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    ملخص

، وتتبنى ر و للويغ(، وهو حركة جهادية تنتمي غالبية أفرادها TIPلقد أصبب  احزب  اسسبيما التركسبتا)ا  

 في احزر  "األهلية 
ً
 السورية" على نحٍو كبير.فكرة استقيل إقليم شينجيا)غ في الصين، متورطا

د عيقات وعيقة م  
ا
 طويلة في ااناطا القبلية في كاكسببتان، ما سبباعده في أن يوط

ً
لقد )شببا احزب  مدة

 كاسبببم طالبان(. ويحار  معظم مقاتلي  ا ن في 
ً
تنظيم القاعدة و"إمارة أفغا)سبببتان اسسبببيمية"  ااعروفة سببباكقا

ة من األراضببببببشي في شبببببب ال تنظيٌم جهادي يسببببببي ر على مناطا واسببببببعسببببببورية تح  لواة "جح ة فت  الشببببببا "، و ي 

وقد ج   احزب  اسسبببببببببببيما التركسبببببببببببتا)ا كين التيام  العسبببببببببببكري كالصبببببببببببرا  في سبببببببببببورية وجهوده  غر  سبببببببببببورية.

 في شببب ال اليذقية، ومن عم  ااتناسبببقة لنشبببر )شببباطات  على شببببكة االنترن ،
ً
ويعوُد سبببذل ذلل إنى )شبببره جنودا

ة حلل؛ غير أن هناك مج وعة من الت ورات ت دد وجود احزب  اسسببببببببيما التركسببببببببتا)ا، إذ مشبببببببباركت  في معرك

  ح لة عسببببببببكرية في مناطا احزب  القدي ة في 
ا
ن
ُ

عبزت الصببببببببين من تداكيرها ااتكذة في مرافحة اسرها ، وشبببببببب

ب  ا، فإن انكراط احزكاكسببتان، ك ا تراج  الدعم التر ا للعيعة االناصببالية للويغور. كيده أن  أما  هذه العوا 

ة لشبببببرات ا، و عبيبها لوجودها ة تقوية احزر ات احاهاديا  ،اسسببببيما التركسببببتا)ا في احزر  في سببببورية ُيظهر كيايا

 كاعِل شن احزرو  خارج أراضي ا.

لم يعببد ك قببدور احزرومببة السببببببببببببوريببة، بعببد أن فقببدت السببببببببببببي رة على  ببل اانببافببذ احزببدوديببة في ببا عببدا 

ت ن  تدفا ااقاتلين األجانل نحو الداخل السببببببوري. ورغم جذورها ااحلية، وحقيقة أن  حدودها م  لبنان، أن

 
ً
ااج وعات التي تقاتل "النظا " مازال  في غالبيت ا سببببببببببببورية، غير أن "احزر  األهلية" السببببببببببببورية جذك  أعدادا

أعلن ر يس حانة  7102يو ما/تعلا كدوافعهم وأصببببببببببببولهم، فاا أياركبيرة من ااقاتلين األجانل ااكتلاين في ا ي

 .2األمم ااتحدة ارافحة اسرها ، أن هناك ما يقر  من عيعين ألف مقاتل أجنبي يوجدون في سببببببببببببورية والعرا 

لون إذ ُيعتقد أن م يشببببببر– [األجانلااقاتلين ] ك ا يعت ُد معظم اليعبين الااعلين في الصببببببرا  على وجود هؤالة

لقد قا  اسعي  الغربا واأل ادي يون الغربيون، كرد  .3من ااقاتلينما يصبببببببببل إنى نصبببببببببف عدد عناصبببببببببر "داع " 

فعبل على انتشبببببببببببببار اح وخ في با يتعلا كك ر وقو  ذا بات محليبة ينابذهبا احاهباديون العبا بدون من سببببببببببببباحبات 

 القتال، كالتركيي بشببببببببببببرل كبير على ااقاتلين الذين يكرجون من الدول األوروبية، وكذلل على ااقاتلين القادمين

 ا  خاص في ا يتصل ب ذه ااسألة(.من الدول العربية  إذ حظا  لُّ من تو)س واألردن كاهت 

لكن، يبببدو أن الببدراسببببببببببببببات احزببديوببة أغالبب  بشببببببببببببرببل كبير دور ااواطنين الصببببببببببببينيين من الويغور الببذين 

وحيدة بيرة اليقاتلون في صببببباوخ احزب  اسسبببببيما التركسبببببتا)ا في سبببببورية الذي ُيعدُّ إحد  القو  ااوحدة والك

ون كااهاجرين غير العر   ااجاهدون األجانل( الذين يقاتلون "النظا " السبببوري. إذ إن التقرير الذي  م ن يسببب ه

(، والذي تم االستشهاد ك  على نحو كبير، لم يوِل احزب  اسسيما التركستا)ا Sufanأصدرت  مؤسسة صوفان  

                                                            
2 Cynthia Koet, "UN: 30.000 foreign fighters in Syria and Iraq", Politico, 7 Nov 2016. 
3 Zachary Laub, "The Islamic State", Council on Foreign Relations, 10 August 2016. 
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ُح أنا ذلل ُيره  .4األه ية التي يسببببببببببتحقها ا كتحليِل دور مقاتلي وُيرجا
ا
دُّ إنى الصببببببببببعوبات اانتاية التي تترز في ا يتعل

 إنى إلببببح اسحصبببباةات التي ي كن االعت اد علي ا في ا يتصببببل كأعدادهم وضبببب لة ااصببببادر 
ً
احزب  في سببببورية، نظرا

التي تت ر  لنشببببببببببببباطهم على األر ، إال أن ت ببدد )شببببببببببببباطببات م في مببدن عببديببدة، وحقيقببة أن هنبباك مسببببببببببببل ين في 

سقليم الببذي ينحببدرون منبب  في الصببببببببببببين أك ر م ببا يوجببد مسببببببببببببل ون في تو)س  ومببا يبيببد عن ضببببببببببببعاا العببدد في ا

 كاالهت ا . ] ل ذلل يجعل من ]دراسة ،5األردن(
ً
 جديرا

ً
 وجودهم في سورية أمرا

 
ً
 فاعي

ً
 لعل مقاتلو احزب  اسسبببببببيما التركسبببببببتا)ا في سبببببببورية اانت ون للويغور في إقليم شبببببببينجيا)غ، دورا

، 7102على عدد من احاح ات، فقد اضبببببببببببب لعوا كدوٍر مؤعر في التاو  على قوات "النظا " في مدينة إدلل عا  

 .71026قبل أن ينتقلوا للعل دور أكتر في القتال في ش ال اليذقية وحلل في أواخر 

ن احزب  فور وصبببببول  إنى سبببببورية من  عبيب ارتباطات  م  مج وعة من احزر ات احاهادية تح  
ا
لقد ت ك

(. وبين ا  سبببببت دخ ضبببببرباُت الواليات ااتحدة احاوية، 
ً
قيادة "جح ة فت  الشبببببا "  ااعروفة كجح ة النصبببببرة سببببباكقا

تح  سببببببي رة ااعارضببببببة، فإن تركيا وكذلل قواُت "النظا " التنظي اِت اات وضببببببعة في محافظة إدلل، الواقعة 

 تجاه العيعة االناصبببببالية للويغور. ولذا، فليس 
ً
 حازما

ً
كات  تح  ضبببببغا صبببببيني متيايد من أجل أن تتكذ موقاا

هناك من يقين حول مصببببببير احزب  اسسببببببيما التركسببببببتا)ا في ااسببببببتقبل. وبالنظر إنى ما تقدا ، ورغم حقيقة أن 

هامشبببببببببية، غير أن انكراط  في احزر  رف  من  –كااعنى العا  للرل ة–مشببببببببباركة احزب  في الصبببببببببرا  في سبببببببببورية 

أه ية دوره في دوا ر احاهاديين، ووسبا  من شببكت . وهذا يبيد من احت الية أن يسبت ر في االنكراط كالنشباطات 

 احاهادية خارج حدوده إنى درجة تتعد  نتا ج "احزر  األهلية" في سورية.

  

                                                            
4 Richard Barret et al, "Foreign Fighters: An Updated Assessment on the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq", 

The Soufan Group, Dec 2015. 
5 DV Buyarov et al, "Demographic Situation in Xinjiang-Uigur Autonomous Area in the Last Quarter of the 

Twentieth Century", Global Media Journal, 24 June 2016.  
6 Aymenn, Jawad Al Tamimi, "the Faction of the North Lattackia", Syria Comment, 10 Dec 2015.  
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 يغور وصعود الحزب اإلسالمي التركستانيالنزعة االنفصالية عند الو 

ينحدر الويغور من إقليم شببببببببببببينجيا)غ اات ت  كاحزكم الذا ا، وهو إقليم يق  في شبببببببببببب ال غر  الصببببببببببببين، 

. يبلغ  عداد ويغور الصبببببببببين ذوي األصبببببببببول التركية واانت ين لل رون 0721سبببببببببي رت علي  أسبببببببببرة شبببببببببينج في عا  

، ويشبببرل
ً
وبشبببرل عا ، فإن   .7من عدد سبببران الصبببين %0.8ون ما يقر  من اسسبببيما السبببني، أحد عشبببر مليونا

. فالرسو  واألجور مستو  معيشت م أد)ى م ا هو علي  احزال في معظم ااناطا التي  سي ر علي ا سيلة الهان

اادرسبببية وآفا  الع ل ااحدودة وسبببياسبببات اللغة التي تجعل من أولالل الذين ال يتقنون الصبببينية في وضببب  غير 

  في انكاا  مستو  ااؤهيت في مدارس الويغور 
ا
 .8جيد، وقد أسهم هذا  ل

كاسضببافة لذلل، تبداد التوترات في ا يكا العيقة م  احزرومة ااركبية، ومؤسببسببات حقو  اس)سببان 

