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قضايا
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Tuesday 18 January 2022

بعد تدخل روسيا في قمع االحتجاجات التي اندلعت في كازاخستان مطلع شهر يناير /كانون الثاني الحالي ،يبدو أنها ستعمل
ّ
تدخل رئيســة في منطق َتي القوقاز وآســيا الوسطى ،فهي تولي
على تحويل منظمة معاهدة التعاون الجماعي إلى أداة
أهمية كبيرة لجوارها اإلقليمي

تعزيز قبضتها في آسيا الوسطى

كيف استثمرت روسيا
احتجاجات كازاخستان؟

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

في تحويل كازاخستان إلــى العـ ٍـب مهم في
س ــوق ال ـطــاقــة الـعــاملـيــة .ح ــاول نــزاربــايـيــف
ـضــا مــن خالل
أن يـطــور عــاقــاتــه بتركيا أيـ ً
مشترياته مــن الـســاح الـتــركــي ،خصوصا
ّ
املسيرة.
الطائرات

شـهــدت جـمـهــوريــة كــازاخـسـتــان،
ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرى جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــات آس ـ ـيـ ــا
ال ــوسـ ـط ــى ،م ـط ـلــع ش ـه ــر ك ــان ــون
ـات
ال ـثــانــي /يـنــايــر  ،2022مــوجــة احـتـجــاجـ ٍ
واسـعــة ب ــدأت فــي منطقة جــانــاوزيــن ،غرب
ال ـ ـبـ ــاد ،ض ــد ق ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة رفـ ــع أس ـع ــار
الـغــاز النفطي املـســال املستخدم فــي قيادة
تتوسع رقعة املظاهرات
السيارات ،قبل أن
ّ
ل ـت ـش ـمــل م ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى ،م ــن ض ـم ـن ـهــا امل ــا
آتـ ــا ،ال ـعــاص ـمــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـتــاري ـخ ـيــة
للبالد .وقــد أسفرت املواجهات عن سقوط
ع ـش ــرات الـقـتـلــى (ق ـ ّـدرت ـه ــم م ـص ــادر بــأكـثــر
من  ،)200وخــراب كبير لحق منشآت عامة
ومؤسسات حكومية .وقد استنجد الرئيس
ال ـ ـكـ ــازاخـ ــي ،ق ــاس ــم ج ـ ــوم ـ ــارت ت ــوك ــاي ـي ــف،
بمنظمة «مـعــاهــدة األمــن الـجـمــاعــي» ،التي
أرس ـل ــت عـلــى ال ـف ــور ق ــوة عـسـكــريــة قــوامـهــا
نـحــو أل ـ َـف ــي ج ـن ــدي ،معظمهم م ــن روس ـيــا،
للمساعدة في إعادة فرض األمن في البالد.
أسباب االحتجاجات

