
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ؤالـواب سـج
طاجاكستان، كازاخستان،  قرغيزستان، أوزبكستان،: آسيا الوسطى(يالحظ أن الوضع السياسي في تركستان الغربية : السؤال

يمكن وھكذا، فھل ... وبعد حين نجده انتقل يسعى نحو أمريكا جد ھذا الحاكم تحت عباءة روسيا، ھو وضع متقلب، فتارة ن)ركمنستانت

  . توضيح الوضع السياسي الحالي في تلك الجمھوريات ؟ وجزاك هللا خيرا

  : في آسيا الوسطى، يجب إدراك ھذه األمور قبل الدخول في تفاصيل الوضع السياسي وتقلباته :الجواب
ام  لما تفكك اإلتحاد السوفييتي السابق -١ د منم ١٩٩١ع درك أن ال ب يا ت ه، كانت روس  ، وانفصلت جمھوريات

ا... رتھااصتين مع ھذه الجمھوريات ألنھا في خاإلبقاء على رابط م يسمى  فعمدت في البداية إلى محاولة جمعھا في م
ق "مجوعة الدول المستقلةب" دول البلطي ة ك ه من البداي م يدخل ه، وبعضھا ل ك المجموعة تفلتت من ، ولكن كثيراً من تل

  ...فالرد السريعاألمن المشترك، فاألمن الجماعي،  ثم ،"شنغھاي"فعمدت بعد ذلك إلى منظمة ... الثالث
  : ئزھا التي أنشاتھا في ھذه الجمھوريات في عھد اإلتحاد السوفييتي وأبرزھابركاروسيا وكذلك استعانت 

يا الوسطىالذي أوجده اإلتحاد السوفييتي،  السكاني التغيير -أ ات آس ا سكاناً من  وبخاصة في جمھوري ل لھ فنق
ً "بقوا في تلك الجمھوريات الروس، وھؤالء    "... ذراعاً روسيا

ا،  القواعد الروسية التي كانت -ب م تنسحب كلھ ات ول ك الجمھوري ل بقي بعضھا موجوداً في منتشرة في تل ب
  . جمھوريات آسيا الوسطى، وھي مراكز نفوذ وخطوط متقدمة لروسيا

ك االتي كانت والصاروخية  التجارب النووية ميادين -ج ات وبخاصة كازاخستان بسبب تجري في تل لجمھوري
  ...مساحتھا الشاسعة

  ...مثل خطوط الغاز والبترول بعض الروابط االقتصادية مع تلك الدول -د
م أنتج شبه انھيار في الحزب الشيوعي قد على الرغم من أن تفكك اإلتحاد السوفييتي -٢ ... وإقصاء له عن الحك

اد  ھم الحكام، لحزب الشيوعي السابقونؤساء ار في جمھوريات آسيا الوسطى بقي لكن د اإلتح انوا في عھ ذين ك أي ال
ات السلطة  بقىوذلك بتخطيط خبيث لتالسوفييتي استمروا في الحكم،  ذه الجمھوري هتحارب افي ھ املين ل  إلسالم والع

ك وفييتي، وذل اد الس د زوال االتح ى بع الم حت ار اإلس ية انتش د  خش ات فتتوح ك الجمھوري ي تل ة ف اس بفاعلي ى أس عل
  ...اإلسالم وتحكم به وتجاھد في سبيله

يا فھي اصا الوسطى فوق كونھا في خكان تفكك اإلتحاد السوفييتي فرصة لم تفوتھا أمريكا، فإن آسي -٣ رة روس
ا، تراتيجية ألمريك ة إس ا منطق ذا يجعلھ ع الصين، وھ ع م اس واس ي تم ا  ف ا وأجھزتھ دأت تنشر عمالءھ د ب ذلك فق ول

  . مواطئ قدم لھا في تلك الجمھوريات ھم من ذلك أموالھا إليجادومخابراتھا، واأل
وھكذا فإن آسيا الوسطى مصلحة حيوية، ومنطقة إستراتيجية لروسيا وأمريكا، والصراع بينھما ما أن يھدأ حتى 

وذ ر النف اً أن يتغي يس غريب ذلك ل د، ول ين حين وآخر وفق ا يتحرك من جدي ة ب ك المنطق ام تل ة لحك وع العمال وى ون لق
  : المؤثرة التي يستعملھا كل طرف

ابقة*  ا الس ا ركائزھ يا فلھ ا روس ك : أم ي تل ية ف ة الروس مھا الجالي ابقاً، ولنس ه س ذي أحدثت كاني ال ر الس التغي
     ... الجمھوريات، وكذلك قواعدھا السابقة، وعالقاتھا االقتصادية

د  ،دات الماليةوأمريكا بالجزرة السخية التي تقدمھا لتلك الدول، أي المساع* وكذلك اإليحاء لھم بأن روسيا لم تع
  ...دولة كبرى تخيفھم، ووعدھا لھم بالحماية

  . في المنطقة ھذا من جانب الصراع الساخن بين روسيا وأمريكا*



 

  . وأما الجانب اآلخر فھو عداوة الحكام لإلسالم والعاملين لإلسالم، وھذا أمر يتفق طرفا الصراع عليه*
  : ض الواقع السياسي لتلك الجمھورياتبعد ذلك نستعر

رة م٢٠٠٥نعلم كيف جاء باكاييف للحكم بدعم من روسيا عام  :ناستقرغيز -١ ات األخي ، ثم جدد له في االنتخاب
ي  رت ف ي ج ه، ٢٣/٧/٢٠٠٩الت ا عن ا أمريك دم رض ه، وع يا ل م روس ان واضحاً دع د ك د ، وق فارة  أصدرتفق الس

ة ت في األمريكي ا قال كيك بيان ي بش ذي :" هف ق ال اطر القل دة تش ات المتح ربان الوالي أن  أع دة بش ون ع ه مراقب عن
ات المتحدة مع . االنتخابات الرئاسية ونتائجھا رى الوالي راع ت ة االقت ة في عملي وانه بينما بدت بعض الجوانب ايجابي

ر من التز األولىالمالحظات  وفر عدد كبي ة في مات جمھوامن فرق المراقبين المستقلين انه لم يت ا الدولي ة قرغيزي ري
ات ا ". االنتخاب ا بيانھ ىودع ة "  إل وانين االنتخابي ق صارم للق اءأتطبي ات  ثن ا اللتزام ا طبق ة برمتھ ة االنتخابي العملي

رئيس الروسي بينما بارك الروس   ،)٢/٨/٢٠٠٩فرانس برس ". (جمھورية قرغيزيا الدولية ام ال انتخاب باكييف، وق
ا في دميتري ميدفيديف بزيارة ق ل تنصيبه رسميا  ٣١/٧/٢٠٠٩رغيزي ه قب ده ل ه وإلعالن تأيي ه لمباركت اع ب واالجتم

أتي في  أن أعلن، وقد ٢/٨/٢٠٠٩لوالية رئاسية جديدة في  ا ت رئيس الروسي لقرغيزي ارة ال ة  إطارزي ؤتمر لمنظم م
وم"وقد ذكرت صفحة . القرغيزية" تشولبون آتا"الجماعي في مدينة  األمن يا الي رئيس  أن" ١/٨/٢٠٠٩في " روس ال

