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سفري 
كازاخستان 

راسول 
جومايل.

الديبلوماسية  العالقات  اىل  بالنظر  املنطقتني  بني  التجارة  تسهيل  رئيسيا يف  وتلعب دورا  واوروبا،  آسيا  بني  كازاخستان  تقع 
التي متارسها مع جميع االطراف، حيث ان املوقف الكازاخي الرسمي هو الحياد يف ما يخص اوكرانيا. وتستضيف  املتوازنة 

كازاخستان اليوم االف الالجئني من روسيا واوكرانيا عىل حد سواء

سفير كازاخستان: إستقبال الالجئني األوكرانّيني
والروس بمئات اآلالف يسّبب مشاكل لبلدنا

شأن  يف  الحيادية  من  الرغم  عىل  لكن، 
اىل  البلدين  ودعوة  معني  طرف  ادانة 
الحايل  الرئيس  جاهر  فقد  االزمة،  تسوية 
مبوقف كازاخستان الداعم لوحدة اوكرانيا 
وعدم سلخ اقاليم عنها لصالح روسيا، مام 
اثار حفيظة الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

كلم  االف   7 وروسيا  كازاخستان  تتقاسم 
دوليا،  االطول  وهي  الحدود  من  مربع 
ولها 1700 كلم مربع من الحدود املشرتكة 
ولديها عالقات جيدة مع دول  الصني،  مع 
 15 وهي  السابقة،  السوفيايت  االتحاد 
منها،  اي  مع  يوما  تتقاتل  ومل  جمهورية، 
مع  والتفاهم  الصداقة  سياسة  مامرسة 

الجوار.
اوكرانيا  يف  الحرب  بعد  كازاخستان  تلعب 
العاملي،  الغذايئ  االمن  تحصني  يف  دورا 
فهي من اكرب الدول املصدرة للقمح، حيث 
وقد  سنويا.  طن  ماليني   8 قرابة  تصدر 
طرح السفري راسول جومايل امكان تصدير 
القمح مع رئيس حكومة ترصيف االعامل 
سالم،  امني  االقتصاد  ووزير  ميقايت  نجيب 
اللوجستية  الصعوبات  يف  البحث  ويجري 
للنقل بسبب عدم وجود طريان مبارش بني 
مذكرة  توقيع  سالم  اقرتح  فيام  البلدين، 
كربى  كميات  نقل  يف  مشكلة  مثة  تفاهم. 
االوسط ألن  الرشق  منطقة  اىل  القمح  من 
ويجب  قزوين،  بحر  بعد  تقع  كازاخستان 
البحر  اىل  والقوقاز  روسيا  عرب  االنتقال 
االسود فرتكيا ثم اىل البحر املتوسط، وتوجد 
والخليج،  ايران  طريق  عن  مامثلة  طرق 

لكن عمليات النقل باهظة الثمن.
تعترب كازاخستان دولة غنية يوازي انتاجها 
العربية  االمارات  دولة  النفط  من  اليومي 

برميل  مليون  ونصف  مليون  اي  املتحدة، 
يوميا. يبلغ معدل دخل الفرد فيها 8 االف 
واملعادن  بالغاز  غنية  وهي  سنويا،  دوالر 
والذهب والرصاص واكرب مصدر لليورانيوم 
وافريقيا  روسيا  متجاوزة  العامل،  يف 

الجنوبية. 
كازاخستان  سفري  مع  مقابلة  ييل  ما  يف 
راسول   2021 العام  منذ  لبنان  يف  االول 

جومايل.

قاسم جومار  الرئيس  عودة  تعني  ماذا   ■
توكاييف لتويل زمام السلطة يف كازاخستان 
بعد انتخابات 20 ترشين الثاين املايض عىل 

الصعيدين الداخيل والخارجي؟
للمرة  رئيسا  الحايل  الرئيس  انتخب   □
للرئيس  خلفا   ،2019 العام  يف  االوىل 
السابق الذي ترأس الحكم طيلة 28 عاما، 
كازاخستان  يف  كثرية  انتقادات  وحصلت 
تداول  وعدم  دستورية  تعديالت  حول 
 2010 العام  يف  حصلت  لذلك  السلطة. 
عىل  واتفق  الداخل  يف  عدة  احتجاجات 
سلبية  نتائج  اىل  نصل  ال  يك  جديد،  رئيس 
كام  املجاورة  البلدان  بعض  يف  حصل  كام 
كذلك  وجورجيا،  واوكرانيا  قرغستان  يف 
خط  عىل  وغربية  اوروبية  دول  دخلت 
اتخذ  واخريا  السلطة،  تداول  عدم  انتقاد 

القرار املتأخر والصحيح.

