
سورية في التركستاني اسسلمي الحزب مستقبل
مزاحم∙ .هيثم د

الصين في (سنجان شينغيانغ إقليم من قادمة مسلحة صينية جماعات ظهور ّكل ش
بأن العلم مع 2011؛ العام منذ المستمرة السورية الحرب مفاجآت سلسلة في مفاجأة
البلد «من »الجهاديين الف عشرات استقطبت قد ّانت «ّبيرة جهادية »ساحات
والعراق، أفغانستان ساحتي مثل ّبيرة، مسلمة أقليكات فيها تعيش التي أو اسسلمية

الحالي. القرن مطالع في
يمثكل «الذي ستاني التّر اسسلمي »الحزب على ّثب عن للتعركف يهدف البحث هذا
في لوائها تحت ستاني التّر الصيني الشباب بعض انضوى التي الساسية القوكة
وعلقاته مبادئه وأبرز الحزب نشأة ويتناول السورية، الحرب سنوات طيلة سورية

السياسي. ومستقبله

التركستاني اسسلمي الحزب نشأة
حسن يد 1997على العام في الصين في ستاني التّر اسسلمي الحزب تأسكس
عن بحثاا للقتال الويغور الصينيين المسلمين الف تجنيد من تمّن الذي معصوم،
الحزب اهتمام ل يتحوك أن قبل الصين، (عن شينغيانغ )إقليم الشرقية ستان تّر استقلل

طالبان.« ة «و»حّر »القاعدة تنظيم جانب إلى فقاتل أفغانستان، إلى
عبد تولكى .بعدها ية أميّر بغارة ،2002 العام من أيار في معصوم حسن ققتل وقد

زعيمها. الن حتى يزال ول المجموعة، زعامة ستاني التّر الحق
أفغانستان، 1997إلى عام هاجر «قد مخدوم حسن »الشيخ بأن اخر تقرير ويفيد
». ستاني التّر اسسلمي »الحزب ته «حّر «و»القاعدة »طالبان ّنف في أسكس حيث
الواقعي تأثيره أن إلك »القاعدة«، إصدارات مع تظهر المتوعدة الحزب بيانات انت ّو

جداا. محدوداا ّان



تتمتع صينية مقاطعة وهي «المسلمة؛ »هوي قوميكة (هي )شينغيانغ وأويغورستان
مدينة وعاصمتها البلد، غرب شمال أقصى في وتقع خاص، إداري بنظام

نسمة. 9مليين نحو سّانها عدد .ويبلغ أورومتشي
إلى لتعود الصينية، الداخلية الحرب 1944خلل عام استقللها المنطقة هذه نالت
». الشعبية »الصين جمهورية تأسست 1949عندما عام الجديدة الدولة أحضان

اليورانيوم. وخامات الطبيعي والغاز بالنفط (غنية شينغيانغ )إقليم ستان وتّر

سورية إلى أفغانستان ..من التركستاني الحزب
العنصر تنظيم نحو الولى النعطافة 2012ّانت عام مطلع في أنه تقرير يّشف
»جبهة في سابق سوري مقاتل )وهو رباح .أبو سورية «في ستاني التّر »الجهادي
أنه روى ساقه(، بتر إلى أدكت سصابة تعركضه بعد يا تّر في بعائلته لحق النصرة«،
). الغربي حلب )ريف سليمان الشيخ معسّر في ستاني التّر حمزة بأيوب تعركف

2011». أيلول/سبتمبر في الرجح على لقاؤنا :ّان وأضاف»
دقكت أن .وبعد يا تّر في عائلته تعيش حيث وطنه، عن بعيداا نشأ قد حمزة أبو «ّان
أن وعلم الطاغوت، ّره على تربكى لنه لها، النفير اختار الشام، في الجهاد طبول

أيضاا.« الصين في الّفر رؤوس هزيمة تعني الشام طواغيت هزيمة
تدريبي بمعسّر اللتحاق إلى فترة بعد حمزة أبو ي »دقعع فقد نفسه، للمصدر ووفقاا
لتنظيم الفعلية البداية هذه .«ّانت بلده أبناء من العشرات جانب إلى جديد

ستاني. التّر رضا أبو بيهم مدرك بين من اشتهر .«وقد »الويغور
الحزب جعل فقد ،2014 /حزيران يوليو في واشنطن معهد نشرها دراسة وحسب
في أفغانستان بعد له المتقدمة للعمليات ثانية قاعدة سورية من الّردستاني اسسلمي
) 20ألفاا )نحو يا تّر في الويغور للكجئين الّبير العدد .وأسهم الخيرة السنوات
من اتخذ الذي الحزب إلى للنضمام بينهم «من »مجاهدين استقطاب بسهولة
ية. التّر المخابرات من ودعم نظر غضك مع لنشاطه، أساساا مسرحاا ية التّر الراضي



ضمك عمليات في محورياا «دوراا الشرقية ستان لتّر والتعليم التضامن »جمعية وتؤدكي
إلى اسنساني الدعم »تقديم غطاء تحت سورية، إلى للتوجه وتجهيزهم المقاتلين

السوري.« الشعب
لنصرة ستاني التّر اسسلمي »الجيش أن إلى اسنسان لحقوق السوري المرصد ويشير
جانب إلى يشارك ستاني، التّر اسسلمي للحزب فرعاا يقعدك الذي السنكة«، أهل
الشمالي حماه ريف في القصى جند وتنظيم النصرة وجبهة المسلحة الفصائل
النصرة، وجبهة أخرى مسلكحة فصائل مع سابقة مرحلة في ّكل، ش .وهو الغربي

الفتح.« »جيش
الشغور؛ جسر مدينة على السيطرة في الّبر الدور ستاني التّر الحزب لمقاتلي ان ّو
قوات من لّمين تعركضوا أن بعد 40مقاتلا من أّثر المدينة دخول أثناء منهم وققتل
التي الّبر القوكة الن ّكلون يش وهم ّكر؛ الس معمل في زة المتمّر السوري الجيش

الشغور. جسر منطقة على تسيطر
. سورية إلى أّثر بالتوافد ستاني التّر الحزب مقاتلو بدأ ،2015 العام منتصف ومنذ
أي غياب من الرغم .وعلى خطراا الماّن أّثر في عائلتهم مع سّنوا وهم

