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أسباب اشتعال األزمة
ــذي  ــد ال ــود هــو الســبب الوحي ــاع أســعار الوق مل يكــن ارتف
أشــعل هــذه االحتجاجــات، وإمنــا مثّــل غطــاًء ملطالــب 
اقتصاديــة وسياســية أخــرى رفعهــا املتظاهــرون، وميكــن 

ــايل: ــو الت ــى النح ــع ع ــذه الدواف ــح ه توضي

ــة الكازاخيــة  ــت الحكوم ــود: خفض ــعار الوق ــاع أس 1- ارتف
مــن الدعــم املقــدم لغــاز البــرول املســال، وهــو مــا أدى إىل 
تضاعــف ســعره. ويالحــظ أن غــاز البــرول املســار يســتخدم 
عــى نطــاق واســع لتزويــد الســيارات بالوقــود، نظــراً لرخــص 
ــى  ــا تســبب يف احتجاجــات ع ــن، م ــة بالبنزي ســعره مقارن
ارتفــاع أســعاره يف مدينــة زانــاوزن، ثــم مــا لبثــت أن امتــدت 

إىل باقــي أنحــاء البــالد.

ومل تكــن هــذه هــي املــرة األوىل التــي تشــهد هــذه 

املدينــة اضطرابــات واســعة، فقــد ســبق وأن شــهدت إرضابــاً 
لعــال النفــط اســتمر ألكــر مــن ســتة أشــهر يف عــام 2011، 
وانتهــى مبواجهــة عنيفــة حكوميــة أســفر عــن مقتــل 16 

ــل.  ــى األق شــخصاً ع

2- تدهــور األوضــاع االقتصاديــة: تــأيت األزمــة وســط تصاعــد 
أزمــة االقتصاديــة، الســيا يف ضــوء ســيطرة عــدد قليــل مــن 
الســكان عــى فوائــد الــروة النفطيــة التــي تتمتــع بهــا البــالد. 
كــا تتزايــد مشــاعر اإلحبــاط جــراء انخفــاض الرواتــب، 
وظــروف العمــل الســيئة، والفســاد املســترشي لســنوات. 
وأثــر ارتفــاع معــدالت التضخــم ســلباً عــى مواطنــي الطبقــة 
العاملــة واملتوســطة، خاصــة أن الحــد األدىن لألجــور يقــل عــن 

ــهرياً. ــي ش ــو 100 دوالر أمري نح

 %40 عــى  كازاخســتان  احتــواء  مــن  الرغــم  وعــى 
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شــهدت كازاخســتان، فــي 2 ينايــر 2022، احتجاجــات عنيفــة إثــر ارتفــاع أســعار بتــرول الغــاز المســال، والتــي 
ــاوزن، ثــم انتشــرت فــي جميــع أنحــاء البــاد. وقــام المتظاهــرون خــال االحتجاجــات  بــدأت فــي مدينــة زان
باالســتياء علــى مطــار مدينــة “ألماتــي”، وصــواًل إلضــرام النيــران فــي مكتــب رئيــس البلديــة والمبانــي 
الحكوميــة األخــرى. وأكــد الرئيــس الكازاخي، قاســم جومــرت توكاييف، تعرض ألماتي، العاصمة االقتصادية 
للبــاد، لهجــوم شــارك فيــه نحــو 20 ألفــًا مــن قطــاع الطــرق، وبلغــت التقديــرات األوليــة لألضــرار الماديــة 

الناجمــة عــن هــذه االضطرابــات حوالــي 175 مليــون يــورو. 

الدعــم الروســي: تمكــن كازاخســتان مــن اســتيعاب االحتجاجــات الداخليــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1439، 11 ينايــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــة  ــع الدول ــل ومتت ــوم، ب ــن اليوراني ــي م ــاج العامل ــن اإلنت م
باحتياطيــات هائلــة مــن النفــط، مثــل الفحــم واملعــادن 
النفيســة، فــإن حــوايل 162 شــخص يســتأثرون بـــ 55% مــن 
ــن  ــة م ــالد خمس ــش بالب ــا يعي ــة، ك ــروة بالدول ــايل ال إج
ــى رجــال  ــرات املصنفــن ضمــن قامئــة فوربــس ألغن امللياردي