لقد انتقدت منظ ات حقو  اس)سببببببان سببببببلسببببببلة  .9التي  سببببببتتان ااواقف ااتكذة في مبادرات مرافحة اسرها 

إذ  . 710210مببايو  /التي شببببببببببببنت ببا احزرومببة الصببببببببببببينيببة التي هببدفبب  إنى محبباربببة الت رخ العنيف، في أيببار التا ببات

ن م –حقو  اس)سببببببببان واحاهاديين الويغور التي تم )شببببببببرها على ن ا  واسبببببببب  من قبل منظ ات – تتراوح ااباعم

 .11فر  قيود على الصيا  إنى حوادث  عذيل خارج سيا  اسجراةات القانونية

ال كين احزب   جامعة بنسلللللللللللل فانيايأسببببببببببببف التروفيسببببببببببببور كيليج كوغرا  انتا من  لغيا  آلية اتصببببببببببببال فعا

 .12الشيوعي الصيني والويغور، إذ ير  أن ذلل ي ن  ظهور أي شرل من احزوار كين كي ال رفين

هذا، ورغم أن مج وعة من اح ييا االناصبببببببببببببالية للويغور تنشببببببببببببا على طول إقليم شببببببببببببينجيا)غ، إال أن 

 موحدة اناصالية ناش ة في اسقليم ماتبال موض   ساؤل، إذ ي الل 
ً
الدرجة التي ي كن القول معها: إن حركة

معظم االناصببباليين كتأسبببيس "تركسبببتان الشبببرقية" التي من اااتر  أن تنبببم أراضبببي ا مناطا إقليم شبببينجيا)غ 

ن "ج هورية تركسببببببتان الشببببببرقية الويغوري، أي ما يشببببببب  محاوالت سبببببباكقة لتأسببببببيس دولة مسببببببتقلة. وفي حين إ

، إال أن ج هورية 0111نوف تر /األونى" لم تد  لوقٍ  طويل، إذ ان ارت بعد أشبببببببببببهر من إعين ا في  شبببببببببببرين الوا)ا

قبببل أن يتم ضبببببببببببب هببا إنى  0122عببانيببة،  ببانبب  مببدعومببة هببذه اارة من قبببل االتحبباد السببببببببببببوفيببا ا، ظهرت في عببا  

                                                            
7 Yitzhak Shichorm "see No Evil, Hear No Evil, speak No Evil: Middle Eastern Relations to Rising China's Uyghur 

Crackdown", Griffith Asia Quarterly 3 (1): 62-85, 2015. P.62. 
 ب البيد وقادة احزن ا أهم قادة سيلة الهان  ي إحد  أكتر السيالت الر يسة التي حك   في الصين، والسيلة التي ينحدر م 

  ااترج ة(.  الصيني،الشيوعي 
8 Timothy A. Grose, "The Xinjiang Class: Education, Integration and the Ughurus", Journal of Muslims Minority 

Affairs 30 (1): 97-109, 2010. p. 106.    
9 "China :Religious Repression of Uygur Muslims", Human Rights Watch, 12 Apr 2015. 
10 "China 2015/2016", Amnesty International, 2016. 
11 "China: Religious Repression of Uygur Muslims", Human Rights Watch, 12 Apr 2015. 
12 Kiliç Buğra Kanat, “The Securitization of the Uyghur Question and Its Challenges”, Insight Turkey18 (1): 191-

218, p. 215.  
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علن عن 
ُ
. وك ا جاة في تقرير وضبببببببببب  مسببببببببببودت  مجلس 0121تأسببببببببببيسببببببببببها عا  ج هورية الصببببببببببين الشببببببببببعبية التي أ

 .13العيقات اح ارجية، ف ن الها  إدراك ال بيعية غير ااتجا)سة للت رد الويغوري في إقليم شينجيا)غ

 م ا هو علي  
ً
يحظى سبببران توربان ااقي ون في الشببب ال الشبببريي من إقليم شبببينجيا)غ، ك عاملة أك ر لينا

احزال م  سببببببببببببران اادن احانوبية كراإلبببببببببببباغار، ذلل 

 للزكم الصبببببببيني
ً
 لعد  مقاومت م تاريكيا

ً
ولذلل  .14نظرا

تتابببببباوت ااواقف كين مرونببببببات الويغور، على امتببببببداد 

اسقليم، تجاه احزرومة الصبببببينية، وكذلل الدرجة التي 

أو م   يجببل أن يتم معهببا الت ببا ي م  الوحببدة التركيببة

  األمة اسسيمية األكتر.

لبية ى األغااحيا الهادئ للدراسببببات األمنية، في معر  إشببببارت  إن-من مركب آسببببيا فان في ديفيسيشببببدد 

إذ إن أهداخ هذه « أجندة واحدة للويغور »من الويغور الذي يسبببعون إنى التكلي عن الصبببين، على أن  ال توجد 

 .15ااج وعات تتااوت كين سعي م للزصول على درجة أكتر من احزكم الذا ا إنى تأسيس دولة مستقلة

 قيادة احزب  اسسببببببببببيما التركسببببببببببتا)ا التي تأسببببببببببسبببببببببب  في 
ً
اان قة احزدودية كين أفغا)سببببببببببتان  ان  دا  ا

على أيدي الويغور الذين هربوا من الصبببين في التسبببعينيات من القرن العشبببرين، تقيم خارج إقليم  وباكسبببتان

وفي حين ال يوجد ما يشير كوضوح إنى )شأة احزب  اسسيما التركستا)ا، غير أن احزرومة الصينية  .16شينجيا)غ

له إلي ا ETIMجديد اا  سببب ي  حركة تركسبببتان اسسبببيمية الشبببرقية  تصبببف هذه ااج وعة كأن ا ظهور  سبببِ
ُ
( التي )

 في العيقبببة كين  . 710117و 0111مبببا يبيبببد عن مالتين من التا بببات التي وقعببب  كين عببباما 
ً
ربببا
ا
لكن هنببباك  شببببببببببببك

اديو  ر  احزب  اسسبببببيما التركسبببببتا)ا وحركة تركسبببببتان اسسبببببيمية الشبببببرقية. وير  "ع ر  انتات" كبير ااحررين في

كالويغورية الذي يستشهد ك  مجلس العيقات اح ارجية، أن احزب  اسسيما التركستا)ا اح دمة قسم -احزرة

                                                            
13 Beina Xu et al, “The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, Council on Foreign Relations, 4 Sep 2014.  
14 Colin Mackerras, China's Ethnic Minorities and Globalisation, London, Routledge Curzon, 2003, p. 118. 

 Turkism”-Pan“ التركية، أي اسي ان كوحدة الشعو  الناطقة كاللغة التركية والتي يج عها تاريخ وأصول مشتركة م   الوحدة

 تركيا،  ااترج ة(.
15 Elizabeth Van Wie Davis, “Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China”, Asia-Pacific Center for 

Security Studies, Jan 2008. 
   ااؤلف  عبير اسبببببببببببببتكدPak-Af  وهو  ل ة منحوتة من  ل تي أفغا)سبببببببببببببتان وباكسبببببببببببببتان اسبببببببببببببتكدمت ا الواليات ااتحدة ل شبببببببببببببارة

 البلدين في ا يبدو مساواة في الت ديد الذي تتسذل ك  احزدود الباكستانية واألفغانية،  ااترج ة(.  كين احزدوديةلل ن قة 
16 Beina Xu et al, “The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, Council on Foreign Relations, 4 Sep 2014. 
17 Andrew McGregor, “Will Xinjiang’s Turkistani Islamic Party Survive the Drone MissileDeath of its Leader?”, The 

Jamestown Foundation, 12 Mar 2010.  

إذ إن أهداف « أجندة واحدة ل ويغور »ال توجد 

هذه املجموعات تتفاوت بين سعيهم للحصول 

الذاتي إلى تأسيس دولة على درجة أكبر من الحكم 

 .مستق ة
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و ي  ،18حركة أوزباكستان اسسيمية ما في تركستان، وأعيد  س يت  منرب ا ت ور في الواق  من احزب  اسسي 

  
ً
(، إذ ظهرت في احزر  FATAحركة جهادية تنشا في مناطا حكم القبا ل في كاكستان التي تتم إدارت ا فدراليا

وفي حين إن ااعلقين وو بببباالت  ، 19نتيجببببة للببببدعم الببببذي وفرتبببب  مرافا كن الدن للتببببدريببببل والت ويببببل -األفغببببانيببببة

ي التنظي ين، إال أن غالبية الويغور الذين يقاتلون اسعي ، واحزرومات واألمم ااتحدة ي يلون إنى اح لا كين ك

 في سورية إن ا يقاتلون تح  راية احزب  اسسيما التركستا)ا. 

، وض  ناس  7112ومنذ أن هدد احزب  اسسيما التركستا)ا كاست داخ األلعا  األوابية في ككين عا  

كاسببب  ، ك ا في ذلل تاجير سبببيارة ما  ة في ووقع  عشبببرات التا ات  مقدمة اا البين كقنبببية االناصبببال.في 

سببببببباحة تيانامين، كاسضبببببببافة إنى موجة من ع ليات ال عن في  ون ينغ. لقد انتشبببببببرت أ)شببببببب ة احزب  اسسبببببببيما 

ل احزب  مسببببببببببببؤولية التاجير االنتحاري الذي اسببببببببببببت دخ  التركسببببببببببببتا)ا إنى ما وراة احزدود الصببببببببببببينية، حيث ُح ا

إن الهدخ الر يس للزب   .710220أغسبببب س /لذي وق  في الويعين من آ السبببباارة الصببببينية في قرغيسببببتان، وا

هو  7102أكريل /اسسببيما التركسببتا)ا، ك ا ورد في منشببوره اسلكترو)ا التاسبب  عشببر الصببادر كالعربية في نيسببان

 للكتا  والسبببببببنة
ً
ي يي وفي احابة الوا)ا من سبببببببلسبببببببلت  "كارك   في الغرباة"،  .21تأسبببببببيس "خيفة" إسبببببببيمية وفقا

وينشببببببببببر )شببببببببببرات إخبارية وأشببببببببببرطة فيديو . 22احزبُ  ناسببببببببببه  عن  ل أخيقيات الدي قراطية والقومية والوطنية

والصببينية، وفي بعا ااناسبببات كاألردو، إذ يتراوح منبب ون هذه النشببرات، التي ينشببرها  وبالويغورية،كالعربية، 

التي يحققهبببا مقببباتلو احزب  اسسببببببببببببيما  صببببببببببببوت اسسببببببببببببي ، وهو وسببببببببببببيلبببة إعي  احزب ، كين التغني كببباسنجبببازات

ة احزرومات الصبببببببيني  وأكرزهمالتركسبببببببتا)ا ومرتكبو األع ال اسرهاكية كاسببببببب   من ناحية، وانتقاد أعداة احزب  

 والروسية والسورية(، من ناحية أخر .

