز اك رئيس طلب وهكذا -ج
 أول إبرسال وقامت ،1992 سنة أسستها اليت اجلماعي األمن منظمة عرب كازاخستان يف العسكري التدخل فباشروا! هو يطلبه
 وآلياهتم جتهيزاهتم مع جندي 2500 شحن التاليني اليومني يف تالها مث (6/1/2022 نت، اجلزيرة ...6/1/2022 عسكرية كتيبة

 من قوات نقل ذلك يف مبا الطارئة املهمة هذه يف روسية عسكرية شحن طائرة 70 عن زيدت ما شاركت وقد اجلو، عرب سكريةالع
 استجاب فقد بوتني الروسي الرئيس إىل خاصة امتنان بعبارات )أتوجه توكاييف قال وهلذا كازاخستان، داخل إىل وقرغيزاي أرمينيا
 األمن معاهدة ملنظمة اجلماعي األمن جمللس مؤمتر يف بوتني صرح ذلك وبعد (7/1/2022 ليوما روسيا... املساعدة لطليب بسرعة

 كازاخستان يف االقتصادي الوضع استغلت والداخلية اخلارجية القوى بعض "إن): قائال 10/1/2022 يوم الفيديو عرب اجلماعي
 اختذت. كازاخستان يف األوضاع تدهور ملنع مهمة جراءاتإ اختاذ من متكنت اجلماعي األمن معاهدة منظمة وإن. أغراضها لتحقيق

 كازاخستان أحداث وإن. البلد هذا رائسة حتددها لفرتة كازاخستان يف ستبقى القوات هذه وإن. احملدد الوقت ويف الضروري القرار
. ملونة بثورات تسمح لن اأهن أظهرت اجلماعي األمن معاهدة منظمة دول وإن اخلارجي للتدخل األخرية تكون ولن األوىل ليست

 يف االجتماعية والشبكات اإللكرتوين الفضاء استخدام يف ترتدد ال القوى بعض أن تؤكد كازاخستان يف األخرية األحداث وإن
 (10/1/2022 اليوم روسيا ...املسلحني" من انئمة خالاي وتشكيل واإلرهابيني املتطرفني جتنيد

 :فخارجية الثانية اجلهة وأما
 كالمه مبنطوق ابألحداث عالقة مريكاأل نأب يذكر مل للمنظمة، اجلماعي األمن مؤمتر خالل تصرحيه يف يذكر مل بوتني نأ ومع

 دور عن حتدثت قد فكانت املفهوم، هذا يؤكد ذلك قبل الروسية اإلعالم وسائل تناقلته وما داللته، يف واضح مفهومه أن إال
 وسائل تناقلته ما وصفت حني ساكي جني األبيض البيت ابسم املتحدثة رد أيضا   هويؤكد ...االحتجاجات يف ألمريكا مفرتض
 هتز اليت الشغب أعمال يف املتحدة للوالايت املفرتضة املسؤولية بشأن روسيا" جانب من جمنونة )"اد عاءات أبهنا الروسية اإلعالم

 عربية، ندبندنتإ. "الروسية التضليل "اسرتاتيجية وتفضح اإلطالق"، على صحيحة "غري املزاعم هذه أن مؤكدة كازاخستان،
 األرميين الوزراء رئيس وهو للمنظمة، احلايل الرئيس أكد فقد اجلماعي األمن منظمة عرب الروسي التدخل ولتربير ،(7/1/2022

 كل أن أي .(7/1/2022 عربية، ندبندنتإ. خارجي" "تدخل إثر على جاء لطلب استجاب التحالف )أبن ابشينيان، نيكول
 داخلية ألسباب فقط ليست األحداث هذه أن ترى ،أمامها من بل ،روسيا ورائها ومن خستاناز كا أن على تدل التصرحيات هذه
 اض التصرحيات األمريكية التالية:استعر  من يتبني األحداث هذه يف األمريكي الضلع وهذا ...فيها ضلع ألمريكا بل

 واحرتام كازاخستان يف املضطرب للوضع سلمي حل )"إجياد إىل تاينسخاالكاز  ريهنظ مع هاتفي اتصال خالل بلينكن دعا -أ
 للمؤسسات الكامل املتحدة الوالايت دعم على شدد بلينكن "إن برايس نيد األمريكية اخلارجية ابسم الناطق وقال اإلعالم"، حرية

 يف األحداث بشأن قلقة أمريكا "إن :وقال اإلنسان" حقوق حيرتم لألزمة سلمي حل عن ودافع كازاخستان يف الدستورية
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 برس فرانس ...اجلماعي األمن معاهدة منظمة مساعدة دون مبفردها التعامل ميكنها اجلمهورية أن تعتقد لكنها كازاخستان،
6/1/2022.) 