■ ملاذا قرر الرئيس توكاييف رفع مستوى 
التمثيل الديبلومايس يف لبنان؟ وماذا يعني 

بلدنا الصغري مبساحته لكازاخستان؟
البلدان  مع  عالقاتنا  توطيد  نزمع  نحن   □
ارتبطت  وطاملا  بلدا،   21 وعددها  العربية 

هذه  مع  متينة  بعالقات  كازاخستان 
الدول  مع  بالتقارب  نية  ونشأت  البلدان 
الدولية  عالقاتنا  كانت  بعدما  العربية 
العامل  مع  فيها  مبا  مبوسكو  مرتبطة  كلها 
مع  روسيا جمدت عالقاتنا  وكانت  العريب. 
العامل الخارجي كلها، واتجاهنا اليوم للعامل 
العريب هو اسرتاتيجي. نتعاون اليوم بشكل 
اوروبا،  البلدان،  من  العديد  مع  وثيق 
الصني، تركيا وايران والعامل العريب. يف بداية 
عالقات  اقيمت  الفائت،  القرن  تسعينات 
وكانت  قاطبة،  العامل  بدول  ديبلوماسية 
يف  السفارات  اوائل  من  اللبنانية  السفارة 
ان  صحيح   .1995 العام  يف  كازاخستان 
لبنان ليس دولة كربى، لكنه يقع يف منطقة 
مهمة يف الرشق االوسط عىل شاطئ البحر 
مهمة  قضايا  ويحمل  املتوسط،  االبيض 
 ،2003 العام  يف  االرتكاز.  نقطة  يف  ويقع 
بفتح  الخارجية  وزارة  يف  قرارا  اتخذنا 
السفري  لكن  لبنان،  يف  ديبلوماسية  ممثلية 
القاهرة  من  يعمل  بل  مقيام  يكن  مل 
العريب.  العامل  اول سفارة يف  اقيمت  حيث 
يف  مقيم  غري  سفريا  صار   ،2005 العام  يف 
املمثلية  بقيت   2015 العام  ويف  االردن، 
عندما   2021 االول  كانون  حتى  منفردة، 
الخارجية،  وزارة  بنصيحة  الرئيس  اتخذ 
مستوى  برفع  وقام  القانون،  وبحسب 
سفارة  اىل  لبنان  مع  الديبلومايس  التمثيل 
االعوام  نشاهد يف  بدأنا  وفعال،  بريوت.  يف 
اىل  لبنان  من  االستثامرات  زيادة  االخرية 
متعددة  االستثامرات  وهذه  كازاخستان، 
 100 يفوق  ما  اىل  تصل  وهي  القطاعات 
مليون دوالر وهذا مؤرش جيد، وقد اتخذ يف 
الديبلومايس  وجودنا  نوسع  نحن  االعتبار. 

وآسيا،  افريقيا  يف  العامل،  دول  مختلف  يف 
السياسية  العالقات  توطيد  عىل  ونعمل 

السياحي. والتبادل 

■ تحدثتم عن حجم االستثامرات املبارشة 
من لبنان اىل كازاخستان وهي وصلت اىل 
الثالثة  االعوام  خالل  دوالر  مليون   125
االستثامرات  حركة  عن  ماذا  املاضية، 
لبنان،  اىل  كازاخستان  من  اي  املعاكسة 

وايضا التبادل التجاري والسياحي؟
واالتفاقيات  الصفقات  بعض  توجد   □
التجارية بني رشكات ورجال اعامل وخصوصا 
بكميات  ليس  ولكن  القمح،  موضوع  يف 
حول  محددة  فكرة  لدينا  ليست  كبرية. 
بل  لبنان،  اىل  كازاخستان  من  االستثامرات 

صفقات منفردة لنقل كميات من القمح. 