دوغو تركسببببببببببتان كاللغة التركية( م    كنشببببببببببرةيتعاطى صببببببببببوت اسسببببببببببي  واانظ ات اسعيمية اارتب ة ك  

 من ادعاة أن  يتم كيعهم 
ً
 إنى "يلح حزم خعيير " في الصببببيناحزقا ا دون إييئ ا العناية واالهت ا  اليزمين، كدةا

 .23البعم أن مساحخ اللزم في الصين  عاحج أجنة النساة الويغريات ليتم كيعها ليست يك العا 

  

                                                            
18 Beina Xu et al, “The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, Council on Foreign Relations, 4 Sep 2014. 
19 David Malet, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, Oxford University Press, 2013, p. 

190.  
20 Olga Dzyubenko, “Kyrgyzstan says Uighur militant groups behind attacks on China’s embassy”, Reuters, 7 Sep 

2016.   
21 “Who are we?” [Manual], Islamic Turkistan [Turkistan al-islamia], 19 Apr 2016, p. 2. 
22 “Blessed Are the Strangers #2”, Jihadology, 26 May 2016. 
23 “Blessed Are the Strangers #2”, Jihadology, 26 May 2016. 
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 التركستاني العاملية من الجهاديينشبكة الحزب اإلسالمي 

ابببب  الواليببببات ااتحببببدة  مببببدفوعببببة كتغير في أولويببببات ببببا الببببداخليببببة عقببببل ذا ببببات احزببببادي عشببببببببببببر من صببببببببببببنا

حركة تركستان الشرقية اسسيمية على أن ا منظ ة إرهاكية، وترافا ذلل م  تبايد  عاون ا  7110سذت تر /أيلول 

 ُزعم أن  ينت ون إنى هذه 7117م  الصين في مرافحة اسرها  في عا  
ً
احزركة ، إذ احُتجب اعنان وعشرون عنوا

فرج عن م لغيا  األدلة التي توذ  تورطهم في
ُ
وقد  ان  احزركة )شببببب ة على وج   .24معتقل غوانتن و، ومن عم أ

األفغانية، إذ قتل زعي ها حسبببببببن محسبببببببو  في -ة التي تتك ى احزدود الباكسبببببببتانيةاح صبببببببوص في ااناطا القبلي

أفادت عن د قفي كاكستان. وبااول  ان  التقارير غارة أمريكية ك ا رة من دون طيار في من قة احزكم الايدراني 

، 7101أن زعيم احزركة احزاني "عبد احزا"، لقا حتا  في غارة ك ا رة كدون طيار في شبببببببببببب ال وزيرسببببببببببببتان عا  

تترر )شببببببببببببباطببات احزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتببا)ا، ك ببا في ذلببل إدارة  . 710225مببايو /قبببل أن يعود للظهور في أيببار

 سبببببببباكق  ااعروفةعاون الوعيا م  القاعدة وعدد من "إمارات أفغا)سببببببببتان اسسببببببببيمية" معسببببببببكرات للتدريل كالت
ً
ا

االدعببببباةات  ، 26في ببببباك بببببالببببببان( التي يحظى كناوذ كبير 

الصببببببببببببينيببة حول تورط هببذا التنظيم ذي الغببالبيببة من 

الويغور م  شببببرات اسرها  العااية. وبالنسببببة اقرات 

ر علي،  قة مياحزب  اسسيما التركستا)ا، فتق  في من

وأمببببا  عبببباون  ، 27كببببالقر  من احزببببدود م  أفغببببا)سببببببببببببتببببان

احزب  م  حركبببة طبببالببببان فقبببد  عبز كتقبببدي ببب  البيعبببة 

 قسببببببببببببم رسببببببببببببمي ب ببدخ تقببديم ال بباعببة والوالة للقببا ببد( 

   .28لل ي ع ر

                                                            
24 Beina Xu et al, “The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, Council on Foreign Relations, 4 Sep 2014. Charlie 

Savage, “U.S. Frees Last of theChinese Uighur Detainees from Guantánamo Bay”, The New York Times, 31 Dec 2013.  
25 Bill Rogio, “Turkistan Islamic Party emir thought killed in 2010 reemerged to lead group in 2014”, FDD’s The 

Long War Journal, 11 Jun 2015. 
26 Bill Roggio, “Al Qaeda appoints new leader of forces in Pakistan’s tribal areas”, FDD’s The Long War Journal, 9 

May 2011. 
27 Rohan Gunaratna and Stefanie Kam, Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific, Singapore, World Scientific 

Publishing, 2016, p. 494.  
28 “Turkistan Islamic Party Fighters Killed in Syria”, The Line of Steel, 19 Jul 2015.  

تبرر نشاطات الحزب اإلسالمي التركستاني، بما في 

ذلك إدارة معسكرات ل تدريب بالتعاون الوثيق مع 

االدعاءات الصينية حول ، طالبانو القاعدة 

تورط هذا التنظيم ذي الغالبية من الويغور مع 

 .شبكات اإلرهاب العاملية
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تاسببببببببعة من سببببببببلسببببببببلة كاسضببببببببافة لذلل، فإن أي ن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وفي فيديو احزلقة ال

، يسبببتحا التقدير، إذ أعنى على كااح سبببح" اعترخ ك اسسبببيما"الربي  
ً
 مجاهدا

ً
و  بشبببرل وا بببح، كصبببات  قا دا

 .29حركة تركستان الشرقية اسسيمية ضد "االحتيل الصيني االزد"

 على  عاون م م  جح ة 
ً
ويوني الايديو على ظهور مقاتلي احزب  اسسبببببيما التركسبببببتا)ا في سبببببورية، مشبببببددا

(، والتي  ان   ع ل إنى وق  قريل لصببببببباحح القاعدة في سبببببببورية. لقد أعلن  النصبببببببرة  "جح ة 
ً
فت  الشبببببببا " حاليا

علن للظواهري 
ُ
 إنى دع   اا

ً
 في مجلس شببببببببببببور  القاعدة  ،30األمم ااتحدة أن عبد احزا، إضبببببببببببببافة

ً
 ان عنببببببببببببوا

عل دور الوسبببباطة ، أما كوتر من جامعة ميتشببببيغان، فيشببببير إنى أن عبد احزا ل711231 ااجلس التنايذي( منذ 

ك ا أنَّ التنافسببببببببببببات كين جح ة النصببببببببببببرة  فت   .32الناوذ الذي  ان يت ت  ك  إنىكين فصببببببببببببا ل طالبان، ما يشببببببببببببير 

"جح ة فت  الشا " في وصف بببببببب ذ اتكذ "عبد احزا" ااوقف ناس  لالشا ( و"داع "  ان  ت او على الس  ، إ

كين ا   ان  ااقاالت التي  شير إنى سيرة إل صيات مؤعرة في القاعدة،  ،33"الشرعي" ]قا د[  أبا ككر البغدادي أن

نشر  في مجلة احزب  اسسيما التركستا)ا ري،مول أبا مصعل السو 
ُ
 .34ت

 من شبكة القاعدة في وق  
ً
ولذلل هناك القليل من الشل في أن احزب  اسسيما التركستا)ا  ان جبةا

ان موقف احزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتا)ا في ا يتصببببببببببببل ب ذه العيقة م  من األوقات، ويبقى أن نر  في ا إذا  

القاعدة قد  غير، بعد إعادة  سبببببببببببب ية جح ة النصببببببببببببرة واناصبببببببببببببالها اااتر  عن القاعدة الذي حدث في أواخر 

، نتيجة لنببببببببببببغوطات من ااانحين في اح ليج. كيد أن  من ااؤكد أن مقاتلي احزب  اسسببببببببببببيما 7102يوليو /ت وز 

ا)ا، وبدخولهم ااسببببببببببببرح السببببببببببببوري، اسببببببببببببت اعوا التعويل على التعاون والدعم الذي وفره لهم تنظيم التركسببببببببببببت

 القاعدة. 