ديف وقَّ وم السبت الروسي مدفي ي  ١/٨/٢٠٠٩ع الي ةف ة وثيق ا القرغيزي ولبون آت ة تش ين  مدين حول التطوير والتحس
ى  ية عل نظم وجود التشكيالت الروس ي ت ة الت ة الثنائي ة الحقوقي ات التعاقدي ة  األراضيالالحق لقاعدة العالق القرغيزي

روس  إنشاء على كما تنص الوثيقة. ذه البالدفي ھ إضافيةومرابطة وحدة روسية  دريب مشترك للعسكريين ال مركز ت
ة خاصة  أن : "وذكر ت ھذه الصفحة". والقرغيزيين اءالرئيسين اتفقا على صياغة وتوقيع اتفاقي قاعدة عسكرية  بإنش

دة  إمكانيةعاما مع  ٤٩لقوات الرد السريع في جنوب قرغيزيا لمدة  ا  ٢٥تمديدھا لم  أن "وذكرت أيضا ". أخرىعام
ل ستحدد الوجود ال/من تشرين الثاني األولتوقع قبل  أناالتفاقية التي يجب  أن إلى أشارباكييف  عسكري نوفمبر المقب

  ".الروسي بأكمله في البالد
ا ى ابتع ده أما عن إعادة باكاييف تمديد عقد إجارة قاعدة ماناس الجوية األمريكية بعد أن ھدد بإقفالھا، فال يدل عل

ا في  ا حتى ال تحرك أتباعھ اب الترضية ألمريك يا من ب إذن روس ك ب م ذل د ت ل ق ا، ب ى أمريك ه إل يا واتجاھ عن روس
قواعد روسيا نفسھا الموجودة  أثير في، وبالتالي التالحكم" راحة"وھم قادرون على إقالق ضد الحكم برمته،  قرغيزيا

    : من بدايتھافي قرغيزيا، ولتوضيح ذلك، فإننا نذكر قصة القاعدة 
يس /شباطالجوية األمريكية، ففي قد حاول باكييف إغالق قاعدة ماناس ل ن رئ ام؛ أعل ذا الع فبراير الماضي من ھ

ر ) ١٢/٢/٢٠٠٩رويترز ( قرغيزيا كرمان بيك باكييف من موسكو انه سيغلق قاعدة ماناس ك بشكل أكب وقد وضح ذل
ثالث :" بقوله رةعلى مدى السنوات ال ألةخصيا شأثرت  األخي ادة إيجار القاعدة مس ئولينمع  زي ريكيين مس ار أم . كب
:" وتابع قائال".  في وضع مالي صعب وقيرغيزستان األسعارلھم دوما علينا مراجعة بنود اتفاقيتنا، تغيرت  أقولكنت 

يادة متى يمكننا االنتظار، نحن دول إلىوكانوا دائما يردون علينا؛ حسنا، كرروا ذلك على مدى سنوات، لكن  ة ذات س
   .)١٢/٢/٢٠٠٩رويترز ( ".ألنفسنا يكون لدينا االحترام  أنيجب 

ال أنيفھم من ذلك  ى الم ا ھي الحصول عل ك أيضا . مشكلة النظام في قرغيزي م من ذل ريكيين أنويفھ م  األم ل
يھمسنوات وھو يتوسل  يعيروه اھتماماً طوال ثالث ذي ھو تحت س. إل زي ال ان القرغي د اتخذ  البرلم يطرة حزب وق

ريكيين وقد أعطى. األمريكيينتلك القاعدة في وجوه  بإغالقباكييف قرارا  ة  لألم رار  ١٨٠مھل ل ضمن ق ا للرحي يوم
و الماضي عن التوصل / في منتصف شھر تموز  أعلنتمضي ھذه المدة  أنوقبل . البرلمان القرغيزي ھذا ىيولي  إل

انبين د . اتفاق بين الج فارة  أصدرتفق ةالس اق، فجاء في  األمريكي ذا االتف ا بشأن ھ ا بيان في بشكيك عاصمة قرغيزي
اس تعلن حكومة الواليات المتحدة وجمھورية قرغيزستان نجاح مفاوضاتھما حول موا:" بيانھا صلة استخدام قاعدة مان



 

ة رة ( ،"الجوي ر  .)١٥/٧/٢٠٠٩الجزي د ذك ا أنوق ت  أجرتھ ىرفع نويا  ١٥٠ إل ون دوالر س ت ملي د أن كان !  ١٧بع
ابق و ي الس ت ف ا كان ي أنھ ة ھ ية  "الحقيق رة أساس اعدات  ١٧أج ع مس وع  ١٣٣م ون المجم ون دوالر  ١٥٠ليك ملي

 ً مليون دوالر  ١٥٠ليكون المجموع ٩٠مع مساعدات  ٦٠أجرة أساسية "، وھذه قد أصبحت وفق االتفاق الجديد "سنويا
نويا ه ،"س ر  أي أن م يتغي ألة  شيءل ي مس ارف ا، اإليج ا وإنم دم ذكرت المس ي كانت تق ة الت ر المالي ة وغي عدات المالي

ا  ارلقرغيزي د  كإيج بالد يري ا لل اره رئيس ك باعتب ان بي ه كرم اء وج ظ م ك لحف اعدات، وذل ة مس دل كلم ه  أنب ون ل يك
ا  إلى ٢٤/٧/٢٠٠٩صحيفة نيويورك تايمز في  أشارتوقد ! ! دولته لھا سيادة تحترم كما قال أناحتراما وان يظھر  م

اكييف، حيث ذكرت قلنا آنفا بش ات المتحدة : "أنأن تصرفات ب ا والوالي ا قرغيزي ه مؤخرا حكومت ذي وقعت اق ال االتف
يس  األمريكيةلتمديد استخدام قاعدة ماناس الجوية  ة  إالل ة القرغيزي اء وجه الحكوم يلة لحفظ م امأوس التراجع عن  م

حيث أعلن ، وقد كانت روسيا وراء ذلك "ة للقاعدةالسنوي األجرةالقاعدة، وبحيث ترفع بموجبه  بإغالققرارھا السابق 
يا  ٨/٧/٢٠٠٩ـ ٦في روسيا في  مدفيديفورئيس روسيا  أوباما أمريكابعد اجتماع رئيس االتفاق الجديد  وموافقة روس
ا أراضيروسيا ومن  أراضيبالمرور من  واألطلسية األمريكية لإلمداداتعلى السماح  يا تخاف. حلفائھ ى  وروس عل

اك  ألمريكالم توافق  نإ، فتخاف "تكانْ "ي قرغيزيا في قاعدتھا ف ى قاعدتھا ھن وم  أنعل اتق ى  أمريك ارةوتعمل عل  إث
   .اذي يؤمن لھا مصالحھا في قرغيزينظام باكييف ال إلسقاطالقالقل والثورات الملونة في محاولة 

ة األمريكيين  يف لروسيا، وان سماح باكييف الستمراركل ذلك يدل على والء باكي اس الجوي باستخدام قاعدة مان
لفه ما ھو إال في عملياتھم ضد المسلمين في أفغانستان  وا مع س ا فعل إلرضاء األمريكيين حتى ال يتحركوا إلسقاطه كم

ى  ا عل ا من أن تعمل أمريك ا خوف وذھم في قرغيزي ى وجودھم ونف عسكر اكييف، وذلك بموافقة الروس للمحافظة عل
   .قلقلته ومن ثم إزالته