التجاري  التبادل  يف  الضعف  هذا  ملاذا   ■
واالستثامري؟

□ اهم سبب هو انعدام وجود طرق مبارشة 
من كازاخستان اىل لبنان، سواء برا او بحرا 
الحديد، فاملسافات شاسعة.  او عرب سكك 
املعلومات  اىل  فمرده  الثاين،  السبب  اما 
عن  والكازاخيني  اللبنانيني  لدى  الضئيلة 
فرص العمل، يف حني ان دوال شبيهة للبنان 
وبعيدة باملسافة عينها، لكن عالقاتنا معها 
املتحدة. يف  العربية  االمارات  مثل  ممتازة 
الجهات  قامت  الفائت  القرن  تسعينات 
يف  تسهيالت  بوضع  االمارات  يف  الرسمية 
التأشريات وفرص السياحة، فدخل السياح 
رجال  وتبعهم  االمارات  اىل  الكازاخيون 
االمارات  يف  الكازاخية  والجالية  االعامل، 

يف  باالالف،  وتعد  جدا  كبرية  اليوم 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

املعلومات ضئيلة لدى 
اللبنانيني والكازاخيني حول 

فرص العمل

ثمة اتفاقيات تجارية 
بني شركات ورجال اعمال 
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القمح لكن ليس بكميات 
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قدرة  بالتايل،  وسواها.  االستثامرات 
التعاون موجودة ونريد تنشيطها.

■ هل من سعي جدي اىل رفع التأشريات 
الخارجية  وزير  ابلغ  وقد  لبنان  مع 
واملغرتبني اللبناين بهذا االمر، وقد كان ذلك 

ساري املفعول لغاية العام 2015؟
□ناقشنا هذا املوضوع مع كبار املسؤولني 
يف وزارة الخارجية. قبل العام 2015 كانت 
تغري  ثم  البلدين،  بني  مرفوعة  التأشريات 
االمر السباب داخلية وسواها. مثة خطوات 
ثالثة  فهنالك  اتخاذها،  ميكن  تدريجية 
الديبلوماسية،  السفر،  جوازات  من  انواع 
من  البدء  ميكن  والعادية.  الخدماتية، 
اوىل،  كخطوة  للجوازات،  االولني  النوعني 
كازاخستان  اىل  لبنان  من  اهتامم  وهنالك 

واالمر متبادل. 

■ تشارك كازاخستان يف وحدة من حفظة 
الكازاخية  املسلحة  للقوات  التابعة  السالم 
املوقتة  املتحدة  االمم  قوة  مهمة  يف 
املشاركة  بدأت  وقد  لبنان،  جنوب  يف 
 2017 العام  يف  اليونيفيل  يف  الكازاخية 
انخفضت  انها  اال  وجنديا  ضابطا  بـ120 
من  بقرار  وجنديا  ضابطا   12 اىل  اليوم 

قيادة اليونيفيل، ملاذا؟
□ تهتم كازاخستان بالتعاون الشامل مبا يف 
املجال العسكري، باالضافة اىل ذلك وكعضو 
يف منظمة االمم املتحدة نحن نتحمل ايضا 
جنود  ارسال  وخصوصا  املسؤولية  هذه 
من كازاخستان اىل مناطق عدة يف افريقيا 
والقوقاز. يف لبنان، اعلنا رسميا عن جهوزنا 
لكل  حصة  توجد  لكن  جنود،  الرسال 
او   15 قرابة  هنالك  اليونيفيل،  يف  دولة 
الجنود  من  محددة  حصة  لديها  دولة   20
ومل  ومتطلبات،  قواعد  مثة  اليونيفيل.  يف 
ارسلنا  محددة،  حصة  لكازاخستان  يكن 
وبسبب  والهند،  ايطاليا  مع  باالتفاق   120
الصداقة اعطونا 50 مقعدا او اكرث لجنودنا 
االيطالية  الكتيبتني  ضمن  يعملوا  ان  عىل 
املوافقة  اخذنا  البداية  يف  والهندية. 
الجانبان  فضل  ثم  االقرتاح،  هذا  عىل 

يكون جنودهم هم  بأن  والهندي  االيطايل 
جنودنا.  عدد  تخفيض  وتم  املوجودون، 

وبالتايل القرار مل يكن من طرفنا. 