مـ ّـثـلــت االحـت ـجــاجــات ،باتساعها وعنفها،
مفاجأة للمهتمني بشؤون املنطقة؛ ً
نظرا إلى
أن كــازاخـسـتــان ظـلــت ،بعكس جمهوريات
ً
آسـيــا الــوسـطــى األخـ ــرى ،فــي م ـنــأى عــن أي
ـات منذ إنشاء الــدولــة بعد انهيار
اضـطــرابـ ٍ
االتحاد السوفياتي عام  ،1991وتولي أمني
ع ــام ال ـحــزب الـشـيــوعــي فـيـهــا ،ن ــور سلطان
نزارباييف ،مقاليد الــرئــاســة ،حتى تنازله
عنها عــام  .2019وتـعـ ّـد كــازاخـسـتــان أغنى
دول آسـيــا الــوسـطــى بـثــرواتـهــا الطبيعية،
وم ــع أن ـه ــا أك ـب ــر دولـ ــة حـبـيـســة ف ــي الـعــالــم
(مساحتها نحو  2.7مليون كيلومتر مربع)؛
إذ ال تملك منافذ على بحار مفتوحة ،فإنها
بثروات طبيعية كبيرة .وإلى جانب
تتمتع
ٍ
ّ
أن ـهــا أك ـبــر مـنـتــج ل ـل ـيــوران ـيــوم ،فـهــي تنتج
نـحــو  40%م ــن ك ــل ال ـيــوران ـيــوم املـسـتـخــدم
ً
ً
كبيرا من
احتياطيا
في العالم ،فإنها تملك
يقدر بنحو  30مليار برميل،
أيضا ّ
النفط ً
ً
يوميا
وهــي تنتج نحو  1.6مليون برميل
تـ ـص ــدر م ـن ـهــا  1.1م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل .وت ـع ـ ّـد
كازاخستان من أبــرز أعضاء تجمع «أوبــك
بـ ـ ـل ـ ــس» ،+ OPECوهـ ــو ت ـح ــال ـ ٌـف ن ـش ــأ ع ــام
 2016ب ــن مـنـظـمــة الـ ــدول امل ـص ــدرة للنفط
(أوبـ ــك) ودول منتجة مــن خــارجـهــا بهدف
ويمثل النفط
ضبط إنتاج النفط وأسعاره.
ّ
نـحــو  20%م ــن ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي الـقــومــي
لكازاخستان ،وأكـثــر مــن نصف دخلها من
أيضا
العملة الصعبة .وتتوفر كازاخستان ً
ـرة مــن املنغنيز والحديد
ـات كـبـيـ ٍ
على كـمـيـ ٍ
وال ـكــروم والـفـحــم؛ فهي تعتبر تــاســع أكبر
م ـصـ ّـدر للفحم فــي الـعــالــم ،وتـحـتــل املرتبة
وفقا لبيانات
 12في إنتاج الغاز الطبيعيً ،
وكالة الطاقة الدولية ،لعام .2018
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن غ ـن ــى ال ـ ـبـ ــاد بـ ــاملـ ــوارد
ً
نسبيا
الطبيعية ،وعدد سكانها املنخفض
ـاســا ع ـلــى مـســاحـتـهــا (ن ـحــو  19مـلـيــون
ق ـيـ ً
مشكالت اقتصادية
فإنها تعاني
نسمة)،
ٍ
ّ
ـاع ــا معيشية صـعـبــة ،ويـ ــرزح نحو
وأوض ـ ً
 15%من السكان تحت خط الفقر .ويعود ذلك
إلى السياسات االقتصادية الفاشلة للحكم
الـ ـف ــردي ال ـط ــوي ــل ل ـن ــزارب ــاي ـي ــف ،وس ـي ـطــرة
أول ـي ـغــارك ـيــا ن ـش ــأت ح ــول عــائ ـلــة الــرئـيــس
السابق وارتبطت بها .وكانت كازاخستان،
مثل بقية الــدول الريعية التي تعتمد على
تأثرت بشدة بانخفاض
تصدير النفط ،قد ّ
أسعاره عام  .2014وما إن بدأت تتعافى عام
 ،2019حتى ضربت جائحة فيروس كورونا
املستجد (كوفيد  )19 -بتداعياتها الصحية
واالق ـت ـصــاديــة .ونتيجة كــل ه ــذه الـعــوامــل،
بدأت العملة الوطنية (تينغ) في االنحدار،
لعامة
وأخذت تتآكل معها القدرة الشرائية
ّ
الـ ـن ــاس ،وقـ ــد ت ــزام ــن ذلـ ــك م ــع ت ـفــاقــم أزم ــة
ارتـفــاع أسعار الـغــذاء العاملية الناجمة عن
عوامل بيئية وانقطاع سالسل التوريد.
صراع مكتوم على السلطة

وع ـلــى الــرغــم مــن ابـتـعــاد الــرئـيــس الـســابــق
ن ــزارب ــاي ـي ــف ع ــن صـ ـ ــدارة امل ـش ـه ــد ،ب ـعــد أن
ً
رسميا لقب «زعيم األمــة» ،فإنه
أطلق عليه
ّ
ظــل يتمتع بـنـفــوذ كـبـيــر ،بينما اسـتـمــرت
األوليغاركيا املرتبطة بحكمه في الهيمنة
ع ـلــى مـ ـق ـ ّـدرات الـ ـب ــاد .وي ـفـ ّـســر ه ــذا ات ـجــاه
ال ــرئـ ـي ــس ت ــوك ــايـ ـي ــف إلـ ـ ــى إقـ ــالـ ــة صـ ـه ـ َـري
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق مـ ــن م ـن ـص ـب ـي ـه ـمــا عـلــى
رأس شــرك ـتــي الـ ـغ ــاز وال ـن ـف ــط الــوطـنـيـتــن
 KazTransOilو ،QazaqGazبـعــد أن نــادت
الجماهير الغاضبة بطرد «الرجل العجوز»
وعــائـلـتــه املهيمنة عـلــى ث ــروات ال ـبــاد ،في
إش ــارة إلــى الرئيس السابق الــذي يبلغ 81
ـام ــا .وق ــد ج ــرت أشـ ـ ّـد االح ـت ـجــاجــات قــوة
عـ ً