يافي  المھم ا لماذا ھذا الصراع بين روسيا وأمريكا، فھو بسبب موقع قرغيزيا اإلستراتيجيأم ا . الوسطى آس فلھ
ا  أمريكاما كسبتھا  فإذاكم،  ٨٥٨حدود مع الصين يبلغ طولھا  ا لھ ةفتصبح مرابطة على حدود الصين، فقرغيزي  أھمي

اس مركز أساس. افي عملھا ضد الصين وفي المنطقة كلھ ألمريكاقصوى بالنسبة  ى  وقاعدتھا في مان ا عل في حربھ
ة ث يوحتى اليوم حي ٢٠٠١منذ عام  أفغانستانالمسلمين في  اك بصورة دائم رجد ھن دي  ١٠٠٠من  أكث . أمريكيجن

ة القرغيزيوكل ما يجري في قاع ى دة ماناس ال تدري عنه الحكوم ة تنص عل يئا، الن االتفاقي دخل القاعدة  أنة ش ال ي
ةمن الشحنات  شيء أي، وال يجري تفتيش من غيرھم أحد أوالمراقبين القرغيز  أو من المفتشين دخل  األمريكي التي ت

روس. القاعدة وتخرج منھا ة ال دة عن رقاب الي ھي بعي ز وبالت د ذكرت صفحة . فھي بعيدة كليا عن رقابة القرغي " وق
وم يا الي ي " روس رد  ٣١/٧/٢٠٠٩ف اروھي تس ديف لقرغيزي أخب ارة مدفي ي زي كرية الت ات العس ا وموضوع االتفاقي

دة  رغيزيا تتمتع بموقع استراتيجي مھمق" وقعھا مع باكييف بان ومتميز في منطقة آسيا الوسطى وتميزت لسنوات عدي
ً ھناك صراع أن أي". نقطة تقاطع مصالح دول الغرب وروسيا ى  ا ا عل ى رأسھا أمريك يا ودول الغرب وعل ين روس ب

رال . ھذا الموقع االستراتيجي ام مؤخرا الجن وات  األمريكيوقد ق د الق د بتريوس قائ ةديفي ارة  األمريكي ة بزي المركزي
ا واأللدول ثالث من دول  ا قرغيزي يا الوسطى منھ ا خريآس تانين ھم د. وأوزباكستان تركمنس اء  أوردت وق ة أنب وكال

ه ٢٠/٨/٢٠٠٩الروسية في " نوفوستي" راقبين وصفوا زيارت ارة الج أي ،بان الم وسزي رال بتري ا ،ن  إذناجحة،  بأنھ
اون مع واشنطن بأنھمفي العواصم الثالث لمبعوث الواليات المتحدة  مسئولون أكد ادة التع ارة ". يريدون زي ذه الزي فھ

ا األمريكيفي محاولة لكسبھا وتعزيز الوجود  قرغيزياالجاد في ھذه البالد ومنھا  األمريكيھي جزء من النشاط  . فيھ
ا،  إال أن األخير لم يجتمع مع الجنرال األمريكي،باكييف لقرغيزي الرئيس اومع أن  ة قرغيزي اجتمع مع وزير خارجي

هغي أمريكا أنيدرك  على الرغم من أن باكاييف ال يزالو ه، إال أن د شككت في انتخاب ا ر راضية عنه وق بسبب  يخافھ
ايراضيھا، ولذلك سوَّ  أنفي الداخل والخارج فيريد قوة أتباعھا  ا باستخدامھا دون  أمر ى معھ اس وسمح لھ قاعدة مان



 

   !كما يقول التحايل على صياغتھا فيما يتعلق بالمال الذي يحفظ له احترامه وسيادة بالده إالتغيير الشروط 
يس أوزبكستان "التقلب" تعبير إن أكثر ما ينطبق :أوزبكستان -٢ اد "كريموف" ھو على رئ د تفكك اإلتح ، فبع
ة األمن المشترك سنة . التدريجي عن روسيا بشكل واضح" كريموف"د ظھر ابتعا يالسوفييت فقد شكلت روسيا منظم
دة األمن  م للمحافظة على ترابط جمھوريات اإلتحاد السوفييتي١٩٩٢ ى معاھ م حولت اسمھا إل ابقة أو بعضھا، ث الس

زاج فسبق أن  متقلبَ  اتوقد كان كريموف تجاه ھذه المنظم... حلف شمال األطلسيمحاكاة لم ٢٠٠٢الجماعي عام  الم
ة  ى منظم ا ) جووم(خرج من معاھدة األمن الجماعي وانضم إل ل جورجي يا مث دان معارضة لروس التي تتكون من بل
ار اد السوفيتي المنھ اعي . وأوكرانيا ومولدافيا من كتلة االتح دة األمن الجم ى معاھ ا ورجع إل ا تركھ ولكن سرعان م

بينما أيدته روسيا  ٢٠٠٥مايو عام /جان في أيارإرسال فرق تحقيق في مجازر أندية بعدما طلبت أمريكا والدول الغربي
ديوحلفاؤھا ووقفت ب ه في مجازره الوحشية في أن اجانب ك ...جان وفي غيرھ ا موضوع تل د أغلقت أمريك ، واآلن وق

ا المجازر وموضوع حقوق اإلنسان المرتبط بالمصالح األمريكية وبدأت تتصل به وتعمل على جذبه ادإليھ اظھر  ، ع ف
وأشد ما كان ذلك عندما رأت روسيا أن . تجميد نشاطه مع الروس، واستعد إلظھار نشاطه مع األمريكان والعمل معھم

رد فإنھا ال تفي باحتياجاتھا األمنية وأطماعھا في السيادة والنفوذ اھدة األمن الجماعي عم ة ال لجأت إلى ما يسمى بمنظم
ةالسريع، أي الرد السريع ع وذ الروسي في المنطق د للنف ى أي تھدي ع أوزبكستان فوقفت ،ل م توقِّ ا ول ى  في وجھھ عل

ة " قوات الرد السريع" اتفاقية تأسيس  ة منظم يا  األمنونشرھا في منطق يا، وروس اعي التي تضم كل من روس الجم
تان، ، وقرغيزيا، وطاجاوكازاخستانالبيضاء،  اكس تان، وأرميني ذه. وأوزبكس اء ھ ان زعم رروا  وك د ق دول ق اءال  إنش

اريخ  أخرىبتسمية  أوقوات الرد السريع  ة في موسكو . ٤/٢/٢٠٠٩االنتشار السريع بت ذه االتفاقي ى ھ وا عل د وقع وق
ه. عن توقيعھا أوزبكستانوقد امتنعت  ١٤/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ذا بقول ة  إن: "وقد تذرع كريموف بامتناعه ھ ذه االتفاقي ھ

القوات المشتركة تنشأ من أجل صد  إن: "تقول االتفاقية أنواقترح ". القوات المشتركةلم تحدد المھام المطروحة على 
ي  رابط ف تركة ت وات المش ن الق ة م ل دول دة ك ط، وان وح ارجي فق دوان خ يع ة أراض ذه الدول تي ". (ھ نوفوس