■ ماذا عن العالقة مع االمن العام اللبناين؟
مشاكل  العامل  هذا  يف  نعيش  نحن   □
بني  الدول.  مجمل  عىل  تؤثر  محددة 
من  الكثري  هنالك  ولبنان  كازاخستان 
القضايا ذات االهتامم املشرتك، منها سوريا 
والعالقات بني الدول العربية وارسائيل من 
حيث االمن واالستقرار االقليمي والعاملي، 
كثرية  ومشاكل  الديني  التطرف  ومشكلة 
اللبناين  الجانب  مع  بالتشاور حولها  نهتم 
االمن  مع  الجهود  وننسق  االراء  ونتبادل 
العام ووزارة الخارجية، ونتبادل االراء مع 
لدينا  االن  وحتى  وسواها،  الدفاع  وزارة 
يشرتك  السورية  االزمة  حول  مباحثات 
يشارك  كام  استانة.  يف  لبنان  سفري  فيها 
الحوار  يف  كازاخستان  مبادرة  يف  لبنان 
ومبادرات  االسيوية،  القارة  يف  واالمن 

اخرى نتعاون مبوجبها. 

■ هل من سفارة يف سوريا؟
وجودنا  بتوسيع  نية  هنالك  كانت  كال،   □
الديبلومايس يف سوريا يف اواخر التسعينات 
من القرن الفائت وبداية العام 2000، لكن 
لدينا  تعد  ومل  سوريا،  يف  الحرب  وقعت 
مواطنينا  من  عدد  وجود  من  رغم  سفارة 

هناك. 

املصدرة  الدول  اكرب  من  كازاخستان   ■
للقمح، ما الدور الذي تلعبه بعد الحرب يف 

اوكرانيا يف تحصني االمن الغذايئ العاملي؟
هذه  سياق  يف  كثرية  ملشاكل  نتعرض   □
فهنالك  وروسيا،  اوكرانيا  بني  الحرب 
القوقاز واالزمات مرتاكمة  مشاكل يف دول 
زودت  ونفط.  وغاز  ومعيشية  غذائية  بني 
االوروبية  الدول  معظم  سابقا  روسيا 
من  املئة  يف   70 يوازي  مبا  الرشقية 
عىل  عقوبات  وقعت  واليوم  استهالكها، 
بسبب  التصدير  واوكرانيا ال ميكنها  روسيا، 
عن  الدويل  املجتمع  يبحث  لذلك  الحرب، 

كازاخستان.  فيها  مبا  مامثلة،  امكانات 
القليلة  االشهر  يف  كازاخستان  اىل  وصل 
من  االوروبية،  الوفود  من  عدد  املاضية 
والغاز  النفط  تصدير  منها  الطلب  اجل 

بديال من روسيا.

■ هل من انابيب تربط كازاخستان بدول 
اوروبية؟

روسيا،  طريق  عن  انابيب  توجد  نعم،   □
وعن طريق من غرب كازاخستان عرب بحر 
قوزين، بناقالت اىل القوقاز وبحر السويد، 
عرب  اذربيجان  من  االنابيب  خط  وهنالك 
بحر قزوين ومن تركيا اىل اوروبا. انضمت 
النفط  لنقل  املرشوع  هذا  اىل  كازاخستان 
هنالك  اوروبا.  اىل  ومنها  اذربيجان  اىل 
اىل  بالنسبة  سيان  واالمر  عدة،  امكانات 

ننسق الجهود مع االمن 
العام اللبناني ووزارة 
الخارجية واملغتربني 

ونتبادل االراء مع الوزارات 

نزمع توطيد 
عالقاتنا مع 
البلدان العربية 
وعددها 21 
بلدا.

