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المقال مخصص لتحليل تاريخ التنظيم، وتطور أيديولوجيته، وكذلك األساليب والتكتيكات التي 
 ةيستخدمها متطرفو اإليغور في المرحلة الحالي

 
انطالًقا من إطارها القومي، تحّولت الحركة اإلسالمية لتركستان الشرقية إلى واحدة من أبرز 

بتنظيم القاعدة  -في مهدها -ما أثير عن عالقتها الحركات المتطرفة في المنطقة، ارتكاًزا على
وزعيمه آنذاك أسامة بن الدن، قبل أن تنخرط بشكل أبرز في الحرب السورية، متخذة صف تركيا 
والفصائل الجهادية، بيد أّن طابعها الخاص المختلف نسبًيا عن بقية الفصائل األخرى، جعل 

رية، إلى أن وصلت إلى قمة توهجها، لتصبح أرضيتها تتسع خاصة لدى السكان المحليين في سو 
 .صداًعا في رأس المنطقة

ورغم كونها منظمة مسلحة قومية انفصالية، تدعو إلى إنشاء دولة إسالمية في إقليم شينجيانغ، 
شمال غرب الصين، لكن مشاركتها في الحرب السورية كـمرتزقة، وضعها تحت الميكروسكوب، 

ستقبلها. ورغم كونها األقرب لألطراف المناؤية للصين دولًيا وإقليمًيا، لمعرفة أهدافها ومنطلقاتها، وم
إال أنَّ واشنطن استعملتها كورقة في صراعها مع بكين، وهو ما جعل الحركة سالًحا موجًها ضد 

 .خصوم الصين، حتى تالشت تدريجًيا القاعدة االنفصالية التي أنشئت على أساسها

ت مقاتلي التركستان والتنظيمات السلفية "الجهادية"، هو موضوع بيد أن نقاط االلتقاء التي جمع
الجهاد، غير أن األولى ال تزال تحتفظ بالبعد القومي، في قضيتها، لكن أساليبهم في بعض 
المناطق لم تختلف عن بقية التنظيمات الجهادية األخرى، خاصة قضية اإلتاوات، ففي مايو 

على صيادي السمك في قرية القرقور بريف حماة ، فرض الحزب التركستاني إتاوات 2018
 .الغربي

 

 

 



 سالبدايات والتأسي
 

في نظرة إلى البدايات، فإن الحركة اإلسالمية لتركستان الشرقية، أو الحزب اإلسالمي لتركستان، 
هي منظمة إرهابية مسلحة تهدف إلى إنشاء دولة إسالمية أصولية في تركستان الشرقية في منطقة 

يغورية المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين. تقف الحركة وراء التحضير لهجمات شينجيانغ الو 
وأوائل عام  2013إرهابية بارزة وتنفيذها على أراضي جمهورية الصين الشعبية في أواخر عام 

 . وتعتبر وزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية أن الحركة "تمثل التحدي األمني2014
 ."واقعية في الصيناألكثر إلحاًحا و 

أما الخلفية الدينية للجيل األول، فقد درس أحد مؤسسي حركة تركستان الشرقية اإلسالمية حسن 
، قبل إعالن الجهاد ضد الحكومة الصينية، في مدرسة نظمها  Hassan Makhsumمخزوم 

من السجن الزعيم السابق للحزب اإلسالمي التركستاني، عبد الحكيم مخدوم، بعد أن أطلق سراحه 
وعدين بن يوسف اللذان نظما أولى  Hassan Makhsum. كان حسن مخزوم 1979عام 

، في 1990انتفاضة بارين وياركند في عام  -األعمال الهامة لحركة تركستان الشرقية اإلسالمية 
، وانفجارات الحافالت والمتاجر والفنادق واألسواق في أورومتشي وكاشغر 1991كوتشي عام 

 .1992 كسو في عاموكوتشي وأ

، بعد إطالق سراحه من سجن صيني، زار مخزوم باكستان والمملكة 1997-1996في عام 
العربية السعودية وتركيا، حيث التقى ممثلي القاعدة وطالبان. بعد ذلك، على مدى السنوات 

الت اغتيا 10الخمس التالية، كان هناك أكثر من خمسين هجوًما إرهابًيا، بما في ذلك أكثر من 
حريًقا متعمًدا، بما في ذلك استخدام مواد  15لمسؤولين سياسيين ودينيين وحكوميين، وأكثر من 

تفجيًرا في أماكن عامة، وعدة هجمات، ضد المؤسسات والوفود الصينية  16كيميائية سامة، و
ين، في الخارج، بما في ذلك السفارة الصينية في تركيا، واختطاف السياح ورجال األعمال الصيني