تنتشر في دول ھذه القوة ستكون بيد روسيا وان القوات الروسية س أنكريموف يدرك  أنمما يدل على ) ٢٦/٨/٢٠٠٩
الد  أنيمكن  وأنھا ،أوزبكستانومنھا  ،الجماعي المذكورة األمن ه في ب دخل في يا الت يح لروس دخل في أي ظرف يت تت
ر،  ،ماتھا لم تحددھذه المنظمة، الن مھ أعضاء دول فقط ال غي ذه ال ى ھ فطلب تحديدھا عند حدوث ھجوم خارجي عل

ى  أي ،الدولة الواحدة أراضيعلى  وان ال ترابط قوات غير قوات الدولة المشاركة وات الروسية عل يرفض دخول الق
   .وفي المنطقة أوزبكستانتھديد للنفوذ الروسي في  أيرد على  بأيوان تقوم  أوزبكستان أراضي

روس  أوزبكستانوھكذا فإن  ا السماح لل ل زادت عليھ ة ب ذه االتفاقي حاليا ھي عكس قرغيزيا التي وافقت على ھ
ذ  أوزبكستانولم تشارك . أراضيھاانية على قاعدة ث بإقامة ا من الماضي  أغسطس/ آب ٢٦في المناورات الجارية حالي

تانفتصرف . القادم أكتوبر/األولتشرين  ١٥الجماعي والتي تستمر حتى  األمنفي منطقة منظمة  ر شبه  أوزبكس يعتب
اعترضت على تأسيس  أوزبكستانبل إن  ليس ھذا فحسب. تجميد لعضويتھا في ھذه المنظمة ولكن لم تعلن ذلك رسميا

ةتھدد كيانھا حيث ستقام ھذه القاعدة على مقربة من الحدود  ألنھاقاعدة ثانية لروسيا في قرغيزيا  ة  األوزبكي في منطق
ة ي  .وادي فراغان تي ف ة نوفوس ت وكال د نقل ان  ٥/٨/٢٠٠٩فق تانب ت أوزباكس ة  أعلن رته وكال ان نش ي بي اء ف ا ج كم

اخون" ة" ج ة  التابع وزارة الخارجي ةل ي  األوزبكي ن  ٣/٨/٢٠٠٩ف اع رى ضرورة  أنھ ة  أوال ت ذ الخط دوى لتنفي ج
ا، مشيرة  القاعدة الروسية في كاْنت إلى باإلضافة أخرىالخاصة بنشر قاعدة عسكرية روسية  وب قرغيزي ىفي جن  إل

ةلخارجية وجاء في بيان ا". االستقرار في المنطقة زعزعة إلىنشر قاعدة جديدة قد يؤدي  أن ذا األوزبكي ذ  أن:" ھ تنفي
الوسطى قد يعطي دفعا لتسريع عسكرة  آسيامثل ھذه المشاريع في منطقة معقدة تتالقى فيھا حدود ثالث دول من دول 

ة أشكالالمنطقة ويؤجج مختلف  ة المتطرف دل . )٣/٩/٢٠٠٩نوفوستي ( "المواجھات القومية ويثير القوى الراديكالي في



 

ا بشكل واضحبدأ يبتعد عن روسيا مؤخرا،  أوزبكستانم كريموف في نظا أنكل ذلك على  ، ومن ويقترب من أمريك
  :المؤشرات على ذلك

د بتريوس وزبكستصرح رئيس النظام في أ ١٨/٨/٢٠٠٩ي ف* رال األمريكي ديفي ه الجن ان كريموف خالل لقائ
ى أون وزبكستان مستعدة لتوسيع التعابان أ:" الً في طشقند عاصمة أوزبكستان قائ ات المتحدة عل ساس البناء مع الوالي

ادل والشراكة المتساوية ة نوفوستي الر". ( مبادئ االحترام المتب رال األ .)١٨/٨/٢٠٠٩وسية وكال ا الجن مريكي وأم
تقرار في أفغانستان واألمن :" بتريوس فقد رد على ذلك بأن  أشاد بالجھود التي تبذلھا أوزبكستان من أجل دعم االس

ى أ) نفسه المصدر". (ةطقفي المن دل عل ا ي واالة األن كريممم الرجوع لم ة ب دي رغب اط بھموف يب ريكيين واالرتب . م
ر ا رفضه للطلب األ وكانت الشوكة التي كسرت ظھر البعي ين كريموف وأمريك ابقة ب ة الس دخول في العالق مريكي ل

ولّ مريكا عقوبات أصدرت أجان فنديين الغربيين للتحقيق بمجازره في أالمحقق ا نحو رضده، ف ا متجھ ره لھ يا ى ظھ وس
ا .سنده الطبيعي د فلما جعلت أمريكا أحداث أنديجان وراء ظھرھ ا، وق ا قامت مؤخرا أ، رجع يسعى نحو أمريك مريك
   .ت عن نظام كريموف في أوزبكستانبرفع العقوبا

تُِضع الفرصة السانحة وسعت إن الواليات المتحدة األميركية التي رأت حالة التوتر بين أوزبكستان وروسيا لم *
ل حموالت حلف الشمال األطلسي  اتو(لتطوير عالقاتھا مع أوزبكستان، وقامت بتوقيع اتفاقية مع أوزبكستان لنق ) الن

تان ى أفغانس تان إل ن أوزبكس اريخ : المصدر. [م وطني بت تراتيجية ال ات االس ز الدراس إال أن  ].٠٤/٠٤/٢٠٠٩مرك
ة العالقات بين اإلدارة األوزبك الة تھنئ ة قامت بإصدار رس ل إن اإلدارة األميركي ك ب ى ذل ية واألميركية لم تقتصر عل

ذكرى  بة ال تان بمناس تان  ١٨ألوزبكس ي أوزبكس فير األميركي ف ارة الس ول زي ام كريموف بقب م ق تقاللھا، ومن ث الس
د" ارد نورالن ي "ريتش ك ف َل ذل وات/آب ١٨، وقَْب د الق ارة قائ َل كريموف زي دة  أغسطس قَبِ ات المتح ة للوالي المركزي

رال  ة الجن راوس"األميركي د ھووال بت ة "ديفي رامج عسكرية وتدريبي دين تحوي ب ين البل اون ب ة تع ع اتفاقي م توقي ، وت
  . وتعليم مھني

  .روسيا ويقترب من أمريكا نوواقعه الحالي يبتعد عوھكذا فإن كريموف متقلب المزاج من ھذه الناحية، 
تان -٣ تانإن ال :طاجاكس ي قرغيزس ي ف ون بالوضع السياس ا يك به م و أش تان ھ ي طاجاكس ي ف  وضع السياس

ة عرشه ه لحماي ا مصالحھا فرحمانوف رئيس طاجاكستان والؤه لروسيا وھو يذكر فضلھم علي ؤمِّن ألمريك ه ي ، ولكن
تان ر في طاجاكس ن حتى ال تثير القالقل ضده، فلھا أعوان كث نھم حتى اللحظة ليسوا في وضع يمك ر ولك ھم من تغيي

  .على األقل في المدى المنظور... النفوذ الروسي فتكتفي أمريكا اآلن بتحقيق مصالحھا
د حرب  كستان بفضلالحالي إمام علي رحمانوف في طاجا لقد تركز الحكم للرئيس وات الروسية بع مساعدة الق

ل ن يتوصل مع واستطاع أ ١٩٩٧حتى  ١٩٩٢دامت من  ھليةأ ل ضده مث ة الشعبيةالحركات التي كانت تقات  ،الحرك
دتھا خمس سنوات إلى اتفاق على أ ،النھضة اإلسالمي حزبو رة واحدة م رئيس لفت ن تجري انتخابات وتكون فترة ال

