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شــهدت كازاخســتان ،فــي  2ينايــر  ،2022احتجاجــات عنيفــة إثــر ارتفــاع أســعار بتــرول الغــاز المســال ،والتــي
بــدأت فــي مدينــة زانــاوزن ،ثــم انتشــرت فــي جميــع أنحــاء البــاد .وقــام المتظاهــرون خــال االحتجاجــات
وصــوال إلضــرام النيــران فــي مكتــب رئيــس البلديــة والمبانــي
باالســتيالء علــى مطــار مدينــة “ألماتــي”،
ً
الحكوميــة األخــرى .وأكــد الرئيــس الكازاخي ،قاســم جومــرت توكاييف ،تعرض ألماتي ،العاصمة االقتصادية
للبــاد ،لهجــوم شــارك فيــه نحــو  20ألفــاً مــن قطــاع الطــرق ،وبلغــت التقديــرات األوليــة لألضــرار الماديــة
الناجمــة عــن هــذه االضطرابــات حوالــي  175مليــون يــورو.

أسباب اشتعال األزمة
مل يكــن ارتفــاع أســعار الوقــود هــو الســبب الوحيــد الــذي
أشــعل هــذه االحتجاجــات ،وإمنــا مثّــل غطــا ًء ملطالــب
اقتصاديــة وسياســية أخــرى رفعهــا املتظاهــرون ،وميكــن
توضيــح هــذه الدوافــع عــى النحــو التــايل:
 -1ارتفــاع أســعار الوقــود :خفضــت الحكومــة الكازاخيــة
مــن الدعــم املقــدم لغــاز البــرول املســال ،وهــو مــا أدى إىل
تضاعــف ســعره .ويالحــظ أن غــاز البــرول املســار يســتخدم
عــى نطــاق واســع لتزويــد الســيارات بالوقــود ،نظـرا ً لرخــص
ســعره مقارنــة بالبنزيــن ،مــا تســبب يف احتجاجــات عــى
ارتفــاع أســعاره يف مدينــة زانــاوزن ،ثــم مــا لبثــت أن امتــدت
إىل باقــي أنحــاء البــاد.
ومل تكــن هــذه هــي املــرة األوىل التــي تشــهد هــذه

املدينــة اضطرابــات واســعة ،فقــد ســبق وأن شــهدت إرضابـاً
لعــال النفــط اســتمر ألكــر مــن ســتة أشــهر يف عــام ،2011
وانتهــى مبواجهــة عنيفــة حكوميــة أســفر عــن مقتــل 16
شــخصاً عــى األقــل.
 -2تدهــور األوضــاع االقتصاديــة :تــأيت األزمــة وســط تصاعــد
أزمــة االقتصاديــة ،الســيام يف ضــوء ســيطرة عــدد قليــل مــن
الســكان عــى فوائــد الــروة النفطيــة التــي تتمتــع بهــا البــاد.
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
نحــو  100دوالر أمريــي شــهرياً.
وعــى الرغــم مــن احتــواء كازاخســتان عــى %40

الدعــم الروســي :تمكــن كازاخســتان مــن اســتيعاب االحتجاجــات الداخليــة ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  11 ،1439ينايــر  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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مــن اإلنتــاج العاملــي مــن اليورانيــوم ،بــل ومتتــع الدولــة
باحتياطيــات هائلــة مــن النفــط ،مثــل الفحــم واملعــادن
النفيســة ،فــإن حــوايل  162شــخص يســتأثرون بـــ  %55مــن
إجــايل الــروة بالدولــة ،كــا يعيــش بالبــاد خمســة مــن
امللياردي ـرات املصنفــن ضمــن قامئــة فوربــس ألغنــى رجــال
العــامل.
 -3تراجــع وعــود اإلصــاح الســيايس :حــرك املتظاهــرون
يف البدايــة األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة ،غــر أنهــا رسعــان
مــا تحولــت إىل مطالــب بإصــاح شــامل للحكومــة .ووجــه
املتظاهــرون غضبهــم تجــاه الرئيــس الســابق ،نــور ســلطان
نزارباييــف ،الــذي عــى الرغــم مــن تنحيــه عــن الســلطة يف
 ،2019بعــد ثــاث عقــود مــن الحكــم ،وتنصيبــه لتوكاييــف
خلفــاً لــه ،فــإن األول احتفــظ لنفســه بســلطات رئيســة
باعتبــاره “زعيــاً مــدى الحيــاة”.
ويوجــه العديــد مــن املواطنــن الــكازاخ اللــوم لنزارباييــف
لســاحه بانتشــار الفســاد ،خاصــة مــع تصاعــد ثــروات بعــض
أف ـراد عائلتــه الذيــن أصبحــوا أثريــاء مــن خــال امتالكهــم
حصص ـاً يف رشكات تجاريــة مهمــة.
وعــى الرغــم مــن وعــود الرئيــس توكاييــف عندمــا تــوىل
املنصــب يف عــام  2019باإلصــاح الســيايس مــن خــال زيــادة
الحريــات السياســية ،واإلصــاح القضــايئ ،والقضــاء عــى
الفســاد ،فقــد اســتمرت سياســات تحجيــم املعارضــة ،وهــو
مــا وضــح يف انتخابــات ينايــر  2021الربملانيــة ،والتــي أســفرت
عــن فــوز ســاحق للحــزب الحاكــم “نــور أوتــان” ،مــع فــوز
عــدد محــدود مــن املعارضــن املواليــن للحكومــة.
استجابة حكومية سريعة