 .ةوثالث حاالت كبيرة من أعمال الشغب الضخمة المناهضة للحكوم



على وقع هذه األحداث، أجبرت إجراءات مكافحة اإلرهاب التي اتخذتها الحكومة الصينية قادة 
الحركة اإلسالمية في تركستان الشرقية ونشطاءها على الهجرة إلى أفغانستان، حيث انضموا إلى 

هم مع القاعدة مع االستمرار في تجنيد وتدريب المؤيدين والبحث عن طالبان وحافظوا على روابط
حلفاء. وعلى وجه الخصوص، أعلن أحد أمراء الحركة، عبد القريدزي، عن اتصاالته المستمرة 
بأسامة بن الدن ومشاركة مقاتليه في عمليات القاعدة. في الوقت نفسه، كانت حركة طالبان 

الحركة في قتالهم ضد الصين، حيث رفض المال عمر، وفًقا  والقاعدة بطيئين في مساعدة قادة
لمذكرات عبد السالم ضيف، مساعدة مخزوم، ودم مشاركة أهدافه المعادية للصين وعدم رغبته 

 .تفي القتال على عدة جبها

، لقيت أنشطة حركة تركستان الشرقية اإلسالمية زخًما جديًدا، عندما 2001سبتمبر  11وبعد 
ن األصولية اإلسالمية والعالم الغربي إلى مستوى جديد، على خلفية دعم الصين وصل الصراع بي

للواليات المتحدة في "محاربة اإلرهاب العالمي"، وهو ما وّفر للقاعدة وطالبان مواردهما للحركة، 
 .نوحلَّ األويغور في المقابل مكانهم في صفوف المجاهدين الجهاديي

خالل عملية مشتركة للقوات المسلحة الباكستانية  2003 وتسببت وفاة حسن مخسوم في أكتوبر
والواليات المتحدة بالقرب من بلدة أنغور آدا في جنوب وزيرستان؛ في توقف كبير ألنشطة حركة 

، أصبح عبد الحق زعيم الحركة، وعضًوا في 2005تركستان الشرقية اإلسالمية. ولكن في عام 
الحزب  -ت سياسية، حيث جرى إعالن اسم جديد شورى القاعدة، واقترح أيًضا عدة تغييرا

اإلسالمي لتركستان، وإصالح الهيكل السياسي للحزب. بدأت بعدها الحركة في إصدار مجلة 
"تركستان اإلسالمية" وأعادت تنظيم األنشطة اإلرهابية، وجرى توجيه الهجمات اإلرهابية بشكل 

لصناعية الصينية، حيث وقع أكثر من أساسي ضد المسؤولين الحكوميين وضد البنية التحتية ا
، بما في ذلك تفجيرات في مصانع في قوانغتشو وشنغهاي 2012و 2001هجومًا بين عامي  30

وفوتشو، وهجمات على الشرطة في خوتان وأكسو وكاشغر، وعمليات اختطاف وهجمات في 
 .نالخارج في قيرغيزستان وكازاخستا



طائرة مسيرة تابعة للتحالف الغربي في شمال وزيرستان، ، ُقتل عبد الحق بواسطة 2010في فبراير 
واحتل عبد الشكور التركستاني مكانه على رأس الحزب اإلسالمي لتركستان. من المعروف عنه 

نظم  2005-2001في باكستان، وفي  بدرس في معسكر التدري 1998-1996أنه في 
معسكرات لتدريب المسلحين. وفي هذا المعسكر التدريبي في شمال وزيرستان ُقتل عبد الشكور 

، وحل محله عبد هللا منصور، رئيس 2012التركستاني في غارة جوية أمريكية في أغسطس 
 .ةتحرير مجلة تركستان اإلسالمي

ال الحزب اإلسالمي لتركستان، ال ترتبط فقط ، بدأت مرحلة جديدة في نض2014-2013في 
بتكثيف وتحسين التخطيط لألنشطة اإلرهابية، ولكن أيًضا بانتشار نشاط حركة األويغور في جميع 
أنحاء العالم اإلسالمي، وكذلك مع بعض التنويع والتطور المقابل لأليديولوجيا؛ إذ أحدثت 

ء هوية محلية قائمة على اإلسالم إلى إدراك نفسها أيديولوجية حركة األويغور تطوًرا معيًنا من بنا
كجزء ال يتجزأ من العالم اإلسالمي العام. ومع ذلك، باتت دالئل على أن األيديولوجية لديها 
فرصة للعودة إلى القومية، وتنمية الوعي الوطني، ليس بسبب الجهود القمعية للسلطات الصينية 

ركات الراديكالية التي شارك فيها مسلحو اإليغور في فحسب، بل ساعدت أيًضا الخالفات بين الح
 .اكثيرً  2013-2018

 