جنود روس في مطار تشكالوفسكي بعد عودتهم من ألماتي ( 2022 /1 /15تاس)

وعـنـ ًـفــا فــي مــديـنــة أل ــم آت ــا ،وه ــي العاصمة
السابقة للبالد ،حيث أقدم املحتجون على
إس ـقــاط تـمـثــال لـلــرئـيــس ال ـســابــق .ويعتقد
ً
بشدة ،بعد أن
اقتصاديا
أن املدينة تأثرت
ّ
جرى نقل العاصمة إلى أستانا عام ،1997
حيث أنـفــق الــرئـيــس الـســابــق مبالغ طائلة
الحقا
لنقل العاصمة ،والـتــي أطلق عليها
ً
اسم نور سلطان .وقد كشفت االحتجاجات
عن وجــود صــراع مكتوم على السلطة بني
الرئيس الحالي توكاييف وعائلة الرئيس
ال ـســابــق نــزاربــاي ـيــف ،حـيــث بـ ــادر الــرئـيــس
ال ـحــالــي إل ــى إصـ ــدار أوامـ ــر بــاعـتـقــال قــائــد
ج ـه ــاز األمـ ـ ــن ال ـس ــاب ــق ال ـق ــري ــب م ــن عــائـلــة
الــرئـيــس الـســابــق ،بتهمة التدبير ملحاولة
انقالبية .وكــانــت الشكوك ثــارت حــول والء
أجـ ـه ــزة األمـ ـ ــن ،أو جـ ــزء م ـن ـهــا ع ـلــى األقـ ــل،
لسلطة الرئيس توكاييف ،بعد أن امتنعت
ـدات أم ـن ـي ــة عـ ــن الـ ــدفـ ــاع عـ ــن م ـن ـشــآت
وح ـ ـ ـ ـ ٌ
حكومية في وجــه االحتجاجات الغاضبة،
بينما انسحب بعضها من منشآت أخرى،
في حني يبدو أنها محاولة لتأجيج الوضع
إلضـعــاف سلطة الــرئـيــس الـحــالــي وتعزيز
مــواق ـع ـهــا ف ــي ال ـس ـل ـطــة .بــالـطــريـقــة نفسها
ً
تقريبا ،عمد الرئيس الحالي إلى استغالل
للتخلص مــن هيمنة نظام
االحـتـجــاجــات
ّ
الرئيس السابق وعائلته على أجهزة األمن
وثروات البالد.
االستعانة بالخارج

بعد اتضاح عجزه عن مواجهة أسوأ موجة
ـات تـشـهــدهــا ال ـب ــاد؛ إذ لــم تنفع
اح ـت ـجــاجـ ٍ
اإلجــراءات التي اتخذها لتهدئة املحتجني،
بما في ذلك إقالة الحكومة وخفض أسعار
ال ـغ ــاز ،وإط ــاح ــة ج ــزء مــن حــاشـيــة الرئيس
الـ ـس ــاب ــق ،ح ـي ــث ف ـق ــد س ـب ـع ــة مـ ــن الـ ـ ـ ــوزراء
املحسوبني عليه مناصبهم فــي التشكيلة
الحكومية الجديدة ،لجأ الرئيس توكاييف

مع أن كازاخستان
أكبر دولة حبيسة
في العالم؛ إذ ال تملك
منافذ على بحار
مفتوحة ،فإنها تتمتّع
بثروات طبيعية كبيرة
ٍ
تأسست منظمة
ّ
معاهدة األمن
الجماعي عام ،1992
ً
معاهدة
لكنها بقيت
على الورق طوال
فترة التسعينيات
واضح أن تأثير
روسيا في سياسات
كازاخستان الخارجية
أي
سيكون أكبر من ّ
وقت مضى