  

                                                            
29 Thomas Joscelyn, “Zawahiri praises Uyghur jihadists in ninth episode of ‘Islamic Spring’ series”, FDD’s The Long 

War Journal, 7 Jul 2016.  
30 Thomas Joscelyn and Bill Roggio, “Turkistan Islamic Party leader criticizes the Islamic State’s‘illegitimate’ 

caliphate”, FDD’s The Long War Journal, 11 Jun 2016.   
31 “Narrative Summaries of Reasons for Listing: QDe.088 Eastern Turkistan Islamic Movement”, United Nations 

Security Council Subsidiary Organs: Sanctions, 7 Apr 2011.  
32 Philip B. K. Potter, “Terrorism in China: Growing Threats with Global Implications”, Strategic Studies Quarterly 

(Winter 2013) 7(4): 70-92, p. 75.  
33 Thomas Joscelyn and Bill Roggio, “Turkistan Islamic Party leader criticizes the Islamic State’s‘illegitimate’ 

caliphate”, FDD’s The Long War Journal, 11 Jun 2016.   
34 “The Syrian experience [Al-tajriba al-souria]”, Islamic Turkistan [Turkistan al islamia], April 2016, pp. 27-28.  
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 الحزب اإلسالمي التركستاني في سورية

ُييحظ أن  بعد اندال  "احزر  األهلية" لم تكن ااعلومات ااتعلقة كالويغور الذين يقاتلون في سببببببببببببورية 

، ذكر احاعرال الصببببببببببيني جين ينان إن احزب  اسسببببببببببيما 7107أكتوبر /فاا  شببببببببببرين األول  سببببببببببري .لتظهر بشببببببببببرل 

لقد أعلن  .35التركسبببببتا)ا يسبببببتايد من الصبببببرا  السبببببوري الكتسبببببا  اح ترة واالعتراخ كقنبببببيت  على ن ا  واسببببب 

 في الصبببببببببرا  في سبببببببببورية في  انون األول 
ً
ال بعة  ذلل في، 7107ديسببببببببب تر   في عا  /احزب  عن مشببببببببباركت  رسببببببببب يا

، أصببببببببببببدر احزب  7102مارس /ومن عم في آذار  36الوانية عشببببببببببببرة من مجلة "تركسببببببببببببتان اسسببببببببببببيمية اسلكترونية"

 .37اسسيما التركستا)ا شريا فيديو أعاد في  عبد احزا تأكيده على الوجود العسكري لتنظي   في سورية

 ولئن  ان يبدو أنَّ 
ً
 لل علومات التي تو بح وصبو  هناك تدفقا

ً
لهم كأعداد كبيرة إنى سبورية، إال أنَّ مسبت را

 لتيايد ك يات هذا التدفا على نحو غير مسبببببببببببببو ، ذلل أن  في عا  
ً
 7102هذا األمر ال ي كن الر ون إلي ، نظرا

ة متواترة من م دخلبب  إنى سببببببببببببوريببة من  فقا رصببببببببببببببدت تقببارير متعلقببة ك قبباتلين "ويغريين" قببدو  موجببات عببدديببا

ذلل إنى أن  قد جرت العادة كالنسببببببة إنى أنصبببببار "النظا  السبببببوري" على أن . 38ا احزدود التركية السبببببهلة االختر 

 على وجود هؤالة للدال
ً
ة للوورة.يسل وا النوة دا  ا  لة على احاذور اح ارجيا

و شبببببببببير مصبببببببببادر كويرة إنى اننببببببببب ا  مقاتلين ويغريين إنى تنظيم "داع "، وقد أصبببببببببدر التنظيم احاهادي، 

 كتوق  للتأكيد ع
ً
 فيديو في حبيرانمدفوعا

ه
يعر  في   7102يونيو /لى مد  ت دده على الصببببببعيد الدوني شببببببريا

وهو الايديو الذي أيد صبببببببببببببدقيت  تقرير لل جلس األوربا  شببببببببببببينجيا)غ، عبالة ااقاتلين الذين ينت ون إنى من قة 

 مالتين من مقاتلي الو 
ً
لصببببببببين عاكرين ، سببببببببافر معظ هم من ايغور للعيقات اح ارجية، الذي يقدر أن هناك حاليا

 تصبببببببببببببل لويع الة . 39ماليييا وتركيا
ً
لكن هذه اسحصببببببببببببباةات ال وزن لها أما  عدد  ، 40في حين يذكر آخرون أعدادا

 ااقاتلين الويغور اارتب ين ك نظ ات قريبة من القاعدة.

 كأرقا  )شبببببببببرت ا في األصبببببببببل راك ة تركسبببببببببتان The Levant News  ذا ليفانت نيوز وتدعي 
ً
(، مسبببببببببتشبببببببببهدة

للتعليم والتنببامن، و ي و الة إعيمية تروج لقنببية االناصببال، أن ما كين ألاين إنى ألاين وخ سبب الة الشببرقية 

كببل أك ر من ذلببل، إن تقرير ااجلس األوربا  . 41من مقبباتلي احزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتببا)ا يقبباتلون في سببببببببببببوريببة

                                                            
35 “Jin Yinan: America Wants to Overthrow Bachar’sRegime [Mei xiang tuifan Bashaer zhengquan]”, CNR, 1 Nov 

2012. 
36 Islamic Turkistan [Turkistan al-islamia], 12 Dec 2012, p. 3.  
37 Bill Rogio, “Turkistan Islamic Party emir thought killed in 2010 reemerged to lead group in 2014”, FDD’s Long 

War Journal, 11 Jun 2015.  
38 Michael Clarke, “Uyghur Militants in Syria: TheTurkish Connection”, The Jamestown Foundation, 4 Feb 2016.  
39 Mathieu Duchâtel, “Terror overseas: under-standing China’s evolving counter-terror strategy”, European Council 

on Foreign Relations, 26 Oct 2016, p. 4.  
40 “Over 100 Chinese Fighters Have Joined Islamic State in Syria”, New America, 25 Jul 2016.  
41 “Uyghur “Jihadis” Role in Syria War”, The Levant News, 19 Apr 2016. 
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وينببببببببيف أنا معظ هم اننببببببببم إنى  للعيقات اح ارجية ااشببببببببار إلي  أعيه يقدر عدد الويغور في سببببببببورية كا الخ،

   .42جح ة النصرة  "جح ة فت  الشا "(

هذا، وعلى النقيا م ا هو في حالة ااقاتلين الذين يسافرون من الغر  أو العديد من البلدان العربية، 

 فإن هناك القليل من اسحصاةات الرس ية التي توعا مغادرة احاهاديين الويغور، إما من شينجيا)غ، أو ااناطا

القبلية اح اضبببعة ل دارة الايدرالية في كاكسبببتان. وفي حين إن وجود احزب  اسسبببيما التركسبببتا)ا في سبببورية ال 

 شل مؤعر، غير أن  ال توجد أرقا  محددة عن األعداد الدقيقة اقاتلي  في هذا البلد.

 للرواكا طويلبببة األمبببد التي تربا احزب  م  القببباعبببدة
ً
فقبببد قببباتبببل مقببباتلوه إنى حبببد كبير  ، 43ك بببا أنببب  نظرا

أجانل و ي واحدة فقا من ااج وعات الكويرة التي تنبببم و سبببتكد  مقاتلين  ،44تح  راية "جح ة فت  الشبببا "

وتحشبببببببببببببببببد "جح بببببة فت  الشبببببببببببببببببا " أكتر  ."ااهببببباجرون"( 

مج وعة من ااقاتلين األجانل بعد تنظيم "داع "، 

من عببببببديببببببد مقبببببباتلي ببببببا هم من ااقبببببباتلين  %11إذ إن 

 في شببببببببب ال غر   .45األجانل
ً
وتنشبببببببببا احاح ة أسببببببببباسبببببببببا

لى ما يقدر كنحو سبببببببببببببعة آالخ سببببببببببببورية، و سببببببببببببي ر ع

   .46مقاتل في من قة إدلل وحدها

 إنى ااهببارة التي جلببب  ب ببا احزر ببات احاهبباديببة ااننببببببببببببويببة تحبب  قيببادت ببا، إذ  سبببببببببببب   
ً
ويعود نجبباحهببا جب يببا

"جح ة فت  الشببببببا " اول هؤالة األتبا  كالبقاة مسببببببتقلين من الناحية الهيرلية، وتقد  لهم على حد سببببببواة درجة 

  .47ة في تنايذ ع ليات م اح اصة، كين ا تقو  كتعبيب ناوذها في ااناطا اح ارجة على سي رت ا ااباشرةمن احزري

حاجج 
ُ
ينيفر جكاسضبببببببببببببافة لذلل، فرغم الصببببببببببببعوبات الرامنة في التنسببببببببببببيا كين اليعبين ااكتلاين في اايدان، ت

                                                            
42 Mathieu Duchâtel, “Terror overseas: understanding China’s evolving counter-terror strategy”, European Council 

on Foreign Relations, 26 Oct 2016, p. 4.  
43 Christian Shepherd, “Syria-based Uyghur militants linked to Chinese embassy bombing”, Financial Times, 7 Sep 

2016.  
44 Mohanad Hage Ali, “China’s proxy war in Syria: Revealing the role of Uyghur fighters”, Al Arabiya English, 2 Mar 

2016. 
45 Charles Listen, “Profiling Jabhat al-Nusra”, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World: 

Analysis Paper2, Jul 2016, p. 35.  
46 “Nusra Front (Jabhat Fateh al-Sham)”, Counter Extremism Project, Dec 2015.  
47 Jennifer Carafella, “Jabhat al-Nusra in Syria: An Islamic Emirate for al-Qaeda”, Institute for the Study of War 

(Middle East Security Report 25), Dec 2014, pp. 16-21. 

