﷽
رئيس كازاخستان يعلن عن عملية ﻟمكاﻓﺣة اﻹرهاب
)مترجم(
اﻟخبر:
ﻓﻲ  7كانون الثانﻲ/يناير ،أدلى رئيس كازاخستان ،قاسم جومارت توكاييف ،بتصريح آخر" :إن
عملية مكاﻓﺣة اﻹرهاب مستمرة ﻓﻲ بلدنا ،وتقوم الشرطة والﺣرس الوطنﻲ والجيش بعمل واسع
سﻖ بشكل جيد ﻻستعادة القانون والنظام وﻓقا ً للدستور.
النطاق ومن ّ
باﻷمس استقر الوضع ﻓﻲ مدن ألماتﻲ وأكتوبﻲ ومنطقة ألماتﻲّ .
إن تطبيﻖ ﺣالة الطوارئ يؤتﻲ
ثماره .تت ﱡم استعادة الشرعية الدستورية ﻓﻲ جميع أنﺣاء البﻼد .لكن اﻹرهابيين يواصلون تدمير
صة واستخدام اﻷسلﺣة ضد المواطنين ،أعطيت اﻷمر ﻷجهزة إنفاذ القانون
الممتلكات العا ّمة والخا ّ
والجيش بفتح النّار للقتل دون سابﻖ إنذار."...
اﻟتعليق:
زيادة أخرى ﻓﻲ أسعار الغاز المسال ﻓﻲ البﻼد من  1كانون الثانﻲ/يناير  ،2022أخرجت
الناس من صبرهم .ﻓﻲ  2كانون الثانﻲ/يناير ،ذهب الناس غير الراضين عن ارتفاع اﻷسعار إلى
مسيرة اﺣتجاجية ﻓﻲ إﺣدى المدن .وﻓﻲ اليوم التالﻲ ،دعم سكان مدن أخرى المتظاهرين .وأعلن
ممثلو السلطات المﺣليّة رﻓضهم خفض سعر الغاز وبدأوا ﻓﻲ تفريﻖ المﺣتجين بشكل سلبﻲ ،لكن هذا
لم يؤ ّد إﻻّ إلى صبّ الزيت على النار ،وانتشرت المسيرات اﻻﺣتجاجية العفوية ﻓﻲ جميع أنﺣاء
كازاخستان.
ﻓﻲ اليوم الثالث 4 ،كانون الثانﻲ/يناير ،ق ّدمت الﺣكومة تنازﻻت للمتظاهرين ،وإن كان ذلك
ببعض الﺣيل ،لكنها ما زالت تعد بخفض سعر الغاز .لكن المتظاهرين لم يكتفوا بالوعود ،وبدأوا
يطالبون باستقالة الﺣكومة وهتفوا "ارﺣل يا شيخ!"" ،الرجل العجوز" هو أول رئيس للبﻼد
نزارباييف.
ظ ّل الرئيس اﻷول لكازاخستان ،نور سلطان نزارباييف ،ﻓﻲ الواقع على رأس السلطة ،على
الرغم من ﺣقيقة أن البﻼد لديها رئيس جديد ،توكاييف .نزارباييف ﻓﻲ لﺣظة تركه لمنصب رئيس
ّ
ال ّدولة ،أ ّمن على نفسه وعيّن نفسه "زعيم اﻷ ّمة" مدى الﺣياة ورئيس مجلس اﻷمن للبﻼد .نزارباييف
ﺣكم البﻼد من وراء الكواليس.
ﻓﻲ  5كانون الثانﻲ/يناير ،أعلن توكاييف أنّه عزل نزارباييف من منصب مجلس اﻷمن ﻓﻲ
كازاخستان ،وﺣ ّل مﺣله بنفسه وﺣ ّل الﺣكومة .نزارباييف لم يرد بعد بأي شكل من اﻷشكال على
تصريﺣات توكاييف ،وظ ّل صامتا ً تماما ً منذ بداية التج ّمعات .من الواضح ،على خلفية غياب
نزارباييف ،قرر توكاييف السيطرة على البﻼد بأكملها ،لكن لم يكن هذا هو الﺣال .لم يهدأ الناس
واستمروا ﻓﻲ المسيرات والمطالبة بانسﺣاب توكاييف نفسه.