  تأثير مقتل الظواهري على الحزب اإلسالمي التركستاني
التركستانية بتنظيم القاعدة واضًحا، حيث أعلن  ةكما بدا في العرض السابق، كان تأثر الجماع

قاعدة، بيد أن وفاة الظواهري لن تكون الحزب اإلسالمي التركستاني في سوريا، الوالء لتنظيم ال
لها تأثير مباشر على الطريقة التي تعمل بها هذه الجماعات في سوريا، بالنظر إلى أن هياكلهم 
التنظيمية مستقلة إلى حد كبير عن هيكل القاعدة المركزي، والظواهري كان رمًزا لجيل أقدم من 

 .المتطرفة اليوم في سوريا وأماكن أخرى  القاعدة لم يكن بالضرورة ذا صلة كبيرة بالجماعات



يقول نيكوالس هيراس، الخبير في الشؤون السورية في معهد نيوالينز لالستراتيجية والسياسة في 
واشنطن، إن الجيل األصغر من القادة المستوحى من القاعدة لديهم نهج مختلف عن نهج الجيل 

لظواهري. ويعتقج هيراس في حديث إلذاعة األكبر سنًا داخل الجماعة اإلرهابية، بما في ذلك ا
صوت أمريكا أن نهجهم "يركز على بناء الدعم المحلي لمجتمع قائم على المثل التي وافق عليها 

 . تنظيم القاعدة

 

  التركستانيون في أفغانستان تحت حكم طالبان
ة مفتوحة ، تحولت البالد إلى مساح2021منذ انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في أغسطس 

للمنظمات اإلرهابية، حيث بات عدد كبير من المنتسبين للقاعدة في أفغانستان )أي قلب القاعدة، 
القاعدة في شبه القارة الهندية، الحركة اإلسالمية في أوزبكستان، جماعة الجهاد اإلسالمي، الحزب 

، (ETIMمية أو اإلسالمي التركستاني )المعروف سابًقا باسم حركة تركستان الشرقية اإلسال
باإلضافة إلى مقاتلين من فروع القاعدة الباكستانية )أي عسكر طيبة، جيش محمد، أو تحريك 

يواصلون العمل في البالد. ويتفاقم هذا الوضع بسبب حقيقة أنه على  (TTPطالبان باكستان 
الخارج،  الرغم من ادعاءات طالبان بأنها لن تسمح باستخدام أفغانستان في عمليات إرهابية في

فإن العالقة التكافلية بين القاعدة وطالبان، التي تديرها شبكة حقاني، ال تزال قائمة. عالوة على 
ذلك، تطورت داعش في خراسان لتصبح المنافس األيديولوجي الرئيسي لطالبان في أفغانستان وال 

نستان واحدة من أكثر تزال لديها تطلعات لعمليات إرهابية خارج المنطقة المجاورة، وال تزال أفغا
 .األماكن نشاًطا لألنشطة اإلرهابية العالمية، وبالتالي فهي تتطلب مراقبة دقيقة

منذ عودة طالبان إلى السلطة، عملت الصين بجد من خالل قنوات دبلوماسية متعددة لتعزيز 
مصالحها في أفغانستان، حيث اشتبكت الحكومة الصينية مباشرة مع طالبان، وإن لم يكن لديها 
اعتراف رسمي موسع، فقد حافظت بكين على سير بعثتها الدبلوماسية في كابول، وأُعيد فتح 

فغانية في بكين، كما أجرى مسؤولون صينيون محادثات في الدوحة مع قادة حكومة السفارة األ
طالبان األفغانية المؤقتة. في ديسمبر/كانون األول، وأنشأت الصين مجموعة عمل ثنائية معنية 



بالمساعدات اإلنسانية وإعادة البناء االقتصادي. على المستوى متعدد األطراف، استضافت بكين 
ية التشاور بين الصين والواليات المتحدة وروسيا. في مارس الماضي، ترأس وزير اجتماعات آل

الخارجية وانغ يي االجتماع الثالث لوزراء الخارجية اإلقليميين في تونشي بمقاطعة أنوي، والذي 
 .نكان يهدف إلى تنسيق الدعم إلعادة إعمار أفغانستا

اعدها في أفغانستان حتى مع نمو العالقات بين وبعدما أعادت جماعة الويغور االنفصالية بناء قو 
الصين وطالبان، تقول األمم المتحدة إن الحركة اإلسالمية لتيمور الشرقية تواصل توسيع عملياتها 
في أفغانستان بعد عام تقريًبا من تعهد طالبان بأنها ستقضي على الجماعات اإلرهابية عندما 