قاتل مقات و الحزب اإلسالمي التركستاني إلى حد 

كبير تحت راية "جبهة فتح الشام" التي تحشد 

أكبر مجموعة من املقات ين األجانب بعد تنظيم 

 ."داعش"
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كأن تراخي هذه التحالاات ينبببببببببببب ن أن تحتاظ هذه التنظي ات  ]من معهد دراسبببببببببببببة احزر  في أمريرا[كافاريال 

 .48بعيقات ودية في ا كين ا، وتبقا على هيرليت ا القيادية في الوق  ناس ، ما يبيد من فعاليت ا في اايدان

 إنى جنل م  
ً
 من احزلااة اح ارجيين، جنبا

ً
لقد ع ل احزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتا)ا، الذي يعد واحدا

، وقد تم تحديث صببببببببباحات "جح ة فت  ال اح اصبببببببببة « تويتر»شبببببببببا " طوال مشببببببببباركة األخيرة في ااسبببببببببرح السبببببببببوريا

 من الويغور قتلوا في سببببورية
ً
 في معركة 49كالتنظيم كانتظا  كأسبببب اة ألك ر من عشببببرين مقاتي

ً
، وقد كرزوا تحديدا

 "للنظا "، و ان تم انتياعها من سببببببببببي رت  في
ً
أكريل /ذاو  نيسببببببببببان جسببببببببببر الشببببببببببغور، و ي كلدة معارضببببببببببة تاريكيا

 من ح لة 7102يونيو الذي وق  في شبببببببببب ال غر  سببببببببببورية عا  /وحبيران
ً
. وشبببببببببب ل  الع لية، التي  شببببببببببرل جبةا

 ليسببببببتيية على عدد من ااواق  االسببببببتراتيجية اانتشببببببرة كين محافظتي ح اة وإدلل، ما يقدر كنحو 
ً
أوسبببببب  ن اقا

ك ا في ذلل جح ة النصببرة آنذاك ولواة  اسسببيمية،ا ل اننببم إلي م عدد من الاصبب الويغور،سبببع الة من مقاتلي 

 في سيا  احز لة
ً
 .50"أحرار الشا " السلاا. ويعتقد أن احزب  اسسيما التركستا)ا فقد أك ر من عشرين جنديا

وتواردت  ،51وأصبببببببببدر احزب  بعد االسبببببببببتيية على اادينة، شبببببببببريا فيديو، ُيظهر كرج كنيسبببببببببة محلية يح ل عل  

 .53وإعدا  اادنيين ااسيحيين في ج ي  أنحاة محافظة إدلل ،52تدنيس الكنائسقصا تتحدث عن 

" في 
ً
 شببببببببببببرين  77ومن عم  ان مقاتلو احزب  في طليعة ااقاتلين في اليذقية، معلنين عن عيعين "شببببببببببببهيدا

ويعتقد أن األ)شبببببب ة العسببببببكرية التي يقو   .54، سببببببق وا في القتال في من قة جبل الترك ان7102نوف تر /الوا)ا

 في سبببببهل الغا  وح اة، كلغ  
ً
ب ا احزب  اسسبببببيما التركسبببببتا)ا في شببببب ال غر  سبببببورية، وما يقو  ك  من ا أينبببببا

 .55ترلات ا اسج الية عيع الة قتيل

، سببببببلسببببببلة من الع ليات العسببببببكرية جنو  حلل ومن 7102مايو /وأيارأكريل /أطلا احزب ، كين نيسببببببان

كوجود « تويتر»ديسبببببببببب تر من العا  ناسبببببببببب ، أفاد عدد من حسبببببببببباكات /األول  نوف تر و انون /في  شببببببببببرين الوا)اعم 

 من "الع ليببات  إذ ادعىاحزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتببا)ا االزو  في معركببة حلببل، 
ً
 كبيرا

ً
احزب  أنبب  ناببذ عببددا

بير عن مشببببببباركت  في ك ب  بشبببببببرلللزاالسبببببببتشبببببببهادية" ضبببببببد "قوات النظا  ااعتدية". ك ا أعلن احاناح اسعيما 

                                                            
48  Ibid. 
49 “Turkistan Islamic Party Fighters Killed in Syria”, The Line of Steel, 19 Jul 2015.  
50 . Ibid. 
51 “Ṣawt al-Islām presents a new video message from Ḥizb al-Islāmī al-Turkistānī [Turkistan Islamic Party] in Bilād al-

Shām: ‘Conquest of Jisr al-Shaghūr’”, Jihadology, 1 May 2015. 
52 Metin Gurcan, “How the Islamic State is exploiting Asian unrest to recruit fighters”, Al-Monitor, 9 Sep 2015. 
53 “Islamist Faction Accused for the Execution of a Man and his Wife on the Outskirts of Jisr al-Shughur [I’dam rajul 

wa zawjatuhu bi rifi Jisr al-Shoghour wa ittihamat li fasil islami bi tanfidh al-i’dam]”, Syrian Observatory for Human 

Rights, 14 Jan 2016.  
54 Aymenn Jawad Al-Tamimi, “The Factions of North Latakia”, Syria Comment, 10 Dec 2015.  
55 “Syria : numerous Chinese Uyghurs are fighting in Syria [Syrie : de nombreux Ouïghours chinois combattent en 

Syrie]”, Jean-René Belliard analyse le Proche-Orient, 30 May 2016. 
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شقة"، وهو مشرو  سكني يق  جنو  غر  حلل، و ان ساحة للقتال اارير كين احاي   0171معركة مشرو  "

 السوري و"جح ة فت  الشا ".

 لل ركب ويبدو 
ً
اسخباري السببببببببببببوري، وهو قناة إخبارية مدعومة من "النظا "، أن احزب  اسسببببببببببببيما  وفقا

 
ً
وقد حددت مجلة  .56من ااج وعات األخيرة التي غادرت اادينة وااناطا ااحي ة ب ا التركسببببببببببببتا)ا،  ان واحدا

عن النشببببببببببببببباط احاهببببادي، معسببببببببببببكرين  (، و ي موق  إلكترو)ا أمريرا يقببببد  تقبببباريرWar Journal وور جورنببببال 

 خر، ااعسببببببكر اتدريذيين يديره ا احزب  اسسببببببيما التركسببببببتا)ا، مو ببببببزة أن أحده ا يق  في إدلل، كين ا يق  

إما في إدلل، أو اليذقية، كاسضبببببافة لذلل، ف ن ااعروخ أن أحد هذين ااعسبببببكرين مكصبببببا لتدريل احانود 

 في ا ال توجد تقارير عن )شاط احزب  اسسيما التركستا)ا في احاح ة احانوبية من سورية. ،57األطاال

حيببث قببامبب  مج وعببات من ااقبباتلين  وظهرت تقببارير أخر  عن اسببببببببببببتع ببار اانبباطا السببببببببببببكنيببة ااتاورة،

األجانل، وأسببببرهم التي أحنببببروها معهم، كالسببببي رة على القر  التي هر  من ا سببببران ا ااسببببيحيون أو العلويون 

وأفادت تقارير عن أن  .59إنى جانل االسببتي ان في القر  التي  سببي ر علي ا "جح ة فت  الشببا " .58منذ مدة طويلة

تونى على جبة كبير من كلدة جسببببببر الشببببببغور، غير أن هذه الروايات  ان  كوت ا احزب  اسسببببببيما التركسببببببتا)ا اسبببببب

 لهببا، والتي من " "مصببببببببببببببادر إخببباريببة "مواليببة
ً
للنظببا " موببل قنبباة اايببادين الانببببببببببببببا يببة، التي تتكببذ من كيروت مقرا

ي ل فااحت ل أن ترون كالغ  في مد  مشبببببببباركة الويغور في أي شببببببببرل من أشببببببببرال االسببببببببتي ان على ااد  ال وي

شببببب ال غر  سبببببورية. وتجدر اسشبببببارة إنى أن احزب  اسسبببببيما التركسبببببتا)ا، سبببببواة من خيل دعايت  اسعيمية أو 

 ستيية علي ا  واحٍد من أهداف .لم يذكر قا استع ار األراضشي التي تم اال  تصريحات ،

، كرز التأكيد على التراخي النسبببببببببببببي للزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتا)ا، في ا 
ً
يعة يتعلا كإنااذ الشببببببببببببر وأخيرا

 زاد من  سام  السران ااحليين م  وجوده
ً
 .60اسسيمية، كوصا  عامي

 في ااسرح السوري، إال أن  )شر 
ً
 ر يسا

ً
وفي حين إن احزب  اسسيما التركستا)ا أبعد من أن يرون العبا

  الذي دخل ك وجب  احزر  في مقاتلي  في ج ي  أنحاة البيد، وأسبببببببببهم في عدد من الع ليات الهامة. وإن االلتيا

سببببببببببورية يدل على احااذكية الرمبية للصببببببببببرا ، فاا حين تتنو  دواف  ااقاتلين احاهاديين، كأفراد، إذ ال  سبببببببببب   

 من 
ً
 من احا اعات غير ااتعايشبببببببببببببة م  بعنببببببببببببها بعنبببببببببببببا

ً
كإطي  التع ي ات علي م، فإن وصببببببببببببول عدد كبير جدا

                                                            
56 Video published on Tishreen Newspaper’s [Sahifat Tishrin], Facebook, page 22 Dec 2016.  
57 “Jihadist training camps in Iraq and Syria”, FDD’s Long War Journal, Nov 2014. 
58 “Uyghurs and the Changing Demographics of Syria’s Idlib Province”, The Foreign Military Studies Office 5(1), 

Nov 2015, p. 15. “Three new ethnic groups which have become part of Syria’s demography [Thalath qawmiat jadida 

dakhalat al-tarkiba al-sukania fi souria]”, Zaman al-Wasl, 11 Oct 2015.  
59 “Idlib, jihadi capital: preparations for the big battle [Idlib ‘asima “al-jihadin”: tahdirat lil ma’raka al-kubra]”, Al-

Alam, 23 Dec 2015.  
60 Mohanad Hage Ali, “China’s proxy war in Syria: Revealing the role of Uyghur fighters”, Al Arabiya English, 2 Mar 

2016.  
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ية، هو دليل على جاذكية هذا الصببببببببببببرا  الذي ينظر ل  على أن  الناحية العرقية، ليننبببببببببببب ا  للصببببببببببببرا  في سببببببببببببور 

 للزدود الوطنية»متعلا 
ً
 عاكرا

ً
 .61«كج ي  ااسل ين كوصاهم مجت عا

فباسضببببببببببببافة إنى فعاليت م القتالية الوا ببببببببببببزة، فإن وصببببببببببببول ااقاتلين الويغور ك قاتلين أجانل ل  رمبية 

ت يببل احا بباعببات احاهبباديببة إنى النظر لوجود مواطنين  قويببة، ف ن "داع " إنى "جح ببة فت  الشببببببببببببببا " وحلاببائ ببا،