نيينولكن رحمانوف . وبعد ذلك تجري انتخابات حرة ى سبع س ى إل رة األول ه في الفت م أ. زاد مدة بقائ تفتاء ث جرى اس
ام ديل الدستور ليبقى في اعلى تع دلعت اال ٢٠٢٠لحكم حتى ع د ان ام طضوق ديل ٢٠٠١رابات ع ك التع ر ذل ى اث ، عل

  .ه روسيا ضد تلك االضطرابات وأمنت له حكمهتوقد ساعد
د عززت  يم قاعدة عسكرية  اعالقاتھمن كما أن روسيا في عھد بوتين ق يا أن تق انوف، فاستطاعت روس برحم

تان ى ب ٢٠٠٨أغسطس /في آب ثانية لھا في طاجاكس نبه، عل م من العاصمة دوش د عشرين ك يا ع م أن لروس مع العل
ام  ى ع ا إل د تاريخھ رة في طاجاكستان يمت م  ١٩٤٣قاعدة عسكرية كبي ا القاعدة رق ق عليھ روس أيضا . ٢٠١يطل ولل

ة  و"محط تية" أوكن واريخ البالس ناعية والص ار الص ة األقم تان لمراقب ي طاجاكس ت طاج. ف د وافق ي وق تان ف اكس
ران و /حزي دة  ٢٠٠٨يوني يا لم ا لروس ى تمليكھ ا ٤٩عل تراتيجية، مھفطاجاكستان . عام ة إس يا من ناحي دا لروس ة ج م



 

ا ا فيھ ى وجودھ افظ عل اول أن تح ا وتح ك بھ ذه . فتتمس ل ھ ه ك ي لتأمين كل علن ه بش انوف ونظام د رحم ذلك تؤي ول
اوتحاول أن تربط طاجاكستا. اإلمكانيات لھا في طاجاكستان اء سيطرتھا مستمرة فيھ انوف  .ن اقتصاديا بھا إلبق فرحم

أشرك بالده في معاھدة األمن الجماعي التي قد و. فضل الروس عليه لمساعدتھم له وتمكينه من الحكم وتثبيته فيهذكر ي
يا ادة روس رد السريع بقي وات ال اس في طاجاكستان يعتم. تديرھا روسيا، ووافق على االشتراك بق ر من الن دون وكثي

داده  د تع ن بل ون م ددھم نصف ملي غ ع ث يبل يا، حي ي روس املين ف ائھم الع ة ألبن ويالت المالي ى التح ين ٧عل . مالي
يا بمساعدة الصين ديرھا روس ة شنغھاي التي ت يا . وطاجاكستان ھي عضو أيضا في منظم د أجرت مؤخرا روس وق

  .١٨/٤/٢٠٠٩في طاجاكستان بتاريخ  والصين باسم منظمة شنغھاي مناورات حربية
انوف إن رحم ك ف ع ذل ا من  وم ل يحقق لھ ا، ب ى أن ال يستفز أمريك ة روسية عل اييف بموافق ل باك يتصرف مث

ا إسمح للشركات الرفإنه كما المصالح ما يسكتھا عن القيام بتحركات ضده، ولھذا  ى وسية القيام بمشاريع تصل قيمتھ ل
ار د ٢,٥ ً ملي د سمح أيضا ة  والر، فق ذلك سمح للصينواألللشركات األمريكي ة وك ال وروبي اريع وبأعم ام بمش يين القي

اريخ  ...مريكا استخدام مطارات بالدهعرض رحمانوف على أوقد . كستانتجارية في طاجا وكذلك فقد سمح مؤخرا بت
ي ٢٠/٢/٢٠٠٩ ر أراض ة عب دادات األمريكي رور اإلم ق ا هبم ن طري تان ع ى أفغانس ة إل كك الحديدي تخدام الس س

ذي زار طاجاكستان قد صرح بذلكالطاجيكية، و ارك ھارنيتشيك ال رال م ة األمي وات األمريكي د الق زم :" نائب قائ نعت
إن طاجاكستان مھمة . شحن ما بين خمسين إلى مائتي حاوية أسبوعيا من أوزبكستان إلى طاجاكستان ثم إلى أفغانستان

دنا للغاية رة ( ،"نظرا ألنھا األقرب إلى قواع انوفوك .)٢٠/٢/٢٠٠٩الجزي ك ألن رحم درك ل ذل وى  ي ا ق أن ألمريك
م ْمطَ لم يُ  في طاجاكستان بإمكانھا أن تؤثر في حكمه إذا ده، ومن ث ى مصالحھا عن ا عل وم ئن أمريك ا تق بتحريك أتباعھ

  .بجد وفاعلية
ً توجھإلى حد ما ومن الجدير ذكره أن ھناك  ً شعبي ا ً وحزبي ا ا ا يا، وھن اط بروس ك في طاجاكستان يدعو لفك االرتب

ا قوى في الجيش وفي النظام تدعو لذلك ا وتطمينھ وم بترضية أمريك ، ورحمانوف يدرك ھذا األمر، ولذلك فإنه كما يق
اقام بتحركات علنية يُ بإرضاء التوجه الشعبي ضد روسيا، لذلك فقد  على مصالحھا إلسكاتھا، فھو كذلك يقوم  ظھر فيھ

الدهالطاجيكي بشكل علني  دعا قائد حرس الحدودالبعد نسبياً عن روسيا، حيث  وا وأ. لسحب القوات الروسية من ب وقف
ث  ي طاجاب ية ف ة بالروس وات الناطق ة االقن وا اللغ تان وجعل ذه كس ع أن ھ ية، وم مية دون الروس ي الرس ة ھ لطاجيكي

يا ع روس ية م ارت حساس راءات أث انوفاإلج يا ، إال أن رحم ى روس رب إل االزال أق ا بين ة الحديث عن  ، كم ي بداي ف
   .اجاكستانط

وبي الشرقي فإن طاجاكستان مھمة إستراتيجياً لموقعھا المتاخم ألفغانستان  ا في القسم الجن ال جبالھ متصلة بجب
غ نحو لصين حدودھا مع اوكذلك فإن كم،  ١٢٠٦أفغانستان نحو  طول حدودھا مع أفغانستان مباشرة، و م،  ٤١٤تبل ك

ا، و، اذاتھا للصينمن ھذه الناحية كأھمية قرغيزيا في مح تھايمھأف ع أن تعمل ولذلك، فان أمريكا لن تھملھ ى المتوق عل
   . في أية فرصة سانحةكسبھا 
رئيس السابق كانت  :تركمنستان -٤ ازوف"في عھد ال راد ني ا في غالب  "صابر م يا وتتجه نحوھ والي روس ت
رئيس الحالي سياساتھا ردي محمدوف"، ولكن ال ان جولي بي د "قرب م بع ولى الحك ذي ت ازوف" ال انون أول  "ني في ك
ا ويعمل على السير في سياسة أصار  ،٢٠٠٦ ا ألكثر انفتاح ى الخصوص تقرب ا للغرب وعل اتقرب ففي تشرين . مريك
ديري شركات بي بضاف قمة جمعت مسئولين أمريكيين وأاست ٢٠٠٧نوفمبر / الثاني ي وروبيين في قطاع الطاقة وم