رسالة موسكو
ّ
بتدخلها العسكري السريع في كازاخستان لقمع الحركة
تبعث روسيا،
بأي تغيير في المنطقة
تسمح
لن
أنها
مفادها
رسالة
االحتجاجية،
ّ
ّ
وأن ما حصل على حدودها مع أوروبا لن
يتعارض مع مصالحها،
يتكرر في آسيا الوسطى أو القوقاز .هناك فشلت روسيا في منع سلسلة
لتضم،
توسعات لحلف شمال األطلسي «ناتو» ابتداء من عام  1999ال
ّ
فقط ،دولًا أوروبية شرقية ،مثل رومانيا ،والمجر ،والتشيك ،وغيرها،
بل لتضم ً
أيضا دولًا سوفياتية سابقة مثل دول البلطيق ،فض ًلا عن
ضم أوكرانيا إليه.
اآلن
الغرب
محاوالت
ّ

إلــى طلب العون من منظمة معاهدة األمن
الجماعي ،بقيادة روسيا.
ـأسـســت منظمة مـعــاهــدة األم ــن الجماعي
تـ ّ
معاهدة على الورق
بقيت
لكنها
،1992
عام
ً
طـ ــوال ف ـتــرة الـتـسـعـيـنـيــات ،نـتـيـجــة ضعف
روسيا ،وانحسار دورهــا في عهد الرئيس
ـورط ـه ــا ف ــي حـ َ
ب ــوري ــس ي ـل ـت ـســن ،ث ــم ت ـ ّ
ـربــي
الشيشان األولى ( ،)1996والثانية (.)1999
ب ـعــد وص ــول ــه إلـ ــى ال ـح ـك ــم ،أع ـ ــاد الــرئ ـيــس
فالديمير بوتني إحياء املعاهدة عام 2002
محاولة منه إلبقاء جمهوريات االتحاد
في
ٍ
الـســوفـيــاتــي الـســابــق فــي فـلــك روس ـيــا .وقــد
ات ـخ ــذت امل ـع ــاه ــدة ش ـكــل ات ـفــاق ـيــة دفــاع ـيــة،
ـراف مــن األم ــم املـتـحــدة
وحـصـلــت عـلــى اع ـت ـ ٍ
بــاعـتـبــارهــا ق ــوة حـفــظ س ــام إقـلـيـمـيــة عــام
 .2004وت ـضــم امل ـعــاهــدة حــالـ ًـيــا س ـ ّـت دول،
هــي روس ـيــا وكــازاخ ـس ـتــان وطاجيكستان
وق ـيــرغ ـيــزس ـتــان وأرم ـي ـن ـي ــا وب ـي ــاروس ـيــا.
وقــد انسحبت منها جورجيا وأذربـيـجــان
وأوزبكستان عام  .1999وتستند املعاهدة
إلــى مبدأ األمــن الجماعي ،وتلتزم بالدفاع
عن أعضائها ضد أي تهديد خارجي ،وهو
مــا حــدا بالرئيس الـكــازاخــي توكاييف إلى
الـحــديــث عــن تهديد إرهــابــي يــواجــه البالد
لتبرير استعانته باملنظمة التي ليس من
مهماتها بموجب ميثاق التأسيس التدخل
ل ـق ـمــع اح ـت ـج ــاج ــات داخ ـل ـي ــة أو ت ـه ــدي ــدات
ألن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم ف ــي ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء .بـنــاء
عليه ،سارعت روسيا إلى االستجابة لطلب
الــرئ ـيــس وأرس ـل ــت قــوات ـهــا لـلـمـســاعــدة في
تطويق االحتجاجات.
دوافع التدخل الروسي