اللفين. تتجاوز أعدادهم أن إلى مصادر تشير دقيقة، إحصائيات
أبو مطار معارك في ستانيين تّر مقاتلين تظهر مصوكرة مقاطع ّشفت السياق، وفي
هؤلء دور تنامي عن ،2015) أيلول/سبتمبر )في إدلب ريف في العسّري الضهور
ستاني التّر اسسلمي »الحزب في أعضاء أنهم على أنفسهم يقدكمون الذين المقاتلين
جديد، عرقي تنظيمي إطار ضمن وتّتكلهم سورية، في الصراع «في الشام بلد في
رغم النصرة، جبهة مثل أخرى، حليفة مجموعات ضمن النصهار حالة من أخرجهم

ة. مشتّر معارك في والقتال التنظيم مع التحالف
موقع على بثكها فيديو مقاطع ثلثة خلل رسمياا نفسه عن التنظيم هذا أعلن وقد

الضهور. أبو مطار في العمليات قيادة تولكيه وتثبت »يوتيوب«،



رامي المعارضة، من «القريب اسنسان لحقوق السوري »المرصد مدير قول وحسب
»وبات تضاعف سورية شمال في ستانيين التّر المقاتلين عدد فإن الرحمن، عبد

اللذقية.« بريف مان التّر جبل في عائلتهم مع إقامتهم إلى نظراا باللف،
20ألف عن الحديث إن هنيكة أبو حسن المتشددة الجماعات في الخبير يقول
أحياناا أنه إلى مشيراا فيه، مبالغ رقم هو وعائلتهم مقاتلين بين ينقسمون ستاني تّر
هاجرا التنظيمين أن موضحاا ستانية، والتّر الوزبّية ة الحّر مقاتلي بين الخلط يتم

عمر. الملك الراحل طالبان زعيم يبايعان انا ّو باّستان من
«إلى المهاجرة »الجهادية المجموعات على طرأ الذي التغيير فإن هنيكة، أبو وبحسب
». ستاني التّر اسسلمي »الحزب مجموعة يطل لم داعش، تنظيم ظهور منذ سورية،
النصرة، جبهة سورية في وفرعه القاعدة تنظيم بين بعد خياراتهم يحسموا »لم وهؤلء
الحق عبد قائدها يزال ول ز؛ المّر تتبع ات الحّر هذه أن إلى مشيراا داعش«، وتظيم

لـ»القاعدة.« ولئه على ستاني التّر
ّمقاتلين بروزهم منذ وخصوصاا الستقلل، من حالة في أبقاهم الواقع :هذا وأضاف»
الفتح(، )جيش وأخيراا الشام(، (و)أحرار )النصرة مع يتعاونون إدلب، ريف في أشدكاء
بتنظيم التصاقاا أّثر ّونهم من ينطلق المجموعات هذه مع عملهم أن على مشدكداا

القاعدة.«
قائمة على المتحدة المم أدرجته قد ستاني التّر اسسلمي الحزب تنظيم أن إلى يقشار
في إرهابية جماعة المتحدة الوليات أعلنته ّما 2001؛ العام في اسرهابية المنظمات
تعتبره .2006ّما عام منذ محظوراا تنظيماا روسيا اعتبرته بينما ،2009 العام

انفصالياا. إرهابياا تنظيماا الصين
تسمية عليه أطلقوا ما لبكوا ّأفراد الويغور مقاتلو 2012ظهر 2011و عامي في
يرفض أن قبل الشام«، أحرار ة «و»حّر النصرة »جبهة مع «وقاتلوا المقدكس »النداء
البداية انت .ّو أمنية مخاوف بسبب انضمامهم الحموي عبدال أبو الخيرة زعيم
»الحزب الخاص تنظيمه إنشاء عن الحزب أعلن حين ،2013 مطلع مع الحقيقية



خاصة معسّرات لمقاتليه وأصبحت الشام«؛ أهل لنصرة ستاني التّر اسسلمي
منهم. المئات اجتذبت

»جسر احتلل في ته بمشاّر خاصاا إصداراا الحزب نشر ،2015 /نيسان أبريل وفي
تنتهي فيها وا شاّر ضارية معارك الفيديو شريط يعرض الفتح«، »جيش «مع الشغور
.وفي المدينة بنايات إحدى فوق رايتهم ستاني التّر رضا أبو قائدهم برفع
إدلب، ريف معارك في تهم مشاّر عن إصدارين نشروا نفسه العام من أغسطس/اب

وشراستهم. وتسليحهم بعددهم واضحة زيادة وتظهر

السورية الحرب في التركستاني الحزب دور
الويغور الجهاديين من اللف وجود إلى والمنية اسعلمية التقارير من عدد أشار
الشام، بلد في القاعدة تنظيم فرع النصرة، جبهة مع يقاتلون سورية، في وعائلتهم

»داعش.« تنظيم ومع الشام«، »أحرار ومع
سورية، شمال إدلب، محافظة من ّلل في رئيس بشّل الويغور الجهاديون ويتواجد
بأعداد شوهدوا .وقد الّراد جبل وخاصة اللذقية؛ ريف وفي سراقب، منطقة وخاصة
وأريحا، الشغور جسر بلدتي في وبخاصة إدلب، مناطق من العديد في ّبيرة

الزاوية. جبل ومرتفعات
جسر منطقة في سّانها هقجكر التي البلدات في عائلتهم مع بعضهم استقرك وقد
لحماه، الغربي الريف في الغاب سهول في قتالهم الفيديو أشرطة .وأظهرت الشغور

اللذقية. محافظة في الحمر الجبل وفي
الحزب في الويغور مقاتلي 2500من 2000و بين ما وجود سورية مصادر وتقدكر
1000منهم 500و بين يوجد ّان حين في سورية، شمال في ستاني التّر اسسلمي

والعراق. سورية «في »داعش تنظيم مع
لعبوا .وقد يا وتّر "اسرهابية النصرة "جبهة من ّل على الويغور المقاتلون ويعتمد
إدلب محافظة في «اسرهابي الفتح و»جيش للجبهة مّاسب تحقيق في حاسماا دوراا
ة معّر في حاسم دور ستاني التّر اسسلمي للحزب ّان حيث ،2015 العام في



«من الفتح »جيش تمّن عندما ،2015 /أيلول سبتمبر في الظهور أبو مطار
إدلب. محافظة في المطار قاعدة على السيطرة