صبببببببينيين في صببببببباوفها على أن  دليل على أن ا ت ول األمة كأك لها، وأن قنبببببببيت ا قد جذك  مقاتلين من  ل أنحاة 

 ، 63واسقلي يببة، "ااواليببة للنظببا "، والتي تذببث كبباللغببة العربيببة  62ل، تبببذل و بباالت اسعي  الروسببببببببببببيببةالعببالم. وبببااوبب

 
ً
 لتسليا النوة على وجود مقاتلين من الويغور، من أجل تصوير "االنتااضة" على أن ا غبو أجنبي، جهدا

ً
كبيرا

في ذلل البلد. يحاجج  ]السبببببببببببوريين[وحده من ي ول السبببببببببببران األصبببببببببببليين  ]النظا [ومن عم  عبيب االدعاةات كأن  

ل اسعي  الغربية تكل  كدورها عن أسببببعد أكو خليل، أسببببتاذ العلو  السببببياسببببية في جامعة  الياورنيا، أن وسببببا 

 من االنتقبباص من 
ً
التعليا على دور مقبباتلي احزب  اسسببببببببببببيما التركسببببببببببببتببا)ا في رف  احزصببببببببببببببار عن حلببل، خوفببا

 .64"صدقية" "سرد الت رد الدي قراطا العل ا)ا"

  

                                                            
61 David Malet, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 

2013, p. 190. 
62 “Chinese newspaper: Uyghur extremists are fighting in Syria [Sahifa sinia: al-mutatarrifin al-uwighour yuqatiloun 

fi souria]”, RT, 29 Oct 2012.  
63 “Chinese Uyghurs... ‘Erdogan’s new inghimasis’ [Al-sinioun al-uwighour... “Inghimasiou ardoughan” al-judud]”, 

Al-Manar, 19 May 2015.  
64 As’ad AbuKhalil, “Chinese Jihadis among the fighters in Aleppo”, The Angry Arab News Service, 8 Aug 2016.  
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 الترويج لقضية الويغور 

 في سبببببببورية وأولالل الذين قاتلوا في احزر  
ً
 كين ااقاتلين األجانل النشببببببب ين حاليا

ً
ي كننا أن نجد  شببببببباب ا

ة  –األفغانية  (، إذ  ان األفغان العر  يتدافعون لقتال االتحاد السبببببببببوفيا ا كوسببببببببباطة 0121-0171السبببببببببوفياتيا

أن إ)شببببببببببببباة مج وعة من ااقاتلين كيف  توماس هيغامراح دمات(. يروي   مكتلمكتل خدمة عبد   عبا  

األجانل في كيشببببببببببباور، كدعم من شببببببببببببكة متعاطاة م  األفغان وتتبنى وحدة اح ااز، أسبببببببببببهم في وضببببببببببب  األسبببببببببببس 

 . 65التنظي يببة واأليببديولوجيببة لتنايببذ الع ليببات احاهبباديببة كببالشببببببببببببرببل الببذي جعلهببا تتك ى نتببا ج احزر  األفغببانيببة

ل كوساطة تراكم العيقات، أ  كوساطة تراكم اح ترة، سوخ تبود وبااول فإن البوتقة السورية، سواة أ ان ذل

هذه احا اعات،  احزب  اسسببببببيما التركسببببببتا)ا، كارصببببببة لتوسببببببي  ع ليات ا على الن ا  الدوني بعد أن ينقشبببببب  

ح تناعف إمرانيات كناة  غبار ااعارك، مستايدة من الدور الذي لعبت  لتحقيا أجندت ا على نحٍو أفنل. ويرجا

نتيجة  الصببببببببببببرا   في سببببببببببببورية، كالنظر حزقيقة وجود مقاتلين أجانل في ا كأعداد كبيرة  ]من ااقاتلين[ت شبببببببببببببرا

 تاو  حام مقاتلي عبد  عبا  من األفغان العر .

ل  ،66هذا إنى أن  على غرار اسبببببببببتكدا  األفغان العر  لوسبببببببببا ل اسعي  احزديوة في  سبببببببببويا قنبببببببببيت م عوا

  في مجال ى "قدراتاحزب  اسسبببيما التركسبببتا)ا على وجوده في سبببورية لتعبيب رسبببالت  االناصبببالية، والتأكيد عل

الع ل احاهادي"، وقد شهد بعا النجاح في القيا  كذلل، إذ ير  شيشور أن النشرات احاهادية على االنترن  

تناول  قنببببببببببية تركسببببببببببتان الشببببببببببرقية م  ح اسبببببببببة 

وك ا ذكرنا أعيه، فقد تم الع ل على  .67خاصبببببببببببببة

رف  الوعي كبباحزركببة االناصبببببببببببببباليببة في شببببببببببببينجيببا)غ، 

ت ا العسببببببببببكرية كوسبببببببببباطة ذلل كالتأكيد على صبببببببببببغ

قسببببببببببم اسعي  في صببببببببببوت اسسببببببببببي ، و"التغريدات" 

 يالايديو التاانتظ ة، كاسضبببافة لعدد من مقاط  

 تم تح يلها. 

 لا 
ُ
 اا –ذلل إنى أن  ت

ً
  أشببببببببرطة –سببببببببباوفقا

ه
 أو  ور فيديو مدة الواحد من ا سبببببببباعة، ترون إما كلغة الويغ

لكن حقيقة أن الكوير من دعاية احزب  اسسببببيما التركسببببتا)ا تصببببدر كالعربية،  شببببير إنى  أخر ،كلغات مكتلاة 

أن  يسبببببببحى إنى حشبببببببد الدعم في ج ي  أنحاة العالم اسسبببببببيما، ب دخ تأمين مرانت  داخل "مجت   متكيل" عاكر 

تباليبة، على ن با  للزبدود، أي داخبل احزركبة احاهباديبة السببببببببببببنيبة البدوليبة. إن االعتراخ بشببببببببببببرعيتب  وفعباليتب  الق

                                                            
65 Thomas Hegghammer, “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”, International 

Security 35(3): 33-94.  
66 Ahmad Muaffaq Zaidan, The “Afghan Arabs” Media at Jihad, Islamabad, ABC Printers, 1999.  
67 DV Buyarov et al, “Demographic Situation in Xinjiang-Uigur Autonomous Area in the Last Quarter of the 

Twentieth Century”, Global Media Journal, 24 June 2016. 

لكثير من دعاية الحزب اإلسالمي التركستاني تشير ا

إلى أنه يسعى إلى حشد الدعم في جميع أنحاء العالم 

تأمين مكانته داخل "مجتمع اإلسالمي، بهدف 

متخيل" عابر للحدود، أي داخل الحركة الجهادية 

 السنية الدولية.
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واسببببببببب ، أمر ضبببببببببروري السبببببببببت رار ت ويل  ودع   من الرعاة ااتعاطاين مع  من خارج القاعدة. و ي مسبببببببببألة ذات 

 .68أه ية محورية، ك ا يتبين من اعت اد احزب  اسسيما التركستا)ا على منظ ات أخر  في ع ل  في سورية

  

                                                            
68 Mohanad Hage Ali, “China’s proxy war in Syria: Revealing the role of Uyghur fighters”, Al Arabiya English, 2 Mar 

2016. 
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 مستقبل الحزب اإلسالمي التركستاني في سورية

الهببدخ الر يس لبب ، كيببد أن أي تحرك كبباتجبباه نقببل  شببببببببببببينجيببا)غ يبقى شببببببببببببير دعببايببة احزب  إنى أن تحرير 

القتال إنى مناطا وجوده في الصبببببين، بعد أن يغادر سبببببورية، سبببببيرون أما  احت االت صبببببعبة. وك ا لوحظ، فإن 

ن  القرار في  ليسببب  في ما يعني أن آليات صببب ،69قيادة احزب  قد تم زرعها منذ مدة طويلة في شببب ال وزيرسبببتان

شينجيا)غ، ولكن حتى قاعدة الع ليات هذه أبعد ما ترون عن األمان. فقد فر  احاي  الباكستا)ا، كناة على 

 متيايبببدة على احزب  في ع ليببب
ً
 . 710270يونيو /التي كبببدأت في حبيران " ذزر  العببب"ة طلبببل الصببببببببببببين، ضببببببببببببغوطبببا

سببرح السببوري. وفي الوق  ناسبب ، وضببع  الصببين معايير عااية وأجترت العديد من ااقاتلين على االنتقال إنى اا

كاسضبببببببببببببافة إنى ذلل، هناك تقارير تايد أنَّ العديد من ااقاتلين كاعوا منازلهم قبل أن ينتقلوا  .71ألمن اا ارات

كيد أن ااكاوخ من أن احزب  اسسيما التركستا)ا يستعد لتدمير ج هورية الصين الشعبية، ، 72من شينجيا)غ

، ينابببذهبببا مسببببببببببببلزون من الويغور على 
ً
إن بببا هو أمٌر مببببالٌغ فيببب ، وأن حقيقبببة أن أك ر التا بببات ااحليبببة فعببباليبببة

يعني في  ،73األراضبببببشي الصبببببينية قد قام  ب ا ج اعات محلية مسبببببتقلة عن أي شبببببرل من أشبببببرال الدعم اح ار ي

.
ً
 ع ينا

ً
 الوق  الراهن أنَّ لد  احزرومة الصينية على األرجح صيدا

ل عن ذلبل  لب ، فبإن اسببببببببببببت رار وجود مقباتلين أجبانبل من الويغور في سببببببببببببوريبة ليس كباألمر ااؤكببد وب عب 

. لقد ت   اسشارة لاكرة "التنامن العريي التر ا م  الترك ان السوريين" على أن ا محرك ي كن كوساطت  
ً
ت اما

 في مناطا شبببببب ال اليذقية
ً
ذلل، هناك القليل من األدلة وم   .74للزب  اسسببببببيما التركسببببببتا)ا أن ي ارس ناوذا