ــامل. الع

3- تراجــع وعــود اإلصــاح الســيايس: حــرك املتظاهــرون 
ــة، غــر أنهــا رسعــان  ــة الصعب ــة األوضــاع االقتصادي يف البداي
ــة. ووجــه  ــامل للحكوم ــب بإصــالح ش ــت إىل مطال ــا تحول م
ــور ســلطان  ــس الســابق، ن ــم تجــاه الرئي املتظاهــرون غضبه
نزارباييــف، الــذي عــى الرغــم مــن تنحيــه عــن الســلطة يف 
ــه لتوكاييــف  2019، بعــد ثــالث عقــود مــن الحكــم، وتنصيب
خلفــاً لــه، فــإن األول احتفــظ لنفســه بســلطات رئيســة 

ــاة”. ــدى الحي ــاً م ــاره “زعي باعتب

ويوجــه العديــد مــن املواطنــن الــكازاخ اللــوم لنزارباييــف 
لســاحه بانتشــار الفســاد، خاصــة مــع تصاعــد ثــروات بعــض 
ــم  ــاء مــن خــالل امتالكه ــن أصبحــوا أثري ــه الذي ــراد عائلت أف

حصصــاً يف رشكات تجاريــة مهمــة.

وعــى الرغــم مــن وعــود الرئيــس توكاييــف عندمــا تــوىل 
املنصــب يف عــام 2019 باإلصــالح الســيايس مــن خــالل زيــادة 
الحريــات السياســية، واإلصــالح القضــايئ، والقضــاء عــى 
ــم املعارضــة، وهــو  الفســاد، فقــد اســتمرت سياســات تحجي
مــا وضــح يف انتخابــات ينايــر 2021 الربملانيــة، والتــي أســفرت 
ــان”، مــع فــوز  عــن فــوز ســاحق للحــزب الحاكــم “نــور أوت

عــدد محــدود مــن املعارضــن املواليــن للحكومــة.

استجابة حكومية سريعة
ــة  ــعت الحكوم ــعة س ــات واس ــتان احتجاج ــهدت كازاخس ش
للتجــاوب معهــا، واســتيعابها عــرب تبنــي عــدة إجــراءات، وهــو 

مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

1- إقالــة توكاييــف الحكومــة ونزارباييــف: أقــال رئيــس 
الدولــة، قاســم جومــرت توكاييــف، الحكومــة، وخفــض ســعر 
الغــاز الطبيعــي املســال عنــد مســتوى 50 تنــغ )0,1 يــورو( 
للــر الواحــد، مقابــل 120 يف بدايــة العــام، كــا تــم تثبيــت 
أســعار غــاز البــرول املســال، وأســعار جميــع وقــود املركبــات 
ملــدة 6 أشــهر. كــا اســتقال الرئيــس الســابق، نــور ســلطان 
ــالد،  ــن يف الب ــس األم ــاً ملجل ــه رئيس ــن منصب ــف، م نزاربايي

نظــراً لتصاعــد مشــاعر الســخط تجاهــه. 

2- اســتدعاء الدعــم العســكري الــرويس: دعــا توكاييــف 

منظمــة معاهــدة األمــن الجاعــي، الكتلــة األمنيــة اإلقليميــة 
التــي تهيمــن عليهــا روســيا، وتضــم يف عضويتهــا أرمينيــا 
وبيالروســيا وقرغيزســتان وطاجيكســتان، للتدخــل ملســاعدة 
املشــتعلة. وأرســلت  البــالد عــى مواجهــة االحتجاجــات 
ــدي،  ــوايل 2500 جن ــرات، ح ــض التقدي ــاً لبع ــة، وفق املنظم
وُمنحــت حــق اســتخدام األســلحة يف حالــة تعرضهــا لهجــوم.

ــار  ــى مط ــيطرة ع ــن الس ــية م ــوات الروس ــت الق ومتكن
“أملــايت” إىل جانــب القــوات األمنيــة الكازاخيــة، وتُعــد هــذه 
ــة  ــا العاصم ــة أنه ــة، خاص ــن األهمي ــة م ــى درج ــة ع املدين
ــن  ــا. وأعل ــرب مدنه ــا أك ــن كونه ــالد، فضــالً ع ــة للب االقتصادي

ــك. ــاب ذل ــالد، يف أعق ــتقرار بالب ــتعادة االس ــف اس توكايي

دعم دولي غالب
ميكــن اســتعراض مواقــف الــدول الرئيســة، وتحديــداً روســيا 
ــتانية يف  ــة الكازاخس ــن األزم ــدة، م ــات املتح ــن والوالي والص

