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تورط حمتمل:
هل لعبت تركيا دورًا يف إثارة االحتجاجات يف كازاخستان؟
العدد  13 ،1441يناير 2022

ـاال هاتفيــاً بنظيــره الكازاخســتاني،
أجــرى الرئيــس التركــي ،رجــب طيــب أردوغــان ،فــي  6ينايــر الجــاري ،اتصـ ً
قاســم جومــارت توكاييــف ،أعــرب خاللــه عــن أملــه فــي أن يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة فــي كازاخســتان،
وإنهــاء التوتــر الــذي حــدث علــى خلفيــة التظاهــرات فــي المناطــق الغربيــة للبــاد ،نتيجــة االرتفــاع الحــاد
فــي أســعار الغــاز ،وذلــك فــي إطــار عضويــة الدولتيــن فــي منظمــة الــدول الناطقــة بالتركيــة .كمــا تواصــل
أردوغــان أيضــاً مــع زعمــاء الــدول األعضــاء فــي المنظمــة ،للتأكيــد علــى أن اســتقرار وأمــن كازاخســتان
يشــكل أهميــة كبيــرة للمنطقــة برمتهــا ،وفــي مقدمتهــا دول الجــوار.

تبدل سياسات أردوغان
هنــاك عالقــات وثيقــة بــن تركيــا وكازاخســتان منــذ إقامــة
العالقــات الدبلوماســية بينهــا عــام  ،1992فقــد كانــت تركيــا
مــن أوىل الــدول التــي اعرتفــت باســتقالل كازاخســتان بعــد
ســقوط االتحــاد الســوفييتي عــام  ،1991لــذا متثل كازاخســتان
أهميــة كــرى بالنســبة ألنقــرة .ويالحــظ أن املواقــف الرتكيــة
مــن األزمــة األخــرة يف كازاخســتان قــد تباينــت ،وهــو مــا
ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1تبايــن املوقــف الــريك :التزمــت أنقــرة الصمــت يف البدايــة
مــن التطــورات التــي شــهدتها كازاخســتان ،حيــث مل يــرح
أردوغــان بأيــة ترصيحــات رســمية طــوال اليومــن األولــن
لالحتجاجــات هنــاك ،غــر أن وســائل اإلعــام التابعــة لحــزب
العدالــة والتنميــة وصفــت األحــداث بأنهــا “الربيــع الــريك”،

يف إشــارة إىل تعاطفهــا مــع املتظاهريــن ،وصــوالً إىل إمكانيــة
اطاحتهــم بالحكومــة الكازاخيــة .ويالحــظ أن تركيــا تبــدي
امتعاض ـاً مــن الرئيــس الكازاخــي الحــايل ،نظ ـرا ً ألنــه يعطــي
األولويــة لتوطيــد عالقاتــه مبوســكو ،وهــو أمــر ت ـراه أنقــرة
يحجــم مــن نفوذهــا يف منطقــة آســيا الوســطى.
وأكــدت تقاريــر إعالميــة إىل أن دميــري ديــي ،أكــر
زعــاء املافيــا يف كازاخســتان ،والــذي تــورط يف التحريــض
عــى التظاهـرات األخــرة يف كازخســتان قــد زار أنقــرة قبيــل
األحــداث مبــارشة والتقــي وزيــر الخارجيــة مولــود تشــاويش
أوغلــو ،يف مــؤرش عــى أن ألردوغــان دور يف إثــارة االضطرابات
التــي شــهدتهت البــاد.
ولعــل مــا يضفــي مصداقيــة عــى هــذا االتهــام إعــان
الرئيــس الكازاخــي توكاييــف وجــود دور أليــا ٍد أجنبيــة