التي  شببير إنى أن مقاتلين ويغريين محليين يشببار ون كأي شببرل من أشببرال التعاون ااجدي، سببواة أ ان ذلل م  

 الترك انية السورية. الكتا ل-األكترالترك ان ااسل ين ااحليين، أ  م  فصيلهم العسكري 

ن في مناطا مبقت ا الصبببببراعات، يكرجون من ا، إما عن ُيظهر التاريخ أن ااقاتلين األجانل الذين يسبببببتقرو 

طريا االض راكات ااحلية، أو النغا العسكري ااكوف، إذ يشير "سامذسون" من  لية البحرية األمريكية إنى 

، «ااقاتلين األجانل يرونون أك ر فعالية في كداية الصببرا ، لكن عيقت م كالسببران ااحليين تت  ل م  الوق »أن 

في هذا االتجاه على وج  التحديد إنى حالة "الصببببببببببببزوات" ضببببببببببببد القاعدة في محافظة األنبار العراقية كين  وينبا 

                                                            
69 Rohan Gunaratna and Stefanie Kam, Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific, Singapore, World Scientific 

Publishing, 2016, p. 494.  
70 Scott Stewart, “Assessing recent militant attacks in China”, Stratfor Global Intelligence, 29 May 2014. 
71 Mathieu Duchâtel, “Terror overseas: understanding China’s evolving counter-terror strategy”, European Council 

on Foreign Relations, 26 Oct 2016, p. 12. 
72 “Syrie: de nombreux Ouïghours chinois combattent en Syrie [Syria: numerous Chinese Uyghurs are fighting in 

Syria]”, Jean-René Belliard analyse le Proche-Orient, 30 May 2016. 
73 Zia Ur Rehman, “ETIM’s presence in Pakistan and China’s growing pressure”, Norwegian Peacebuilding 

Resource Centre, Aug 2015, p. 5.  
74 Aymenn Jawad Al-Tamimi, “The Factions of North Latakia”, Syria Comment, 10 Dec 2015.  
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كالتعاون م  رجال قبا ل – أما في ا ونة األخيرة فقد قا  احاي  الباكسببببببببببتا)ا .711775ومنتصببببببببببف  7112أواخر 

مية ألوزباكسببببببببببتان. وقد لقي  كإخراج مسببببببببببلزين أوزبكيين ينت ون إنى منظ ات مول احزركة اسسببببببببببي  –الباشببببببببببتو

 من سران اان قة، ما أد  سظهار مد  ضعف ااقاتلين األجانل أما   ةع لي
ً
 دع ا

ً
"زر  العذ " القا  ة حاليا

 .76تقلل تتعاطف الشبرات القبلية ااحلية

 على 
ً
، إنى جانل اسببتيية "النظا " مؤخرا

ً
  شببر هذا، وم  تراج  تنظيم "داع " في ااوصببل والرقة يوميا

حلل، تحول تركيي القتال إنى ااناطا الشبب الية الغربية من سببورية، م ا زاد النببغا على تنظي ات مول "جح ة 

تحرير الشببببببببببببا " و"أحرار الشببببببببببببا "، وأكدت وزارة الدفا  األمريكية أن غارات ا احاوية اسببببببببببببت دف  على نحو فعال 

ن ح لة ت دخ إنى القنببببببببببببباة على كبار قادة ، ويعتقد أ7102نوف تر / شببببببببببببرين الوا)ا 02"جح ة فت  الشبببببببببببببا " في 

 .710277أكتوبر /التنظيم تجري منذ  شرين األول 

، قتل  طا رة كدون طيار زعيم احزب  اسسببببببببيما التركسببببببببتا)ا، وأحد 7107يناير /ك ا أن  في  انون الوا)ا

ُيعرخ  لمغارة جوية  عد ذلل كيومين أصبببببباك  أكرز القيادين في "جح ة فت  الشببببببا "  أكو ع ر التركسببببببتا)ا(، عم ب

اذت في الوالث من  انون الوا)ا
ُ
، ما أسببار عن مقتل ما إدلل مقرات احاح ة الر يسببة في 7107يناير ،/مناذها( ن

 من أعنائ ا.
ً
 يقل عن خ سة وعشرين عنوا

فبعد أن أعلن نيت  ق   خ وط اسمداد التابعة لل ت ردين في إدلل، وإبعادهم إنى  ،لذلل كاسضبببببببببببببافة

سببببيسببببحى  الر يس( األسببببد انافسببببة أردوغان، إذ يع ل األخير على تأكيد وجوده بشببببرل متيايد. وهذا هو ، 78تركيا

النغا العسكري ااتوق  على اان قة حتى أن مبعوث األمم ااتحدة، ستياان دي مستورا، حذر من أن إدلل 

عدد من ااناسببببببببببببات، إذ ك ا جر  التشبببببببببببديد على ضبببببببببببرورة وحدة اات ردين في  .79ي كن أن ترون حلل القادمة

 من العل اة ااسببل ين في 
ً
فتو  أطلقها الشببيخ السببعودي  7102ديسبب تر  انون األول/ 10أصببدر سبببعة عشببر عااا

مح بببد ااحيسببببببببببببني بعنوان "مببببادرة األمبببة"، وحوببب  ج ببباعبببات نببباشبببببببببببب بببة في إدلبببل ك بببا في ذلبببل احزب  اسسببببببببببببيما 

، قام   .80 ي القيادة ااركبيةالتركسببببببتا)ا، على أن تنبببببب  قوات ا تح  قيادة مشببببببتركة، و 
ً
وبعد ذلل بشببببببهر تقريبا

"جح ة فت  الشبببببا "، التي  عبزت بعد عدد من اال)شبببببقاقات في تنظيم "أحرار الشبببببا " ااتنافس معها، كاالندماج 

                                                            
75 The Foreign Fighter Problem: A Conference Report”, Foreign Policy Research Institute, Oct 2009, p. 2.  
76 “Tribal elders of North Waziristan assure support to Zarb-e-Azb: ISPR”, Pakistan Today, 21 Jun 2014.  
77 “Syria Situation Report: November 19 - December2, 2016”, Institute for the Study of War, Dec 2016.  
78 Ilya Arkhipov and Donna Abu-Nasr, “Assad Says Aleppo Assault Is Springboard to Retake Rest of Syria”, 

Bloomberg, 14 Oct 2016.  
79 “Aleppo battle: What next for the evacuees?”, BBC News, 21 Dec 2016.  
80 “Seventeen scholars in Syria have published an Islamic verdict which obligates rebel factions in Syria to go ahead 

with a merger and unite”, liveuamap, 1 Jan 2017.  
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إن التوحيببد الظبباهري لعببدة  . 81م  أرب  مج وعببات إسببببببببببببيميببة وجهبباديببة أخر ، لتشببببببببببببكيببل "هيالببة تحرير الشبببببببببببببا "

راية واحدة قد يعبز قبنببت ا على ااناطا الشبب الية الغربية من سببورية، وم  ذلل فاا  منظ ات معارضببة تح 

مواجهة العودة ااحت لة لهذه األراضببببببببببببشي لسببببببببببببي رة "النظا "، فإن احا اعات احاهادية مول احزب  اسسببببببببببببيما 

دف  إنى االنتقال وإال سببببببتعا)ا من خسببببببا ر فادحة. وسببببببيرون ااد  الذي  سببببببت
ُ
ب  عد ك وجالتركسببببببتا)ا، سببببببوخ ت

 احزب  الاارين، ذا أه ية محورية.تركيا لتعريا ناسها لل كاطر الدولية، جراة إيواة مقاتلي 

  

                                                            
81 “Northern Syria... Factions join Ahrar al-Sham while others join Hay’at Tahrir al-Sham [Shamal al-souri... Fasa’il 

tindam ila Ahrar al-Sham wa ukhra liHay’at Tahrir al-Sham]”, Orient Net, 29 Jan 2017.   
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 دور تركيا

ُييحظ من استقصاة وجود آالخ ااقاتلين األتراك في سورية إنى ادعاةات ساير سورية لد  الصين عن 

 إنى سببببورية
ً
 آمنا

ً
أنَّ موقف تركيا من احزب  اسسببببيما التركسببببتا)ا  ،82أن أردوغان ي ن  مقاتلين من اليغور م را

ريين الابببارين من احزكم الصببببببببببببيني منبببذ القرن الوبببامن 
ه
ذو أه يبببة محوريبببة، فبعبببد أن خبببدمببب  ك بببأو  آمن للويغ

 فإن تركيا لدي ا تاريخ طويل من إيواة االناصاليين الذي يؤيدون استقيل تركستان الشرقية. ،83عشر

ذلل إنى أن  في ن اية احزر  الباردة، سبببع  تركيا، مدفوعة كرل من الصببببغة القومية العرقية الشببباملة، 

إنى إعادة تأكيد ناسها داخل الاناة ااؤيد لوحدة األمة  ،84وكذلل قيا  خ س دول مستقلة في آسيا الوس ى

التركيببببة، وشبببببببببببب ببببل ذلببببل تقببببديم منبببباف  ألولالببببل الببببذين 

ي اجرون من شببببببببببببينجيا)غ مول: "الدعم اااني والسببببببببببببكن 

وتوفير كيالة ي كن للزر ات االناصبببببببببببببالية  ،85وااواطنة"

أن  ع ببببببل في ببببببا كحريببببببة، كببببببدعم من النبببببباخبين األتراك 

أسبببببببببببببببباس الببببدين والتراث التر ا  ااتعبببباطاين معهم على

   ااشتركين.