ح ــاول الــرئـيــس الـســابــق ،نــزاربــايـيــف ،على
مــدى ثــاثــة عـقــود مــن حكمه ،التملص من
الـتـبـعـيــة املـطـلـقــة ملــوس ـكــو ،عـبــر م ـحــاوالت
إقامة عالقات متوازنة مع القوى الرئيسة
جهة ،سمح لروسيا
في املنطقة والعالم .فمن ٍ
باستئجار قــاعــدة «بــايـكــانــور» الفضائية،
منصة إطالق في العالم
والتي ما زالت أكبر ّ
ـامــا مــن انـطــاق أول رائــد
بعد حــوالــي  60عـ ً
فـضــاء ســوفـيــاتــي منها (ي ــوري غــاغــاريــن).
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،عـ ــزز عــاقــاتــه بــالـصــن،
ال ـقــوة االقـتـصــاديــة ّ
والـسـيــاسـيــة الـصــاعــدة
ع ـلــى ح ـ ــدوده ال ـشــرق ـيــة ،وال ـت ــي تـنـظــر إلــى
كازاخستان باعتبارها حلقة أساسية في
مشروع الحزام والطريق .وأقام نزارباييف
تعد
عالقات عمل مع الــدول الغربية ،حيث ّ
شركاتها املستثمر األكبر في قطاع الطاقة
الكازاخي .وقد ّأدت شركتا إكسون موبيل
وشـيـفــرون األمـيــركـيـتــان وإي ـنــي اإليطالية
وتــوتــال الفرنسية ً
دورا كـبـيـ ًـرا فــي تطوير
قـطــاع النفط وال ـغــاز فــي كــازاخـسـتــان ،عبر
تقدر بمليارات الــدوالرات
ضخ استثمارات َّ
ع ـلـ ّـى م ــدى ال ـع ـقــديــن األخ ـي ــري ــن؛ م ــا ســاعــد

لـكــن الــوضــع يــوشــك اآلن أن يـتـغـيــر ،فعلى
ال ــرغ ــم م ــن م ـ ـحـ ــاوالت ال ــرئ ـي ــس تــوكــاي ـيــف
توجيه رسائل تطمني على موقع تويتر إلى
مكانا
الشركات الغربية ،بأن بالده ستبقى
ً
ّ
رح ـ ًـب ــا لــاس ـت ـث ـمــارات األج ـن ـب ـيــة ،الـغــربـيــة
ـوص ــا ،ف ـمــن ال ــواض ــح اآلن أن تــأثـيــر
خ ـص ـ ً
روسيا في سياسات كازاخستان الخارجية
ّ
سيكون أكبر من أي وقــت مضى؛ إذ سوف
ي ـس ـت ـغــل ال ــرئـ ـي ــس بـ ــوتـ ــن ،ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح،
ـدخـلــه الـعـسـكــري إلن ـقــاذ نـظــام توكاييف،
تـ ّ
والــوقــوف إلــى جانبه في الـصــراع الداخلي
على السلطة ضد حاشية الرئيس السابق،
إلب ـع ــاد ك ــازاخ ـس ـت ــان ع ــن س ــاح ــة املـنــافـســة
مع القوى األخــرى ،خاصة الصني وتركيا،
ربطا أقوى بروسيا.
والعمل على ربطها ً
ي ـفـ ّـســر هـ ــذا ج ــزئ ـ ًـي ــا م ـس ــارع ــة روسـ ـي ــا إلــى
اغ ـت ـنــام أزم ــة االح ـت ـجــاجــات ،وتـلـبـيــة طلب
تقدم به الرئيس توكاييف
املساعدة الــذي ّ
إلى قادة الدول األعضاء في منظمة معاهدة
األمــن الجماعي ،بعد أربعة أيــام من اندالع
بيانا ،جاء فيه
األزمة .وقد أصدرت املنظمة ً
أن «هدف العملية هو حفظ السالم وحماية
ّ
امل ـن ـشــآت الـحـكــومـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة بما
فيها خطوط نقل الغاز والقواعد العسكرية
ال ــروس ـي ــة وم ـح ـطــة ال ـف ـض ــاء ال ــروس ـي ــة في
بايكانور» .وقد جرى «نشر أكثر من 2030
ً
عسكريا من روسيا وبيالروسيا وأرمينيا
وطاجيكستان وقرغيزستان ،لتنفيذ مهمة
وفقا ألمني
حفظ السالم في كازاخستان»ً ،
عام املنظمة ،ستانيسالف زاس ،الذي أشار
ـضــا إل ــى أن ق ــوات حـفــظ ال ـســام التابعة
أيـ ً
للمنظمة ،استخدمت خالل تنفيذها املهمة
حوالي  250قطعة عسكريةُ ،نقلت إلى هناك
بوساطة أكثر من مائة طائرة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـشـيــر ال ـتــدخــل ال ــروس ــي
السريع في أحداث كازاخستان إلى األهمية
ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي تــولـيـهــا مــوس ـكــو ل ـجــوارهــا
اإلق ـل ـي ـم ــي ،ف ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى ومـنـطـقــة
ـوص ــا ،وإل ـ ـ ــى اس ـت ـع ــداده ــا
الـ ـق ــوق ــاز خـ ـص ـ ً
التخاذ أي إجــراء يحول دون خروجها من
دائـ ــرة ن ـفــوذهــا ،كـمــا أش ــار الــرئـيــس بوتني
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ال ـق ـم ــة ال ـ ـ ــذي ع ـق ــدت ــه مـنـظـمــة
معاهدة األم ــن الجماعي افـتــراضـ ًـيــا عشية
ق ــراره ــا ال ـت ــدخ ــل ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان .ورغ ــم
أن كــازاخـسـتــان ليست حلبة تـنــافــس على
الـنـفــوذ مــع ال ـغــرب بــل مــع الـصــن وتــركـيــا،
علنا إلى جانب الرئيس
وقد وقفت األخيرة ً
توكاييف والنظام الحاكم ،تميل روسيا إلى
اعتبار أي احتجاجات في جوارها اإلقليمي
مـحــاوالت غربية إلقــامــة حكومات معادية
ل ـهــا؛ كـمــا حـصــل فــي جــورجـيــا وأوكــران ـيــا،
لتطويقها ودفعها إلــى االنكفاء إلــى داخل
حدودها.
بتدخلها العسكري السريع
روسيا،
تبعث
ّ
في كازاخستان لقمع الحركة االحتجاجية،
ّ
رســالــة مفادها أنها لــن تسمح بــأي تغيير
في املنطقة يتعارض مع مصالحها ،وأن ما
ّ
حصل على حــدودهــا مع أوروب ــا لن يتكرر
في آسيا الوسطى أو القوقاز .هناك فشلت
روس ـيــا فــي مـنــع سلسلة تــوسـعــات لحلف
شمال األطلسي «ناتو» ابتداء من عام 1999
ّ
دول أوروبـيــة شرقية ،مثل
ال لتضم ،فقطً ،
رومــان ـيــا ،وامل ـج ــر ،والـتـشـيــك ،وغ ـيــرهــا ،بل
دول سوفياتية سابقة مثل
لتضم أيـ ً
ـضــا ً
فضل عــن مـحــاوالت الغرب
البلطيق،
دول
ً
اآلن ضـ ّـم أوكــرانـيــا إلـيــه .وهــو مــا عـ ّـبــر عنه