ً
دورا فــي إثــارة االحتجاجــات فــي كازاخســتان؟ ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  13 ،1441ينايــر ،2022
تــورط محتمــل :هــل لعبــت تركيــا
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ومثــري الشــغب والجامعــات اإلرهابيــة للتــورط يف الهجــات
عــى املؤسســات الحكوميــة التــي شــهدتها البــاد .وألقــت
الســلطات الكازاخيــة ،بالفعــل ،القبــض عــى دميــري ديــي يف
 7ينايــر ،عقــب عودتــه مــن تركيــا.
كــا أكــد املســؤولون الــكازاخ أن مــري الشــغب كانــت
لديهــم خــرة قتاليــة بالنظــر إىل مشــاركتهم يف “املناطــق
الرصاعيــة” حيــث تنشــط الجامعــات اإلســامية املتطرفــة،
وهــو مــا يجعــل االتهامــات تنحــر إمــا يف تركيــا ،واملعــروف
أنهــا متتعــت بعالقــات وطيــدة مــع مختلــف التنظيــات
اإلرهابيــة املوجــودة يف ســوريا ،أو يف أفغانســتان.
ومــع تدخــل القــوات الروســية يف كازاخســتان ،غــرت
الوســائل اإلعالميــة املقربــة مــن أردوغــان لهجتهــا مــرة
أخــرى ،إذ اختفــت عبــارة “الربيــع الــريك” ،يف مــؤرش عــى
تغــر املوقــف اإلعالمــي الــريك مــن األحــداث الجاريــة يف
كازخســتان .وتزامــن مــع ذلــك تغــر يف املوقــف الرســمي ،إذ
أعلــن املتحــدث باســم الرئاســة الرتكيــة ،يف  7ينايــر الجــاري،
أن بــاده تعطــي األولويــة للســام واالســتقرار والهــدوء يف
كازاخســتان ،ثــم كــرر وزيــر الخارجيــة الــريك الترصيحــات
نفســها يف  9ينايــر.
 -2إبــداء االســتعداد للتدخــل العســكري :أكــد وزيــر الدفــاع
الــريك ،خلــويص أكار ،اســتعداد بــاده إلرســال قــوات لدعــم
االســتقرار يف كازاخســتان ،فقــد رصح أكار بــأن“ :كازاخســتان
حليــف مهــم لرتكيــا ،ونأمــل يف أقــرب وقــت ممكــن اســتقرار
الوضــع وضــان القانــون والنظــام يف هــذا البلــد .إذا قدمــت
كازاخســتان أي طلــب إىل أنقــرة ،فســنكون مســتعدين للوفــاء
بــه بالكامــل”.
ومــن الواضــح أن كازاخســتان تجاهلــت العــرض الــريك،
فقــد طلــب الرئيــس توكاييــف الدعــم والتدخــل مــن منظمــة
معاهــدة األمــن الجامعــي التــي تضــم كالً مــن روســيا وأرمينيا
وطاجيكســتان وقريغيزســتان وبيالروســيا وكازاخســتان ،والتــي
تهيمــن عليهــا بالكامــل موســكو .وهبــت موســكو منــذ
اللحظــة األوىل يف إرســال قواتهــا إىل هنــاك ولعبــت دورا ً يف
اســتعادة مطــار أملــايت الرئيــي الــذي ســيطر عليــه املحتجون.
انعكاسات داخلية وإقليمية

مثــة دالالت مهمــة تتجــى يف املوقــف الــريك تجــاه
كازاخســتان ،خاصــة عقــب تغيــر موقفهــا مــا بــن الصمــت
الرســمي والتواطــؤ املحتمــل يف البدايــة ،وصــوالً إىل اإلعــان
عــن اســتعداد للتدخــل دعـاً للســلطات الكازاخيــة ،وتتمثــل
أهــم تلــك الــدالالت فيــا يــي:
2
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 -1مصالــح اقتصاديــة مهــددة :ترتبــط تركيــا بعالقــات
اقتصاديــة قويــة مــع كازاخســتان .ففــي عــام  ،2009وقــع
البلــدان اتفاقيــة رشاكــة اســراتيجية ،جعلــت تركيــا أحــد
أهــم الــركاء االقتصاديــن لكازاخســتان يف املنطقــة ،كــا
وقــع البلــدان يف عــام  19 ،2019اتفاقيــة يف مجــاالت مختلفة،
وذلــك خــال االجتــاع الحــادي عــر للجنــة االقتصاديــة
املشــركة بــن الحكومتــن الرتكيــة والكازاخيــة ،والــذي
هدفــت منــه أنقــرة إىل رفــع التبــادل التجــاري بــن البلديــن
إىل  10مليــارات دوالر ســنوياً .كــا أن هنــاك أكــر مــن 500
مــروع بــرؤوس أمــوال تركيــة – كازاخيــة يف كازاخســتان،
فضــاً عــن  160مرشوعــاً برأســال تــريك.
وبالنظــر إىل املصالــح االقتصاديــة ،فإنــه ميكــن فهــم
أســباب التبــدل يف السياســة الرتكيــة ،إذ إنــه بعــد أن أيقنــت
أنقــرة أن الحكومــة الكازاخيــة لــن تواجــه أي تهديــد لبقائهــا
يف الســلطة بســبب التدخــل الــرويس ،فإنهــا اتجهــت لتغيــر
سياســتها والتأكيــد عــى دعمهــا كازاخســتان .ويف حالــة تأكــد
كازاخســتان مــن تــورط تركيــا يف دعــم االضطرابــات داخلهــا،
فــإن هــذا قــد ينعكــس ســلباً عــى عالقــة البلديــن مســتقبالً،
ويدفــع نــور ســلطان إىل تعزيــز عالقاتــه مبوســكو.
 -2تراجــع دور منظمــة الــدول الرتكيــة :تحــ ّول مجلــس
الــدول الناطقــة بالرتكيــة ،يف  15نوفمــر  ،2021إىل منظمــة
دوليــة لهــا غايــات اقتصاديــة وعســكرية ،وذلــك يف أعقــاب
القمــة الثامنــة للمجلــس التــي انعقــدت يف إســطنبول.
وعــى الرغــم مــن إعــان أردوغــان حينهــا أن تلــك املنظمــة
الجديــدة ســتواصل تعزيــز التعــاون بــن الــدول األعضــاء
سياســياً واقتصادي ـاً وثقافي ـاً وعســكرياً ،فإنــه اتضــح تراجــع
دور املنظمــة يف أزمــة كازاخســتان ،فقــد ظلــت تلــك الــدول
واملنظمــة ،عــى حــد ســواء ،صامتــة ،ومل تبــد أي ترصيحــات،
ســوى بعــد انقضــاء املرحلــة الحرجــة مــن عمــر األزمــة.
فقــد اجتمــع وزراء خارجيــة منظمــة الــدول الرتكيــة يف
 11ينايــر ،بدعــوة مــن تركيــا ،عــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس،
وشــدد البيــان الختامــي عــى الدعــم الكامــل واالســتعداد
التــام لتقديــم كل اإلمكانــات ملســاعدة كازاخســتان عــى
تجــاوز أزمتهــا ،مبــا يف ذلــك دعــم اإلصالحــات التــي تحــدث
عنهــا رئيســها ،وصــوالً لتحقيــق اســتقرارها ورفاهيتهــا اللذيــن
يرتبطــان مبــارشة باســتقرار ورفاهيــة املنطقــة ككل .ويالحــظ
أن هــذا املوقــف ال يعــدو أن يكــون موقفـاً دبلوماســياً شــكلياً
فقــط ،خاصــة بعدمــا متكنــت موســكو مــن الســيطرة عــى
األوضــاع يف كازاخســتان.
 -3خســائر دوليــة لرتكيــا :قطــع التدخــل الرسيــع لروســيا