فك في ساهم .وقد حلب غرب جنوب معارك في وشراسة بقوكة الحزب شارك ّما
المدينة، في «المعارضة »الجهادية الفصائل تحتله الذي الجزء عن الحصار

الراموسة. منطقة على السيطرة في وخصوصاا
قوات "ضد "انغماسية هجومية استراتيجية ستاني التّر اسسلمي الحزب وانتهج
إلى مقاتليه وصول بدء مع دلب، واإ وحماه حلب أرياف في وحلفائه، السوري الجيش

2014. عام 2013وبداية عام نهاية في سورية
خصوصاا إدلب، وقرى مدن إخضاع لستراتيجية امتداداا الستراتيجية هذه مثكلت وقد
إلى النهاية في وأفضت شهر، حوالي دامت التي الشغور، جسر مدينة إسقاط معارك
،2015 اذار/مارس شهر أواخر في وحلفائه السوري الجيش قوات قيادة مقر اقتحام
من /أبريل نيسان في معظمه على والسيطرة الغاب سهل نحو ذلك بعد والنتقال

نفسه. العام
من المرتّزات، من مجموعة على ستاني التّر للحزب القتالية الستراتيجية قامت لقد

أبرزها:
عليها. المستولى والقرى المدن على القبضة إحّام -

المناوئين. على التفوكق لتحقيق اللزمة والوسائل القوى مختلف حشد -
محليين. بمقاتلين الحزب لرفد المناطق بعض سّان ولء ّسب -

في وتأثيراا للعدو تهديداا ّكل تش والتي الوعرة، الجبلية المناطق على السيطرة يز تّر -
المعارك. مجريات

والجماعات النصرة جبهة من ستاني، للتّر الداعم والسياسي العسّري الموقف -
الخرى. الجهادية

التدخل بعد الستراتيجية هذه على ستاني التّر اسسلمي الحزب اعتماد تراجع لّن
إدلب، مشارف إلى تدريجياا المعارضة قوات تقهقرت حيث الروسي، العسّري
وحلب الشمالي حماه وريفي الشغور جسر أطراف في الواقعة الجيوب بعض باستثناء



طابعاا تأخذ المناطق تلك في القتالية العمليات بدأت فيما الحياد، فلزمت الجنوبي
ستاني.« »التّر قدرات من ّثير فيه استقنزف والهجوم، الدفاع بين ترددياا

حماه ريف من ابتداء روسيا، من بدعم وحلفائه السوري الجيش قوات تقدكم زاء واإ
ما إطار في ،2018 عام 2017وبداية عام أواخر في الجنوبي حلب وريف الشرقي
انتهاج إلى ستاني التّر الحزب عمد الحجاز«، حديد سّة »شرق بعملية عقرف
النقاط عن الدفاع لدعم متعددة، وسائل استخدام تشمل دفاعية، »استراتيجية
إدلب ريف إلى الجنوبية حلب بوابة من الممتد المحور ّامل على الرئيسية«،
الدفاعية، للستراتيجية التّتيّية الدوات أبرز أحد الدعامات هذه مثكلت .وقد الشرقي
دفاعاا حقكقت عسّرية مزايا من الشغور لجسر المحاذية الجبلية السلسل وفكرته ما مع

المهاجمة. القوات أمام صلباا
فإنهم الستراتيجية، هذه إطار في مستميت دفاع من اسسلمي الحزب أبداه ما ومع
لسباب وذلك الدفاع، لستراتيجية هدف ّأهم المهاجمة القوات دحر من يتمّنوا لم
الروسي والدعم السلحة، بنوعية وحلفائها اسيرانية القوات ق تفوك أبرزها من عدكة،
إدلب منطقة «في التصعيد خفض »مناطق عن واسعلن والبحري؛ الجوكي
فصائل نشاطات على ية التّر الرقابة وتشديد نتائج؛ من عليها ترتب وما ومحيطها،

ستاني. التّر اسسلمي الحزب على والتضييق المعارضة
طالت التي اللذقية مجازر في بارز (دور ستان )التّر للويغور ّان اخر، بعدل وفي
القومية في أقرانهم بعض جانب إلى والبلدات، القرى عشرات في البسطاء الفلكحين
هناك، البلدات من الّثير في غالبية يقعدكون «الذين السوريين مان ّـ»التّر ية، التّر
ي تّر تنظيم وهو المتعصبة؛ ية التّر الميول «ذي الرمادية »الذئاب تنظيم جانب إلى
»سو الروسية الطائرة إسقاط نفسه إلى ونسب اللذقية، معارك في شارك داخلي

2015. «25عام
مدينة احتلل في دور ية التّر القومية من المتحدكرين مان التّر وبعض للويغور ان ّو
تنظيم ومقاتلو ستاني التّر الحزب هؤلء مقدمة في ويأتي 2013؛ عام ّسب

ي. «التّر الرمادية »الذئاب



ستان التّر قيام «عن اسنسان لحقوق السوري »المرصد أعدكه تقرير يتحدث ّذلك،
حيث من أو السّن، منطقة حيث من السوري، المجتمع عن ّبير بشّل بالنعزال
عن البتعاد إن إذ وعوائلهم؛ أطفالهم مع للعيش ستان التّر يعمد إذ اليومي، التعامل
نفسه، الوقت في .لّن، عليهم القوانين وفرض السوريين المدنيين حياة في التدخل
انسحاب مع وا فرك الذين المواطنين ممتلّات سرقة عمليات في نصيب ستان للتّر ّان
مع بالتعاون الشغور، جسر ومنطقة الغربي إدلب ريف مناطق من السوري الجيش

أهلها. عنها نزح ّثيرة قرى في ستان التّر سّن .فقد الخرى المسلحة الفصائل
أمكنت ومنازل تجارية ومحال مزارع على ستاني التّر اسسلمي الحزب استولى ّما
بسبب ستان التّر من المدنيين استياء تصاعد .ّما مرتفعاا مالياا دخلا لمقاتليه
ممارسات عن فضلا ملفكقة، بتهم لمواطنين العقارات عشرات على استيلئهم
" الشام تحرير و"هيئة ستاني التّر الحزب بين بالتنسيق تحصل ّانت ّثيرة واعتداءات