شــهدت كازاخســتان احتجاجــات واســعة ســعت الحكومــة
للتجــاوب معهــا ،واســتيعابها عــر تبنــي عــدة إجـراءات ،وهــو
مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1إقالــة توكاييــف الحكومــة ونزارباييــف :أقــال رئيــس
الدولــة ،قاســم جومــرت توكاييــف ،الحكومــة ،وخفــض ســعر
الغــاز الطبيعــي املســال عنــد مســتوى  50تنــغ ( 0,1يــورو)
للــر الواحــد ،مقابــل  120يف بدايــة العــام ،كــا تــم تثبيــت
أســعار غــاز البــرول املســال ،وأســعار جميــع وقــود املركبــات
ملــدة  6أشــهر .كــا اســتقال الرئيــس الســابق ،نــور ســلطان
نزارباييــف ،مــن منصبــه رئيســاً ملجلــس األمــن يف البــاد،
نظ ـرا ً لتصاعــد مشــاعر الســخط تجاهــه.
 -2اســتدعاء الدعــم العســكري الــرويس :دعــا توكاييــف
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منظمــة معاهــدة األمــن الجامعــي ،الكتلــة األمنيــة اإلقليميــة
التــي تهيمــن عليهــا روســيا ،وتضــم يف عضويتهــا أرمينيــا
وبيالروســيا وقريغيزســتان وطاجيكســتان ،للتدخــل ملســاعدة
البــاد عــى مواجهــة االحتجاجــات املشــتعلة .وأرســلت
املنظمــة ،وفقــاً لبعــض التقديــرات ،حــوايل  2500جنــدي،
و ُمنحــت حــق اســتخدام األســلحة يف حالــة تعرضهــا لهجــوم.
ومتكنــت القــوات الروســية مــن الســيطرة عــى مطــار
“أملــايت” إىل جانــب القــوات األمنيــة الكازاخيــة ،وت ُعــد هــذه
املدينــة عــى درجــة مــن األهميــة ،خاصــة أنهــا العاصمــة
االقتصاديــة للبــاد ،فض ـاً عــن كونهــا أكــر مدنهــا .وأعلــن
توكاييــف اســتعادة االســتقرار بالبــاد ،يف أعقــاب ذلــك.