ً
دورا في إثارة االحتجاجات في كازاخستان؟
هل لعبت تركيا

الطريــق أمــام تركيــا للعــب أي دور فعال يف األزمــة الكازاخية،
كــا يتوقــع ان تحجــم موســكو أي محــاوالت تركيــة للتمــدد
يف مناطــق ذات أهميــة اس ـراتيجية كبــرة ملوســكو ،أو متثــل
فنــا ًء خلفيـاً لهــا.
وعــى الجانــب اآلخــر ،فإنــه عــى الرغــم مــن أن واشــنطن
قــد تدعــم أي تحــركات تركيــة مــن شــأنها إضعــاف النفــوذ
الــرويس يف فنائهــا الخلفــي يف وســط آســيا ،فــإن التدخــل
الــرويس الرسيــع قــد حجــم مــن قــدرة أنقــرة عــى اســتثامر
تدخلهــا هنــاك لخدمــة السياســات األمريكيــة يف املنطقــة،
ومبــا ميكنهــا مــن توظيــف ذلــك يف انتــزاع تنــازالت مــن
واشــنطن يف امللفــات الخالفيــة بينهــا.
 -4ارتــدادات داخليــة محتملــة :تشــر بعــض التقدي ـرات إىل
احتامليــة تكـرار االضطرابــات يف كازخســتان إىل تركيــا ،خاصـ ًة

يف ظــل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة يف تركيــا ،خصوصـاً مــع
اســتمرار تعنــت الرئيــس الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان،
ومتســكه بعــدم الرتاجــع عــن سياســته االقتصاديــة النقديــة،
والتــي أدت إىل تدهــور كبــر يف االقتصــاد الــريك.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إنــه إذا صحــت التقاريــر التــي
تتحــدث عــن تــورط أنقــرة ،يف البدايــة ،يف إثــارة األوضــاع يف
كازاخســتان ،فــإن هــذا يكشــف عــن أن تركيــا مل تتخــل بعــد
عــن سياســتها التقليديــة الراميــة إىل التدخــل يف الرصاعــات
واألزمــات ،ومحاولــة اســتثامرها مبــا يحقــق مصالحهــا
الخاصــة ،غــر أن التدخــل الــرويس الرسيــع والحاســم قــد
قطــع الطريــق أمــام أنقــرة للتدخــل يف الشــؤون الكازاخيــة،
وامتــاك أوراق ميكــن أن تســاوم بهــا روســيا ،أو الواليــات
املتحــدة ،عــى حــد ســواء.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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