ھم انه يريد أن يتعامل مع الجميع، وھذا ما ظھر من االتفاقيات التي بر لفأراد أن يع. وشيفرون  بجانب شركات روسية
   :عقدھا مع الجھات المختلفة

ي أ* ارفف اي/ي ع تركم ٢٠٠٧وم ا م يا اتفاق اء خط وقعت روس تان لبن تان وكازاخس اء نس د يسمح بإبق أنابيب جدي



 

از من تركملتحتكر تص"  غاز بروم"مدادات الغاز من أسيا الوسطى تحت سيطرة شركتھا إ تاندير معظم الغ د . نس فع
از من تركمن ھذا االتفاق يمثل انتصارا إ:" وتين ذلك انتصارا لروسيا فقالب ل نسلروسيا التي تشتري الغ تان بسعر اق

ذي الرئيس التركموقد كان  .)١٧/٥/٢٠٠٧ذاعة البريطانيةاإل( ،"سواقمما ھو مطروح في األ ازوف ال اني السابق ني
ً  كان حاصراً  ،دين من الزماننستان عقرأس تركم ذا  احتكار الغاز في بالده للروس وحدھم ومانعا رھم، ولھ ه عن غي ل

افإن  ابقة،روسيا حالي ات الس ر االتفاق ى أث ادل حوالي % ٩٠تشتري  ، عل ا يع ر  ٥٠من غاز تركمنستان بم ار مت ملي
ا بسعر . مكعب سنويا ه  ١٠٠٠دوالر لكل  ١٠٠وتشتريه منھ ر مكعب غاز وتبيع ى مت ثمن يصل إل ا ب  ٢٥٠ألوروب

ى  تاء ليصل إل ك في فصل الش ازوف بسعر . دوالر ٣٤٥دوالر بل أكثر من ذل د ني ا في عھ  ٣٥وكانت تشتريه منھ
عر دو ى س ع إل ى أن رف ى  ٧٠الر إل م إل ي  ، ١٠٠دوالر، ث لمين ف از المس ن غ ة م ا ھائل ق أرباح ت تحق يا كان فروس

   .كبيرة من ھذه الثروة الغازيةتحقق أرباحا  ابتداًء إال أن روسيا ما زالتھما كان  رفعأن السعر قد ومع . تركمنستان
ه أنابيبناء خط أ وفي المقابل وافق محمدوف مبدئيا على* ا والھب غاز بحر قزوين في مشروع تدعم دف مريك

ى إ ا عل اد أوروب ل اعتم ه تقلي يةمن از الروس دادات الغ و ال. م ؤخرا األمروھ ائه م ى إنش ع عل ذي وق ط ال ون خ يكي
بركمنستان إلى أذربيجان ليصب في أتجيث يمتد من ). نبوخذ نصر(وروبيون في تركيا وسمي بخط نابوكو واأل  نابي

د نقل. وروباخط نابوكو عبر تركيا إلى أ اريخ فق رز بت مِّ  ٢٤/٤/٢٠٠٩ت رويت م تس هعن مسئول أمريكي ل إن :" ه قول
ر اآلخر لمشروتركم ورد المحتمل الكبي ابونستان الم اد األع ن انده االتح ذي يس يكو ال ا تطالب بروكسل . وروب ولكنھ

  ".  بتقديم مقترحات ملموسة بشأن تنفيذه
ل /والصين لھا نشاط في ھذا المجال، فقد زار الرئيس الصيني ھو جين تاو تركمانستان في نيسان*  ٢٠٠٦ابري

ذ  في عھد الرئيس السابق نيازوف الذي كانت عالقته مع روسيا والصين قوية ومت رئيس الصيني يومئ د ال حالفة، وتعھ
تان، ومدت الصين خط أمليار  ٣٠بشراء  نويا من تركمنس ا في مودب غاز من نھر أنابيمتر مكعب من الغاز س اري

ى الصين ى يصل إل تان حت د أ. شرق تركمنس ؤخراوق ن م اريخ  عل د بت تقوم عن أ ٣٠/٨/٢٠٠٩وبالتحدي ن الصين س
ل غاز في تركمنستان من قبتطوي ل إر حق دار ب ينا بمق وصارت . ار دوالرملي ٣حدى شركاتھا وھي شركة بتروتش

. في ثروتھا الھائلةنستان بمئات ماليين الدوالرات لمساعدتھا في تطوير صناعتھا بسبب مطامعھا الصين تقرض تركم
نويا، وسيرفع ليصل إملي ٦٢,٢لى إ ٢٠٠٦وقد وصل حجم إنتاج تركمنستان من الغاز عام  ى ار متر مكعب س  ١٢٠ل

  . ٢٠١٠مليار متر مكعب حتى عام 
ا ن من أنھا ستبيع بنفسھا مباشرة ألوروبا لتركمنستافإغراءات أمريكا وأ* ذه األوروب از بھ ان عن طريق الغ ثم

نجذب نستان لتالربح لھا وليس لروسيا يغري تركم، فيكون ھذا ٢٠١٤خط نابوكو الذي سيكون جاھزا لالستخدام عام 
ا أنستون تركمولك. ألمريكا وللغرب ز أوروب ا كمان دولة صغرى فال تستطيع أن تبت ل و تضغط عليھ يا ب ا تفعل روس

، الغاز من بالد عدةن خط نابوكو سيجلب عدا أ. بعد تنفيذ خط أنابيب غاز قزوينوروبا ستصبح تحت رحمة أمريكا وأ
ى مصمريكا اليد الطولى فيه عندمولكن سيكون أل از ادرا تسيطر عل تفتركم. الغ ديھا احنس از ان ل ر من الغ اطي كبي تي
ى مستوى يليون متر مكعب فھي أتر ١٠٠لى يصل تقديره إ ل عل ة، ب ك المنطق ذا المجال في تل تج في ھ ر من م واكب ھ

ديھا ا. العالم ى وكذلك ل ديره إل نفط يصل تق ام من ال اطي ھ ل ٨٠حتي ار برمي نفط حاليإال أ. ملي ا ن ال ا ال يستخرج منھ
مليون  ٢لى طط الن يصل اإلنتاج في المستقبل إولكن يخ. ألف برميل يوميا ٢٠٠منه ال يتعدى  نتاجھابكميات كبيرة فإ

  .برميل يوميا
بجانب . من تركمنستان عداتھا الحربية في أفغانستان يأتيادات النفط لممدلنسبة ألمريكا فان قسما من إوبا       

تانكمنستان إلى أللغاز ممتد من تر" ترانس أفغانستان"انه يوجد خط أنابيب  ل  فغانس نويا  ١,١ينق ر مكعب س ار مت ملي
االنسبة ألمة بيضا مھفأصبحت تركمنستان من ھذه الناحية أ. إلى ھناك دا . مريك ى عن ع دفھا في السيطرة عل ة ھ كاف



 

ىمنابع النفط والغاز في تركم ه في قبضتھا حت ه ولتبقي ا علي  تحافظ نستان، بل في العالم كله لتتحكم فيه ولتبقي ھيمنتھ
ل أ ى ولتقل ة عظمى أول المي كدول ا الع يا أو على مركزھ رى كروس دول الكب أثير ال ل ت ا، تزي ى و غيرھ ذا إضافة إل ھ