عىل  قادرة  كازاخستان  ان  حيث  القمح، 
تصديره، لكن توجد مشاكل لوجستية.

من  والنفط  الغاز  تصدير  يثري  اال   ■
حساسية  االوروبية  الدول  اىل  كازاخستان 

روسيا؟
تريد  فروسيا  الحال،  بطبيعة  نعم،   □
اوروبا  تزويد  يف  باالحتكار  االحتفاظ 
اتخذت  الفائت،  آب  يف  والغاز.  بالنفط 
لنقل  االنابيب  خط  بوقف  قرارا  روسيا 
عن  اوروبا  اىل  كازاخستان  من  النفط 
انابيب  خط  اكرب  هذا  روسيا،  طريق 
النفط،  من  املئة  يف   70 حواىل  يصدر 
بحجة الصيانة. اوقف الضخ اسابيع عدة، 
اوروبا  عىل  الضغط  من  نوعا  كان  وهذا 
روسيا  وكانت  ايضا.  وعلينا  جهة  من 

االف  اليوم  كازاخستان  تستضيف   ■
حد  عىل  واوكرانيا  روسيا  من  الالجئني 
تتعامل  وكيف  اعدادهم  هي  ما  سواء، 

الدولة الكازاخية معهم؟
□ ليست لدينا حدود مشرتكة مع اوكرانيا 
اذ تفصلنا االرايض الروسية. لكن، يف االيام 
من  كبري  عدد  وصل  العدوان  من  االوىل 
لدينا  حني  يف  كازاخستان،  اىل  االوكرانيني 
حدود مشرتكة مع روسيا تصل اىل 7500 
كلم مربع. حدثت موجات نزوح عدة اىل 
العقوبات  العدوان بسبب  بداية  بلدنا يف 
عدة  قطاعات  عىل  فرضت  التي  الشاملة 
اىل  كرث  فانتقل  وسواها  التكنولوجيا  منها 
كازاخستان، ثم حدثت موجات اخرى. اما 
املوجة االخرية، فحصلت يف ايلول الفائت 
حني اعلنت روسيا التعبئة العامة، فانتقل 
هربوا  الذين  الروس  الشباب  من  الكثري 
ويوجد  املسلحة،  القوات  يف  الخدمة  من 
كازاخستان.  يف  الروس  االف  مئات  االن 
حيث  من  كبرية  دولة  كازاخستان  ان 
و700  مليونني  اىل  تصل  التي  املساحة 
من  اكرب  مرة   270 اي  مربع،  كلم  الف 
مليون   20 فيبلغ  سكانها  عدد  اما  لبنان، 
نسمة، لذا فان استقبال مئات االالف من 
توفري  يجب  النه  مشكلة  يشكل  الالجئني 
انه ال ميكن  الغذائية، كام  واملواد  السكن 
الناس.  من  االالف  ملئات  الفنادق  توفري 
االسعار  ارتفاع  عىل  اللجوء  اثر  كذلك 
الغذائية  املواد  اىل  االيجارات  من  فيها، 
اذ  ايضا  امنية  مشكلة  هنالك  فسواها. 
لدينا رفع للتاشريات بني البلدين، وبالتايل 
الالجئني  لهؤالء  الكافية  املراقبة  توجد  ال 
ومجرمون  ارهابيون  بينهم  يتسلل  وقد 
يريدون  ممن  بوتينيون  او  ومسلحون 
اماكن  ويعرفون  السوفيايت  االتحاد  اعادة 

وجود مواطنيهم الروس.

■ هل من منظامت دولية تساعد؟
□ كال، نحن مبفردنا وقد استقبلنا الكثري 
الشقق  وزودناهم  الالجئني  الناس  من 
مساعدات  يوميا  نرسل  اننا  كام  مجانا، 

اىل اوكرانيا.

وان  اوكرانيا،  ضد  دعمها  منا  طلبت  قد 
انضمت  التي  االوكرانية  باالرايض  نعرتف 
ضدها  العقوبات  نرفض  وان  اليها، 
الروسية.  السوق  تحتاجه  ما  وتزويدها 

كان جواب كازاخستان الرفض.