التــايل:  

1- التدخــل الــرويس العســكري: جــاء التدخــل الــرويس 
ــة  ــورات امللون ــع الث ــى من ــن حــرص موســكو ع ليكشــف ع
مــن االقــراب مــن جوارهــا املبــارش، حتــى إذا اســتدعى ذلــك 
التدخــل العســكري مــن جانــب موســكو، عــى غــرار الدعــم 
الــرويس للرئيــس البيــالرويس ألكســندر لوكاشــينكو، بعــد 

ــات 2020. ــوزه بانتخاب ــككت يف ف ــات ش ــدالع احتجاج ان

ومــن جانــب ثــاٍن، جــاء التدخــل الــرويس الحاســم، 
نتيجــة للمصالــح الروســية الحيويــة يف كازاخســتان، بــدءاً مــن 
ــع  ــيا م ــه روس ــارك في ــذي تتش ــايئ، ال ــور الفض ــاء بايكون مين
ــاز  ــى الغ ــيا ع ــاد روس ــا، وصــوالً العت كازاخســتان، وأوكراني
الكازاخســتاين، يف بعــض األحيــان، عندمــا يراجــع اإلنتــاج 

ــرويس. ال

وتعــد كازاخســتان مصــدر عاملــي رئيــي للنفــط والغــاز 
ــات، مؤكــدة مــن  ــاين عــرش أكــرب احتياطي حيــث إن لديهــا ث
ــر  ــكل كب ــا بش ــد اقتصاده ــامل، ويعتم ــام يف الع ــط الخ النف
عــى بيــع الهيدروكربونــات إىل كل مــن أوروبــا وآســيا. وقــد 
ــوط  ــرب خط ــوارد ع ــذه امل ــم ه ــر معظ ــى تصدي ــادت ع اعت

ــية.  ــب الروس األنابي

ــد الرئيــس الصينــي، يش  2- الدعــم الصينــي الدبلومــايس: أي
جــن بينــج، الحكومــة الكازاخســتانية ضــد مــا وصفــه مبحاولة 
ــة  ــح االقتصادي ــا يرجــع إىل املصال ــة”، وهــو م ــورة امللون “الث
ــة  ــغ إجــايل التجــارة الثنائي ــد بل ــاك، فق ــرة للصــن هن الكب
بــن الصــن وكازاخســتان حــوايل 22.94 مليــار دوالر أمريــي 
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ــة  ــتثارات الصيني ــدر االس ــن 2021، وتق ــهراً م يف أول 11 ش
ــار دوالر أمريــي يف كازاخســتان، ومــن املقــرر  بنحــو 34 ملي
االنتهــاء مــن حــوايل 56 مرشوعــاً مدعومــاً مــن الصــن تبلــغ 

ــار دوالر بحلــول عــام 2023. قيمتهــا حــوايل 24.5 ملي

ــن  ــا م ــن وارداته ــو 5% م ــى نح ــن ع ــد بك ــا تعتم ك
رشكــة  واســتحوذت  كازاخســتان،  عــى  الطبيعــي  الغــاز 
البــرول الوطنيــة الصينيــة اململوكــة للدولــة عــى حصــة 
قدرهــا 8.33% يف حقــل كاشــاجان النفطــي الكازاخــي مقابــل 
5 مليــارات دوالر يف عــام 2013، فضــالً عــن كونهــا بلــد 
ــرب كازاخســتان  ــاز للصــن. وتُعت ــل النفــط والغ ــت لنق ترانزي

ــق.  ــزام والطري ــادرة الح ــة يف مب ــل مهم ــة وص حلق

الكبــرة  االقتصاديــة  األهميــة  مــن  الرغــم  وعــى 
بالدعــم  اكتفــت  فإنهــا  للصــن،  بالنســبة  لكازاخســتان 
ــاره  ــالد باعتب ــري يف الب ــا يج ــام م ــرب اته ــا، ع ــايس له الدبلوم
ــعى  ــة” تس ــاٍد غربي ــود “أي ــارة إىل وج ــة، يف إش ــورة ملون ث
لزعزعــة االســتقرار يف هــذا البلــد، ويبــدو أن بكــن تحاشــت 
التدخــل العســكري مراعــاة للحساســية الروســية، خاصــة أن 
موســكو تنظــر إىل آســيا الوســطى باعتبارهــا فنــاًء خلفيــاً لهــا. 
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األمريكيــة يف قطــاع الطاقــة يف كازاخســتان، باإلضافــة إىل 
ــار  ــع كازاخســتان يف القضــاء عــى أســلحة الدم ــا م انخراطه
الشــامل بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، فــإن واشــنطن تتمتــع 
ــات  ــات محــدودة مــع كازاخســتان، مــا أعطــى الوالي بعالق