أخرى. (وفصائل النصرة )جبهة
مع للندماج سورية إلى توافدهم بداية في سعوا اسيغور بأن اخر تقرير ويّشف
سورية في مانية التّر القوى مع الجيكدة علقاتهم على بالعتماد السوري، المجتمع
باللغة الحديث من تمّنهم عدم .لّن استقرارهم لضمان سوريات نساء من والزواج
مجتمعاا وتشّيلهم اليومي، والتعامل السّن منطقة حيث من انّفائهم إلى أدكى العربية
إلى ستان التّر عمد وقد واللغة، :العرق هما رئيسيتين قاعدتين إلى يستند مصغكراا
وخصوصاا المتطرفة، التنظيمات بين المنتشرة الداخلية القتتالت عن البتعاد

». الشام «و»أحرار النصرة »جبهة بين الشتباّات

النصرة« بـ»جبهة التركستاني الحزب القة
حاسماا دوراا لعبوا .وقد يا وتّر النصرة جبهة على سورية في الويغور المقاتلون يعتمد
،2015 العام في إدلب محافظة «في الفتح و»جيش للجبهة مّاسب تحقيق في
في الظهور أبو مطار ة معّر في حاسم دور ستاني التّر اسسلمي للحزب ّان حيث
قاعدة احتلل من «اسرهابي الفتح »جيش تمّن 2015عندما /أيلول سبتمبر

إدلب. محافظة في المطار



لعلقات استمرار هو النصرة جبهة مع ستاني التّر اسسلمي الحزب تحالف أن ويبدو
الملك طالبات ة لحّر الراحل للزعيم الحزب بيعة ونتيجة القاعدة، تنظيم مع طويلة

عمر.
يقاتلون الويغور المقاتلون يظهر ستاني التّر اسسلمي الحزب عن صادر فيديو وفي
عام الشغور جسر ة معّر في الوزبّية، والجبهة النصرة جبهة مع جنب إلى جنباا
في الويغور المقاتلين 700من نحو ة مشاّر إلى إعلمية مصادر .2015وأشارت

ة. المعّر هذه
الحزب باسم المتحدث هو الشغور جسر في الفيديو أشرطة في البرز المقاتل ان ّو

ستاني. التّر رضا أبو سورية، فرع في ستان تّر في اسسلمي
»داعش«، إلى منهم قسم ينتمي ّان حيث الويغور، مقاتلي بين انقسام ثمكة ان ّو
القاعدة تنظيم من القريب ستاني، التّر اسسلمي الحزب إلى معظمهم ينتمي بينما
فتح »جبهة إلى اسمها تغيير تمك التي النصرة، بجبهة المتمثل سورية، في وفرعها

الجولني. محمد أبو «بزعامة الشام تحرير »هيئة إلى لحقاا «ثم الشام
النصرة«، »جبهة صفوف في انتظموا قد ستانيين التّر المقاتلين من قليل عدد ان ّو
» »عقائدية صلت بوجود مدفوعين ،2012 العام في سورية، في القاعدة تنظيم فرع
ة حّر من ّل وبين جهة، «من ستاني التّر اسسلمي »الحزب حاضنهم بين وطيدة

أخرى. جهة «من الجهاد »قاعدة وتنظيم أفغانستان في طالبان
»المرصد مصادر تتكهم النصرة«، بـ»جبهة ستاني التّر الحزب علقة إطار وفي
تحرير »هيئة مع الداخلي بالتشابه ستاني التّر «الحزب اسنسان لحقوق السوري
.ويذهب الفصيلين بين والشّال الظاهرية السمات اختلف رغم «النصرة(، الشام)
المؤسسات «في الشام و»تحرير ستاني التّر الحزب تشارك إلى حديثه في بعضهم

الشغور. جسر محّمة ومنها والشرعية«، »المنية
الفصائلية النزاعات في يتدخل اسسلمي ستاني التّر الحزب أن المصادر وأّدت
ل تدخك حيث وسيط، ّطرف الحيان بعض في يتدخل أو الشام، تحرير هيئة لحماية
»تحرير بسيطرة انتهى الذي إدلب، محافظة ضمن القتتال في مؤخراا ستان التّر



على الخلف حلك في لتدخله إضافة إدلب؛ محافظة من واسعة أجزاء «على الشام
عبر السابقين، الطرفين بين إدلب، بريف الجوز خربة في الحدودية المعابر إدارة
طائلة تحت المنطقة من القتراب منعوا ومقاتلين لحواجز ستاني التّر الحزب نشر

احتجازهم.

بـ»دااش« التركستاني الحزب القة
استقطاب «إلى »داعش تنظيم سارع المسلحة، المجموعات معظم من العّس على
القياديين من ّبير عدد وجود من بالستفادة اللغة عقبة .وتجاوز الويغور المقاتلين
»عولمة بخصوص «ترويجها »داعش أتقن التي الدعاية .ّانت صفوفه في مان التّر
بينهم ومن العرب، غير المقاتلين باستقطاب نجاحه في مؤثراا «عاملا الجهاد

الويغور.
دوراا ية التّر ـ السورية الحدود من واسعة مناطق على التنظيم سيطرة لعبت ّذلك،
ية؛ التّر الراضي عبر معظمهم وفد الذين الويغور للمقاتلين استقطابه في فاعلا
تجمكع نقطة 2014إلى عام (خلل الشمالي الرقكة )ريف أبيض تل مدينة لت وتحوك
بالويغور، خاصة معسّرات المدينة في التنظيم أقام .«وقد داعش لـ»أويغور أولى
يوزكع أن قبل الفتيان«، »الجهاديين على رّكز حيث أفغانستان، تجربة فيها ر ّرك

والعراق. سورية من ّل في له «التابعة »الوليات على تدريبها تنهي التي الدفعات

دك لمقعع بالتنظيم مرتبط سوري مصدر أّد ،2014 -نوفمبر الثاني تشرين أواخر في
أّثر 1200و1500، بين يتراوح داعش صفوف في الويغور »عدد أن التقرير هذا

العراق.« في موجود نصفهم من
تنظيم من موقفه ستاني التّر اسسلمي الحزب أعلن الولى، وللمركة ،2016 العام في
إعلن على وعامين سورية، في فرعه تأسيس على سنوات ثلث بعد »داعش«،