بينما كان توكاييف يف ّكر ﻓﻲ كيفية أن يصبح الﺣاكم الوﺣيد تﺣت ستار المﺣتجين ،انضم ممثلو
المعارضة ﻓﻲ الغرب إلى المﺣتجين .ويعلن المعارضون اﺣتجاجات سلمية ،ويسيطرون على الناس
ﻓﻲ الشوارع ،وﻻ يشارك أي من المتظاهرين ﻓﻲ المذابح وإطﻼق النار على السلطات .ق ّدم
المعارضون مواد مصورة تدﺣض بعض تصريﺣات توكاييف ﺣول إطﻼق النار على الشرطة ،أو
ﺣقيقة أن المتظاهرين عادوا إلى منازلهم ولم يُترك أﺣد ﻓﻲ الشوارع .كما تدعﻲ المعارضة أن
الﺣرق المتعمد واﻻستفزازات تأتﻲ من أيدي اﻷجهزة الخاصة التابعة للجنة اﻷمن القومﻲ نفسها.
بدوره ،قال توكاييف ،كما كان متوقعاً ،إنه لن يترك منصبه ،وأن المتظاهرين كانوا إرهابيين،
يهاجمون الشرطة ،ويتسببون ﻓﻲ أعمال شغب ﻓﻲ المدن ،وإطﻼق نار وقتل.
انضم بوتين ومنظمة معاهدة اﻷمن الجماعﻲ إلى هنا ،ﻓقد كانت وسائل اﻹعﻼم الروسية مليئة
بالعناوين الرئيسية ﺣول اﻹرهابيين بين المتظاهرين ،ووجدت أثرا ً إسﻼميا ً للمسلﺣين...إلخ .وقد لجأ
توكاييف إلى بوتين طلبا ً للمساعدة وال ّدعم من منظمة معاهدة اﻷمن الجماعﻲ .ولم يتر ّدد بوتين ﻓﻲ
إرسال قوات إلى كازاخستان داعما ً ﻓكرة مﺣاربة اﻹرهابيين.
لذلك نﻼﺣظ كيف يت ّم الﺣفاظ على القوة اﻹجرامية ﻓﻲ كازاخستان على ﺣساب النظام اﻹجرامﻲ
للكرملين .توكاييف مستعد ﻹطﻼق النار على شعبه ،الذي ذهب إلى مسيرات سلمية للمطالبة باستقالة
الﺣكومةّ .
إن منظمة معاهدة اﻷمن الجماعﻲ هﻲ أداة الكرملين ﻹبقاء اﻷنظمة اﻹجرامية ﻓﻲ السلطة،
وبالتالﻲ الﺣفاظ على نفوذها ﻓﻲ هذه الجمهوريات ،واستبدال طاغية بآخر.
يمكننا استخﻼص النتائج من اﻷﺣداث الجارية.
أوﻻً :السلطة بيد الشعب ،يعطﻲ الناس أنفسهم مقاليد الﺣكم لمن يشاءون ،وإذا أراد الناس،
ﻓيمكنهم إزالة أي طاغية.
ثانيا ً :المسلمون اليوم يفتقرون إلى الوعﻲ السياسﻲ بسبب سوء ﻓهم السياسة ،ﺣيث أعطى
المسلمون زمام السلطة للطغاة والمستعمرين ،ولهذا السبب يعانون ﻓﻲ كارثة المشاكل اﻻقتصادية
والسياسية واﻻجتماعية وغيرها.
ﻓﻲ المقابل ،أدعو ﷲ أن تصبح هذه المسيرات ﻓﻲ كازاخستان بداية ﻹيقاظ الوعﻲ السياسﻲ
للمسلمين ﻓﻲ كازاخستان ،وﻓﻲ جميع أنﺣاء آسيا الوسطى والعالم بأسره ،ما سيساعد ﻓﻲ نهاية
المطاف ﻓﻲ العمل على إقامة الدولة اﻹسﻼمية؛ الخﻼﻓة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ﻓﻲ
كازاخستان .ومن ﷲ التوﻓيﻖ.
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