ــة.  ــة الكازاخي ــدوداً يف األزم ــراً مح ــدة تأث املتح

ــات  ــورط الوالي ــه نظــراً لســابق ت ومــن جهــة أخــرى، فإن
املتحــدة يف دعــم الثــورات امللونــة املناهضــة لروســيا يف الدول 
املجــاورة لهــا، فــإن دعــم واشــنطن للمحتجــن الــكازاخ، 
ســوف يجعــل الكرملــن ينظــر إىل األحــداث باعتبــاره حلقــة 
جديــدة مــن الثــورات امللونــة املوجهــة ضــد النفــوذ الــرويس 
يف املنطقــة، وهــي خطــوة غــر مفيــدة يف الوقــت الــذي 
ــه واشــنطن للتفــاوض مــع موســكو إليجــاد حــل  تســعى في

ــة.  ــة األوكراني ســلمي لألزم

كــا أن العديــد مــن األدوات التــي تســتخدمها الواليــات 
املتحــدة عــادة يف هــذا النــوع مــن املواقــف، أي فــرض 
العقوبــات، ال يعــد مالمئــاً للتعامــل مــع كازاخســتان؛ حيــث 
إن رشكات الطاقــة األمريكيــة الكــربى مندمجــة بشــكل كثيف 
يف االقتصــاد الكازاخســتاين، ولذلــك، فــإن فــرض عقوبــات عى 
ــد  ــاج ق ــص يف اإلنت ــدوث نق ــتخاطر بح ــات س ــذه الصناع ه

ــة. ــدول األوروبي ــر عــى حلفــاء واشــنطن مــن ال يؤث

ــة مــن األزمــة يف متــدد  ــرز املخــاوف األمريكي ــل أب وتتمث
ــر  ــا وضــح يف تحذي روســيا عســكرياً يف كازاخســتان، وهــو م
وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن، مــن عواقــب 
طويلــة املــدى لوجــود قــوات تقودهــا روســيا يف البــالد، 
ــرويس  ــش ال ــاظ الجي ــن حف ــدو أن واشــنطن تتخــوف م ويب
عــى وجــود دائــم يف شــال البــالد، التــي تحتــوي عــى معظم 
ــي  ــاء مواطن ــن انت ــالً ع ــالد، فض ــاز يف الب ــط والغ ــار النف آب

ــية. ــة الروس ــة إىل اإلثني ــذه املنطق ه

ــذه  ــة ه ــن، إلزال ــر بوت ــرويس، فالدمي ــس ال ــعى الرئي وس
ــة  ــوات منظم ــيتم ســحب ق ــه س ــد أن ــرب التأكي ــس ع الهواج
معاهــدة األمــن الجاعــي مــن كازاخســتان يف أقــرب وقــت 

ــه. ــع إىل طبيعت ــودة الوض ــد ع ــك بع ــن، وذل ممك

ويف التقديــر، يبــدو أن كازاخســتان متكنــت مــن اســتعادة 
الســيطرة األمنيــة عــى البالد يف أعقــاب االحتجاجــات األخرة، 
وذلــك مــن خــالل االســتجابة لبعــض مطالــب املحتجــن، فضالً 
عــن توظيــف القبضــة األمنيــة يف مواجهــة مثــري الشــغب. 
ومتكنــت روســيا مــن االســتجابة برسعــة لطلــب كازاخســتان 
بدعمهــا الســتعادة االســتقرار األمنــي، وذلــك يف مســعى 
ــة  ــات عــى حــدوده الجنوبي ــع أي اضطراب ــن ملن مــن الكرمل
تســتغلها الــدول األوروبيــة لتقويــض النفــوذ الــرويس هنــاك، 
فضــالً عــن التأكيــد لحلفائهــا عــى أنهــا حليــف ميكــن 
االعتــاد عليــه، وذلــك عــى عكــس الواليــات املتحــدة التــي 

تتخــى عــن حلفائهــا يف بعــض املواقــف.



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرشق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرشق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