للمسلمين.« »خليفة البغدادي بّر أبو زعيمها «مبايعة اسسلمية »الدولة
.«وبثكت ستاني التّر اسسلمي »الحزب في الهرم رأس من جاء الرسمي الموقف
أعلن وفيه ستاني، التّر الحق عبد أميره مع مصوكراا لقاء الحزب في اسعلم وحدة



إسلمية خلفة »قيام أجل من للعمل ودعوته »داعش«، تنظيم خلفة شرعية عدم
الصحيحة.« والسياسية الشرعية شروطها وفق

ّكلون يش الذين السلفيين، المشايخ صور تظهر أن مفاجئاا يّن لم عليه، وبناء
زعيم فيه ظهر الذي المصوكر التسجيل خلفية «في »القاعدة لتنظيم الشرعية المرجعية
هاني الظواهري، أيمن جانب إلى وهم، الموقف؛ هذا يعلن «وهو ستاني »التّر الحزب

وغيرهم. الفلسطيني قتادة وأبو المقدسي محمد وأبو السباعي
الحق عبد الشيخ يقول القضية، هذه من موقفه إعلن في الحزب تأخر سبب وحول
العلماء موقف انتظرنا والشام، العراق في المجاهدين بين الخلفات بدأت أن »منذ إنه
اجتمعوا حيث قالوه، ما على نضيفه ما لدينا يعد لم وبالتالي ّلمتهم؛ قالوا أن إلى

الربكانيين.« العلماء نتكبع .ونحن باطلة خلفة أنها على
ثقله من ويزيد بل فقط، الناحية هذه «من ستاني »التّر الحزب موقف أهمية تنبع ول
اسسلمية ة لـ»الحّر التاريخي الصنو باعتباره الحزب «أن لـ»القاعدة بالنسبة
»داعش«، تنظيم مبايعة وسورية أفغانستان في فرعاها أعلن التي الوزباّية«،
صفوف إلى معها يقاتلون ّانوا الذين ستان التّر المقاتلين أغلب انضمام وبالتالي
في الخسارة تلك «الخير ستاني »التّر موقف يعوكض أن يمّن .وبذلك التنظيم
السيطرة أجل «من «و»القاعدة »داعش تنظيمي من ّل يسعى جداا، مهمة منطقة

فيها. الجهادية ة الحّر على
بعنوان فيديو 2016شريط العام في أصدر قد العراق «في »داعش تنظيم ان ّو
إقليم في يقيمون الذين الويغور عرقية من مقاتلون فيه ظهر الصادقون(، هم )أولئك
»للثأر أراضيها «إلى الخلفة »جنود وصول بقرب الصين توعدوا حيث شينغيانغ،

فيها.« ّالنهار الدماء وبسفك هناك، المسلمون لها يتعرض التي النتهاّات من
» »داعش صفوف في الويغور من صغار وأشبال ّبار مقاتلون الفيديو في ويظهر
من الصور بعض يعرض ذلك .ّو السلحة واستخدام الّاراتيه على يتدركبون وهم
للمسلمين الصينية للشرطة قمع »عمليات أنه زعموا ما تقظهر شينغيانغ داخل

الشوارع.« في الويغور



و»الحزب «المنشق الحر السوري »الجيش لعلم صوراا الفيديو عرض ّما
في علكوش، زهران «المقتول اسسلم »جيش زعيم وصورة ستاني«، التّر اسسلمي
منهم البعض يلتحق أن قبل الجانب المقاتلون معها قاتل التي الرايات إلى إشارة
2014في صيف في «المزعومة اسسلمية »الخلفة أعلن «الذي »داعش بتنظيم

وسورية. العراق
حول برس فرانس الة لّو قال ّلرك، مايّل شينغيانغ، شؤون في السترالي الخبير
المركة وأنها الصين، ضد داعش لتنظيم الول المباشر التهديد أنه :يبدو الفيديو» هذا

داعش.« لدولة البيعة الويغور من متشدكدون فيها أعلن التي الولى
الف بوجود يعلمون والعراق سورية في الويغور المقاتلين لملف المتابعين لّن
والمئات ،2013 عام منذ ستاني التّر اسسلمي الحزب صفوف في منهم المقاتلين

2015. عام «منذ »داعش صفوف في منهم

بتركيا الغامضة التركستاني الحزب القة
» الويغور »المجاهدين استقطاب في نشاطه ستاني التّر اسسلمي الحزب دشكن
بيان .وقال ية التّر «باللغة »جهادي إلّتروني موقع بإطلق ية التّر الراضي داخل
فريضة إحياء في سبباا يّون علكه ية، التّر باللغة جهادي موقع ل »أوك إنه إطلقه

وغيرها.« يا تّر في اسسلم شباب نفوس في ال سبيل في الجهاد
استقطاب (بسهولة 20ألفاا )نحو يا تّر في الويغور للكجئين الّبير العدد أسهم وقد
ية التّر الراضي من اتخذ «الذي »الحزب إلى للنضمام بينهم، «من »مجاهدين
»جمعية .وتؤدكي ية التّر المخابرات من ودعم نظر غضك مع لنشاطه، أساسياا مسرحاا
المقاتلين ضمك عمليات في محورياا «دوراا الشرقية ستان لتّر والتعليم التضامن
الشعب إلى اسنساني الدعم »تقديم غطاء تحت سورية، إلى للتوجه وتجهيزهم

السوري.«



ّبير، ي تّر بدعم «يحظى ستاني التّر اسسلمي »الحزب أن اخر تقرير ويّشف
قضية من ي التّر الموقف منها ّثيرة، بأسباب ذلك .ويرتبط الصعد مختلف وعلى
السورية الدولة إسقاط إلى المستمر ي التّر السعي إلى إضافة شينغيانغ، إقليم

عسّرياا.
»سياسات ضدك «الويغور بـ»نضال تسمكيه ما مع ية التّر الدولة تضامن ويقعدك بل
ّبير عدد وجود يفسكر .وهذا الداخلية ية التّر السياسة من «جزءاا الصينية الندماج

شخص. ألف خمسين بنحو أعدادهم تقدكر حيث يا، تّر في الويغور من
أويغوري معارض وهو ،1995 العام في ألتبّين يوسف عيسى وفاة إبكان لّن
الصينية العلقات تحسن مع الدعم هذا تراجع يا، تّر في انذاك يعيش «ّان »مرموق