 هذا أدين ين)"إن احملتجني على النار إبطالق توكاييف قاسم الكازاخستاين الرئيس تصرحيات على معلقا بلينكن وقال -ب
 قائال أعلن قد الكازاخي الرئيس وكان (9/1/2022 إن إن يس ...أدينها فإنين الوطنية، السياسة هي هذه كانت إذا التصريح

يف اهلجوم على مدينة أملا  شاركوا إرهايب ألف 20 أن" أضافو  إنذار" سابق دون اإلرهابيني على النار إبطالق األوامر "أصدرت
 .ات"أ

 معاهدة منظمة قوات )"إن األمريكية اخلارجية ابسم لناطقا فقال كازاخستان، من الروسية القوات خبروج ريكاأم وطالبت -ج
 (.11/1/2022 نوفسيت ...لوجودها" أساس يوجد ال. تساؤالت يثري وجودها وإن ...كازاخستان تغادر أن جيب اجلماعي األمن

 ،روسيا تدخل دون من مشاكلها حبل وطالبت ،كازاخستان إىل وسيةالر  القوات استدعاء أمريكا معارضة ظهرت ذلك كل فمن
 نفت وقد... بروسيا النظام وارتباط كازاخستان يف الروسي الوجود يعزز ذلك أن تدرك فهي. احملتجني ضد العنف تستعمل ال وأن

 ...اإلنسان حقوق ومراعاة االحتجاجات قمع بعدم يطالب كان خطاهبا هلجة ولكن األحداث، يف بتدخلها االهتامات

 :واخلالصة
 اجلماعي األمن معاهدة بنود تفعيل خلف روسيا وقفت فقد ،كازاخستانل روسيا توليها اليت األمهية مدى سبق مما يتضح -أ
 1992 سنة نفسه االسم حتمل اليت املنظمة أتسيس منذ األوىل املرة هي وهذه والنار ابحلديد خستاناز اك احتجاجات إلمخاد وذلك

 .األمهية تلك مدى على يدل وهذا للمنظمة، تدخل بروز دون أحداث من املعاهدة تلك بلدان ببعض يعصف كان ام رغم
 يف الروسي للنفوذ جديدة ضعف مواطن أبرزت قد كازاخستان يف األمنية األوضاع خلخلة فإن آخر وجه من ولكن -ب

 !بيالروسيا حىت الوسطى آسيا من متتد زماتاأل من بطوق روسيا إبحاطة الغرب يغري قد وهذا السوفيييت احمليط
 عن راضية كانت أهنا ويظهر كازاخستان، يف نفوذها لبسط حماوالهتا من تريد ما كل حتقيق مريكاأ تستطع فلم ذلك ومع -ج

 ...جاخلار  ومن الداخل من تضغط مث ومن الداخل يف رجاالت هلا ليكون استغلتها أهناو  توظفها، أن وأرادت االحتجاجات سري

 يف ملصاحلهم وقدراته موقعه ويستغلوا ثرواته، وينهبوا كازاخستان، مثل إسالمي بلد على األعداء يتصارع أن زناحمل من إنه -د
 فقراء البالد أهل ونويرتك ،املناصب أعلى على واحلصول الكراسي على الصراع إال البلد أهل من العمالء يهم ال الذي الوقت
... سبيال عليهم للكافر جيعلوا ال أن أيمرهم واإلسالم مسلمون أهلها جل أن مع وخرياهتا أرضها يف غنية موبالده يناألمر   يعانون

 األمة هذه تعود مث منو . والعباد البالد تنقذ حىت النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة إلقامة العمل ضرورة أخرى مرة يتأكد هنا ومن
 .َعزِيٌز﴾ َلَقِوي   اّلل َ  ِإن   يَ ْنُصُرهُ  َمنْ  اّلل ُ  ﴿َولَيَ ْنُصَرن   نصورةم عزيزة للناس أخرجت أمة خري كانت كما
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