الــرئ ـيــس بــوتــن ب ــوض ــوح ف ــي تصريحاته
التي أعقبت قمع انتفاضة كازاخستان؛ إذ
ّ
تعهد بحماية حلفائه ومنع حصول ثورات
ملونة في جوار روسيا القريب.
والحقيقة أن املسألة في دول آسيا الوسطى
ّ
ال تتعلق بالديمقراطية؛ فالصني تناهض
الـثــورات واملطالب الديمقراطية ،أمــا تركيا
فـ ــا ت ــدع ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـغ ـي ـيــر أن ـظ ـم ــة ال ـح ـكــم
دول ال ــراب ـط ــة ال ـتــرك ـيــة م ـثــل كــازاخ ـس ـتــان
وأذرب ـي ـجــان وتركمانستان وأوزبـكـسـتــان؛
إذ تحاول أن تبني عالقات ثقة مع األنظمة
القائمة في سياق التنافس على النفوذ مع
روسيا في هذه الدول.
سـ ـ ــوف ت ـع ـم ــد روسـ ـ ـي ـ ــا ،عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ،مــن
اآلن فـصــاعـ ًـدا ،إلــى تحويل منظمة معاهدة
ـدخــل رئيسة
ال ـت ـعــاون الـجـمــاعــي إل ــى أداة تـ ّ
فـ ــي م ـن ـط ـقـ َـتــي الـ ـق ــوق ــاز وآس ـ ـيـ ــا ال ــوس ـط ــى،
وح ـتــى عـلــى ح ــدوده ــا الـغــربـيــة مــع أوروبـ ــا،
بعد أن نجحت فــي استخدامها هــذا الشهر
ف ــي كــازاخ ـس ـتــان أول مـ ــرة ،م ـنــذ تأسيسها
ـام ــا ف ــي م ـن ــع ان ـه ـي ــار ن ـظــام
ق ـب ــل ث ــاث ــن ع ـ ً
حليف ،وفــي تجيير أزمته الداخلية لخدمة
مصالحها اإلقليمية ،ومعركتها مع الغرب.