الويغور. للنشطاء الساسية الوجهة إلى ألمانيا لت وتحوك ية، –التّر
المطلق التزامها على ية التّر السياسة في صاعدة شخصية شدكدت نفسه، العام وفي
اسطنبول، عمدة انذاك ّان الذي أردوغان، طيكب رجب أقدم .فقد الويغورية بالقضية
المدينة، في أحمد السلطان جامع في القسام أحد «على »التبّين اسم إطلق على
مهد أيضاا نما واإ وحسب، الترك )موطن الشرقية(سنجان ستان تّر :ليست معلناا»
يجري :اليوم قائلا» .«وتابع ية التّر بالشعوب الخاصة والثقافة والحضارة التاريخ
ستان تّر أبناء ثقافة على الصيني الطابع فرض على منهجية بصورة العمل

الشرقية.«
شينغيانغ إقليم في ودوره التركستاني الحزب من الصيني الموقف

المسلحة والجماعات الدول من المزيد وانخراط السورية، الحرب احتدام ذروة في
181 تفّيك عن الصين أعلنت وخارجها، المنطقة داخل من فيها، والمتطرفة
والذي المسلمة، الّثرية ذي شينغيانغ، إقليم في بـ»اسرهابية«، وصفتها مجموعة

رة. متّرك اضطرابات يشهد
هذه %96من تعطيل تمك فقد المحلية، السلطات وفكرتها التي اسحصاءات وبحسب
بحملة بالقيام الصين اتهمت وقد التحرك. من تتمّن أن «قبل اسرهابية »المجموعات
حقوق منظمات من ّثيرة لنتقادات وتعرضت المسلمين السّان «ضد »قمع



-مايو 22أيار في اسقليم مدن ّبرى أورومتشي، في دامل هجومل بعد اسنسان،
2014.

2014 عامي في الصين في إرهابية هجمات شنكهم أويغوريون مقاتلون أّد وقد
الصيني. الشيوعي النظام ضد بانتفاضة منهم البعض مطالبة مع و2014،

.لّن للتصرف» معيق بأنه الخارج في الصيني التدخل عدم مبدأ وصف تقرير وأشار
ي الميّر الولع مثل أخرى، لدول الداخلية بالسياسات التدخل عدم يعني المبدأ هذا
يرغبون ل ديّتاتورية أنظمة إسقاط ة بحجك أخرى دول سيادة وانتهاك بالتدخل والغربي
ومصالح أمن يتعرض عندما التصرف عدم تعني ل التدخل عدم سياسة .ولّن بها
وبقاء القتصادي والتطور أراضيها ووحدة لسيادتها التعرض أي للخطر، الصين

النظام.«
2011. عام ،» IISSاسيا أمن »مؤتمر في الصيني الدفاع وزير أّده ما وهذا

جيش ضمن النفوذ باّتساب اسسلمي ستان تّر حزب استمرك :إذا التقرير» ويتابع
فإن سلفيين، «ومتطرفين »القاعدة من عدكة فروعاا يضمك جهادي تجمكع وهو الفتح،
مع والعراق، وسورية أفغانستان نموذج وتتبع التالية أفغانستان تغدو قد شينغيانغ
بالدعم ويستمتعون أجانب، مقاتلين وتأوي تجذب محلية مقاتلة ميليشيات وجود
إيديولوجيات أو مصالح ذات أخرى خارجية وقوى يا تّر من والدبلوماسي المادي

ة. مشتّر
قمكة خلل أورده الصينية الخارجية وزارة باسم للمتحدث تعريف يصبك السياق وفي
الصينية شنغهاي مدينة في عققدت التي ،APEC) )أبيك القتصادي التعاون منظمة
من مجموعة »ثمكة بأن الشرقية ستان تّر في النفصالية للجماعات ،2015 العام في
الم، الوطن عن شينغيانغ لسلخ المؤامرات ويدبكرون يفّرون الصينيين النفصاليين
.. اسرهابية والعمليات العنف خلل «من الشرقية ستان بـ»تّر يقسمكى ما وتأسيس

الشرقية.« ستان »تّر (إرهابيي )اسم هؤلء على نطلق ونحن
الخارجية وزارة باسم المتحدثة (عن )شينخوا الجديدة الصين أنباء الة ّو ونقلت
السنين مرك على اسسلمية ستان تّر شرق ة حّر قامت :لقد قولها» الصينية



فضلا الصين، في أشّالها بمختلف اسرهابية الهجمات وارتّاب وتنظيم بالتحريض
واسرهاب.« العنف أفّار نشر عن

ودعم تفهم تقدكر الصين »إن لي، هونغ الصينية، الخارجية وزارة باسم المتحدث وقال
تقعدك التي اسسلمية، ستان تّر شرق ة شّر محاربة في الصين لجهود الدولي المجتمع
ة حّر لمحاربة هي الصين تشنكها التي المنية الحملة »أن .«وأّد إرهابية منظمة
ولّنها فقط، الصين داخل إرهابية بعمليات تقوم ل ة الحّر هذه فإن ستان، تّر شرق
بلد في إرهابيين مع التآمر طريق عن والعالميين اسقليميين والستقرار السلم تهدكد

أخرى.«
ستان تّر ة )حّر ية الميّر المتحدة الوليات إدراج سبب أن الصينية الحّومة وتّشف
القاعدة تنظيم في ناشطين يد على تدريبات تلقت ّونها (إرهابية، الشرقية
اب-أغسطس في قامت لذلك المر؛ من تحققت إنها الصين .«وقالت و»طالبان
تلقكي تثبت أدلكة بوجود ة محتجك اسرهابية، المنظمات بين ة الحّر بإدراج ،2002 عام
المم قامت بشهر، ذلك .وبعد القاعدة تنظيم من وتدريباا مالياا عوناا ة الحّر هذه
التي بالشبّة الصلة ذات اسرهابية المنظمات قائمة بين ة الحّر بإدراح المتحدة

لدن. بن أسامة يقودها
مع تفاهمات إجراء بعد القرار ذلك على أقبلت قد واشنطن تّون أن مراقبون ورجكح
تأسيسها؛ من الولى السنوات خلل بقوكة ة الحّر دعمت واشنطن وأن خاصة الصين،