دعم دولي غالب

ميكــن اســتعراض مواقــف الــدول الرئيســة ،وتحديــدا ً روســيا
والصــن والواليــات املتحــدة ،مــن األزمــة الكازاخســتانية يف
التــايل:
 -1التدخــل الــرويس العســكري :جــاء التدخــل الــرويس
ليكشــف عــن حــرص موســكو عــى منــع الثــورات امللونــة
مــن االقـراب مــن جوارهــا املبــارش ،حتــى إذا اســتدعى ذلــك
التدخــل العســكري مــن جانــب موســكو ،عــى غـرار الدعــم
الــرويس للرئيــس البيــارويس ألكســندر لوكاشــينكو ،بعــد
انــدالع احتجاجــات شــككت يف فــوزه بانتخابــات .2020
ومــن جانــب ثــانٍ  ،جــاء التدخــل الــرويس الحاســم،
نتيجــة للمصالــح الروســية الحيويــة يف كازاخســتان ،بــدءا ً مــن
مينــاء بايكونــور الفضــايئ ،الــذي تتشــارك فيــه روســيا مــع
كازاخســتان ،وأوكرانيــا ،وصــوالً العتــاد روســيا عــى الغــاز
الكازاخســتاين ،يف بعــض األحيــان ،عندمــا يرتاجــع اإلنتــاج
الــرويس.
وتعــد كازاخســتان مصــدر عاملــي رئيــي للنفــط والغــاز
حيــث إن لديهــا ثــاين عــر أكــر احتياطيــات ،مؤكــدة مــن
النفــط الخــام يف العــامل ،ويعتمــد اقتصادهــا بشــكل كبــر
عــى بيــع الهيدروكربونــات إىل كل مــن أوروبــا وآســيا .وقــد
اعتــادت عــى تصديــر معظــم هــذه املــوارد عــر خطــوط
األنابيــب الروســية.
 -2الدعــم الصينــي الدبلومــايس :أيــد الرئيــس الصينــي ،يش
جــن بينــج ،الحكومــة الكازاخســتانية ضــد مــا وصفــه مبحاولة
“الثــورة امللونــة” ،وهــو مــا يرجــع إىل املصالــح االقتصاديــة
الكبــرة للصــن هنــاك ،فقــد بلــغ إجــايل التجــارة الثنائيــة
بــن الصــن وكازاخســتان حــوايل  22.94مليــار دوالر أمريــي
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يف أول  11شــهرا ً مــن  ،2021وتقــدر االســتثامرات الصينيــة
بنحــو  34مليــار دوالر أمريــي يف كازاخســتان ،ومــن املقــرر
االنتهــاء مــن حــوايل  56مرشوع ـاً مدعوم ـاً مــن الصــن تبلــغ
قيمتهــا حــوايل  24.5مليــار دوالر بحلــول عــام .2023
كــا تعتمــد بكــن عــى نحــو  %5مــن وارداتهــا مــن
الغــاز الطبيعــي عــى كازاخســتان ،واســتحوذت رشكــة
البــرول الوطنيــة الصينيــة اململوكــة للدولــة عــى حصــة
قدرهــا  %8.33يف حقــل كاشــاجان النفطــي الكازاخــي مقابــل
 5مليــارات دوالر يف عــام  ،2013فضــاً عــن كونهــا بلــد
ترانزيــت لنقــل النفــط والغــاز للصــن .وت ُعتــر كازاخســتان
حلقــة وصــل مهمــة يف مبــادرة الحــزام والطريــق.
وعــى الرغــم مــن األهميــة االقتصاديــة الكبــرة
لكازاخســتان بالنســبة للصــن ،فإنهــا اكتفــت بالدعــم
الدبلومــايس لهــا ،عــر اتهــام مــا يجــري يف البــاد باعتبــاره
ثــورة ملونــة ،يف إشــارة إىل وجــود “أيــا ٍد غربيــة” تســعى
لزعزعــة االســتقرار يف هــذا البلــد ،ويبــدو أن بكــن تحاشــت
التدخــل العســكري مراعــاة للحساســية الروســية ،خاصــة أن
موســكو تنظــر إىل آســيا الوســطى باعتبارهــا فنــا ًء خلفيـاً لهــا.
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األمريكيــة يف قطــاع الطاقــة يف كازاخســتان ،باإلضافــة إىل
انخراطهــا مــع كازاخســتان يف القضــاء عــى أســلحة الدمــار
الشــامل بعــد نهايــة الحــرب البــاردة ،فــإن واشــنطن تتمتــع
بعالقــات محــدودة مــع كازاخســتان ،مــا أعطــى الواليــات
املتحــدة تأثــرا ً محــدودا ً يف األزمــة الكازاخيــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فإنــه نظ ـرا ً لســابق تــورط الواليــات
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
تســعى فيــه واشــنطن للتفــاوض مــع موســكو إليجــاد حــل

ســلمي لألزمــة األوكرانيــة.
كــا أن العديــد مــن األدوات التــي تســتخدمها الواليــات
املتحــدة عــادة يف هــذا النــوع مــن املواقــف ،أي فــرض
العقوبــات ،ال يعــد مالمئ ـاً للتعامــل مــع كازاخســتان؛ حيــث
إن رشكات الطاقــة األمريكيــة الكــرى مندمجــة بشــكل كثيف
يف االقتصــاد الكازاخســتاين ،ولذلــك ،فــإن فــرض عقوبــات عىل
هــذه الصناعــات ســتخاطر بحــدوث نقــص يف اإلنتــاج قــد
يؤثــر عــى حلفــاء واشــنطن مــن الــدول األوروبيــة.
وتتمثــل أبــرز املخــاوف األمريكيــة مــن األزمــة يف متــدد
روســيا عســكرياً يف كازاخســتان ،وهــو مــا وضــح يف تحذيــر
وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن ،مــن عواقــب
طويلــة املــدى لوجــود قــوات تقودهــا روســيا يف البــاد،
ويبــدو أن واشــنطن تتخــوف مــن حفــاظ الجيــش الــرويس
عــى وجــود دائــم يف شــال البــاد ،التــي تحتــوي عــى معظم
آبــار النفــط والغــاز يف البــاد ،فضــاً عــن انتــاء مواطنــي
هــذه املنطقــة إىل اإلثنيــة الروســية.
وســعى الرئيــس الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،إلزالــة هــذه
الهواجــس عــر التأكيــد أنــه ســيتم ســحب قــوات منظمــة
معاهــدة األمــن الجامعــي مــن كازاخســتان يف أقــرب وقــت
ممكــن ،وذلــك بعــد عــودة الوضــع إىل طبيعتــه.
ويف التقديــر ،يبــدو أن كازاخســتان متكنــت مــن اســتعادة
الســيطرة األمنيــة عــى البالد يف أعقــاب االحتجاجــات األخرية،
وذلــك مــن خــال 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
مــن الكرملــن ملنــع أي اضطرابــات عــى حــدوده الجنوبيــة
تســتغلها الــدول األوروبيــة لتقويــض النفــوذ الــرويس هنــاك،
فضــاً عــن التأكيــد لحلفائهــا عــى أنهــا حليــف ميكــن
االعتــاد عليــه ،وذلــك عــى عكــس الواليــات املتحــدة التــي
تتخــى عــن حلفائهــا يف بعــض املواقــف.
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