ا إولھذا تقوم . ئلة في مجال الطاقةرباح الھاقيق األتح ى تركمنستان لكونھ اأمريكا وتركز عل نفط والغ ابع ال ز حدى من
يا ا روس د عليھ ي تعتم ا الضخمة الت ذه منھ ه ،لتأخ د من ى حصة األس وز عل ه أ. أو تح ة ب هفتصبح متحكم  ي بموردي

يا لتبقي أ. وبمستورديه دل روس ا ب ده ألوروب افتقوم ھي بتوري ا وھيمنتھ ا تحت رحمتھ ذلك  ،وروب ضعف موقف تُ لوك
ا دور فلغز تركم. ا وتحالفھا مع أوروباروسي تقبل سيكون لنفطھ ة، وفي المس ا الغازي ى ثروتھ نستان ھو الصراع عل

  .ئيس في الصراعر
م تستطع أنستان روابط اقتصما زالت لتركمومع كل ھذا، فإنه     يا، فل تادية كبيرة مع روس دن ت ا بع . خلص منھ

ذا وأ رة ھ ا من دائ ا لتصطادھا وتخرجھ أثيرمريكا تحوم حولھ االروسي الت ك، فإنھ درك ذل يا ت دما طالبت  ، وروس عن
ع أ از لتركمنستان برف كبَّسعار الغ يا ذل ً  ت روس ا ور خوف ى الف ا آ عل اخمن أن تتجه اتجاھ أ ،ر في التعامل معھ  فتلج

دا عن ومشروع نابوكو الذي سيحول كثيرا من غ. مريكا والغرب ليعينوھا في ذلك ضد روسياأل ا بعي ى أوروب ا إل ازھ
دة كمنستان ليست عضوا فن تروالجدير بالذكر أ. التأثير الروسينستان من دائرة روسيا وسيلة إلخراج تركم ي معاھ

يا. من الجماعي وال في قوات الرد السريع وليست عضوا في معاھدة شنغھاياأل . وال يوجد فيھا قواعد عسكرية لروس
من  ھو في الدرجة األولى من قبل الصين ، وإلى حد مامريكا والغربل روسيا ومن قبل أفموضوع االھتمام بھا من قب

  .غاز والنفطناحية اقتصادية لغناھا ولكثرة ثرواتھا من ال
م ٢,٧الوسطى حيث تبلغ مساحتھا  آسيامن اكبر البالد مساحة في  كازاخستان :كازاخستان -٥ وعدد  ٢مليون ك

يا إلجراء التجارب . مليون نسمة ١٧إلى  ١٥سكانھا قليل جدا بالنسبة لمساحتھا حيث يقدر ما بين  ة لروس فكانت مھم
وقد وقع رئيسھا نور سلطان . تجربة نووية ٥٠٠الكازاخستانية ) نسكالتي سيميبا(في منطقة  أجرتالنووية فيھا، حيث 

ذا إغالقعلى  ٢٩/٨/٢٠٠٩نزار باييف في ة في . ميدان التجارب ھ ى حظر التجارب النووي ووقعت كازاخستان عل
از. ٢٤/٩/٢٠٠٩ النفط والغ ا ب ا  وأمريكا عملت على تقوية عالقتھا معھا ألھميتھا الجغرافية االستراتيجية ولغناھ وفيھ

ام  ١٠٠ثروة نفطية تقدر بمقدار  ا في ع ع إنتاجھ مليار برميل، وتنتج حاليا ما يزيد عن مليون برميل، وينتظر أن يرتف
ل ٢,٥إلى  ٢٠١٥ ً  مليون برمي ا دارھا حوالي . يومي ة مق روة غازي ا ث ون م ١٥٠وفيھ دول . ٣تريلي ا يجعل لعاب ال مم

يل ا يس ھا أمريك ى رأس ة وعل تعمارية الغربي رو االس ذه الث ى ھ ىعل ا إل د نفوذھ ى م ل عل ا تعم د  ات وتجعلھ ذا البل ھ
تثمار . اإلسالمي الكبير الغني بثرواته ازات لالس ة امتي وصار ارتباطھا بأمريكا قويا، ومنح رئيسھا الشركات األمريكي

رئيس . في مجال النفط والغاز وغير ذلك من المجاالت في صناعة حتى أصبحت الشركات األمريكية ھي المستثمر ال
رن  ،وكان ديك تشيني الذي أصبح نائب الرئيس فيما بعد. النفط والغاز فيھا ان يعمل في منتصف التسعينات من الق ك

ا صفقة لصالح  ،الماضي في المجلس االستشاري للنفط في كازاخستان وابرم صفقات لصالح الشركات األمريكية منھ
وقد توجت العالقة األمريكية بكازاخستان بزيارة رئيسھا . إدارتھاشركة شيفرون التي كانت غونداليزا رايس تعمل في 

و / نزار باييف في حزيران ذ جورج بوش ٢٠٠٦يوني ا والتقى برئيسھا حينئ ان المشترك . ألمريك حيث جاء في البي
ياطيات أن الشراكة بين الدولتين في مجال الطاقة ستساعد الشركات األمريكية في استكشاف االحت:" الذي صدر عنھما

نفط في كازاخستان  زوينالكبيرة من الغاز وال ة المحيطة ببحر ق ة ( ،"وفي المنطق  .)٣٠/٦/٢٠٠٦اإلذاعة البريطاني
ر أراضي كازاخستان /وقد وافقت في شھر شباط را عب داداتھا ب داتھا وإم ل مع ا لنق فبراير الفائت على السماح ألمريك

وقد كشف رئيس األركان الروسي نيكوال . ون المسلمين في أفغانستانلتصل الجيش األمريكي وقوات الناتو الذين يقاتل
ن  ام الماضي ع ة الع ي نھاي اروف ف ة:" ماك كرية أمريكي د عس اء قواع أن إنش نطن بش ات لواش ن  مخطط ل م ي ك ف

تان تان وكازاخس ط ( ،"أوزبكس رق األوس دودإن . )١٨/١٢/٢٠٠٩الش ا ح ةً  اً لھ ا  طويل غ طولھ ث يبل يا حي ع روس م



 

 ١٨٩٤ولھا أطول شواطئ على بحر قزوين حيث يبلغ طولھا . كم ١٥٣٣وحدودھا مع الصين يبلغ طولھا  كم، ٦٨٤٦
اتو. ولھذا كانت مھمة ألمريكا استراتيجيا واقتصاديا. كم د عدت . وقد انخرطت في شراكة من اجل السالم مع الن وق

  .اكبر حليف للواليات المتحدة في آسيا الوسطى
ار حيث  .لبحر قزوين المشاطئةمن الدول ھذا باإلضافة إلى أنھا  فھو غني بثرواته السمكية وخاصة سمك الكافي

ة  ه بقيم نويا من يا س تج روس ون دوالر ٤٠٠تن دار . ملي ل بمق ط ھائ اطي نف ى احتي وي عل ل  ٢٠٠ويحت ار برمي ملي
ق ھو فھ. تريليون متر مكعب، ولعاب أمريكا ودول الغرب كافة يسيل عليه ٦٠٠واحتياطي غاز بمقدار  ذا البحر المغل

  .حوض استراتيجي واقتصادي لغناه بثرواته النفطية والغازية
. وما زال فيھا محطة إطالق المركبات الفضائية الروسيةومع ذلك فإن لروسيا ركائز مؤثرة في كازاخستان،    