عليه. التفاق تمك ما ّواليس الن حتى يعلم أحد ل أنه إلك
سورية «في اسويغور »الجهاديين بمّافحة الصيني الهتمام تفعيل سياق وفي
دمشق، شياويان، شي سورية، إلى الخاص الصيني المبعوث زار فقد بالخصوص،
في سيكما ل التنسيق متابعة أهمية على أّد حيث المعلم، وليد الخارجية بوزير والتقى
باسرهابيين يتعلق فيما وتعاونها سورية بتجاوب منوكهاا اسرهاب، مّافحة مجال

سورية. في اسرهابية الجماعات صفوف في الويغور
تتجرأ لم الدولية، سياساتها مجمل في وهادئة حذرة سياسة تتبع التي الصين، لّن
تقدكمه أن يمّن ما أقصى ان .ّو روسيا فعلت ّما سورية، في العسّري التدخل على



المن مجلس في السياسي الدعم وبعض السلحة بعض السورية الدولة إلى
الخرى. الدولية والمنظمات

تحافظ ّي الخرى الخليج ودول السعودية العربية المملّة إغضاب تريد ل فالصين
العسّري تدخلها أن من تخشى وهي جانب؛ من معها ومصالحها استثماراتها على
من شينغيانغ إقليم في المسلمين مع التوتر تصعيد إلى يؤدكي قد سورية في السافر

اخر. جانب

أقرك السبب .ولهذا القومي أمنها حماية مسألة في الصين تتسامح لن المقابل، وفي
،2015 الول /ّانون ديسمبر في اسرهاب، مّافحة بشأن قانوناا الصيني البرلمان

الخارج. في بالتدخل الصيني للجيش يسمح والذي
في أخرى أفغانستان إلى مستقبلا شينغيانغ منطقة ل تحوك من الخبراء بعض ويخشى
على ستان، تّر في اسسلمي للحزب «دعمه »القاعدة «أو »داعش تنظيم ّركس حال
الجانب، المقاتلين جذب مّانية واإ سابقاا، طالبان ة حّر تلقكته الذي الدعم غرار
خلفات لها أخرى خارجية وقوى يا تّر من والدبلوماسي المادي بالدعم والتمتع

الصين. في واستراتيجية أيديولوجية
تدعم التي هي ية الميّر الستخبارات أن تعتقد بلده أن صيني باحث ويّشف
الصين سضعاف الة بالّو حرب في ضدكها استخدامهم تريد وهي الويغور، المقاتلين

داخلية. اضطرابات في واستنزافها
اللجنة في الدولي العسّري التعاون مّتب مدير تصريح مفاجئاا يّن لم وعليه،
مع أوثق عسّرية علقات تريد بلده بأن يو، قوان الصينية، العسّرية زية المّر

دمشق. إلى نادرة زيارة خلل وذلك سورية،
في الّبير الضابط يو، قوان (عن )شينخوا الجديدة الصين أنباء الة ّو نقلت وقد
دمشق، في الفريج جاسم فهد السوري الدفاع وزير مع اجتمع الذي الصيني، الجيش
». سورية في سياسي حل إلى السعي في إيجابياا دوراا دوماا لعبت الصين »إن قوله
الصيني الجيش .ويريد وديكة بعلقات تقليدياا وسورية الصين جيشا :يرتبط وأضاف»

السوري.« الجيش مع والتعاون التبادل تعزيز مواصلة



زيارة أن محفوض سعيد عقيل الدّتور الدولية العلقات في السوري الباحث ويّشف
واستخباراتية عسّرية وفود زيارات ضمن جاءت تلك الصيني العسّري المسؤول
الحزب في المنضوين الويغور المقاتلين عن معلومات لستقصاء دمشق إلى صينية
الصين أن إلى مشيراا النصرة«، «و»جبهة »داعش وتنظيمي ستاني التّر اسسلمي
من متزايدة تهديد مصادر احتواء أجل من للمنطقة، خاصة استراتيجية تطوكر

الويغور. النفصاليين

الميركي ـ الصيني الصراع «في »الويغور ورقة
الصعد على ية، الميّر المتحدة والوليات الصين بين الصراع تصاعد ظلك في
تقعدك التي تلك أو النفوذ مناطق مستوى على ّما بالخصوص والتجارية القتصادية
تنامي من الصينية الخشية فإن المعادن(...، الغاز، )النفط، الطبيعية بالموارد غنيكة
توسع من والحدك الصيني التمدكد إضعاف بهدف تأثيرها، أو الويغور مشّلة حجم
وبما وأمنياا، سياسياا الداخلي، المستوى على الصين إرباك خلل من الصينية، القوة

الخارجي. المستوى على المواجهة على الصينية القدرة على ينعّس
إلى ية الميّر اسدارة تعمد أن الصين في المسؤولون يستبعد ل اخر، وبمعنى
) )المرتقبة هؤلء هزيمة بعد حتى سورية، «في الويغور »المجاهدين ورقة استخدام
من تحديداا(، واللذقية حماه وريفي إدلب )في وحلفائه السوري الجيش تقدم أمام
على المسلم شينغيانغ إقليم لى واإ الصين، إلى اسرهابيين هؤلء عودة تسهيل خلل
ودفعه ية، الميّر للهيمنة المنافس الصيني الطرف ابتزاز أجل من الخصوص، وجه
وبحر الهادئ المحيط في ية الميّر بالمصالح ترتبط ّبرى قضايا في للمساومة

العظميين. تين القوك بين التجارية الحرب في ّما الجنوبي، الصين
»المجاهدين دعم في التاريخي «أو »التقليدي ي الميّر الدور الصينيون ينسى ول
في تواصل والذي ،1979 العام في لفغانستان السوفياتي الغزو «لمواجهة الفغان
سياق وفي وسورية، العراق مثل «أخرى، »جهادية ساحات وفي لحقة مراحل
المن مستشار بريجنسّي، زبيغنيو .ويّشف المستمر –الروسي ي الميّر الصراع
» إن إن »سي قناة مع له مقابلة في ّارتر، جيمي الرئيس عهد في ي الميّر القومي



مع الوثيقة العلقة ذات استخباراتها حيث باّستان، إلى ذهب أنه ،1997 العام في
السعودية مع الفغاني الجهاد وتسليح لتمويل ّبرى حملة سطلق وذلك ا، أميّر