 كبيرة على احزرومة التركيةوعيوة على ذلل، ي ارس التنامن الي يني والتج   التر ا ض
ً
إذ ي ن   ،غوطا

، بسبببببببببببذل وصببببببببببباهم كأن م "أجداد األمة التركية القدامى"
ً
 خاصبببببببببببا

ً
، فقد وصبببببببببببف رجل طيل 86الويغريون اهت اما

 لبلدية 
ً
 «مهد التاريخ والوقافة التركيتين»، تركسبببببتان الشبببببرقية كأن ا إسببببب نبول أردوغان، حين  ان ر يسبببببا

ً
، معلنا

 ، شببب  رد فعل الصببين إزاة أع ال الشببغللر اسببةومنذ تولي  ا ،87«شببهداة تركسببتان الشببرقية هم شببهداؤنا»أن 

ة األخيرة وأما النق . 88ك ا يريى الرترا  مجازر إكادة ج اعية 7111يونيو /التي وقع  في أورمتشببببببببببببشي في حبيران

فتتعلا كجوازات السبببببار التركية التي ُع ر علي ا وتكا ااسبببببؤولين عن التاو  اسرهابا الذي وق  في  ومنينغ في 

 ، إذ ضب وا في أعناة محاولت م الارار عتر أندونيسيا.7102عا  

                                                            
82 Lin Meilian, “Xinjiang terrorists finding training, support in Syria, Turkey”, Global Times, 1 Jul 2016. 
83 Michael Clark, “The Impact of Ethnic Minorities on China’s Foreign Policy: The Case of Xinjiang and the Uyghur”, 

China Report 53(1): 1-25, p. 8.  
84 Heinz Kramer, “Will Central Asia Become Turkey’s Sphere of Influence”, Perceptions 3(4), Mar-May 1996, p. 2. 
85 Yitzhak Shichor, “Ethno-Diplomacy: The Uyghur Hitch in Sino-Turkish Relations”, Policy Studies 53, 2009, p. 11. 
86 Yitzhak Shichor, “See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil: Middle Eastern Reactions to Rising China’sUyghur 

Crackdown”, Griffith Asia Weekly, 3(1), 2015, p. 77.  
87 Michael Clark, “The Impact of Ethnic Minoritieson China’s Foreign Policy: The Case of Xinjiang and the Uyghur”, 

China Report 53(1): 1-25, p. 9.  
88 “China, Turkey: friends or foes?”, Al-Monitor, Jun 2015.  

اإلسالمي التركستاني  نَّ موقف تركيا من الحزبإ

 ديها تاريخ طويل من إيواء ف ذو أهمية محورية،

االنفصاليين الذي يؤيدون استقالل تركستان 

 الشرقية.
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  حال إنىعلى أي  يشببير شببينشببور 
ً
أن تركيا، التي  ان  حذرة من اسببتعداة الصببين، فقد خانبب  تدريجيا

النتااضببببببة الويغريين، وطوال العقدين اااضببببببين، دفع  زيادة االسببببببتو ارات الصببببببينية ومبيعات األسببببببلزة دع ها 

لتركيبببا إنى التكايف من موقاهبببا. مبببا أد  إنى إزالبببة البببدعم الرسببببببببببببمي لل نظ بببات ااؤيبببدة لتركسببببببببببببتبببان الشببببببببببببرقيبببة 

عتراخ الرسبببمي كأن شبببينجيا)غ جبة من الصبببين  رغم أن ا ككيخ العديد من كلدان آسبببيا الوسببب ى، رفنببب  واال 

  سليم ااقاتلين اليغور للصين(.

 7102نوف تر / شبببببرين الوا)ا 11شبببببهد  فقد– الصبببببينيةسبببببيسبببببت ر اعت اد تركيا على الهبات االقتصبببببادية 

لى ذلببل، فببإن القبا على مالببة من الويغريين الصببببببببببببينيين وعيوة ع . 89يوان-إكرا  أول ع ليببة تبببادل للع لببة ليرا

، يشببببببببير إنى  غيير في االتجاه، فاا أعقا  7102مايو /يسببببببببتكدمون جوازات سببببببببار مبورة في م ار أتاتورك في أيار

، فبببإن تركيبببا ااعبولبببة على نحو متيايبببد والتي خبببا  أملهبببا من 7102يوليو /محببباول االنقي  التي وقعببب  في ت وز 

 جاهدة لتحسين العيقات م  الصين.الغر ،  سحى 

يتعلا كأ)ش ة احزب  اسسيما التركستا)ا، ف ن غير  في اوبالنظر إنى مكاوخ احزب  الشيوعي الصيني 

اارجح أن يرون مقاتلو احزب  موض  ترحيل في تركيا بعد أن خرجوا من ش ال غر  سورية. وقد أصب  ذلل 

 
ً
أك ر بعد أن وصبببببببببا  "جح ة فت  الشبببببببببا " ع لية "در  الارات" التركية كأن ا محاولة سبببببببببرية لنشبببببببببر الناوذ  مؤكدا

 عن مباعم علنية كأن ااسببببببببلح اانتسببببببببل إنى تنظيم "داع " ااسببببببببؤول عن التاو  على مل ى  .90األمريرا
ً
فنببببببببي

ن ا)عدا  احانسببببببببية يغذي احزر ات يناير  ان من اليغور. وييحظ مالي  أ/ انون الوا)ا 0ليلي في إسبببببببب نبول في 

ن ا  احزب  إنىف   غيا  طريقة للتواصببببببل م  أوطان م، ال يحت ل أن يعود مقاتلو  ،91العاكرة للزدود الوطنية

 احزياة اادنية أين ا انت ى ب م اا اخ. 

  

                                                            
89 Turkey, China conclude first lira-yuan swap deal”, China Daily, 9 Dec 2016.  
90 Alex MacDonald, “Former al-Qaeda affiliate urges Syrian rebels to oppose Turkish invasion”, Middle East Eye, 23 

Sep 2016.  
91 David Malet, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, Oxford, Oxford University Press, 

2013, p. 194.  
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   الخاتمة

جانل اسبببت رار ع ليات تجدر اسشبببارة إنى أن اابادرات الصبببينية ااتجددة في مجال مرافحة اسرها ، إنى 

كاكسببتان في شبب ال وزيرسببتان،  شببكل في مد  إمرانية عودة احزب  اسسببيما التركسببتا)ا إنى تنايذ ع ليات في 

 بسببببببببببببذببل احتببدا  "احزر  
ً
شببببببببببببينجيببا)غ أو اانبباطا القبليببة اح بباضببببببببببببعببة ل دارة الايببدراليببة. وهببذا أمر أك ر إحزبباحببا

، ذلل على افترا  أن  تم طرد مقاتلي هذا احزب  من سببببببببببببورية في األهلية" في ااناطا التي في ا يوجد مقاتلون 

 ن اية اا اخ.

، فإن
ً
، إال أن  رغم التقييم  وأخيرا

ً
التقار  كين الصببين وتركيا يترك احزب  اسسببيما التركسببتا)ا محاصببرا

ب  زالكاليل للتوقعات ااسبببببببببتقبلية حول "احزب  اسسبببببببببيما التركسبببببببببتا)ا" في سبببببببببورية، فقد أظهرت أ)شببببببببب ة اح

ن احا اعات احاهادية من أن  ستايد من التيامها 
ا
الاوا د ااتناقنة غير ااعروفة على نحو جيد عن كياية ت ك

ة" احزر  األهلي"ك ا كالصببببببببببببراعات. إن ال بيعة الوانوية للعر العسببببببببببببكري للزب  التي ال ي كن إغاالها، وفرت 

ة  كين الشببببببرات احاهادية العاكرة للزدود الوطنية، الارصبببببة لرف  مسبببببتو  الوعي كالقنبببببية االناصبببببالية الويغريا

سببببببيما التركسببببببتا)ا موارد كبيرة لتحقيا هذه الغاية، سببببببواة أ ان ذلل كاعل وجوده في وقد خصببببببا احزب  اس 

احز يت العسبببببببكرية الر يسبببببببة، أ  كقصبببببببد خدمة صبببببببوت اسسبببببببي  أو اانشبببببببورات ااتكررة في وسبببببببا ل التواصبببببببل 

سعببادة النظر في ببا، فقببد اسببببببببببببتابباد احزب  كببالتببأكيببد من كحبباجببة احاهود ال تبال  االجت بباعي. ورغم أن نتببا ج هببذه

 رف  مستو  حنوره الدوني. الارصة في

يناخ إنى ذلل، أنَّ وقوخ احزب  اسسيما التركستا)ا م  احا اعات احاهادية من ج ي  أنحاة العالم، 

 إنى جنل م  ألوية "جح ة
ً
فت  الشببببببببببا " من ااهاجرين أتاح ل  فرصببببببببببة  من الشببببببببببيشببببببببببان إنى ااغر . والقتال جنبا

ح أن يرون للبوتقة اانصبببهرة السبببورية التأعير ناسببب  الذي  ان للصبببرا   التوسببب  في ن ا  شببببكت  الدولية، وُيرجا

 من احاهاديين العاكرين للزدود الوطنية، كاعِل  عبيب الشبببببببببببببرات اسرهاكية، وفت  
ً
 جديدا

ً
األفغا)ا، إذ ولد جيي

 وفعالية من أفغان عبا  العر ، مصادر جديدة لل
ً
 وتنوعا

ً
ت ويل، وب ا أنَّ ااقاتلين األجانل في سورية أك ر عددا

يرجح أن ترون النتبببا ج أك ر درامببباتيكيبببة، واحزقيقبببة تبقى أنببب  م  ذلبببل مه بببا تنقبببل احزب  عتر إدلبببل، وك بببا هو 

 بلية وصبببقٍل لاكتسبببا  لل ترة القتا احزال م  العديد من الوحدات ااقاتلة األخر  من األجانل، ومه ا حقا من

، وسببببببيعبز "مكتسبببببببات  احاهادية"
ً
، فإن ااسببببببتنق  السببببببوري سببببببي ن  احزب  اسسببببببيما التركسببببببتا)ا شببببببر اة جددا

 الساحة العااية.قدرت  على تأكيد وجوده في 
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