 فيھا أعلى نسبة فينسبة الروس فلھا ارتباطات قوية بروسيا؛ حيث وطنت روسيا كثيرا من الروس فيھا حتى أصبحت 
ين  ،منطقة آسيا الوسطى ا ب بتھم م ى % ٣٠حيث تصل نس م % ٤٠إل أثير بسبب روابطھ وذكس ت روس األرث فيبقى لل

  . %٦٠تتجاوز  وان كانت نسبة المسلمين ھي األعلى ھناك حيث. القومية والمذھبية مع موطنھم األصلي روسيا
رة  أولويةروسيا حيث توليھا روسيا  معتقاربا  كازاخستان أظھرت األخيرةوفي اآلونة     ا . أيضاكبي د جعلتھ فق

ة شنغھاي تقلة، وفي وھي عضو في . معھا بجانب الصين من المؤسسين لمنظم دول المس دة مجموع ال  األمنمعاھ
ذي أنشئوفي  الجماعي التي تقودھا روسيا، ام  تجمع أوراسيا االقتصادي ال ى االشتراك في  ...م٢٠٠٠ع ووقعت عل

ا حيث مدت خط . روسيا تأسيسھا أعلنتالسريع التي  قوات الرد بوكذلك الصين تعمل على تقوية عالقاتھا معھ  أنابي
  . كم ليزود الصين باحتياجاتھا النفطية المتزايدة ١٢٤٠نفط من كازاخستان على امتداد 

د وھكذا فإن     ةيُ  أننزار باييف يري ع الصين قوي يا وم ه مع روس ر عن سي. بقي عالقت د عب رة وق استه ذات م
بالغرب  أوتحدثنا عن مشاريع االلتفاف على الشرق  إذا:" بقوله ا أجي ة بر تانوتركمانسنحن  بأنن دينا مقارب ة ل اغماتي

ولذلك رغم . يحدد سياسته حسب ما يمليه عليه الواقع والمصلحة اآلنيةأنه  أي .)١٧/٥/٢٠٠٧انترفاكس الروسية ( ،"
ع  ه م اتحالف د ال أمريك ذي يصل لح واالةال ؤخراً م ا تسرب م م م ا أنمن  ، ورغ ديھا مخططات  أمريك ةل د  إلقام قواع

از األسدحصة  ثم ما تم من منح األمريكان عسكرية فيھا، نفط والغ تثمار في محال ال زار  ...في االس إن ن ك ف ع ذل وم
  .    يقطع الطريق على عالقات قوية مع روسيا حتى ال يتھدد نظامه أنال يريد  باييف

ياتبقي نفوذھا وتعززه في دول  أنروسيا تحاول  أن ،صةالخالو    ائل آس  سواء ،الوسطى بشتى الطرق والوس
ل اإلقليميةعقد المعاھدات  أكان ذلك عن طريق أتھا مث تقلة التي أنش دول المس ار  رابطة ال ر انھي ى اث ابقا عل يا س روس

ات أم عن طريق  ،د السريعالجماعي ومثل تشكيل قوات الر األمن، ومثل معاھدة السوفيتياالتحاد  المعاھدات واالتفاقي
ا  ةالثنائية مع كل واحدة منھ ا وإقام دھا وتعزز  ،القواعد العسكرية في كل واحدة منھ دول من ي ذه ال حتى ال تفلت ھ

دة شنغھاي  إقليمياتسند ظھرھا بالصين  أنوكذلك تحاول . نفوذھا فيھا ا يعرف بمعاھ ا م  وأشركتودوليا فأقامت معھ
أتھا .. .وكذلك المعاھدات والمشاريع االقتصادية. الوسطى فيھا ياآسدول  ابقة التي أنش ا الس ك ركائزھ وتستعمل في ذل

   ...في عھد اإلتحاد السوفييتي السابق
وة أمريكاكذلك فإن و دول بق ذه ال  تستعمل المساعدات المالية المغرية لدول آسيا الوسطى باإلضافة إلى إشعار ھ

اماستصغار روسيا  على تعمل أي ھي تستعمل الجزرة والعصا، كما أنھا... رة القالقلإلثاأتباعھا داخلھا  ذه  أعين أم ھ
ى  أوروباالدول وغيرھا من الدول في القوقاز وفي  دول عل ك ال تتجرأ  أنالشرقية حتى ال يھابھا احد، وحتى تشجع تل

ى العصيان ا واالنفالت من قبضتھا عل د . عليھ رئيس لق ال نائب ال ياألمرق ا ج يك ي جورجي ه ف ة ل د جول دن بع و باي
:" وقال". من شريك صغير للواليات المتحدة اثر خسارتھا لدورھا االستراتيجي السابق أكثرروسيا ليست :" كرانياوأو
ازالت للغرب  إن ديم تن ى تق ى  أبرزھاضعف االقتصاد الروسي سيحمل موسكو عل ة عل ي عن محاوالت الھيمن التخل



 

ةبقة، والموافالسا السوفيتيةالدول  دراتھا النووي ذا يفسر مواقف  ،)٢٦/٧/٢٠٠٩وول ستريت(". قة  على تقليص ق وھ
ل  األمريكيينيراضوا  أنفيحاولون  األمريكيينيدركون الضعف الروسي تجاه  إنھمالوسطى، حيث  آسيافي  األنظمة ب

  .أمريكايتجھوا نحو  أنيحاولون 
يا الوسطى ير الساكن، فونتيجةً لھذا الصراع المتحرك، غ ه ي آس ع السياسي بإيجاز فإن ا يمكن وصف الواق كم

  : يلي
تفزازھا  في قرغيزيا وطاجاكستان  الوالء األكبر الحالي ھو لروسيا، مع تطمين أمريكا على مصالحھا وعدم اس

ذي يمكن أن يضطرب إن حركت  دين ال ي البل تقرار الوضع السياسي ف ى اس اً عل ك حفاظ ا، وذل ي وجھھ الوقوف ف ب
  . كا أتباعھا في البلدين بقوة  فاعلة جادةأمري

  . يميل حالياً لصالح أمريكا، مع األخذ في الحسبان المزاج المتقلب لكريموف وھو في أوزبكستان
ى حد " رياضي"فھما ساحة تنافس  وأما في تركمنستان وكازاخستان يا، وإل ا وروس سياسي واقتصادي ألمريك

  . ما للصين من الناحية االقتصادية
ن له، ن، كلھم يحاربون اإلسالم والعامليكن المؤلم حقاً أن كل المتصارعين والمتنافسين، وكذلك الحكام المحلييول

يا الوسطى ويفرُّ  اس في آس ة الن ا أعداء اإلسالم، في حين أن عام ي بھ طون بثروة المسلمين في آسيا الوسطى، فيغتن
  . يعيشون في ضنك العيش

دي إن آسيا الوسطى بموقعھا المھم ى أي تھم عل ام خالف دما تق إذن هللا عن ، وبثرواتھا الھائلة ستعود إلى المسلمين ب
ون ب رح المؤمن صر نالعاملين الصادقين المخلصين من أجل اإلسالم، وليس ذلك اليوم عنا ببعيد إن شاء هللا، ويومئذ يف

  . هللا
  ھـ ١٤٣٠رمضان  ٢٩
  م١٩/٩/٢٠٠٩