وبريطانيا. ومصر وباّستان
ّما والسياسي، الدبلوماسي المستوى على الدؤوبة، الصينية ة الحّر فهم يمّن وعليه،
في محتملة ية أميّر خطوات أي استباق بهدف والستخباري، المني المستوى على
الواقع سرباك سورية، «من العائدين الويغور »المجاهدين ورقة استغلل مجال
هذه مخاطر لتفادي يين الميّر مع للتنسيق الصين ودفع والسياسي، المني الصيني،
أو استباقية إجراءات اتخاذ يتم لم إذا واقعاا أمراا ستصبح والتي المحتملة، العودة
بحيث الخيرة، السنوات خلل الصين فعلته ما وهذا الصين؛ جانب من وقائية
أن دون من المخاطر هذه احتواء من والمنية والدبلوماسية السياسية تها حّر تمّنت

ّامل. بشّل عليها القضاء من تتمّن
الحزب إرهابيو وبالتحديد سورية، «في »الويغور ورقة فإن المحصلة، وفي
أو المتحدة، والوليات الصين بين الطاولة على موجودة باتت اسسلمي، ستاني التّر
المجالت في ية –الميّر الصينية المواجهة نتائج بانتظار الطاولة، هذه تحت ربما
المرحلة في القل على المواجهة، هذه في المنتصر هوية وتحديد والخطر، الهم

القادمة. القريبة

خاتمة
خلل سورية شهدتها التي والسياسية والمنية العسّرية والتحوكلت المتغيرات ّلك بعد
منها والجنبية المسلحة، الجماعات بأن القول يمّن تحديداا، الخيرة الثلثة العوام
الهزائم من سلسلة بعد البلد، هذه في للغاية حرج وضع في باتت بالخصوص،
بشّل يران واإ روسيا من والمدعوم وحلفائه، السوري الجيش يد على تلقكتها التي الّبرى

أدنى. بمستويات ولو أخرى، ودول الصين ومن فاعل،
تواجه «التي »الجهادية الفصائل بين «من ستاني التّر اسسلمي »الحزب ويبرز
من ومساحات إدلب مدينة في الحزب هذا مقاتلي سيطرة انحسرت بعدما قاتماا مصيراا



ّانت ومناطق مدن في السورية الدولة سلطة استعادة مقابل وحماه، اللذقية ريفي
خلت. لسنوات المسلحين هؤلء سيطرة تحت

وحتى مواقعهم، عن الدفاع في واستماتتهم الويغور المقاتلين اندفاع من الرغم وعلى
خلل من المعارك خلل وحلفائه السوري الجيش وتحصينات مواقع اختراق في
هذه على الّبير الخرى المعارضة الفصائل وارتّاز النغماسية، النتحارية العمليات
فإن الفتح(، وجيش النصرة جبهة «مثل ستاني) »التّر إرهابيي قعبل «من »الستماتة
ستاني التّر الحزب لقادة بالنسبة للمال مخيكبة ّانت والسياسية الميدانية النتائج
والفصائل الميليشيات أغلب حال هي مثلما المتحدة(، والوليات يا تّر )في وداعميه
وأجنبية إقليمية دول من مدعومة الحرب، سنوات خلل السورية الحّومة قاتلت التي

عديدة.
– اسسلمي ستاني التّر الحزب حدكدها التي الهداف بين مقارنة إجمالية قراءة وفي
العنوان هو الذريع الفشل فإن اليوم، حتى الرض على تحقق ما وبين سورية فرع
انطلق ّقاعدة سورية جعل هدف في بوضوح يتبيكن والذي القراءة، لهذه الول
إقليم استقلل نجاز واإ الصيني«، الحّم ضد ستان التّر المسلمين »جهاد لرفد وتعبئة
مدى على اسقليم لمسلمي تاريخي »هدف وهو الصين؛ عن الشرقية ستان تّر

سورية. «في ستاني التّر »الحزب وبيانات مواقف بحسب عقود«،
هؤلء قادة وبات اليوم، ّثيراا انحسر الويغور لمقاتلي والمادي العسّري فالوجود
(والهجوم سياسية )لسباب حيالهم المستجد ي التّر الضغط بين ما محاصرين
التي الخرى )والجماعات الويغور اسرهابيين مواقع ضد المتواصل العسّري السوري
التي المناطق في لهم الحاضنة للبيئة التدريجي خسرانهم عن فضلا معها(؛ يتحالفون

حالياا. فيها يتواجدون
ستاني التّر الحزب قعبل من المستهدف الصيني اسقليم وفي الخر، المقلب على
خلل من اسقليم، على يوم بعد يوماا تشتد الصينية القبضة فإن اسسلمي،
اسقليم. داخل من الموثكقة التقارير حسب المتشدكدين، بحق المّثكفة المنية الملحقات



الصين إلى سورية من الويغور المقاتلين عودة مخاطر بأن الستنتاج يمّن وعليه،
في الخيرة والسياسية الميدانية المعطيات ضوء في الحالي، الوقت في محدودة باتت
السورية الحرب في الرئيسيين واسقليميين الدوليين اللعبين نجاح وجوهرها سورية،
تمركد تداعيات استيعاب (في /سورية /إيران يا /تّر /الصين المتحدة /الوليات )روسيا
جماعة ضمنها ومن وانتماءاتها(، مسمكياتها )بمختلف سورية في المسلحة الجماعات
وهم اسسلمي«؛ ستاني التّر »الحزب راية تحت والمنضوين الويغور، المقاتلين
ولم سنوات، قبل سورية «في الجهادية »مسيرتهم بدء منذ باهظة أثماناا دفعوا الذين
أعلن «التي و»المقدكسة الّبرى بالهداف قياساا والخسران الخيبة سوى يحصدوا
ستان )تّر الصين في شينغيانغ إقليم تحرير طليعتها وفي وتّراراا، مراراا عنها، قادتهم

رة.« المحرك الشام بلد بوكابة عبر والّافر، المحتل الصيني »الحّم (من الشرقية
اللعبين ّبار انتصار ثمن أخيراا دفعوا قد الويغور اسرهابيين فإن اخر، وبّلم
والنصرة(؛ داعش )مثل والعراق سورية في أعدائهم على عسّرياا واسقليميين الدوليين
الدولية والتوازنات المصالح لعبة إطار في سياسي، لنتصار يتحضرون ربما وهم
– ي الميّر الصراع يخص فيما وتحديداا اللعبين، هؤلء بين المتغيرة واسقليمية
والمحيط الجنوبي الصين بحر إلى وصولا الوسط، الشرق على –الصيني الروسي

الهادئ.