قول محللين إنه على الرغم من أن الحركة اإلسالمية،  تعود إلى السلطة، وهو الرأي المتوافق مع
 "المتحالفة مع القاعدة، ظلت بعيدة عن األضواء، إال أنها تظل "قنبلة موقوتة بالنسبة للصين

ووفق تقرير صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، أعادت حركة الويغور الشرقية 
ين مسؤوليتها عن الهجمات اإلرهابية في منطقة التي تحمل الص (ETIMاإلسالمية االنفصالية )

 .كشينجيانغ أقصى غرب البالد في أفغانستان، بناء العديد من معاقلها هنا

بعد عودة طالبان إلى السلطة العام الماضي، تعهدت الصين بتقديم الدعم للزعماء، بينما طالبت  
لديها عالقات وثيقة مع عدد من إياها بقمع الحركة، التي تعمل الحركة في أفغانستان وسوريا و 

، التي يقول (TTPالجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان )
 .نمحللون إنها واحدة من أقرب حلفاء طالبا

وعلى هذا النحو تواصل تعزيز عالقاتها مع حركة طالبان باكستان وجماعة أنصار هللا، مما يزيد 
على تصنيع واستخدام العبوات الناسفة، مع التركيز على الروح المعنوية من تدريبها العسكري 

  .ةوالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المصالح الصينية في جمهورية الصين الشعبي

 (ETIMيوليو، إلى أن جماعة ) 15يشير تقرير صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في 
عت منطقة عملياتها واشترت أعادت بناء عدة معاقل في بدخشان ، شمال شرق أفغانستان، و"وسَّ

 ."أسلحة سرًا، بهدف تحسين قدراتها على األنشطة اإلرهابية



ر فاران جيفري، نائب مدير ورئيس مكتب مكافحة اإلرهاب في جنوب آسيا في المعهد الديني  ويقدِّّ
 1000أفغانستان بحوالي  اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب، مقره بريطانيا، عدد مقاتلي الحركة في

مقاتل، ومن المتوقع أن تزداد أعدادهم مع عودة مقاتلي الويغور المتمركزين في سوريا إلى 
 .أفغانستان قريًبا

لكن رغم ذلك يقول جيفري إن طالبان لم تبذل أي جهد لطرد مقاتلي الحركة من أفغانستان رغم 
الحركة اإلسالمية االنتقالية في باداخشان ضغوط بكين، بل إن "طالبان نقلت بعض مقاتلي الحركة/

بعيًدا عن الحدود الصينية في محاولة لممارسة بعض السيطرة على المجموعة، وكذلك إلظهار 
 ."بكين أنها ليست بحاجة إلى أي مخاوف

خالل زيارته المفاجئة إلى كابول في مارس، حصل وزير الخارجية وانغ يي على تأكيدات من 
خذون إجراءات حازمة وفعالة للقضاء على القوات اإلرهابية في أفغانستان"، نظرائه بأنهم "سيت

والتأكد من أن البالد ليست "مصدر حرب واضطراب"، وهو ما ذكره تقرير صادر عن مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة في مايو، حيث أشار إلى نقل بعض أعضاء الحزب اإلسالمي 

أبعد من الحدود الصينية "لحماية و كبح جماح المجموعة".  التركستاني من بدخشان إلى مقاطعات
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه يبدو أن الحركة قد "وسعت مساحة عملياتها في أفغانستان وتسعى 
إلى تعزيز وجودها في البالد"، حيث تواصل الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان شن 

 .ةجاور عمليات عبر الحدود في باكستان الم

في خضم هذه التطورات، استولت طالبان على معظم المركبات المستخدمة في النقل، إلى جانب 
أسلحة عقار أغار التابعة للحزب اإلسالمي التركستاني، والتي توجهت إلى ممر واخان بأمر 
أمريكي وكانت تنتظر مقاتلي داعش، وتركت حزب مرجعي التركستاني اإلسالمي مشلواًل، وذلك 

ب خيانة الحزب اإلسالمي التركستاني لطالبان وإدخال مقاتلي داعش إلى أفغانستان عبر بسب
طاجيكستان وأوزبكستان تحت اسم األويغور المحارب، وأعضاء داعش الذين يقاتلون طالبان، كما 
أن األمراء الخائنون للحزب اإلسالمي التركستاني إبراهيم منصور وعبد الحق الموال، أبرما صفقة 

الواليات المتحدة وداعش، وتحت اسم جهاد تركستان، قاتلوا تنظيم داعش، ودعمت الواليات مع 



كم "مصيدة الفأر" المعروفة  60-30المتحدة األويغور األتراك على الحدود األفغانية الصينية مع 
 أيضا بوادي فرغانة، وقد بدأ نقلها إلى "ممر واخان"، وقد حظيت لعبة داعش والواليات المتحدة

األمريكية بتغطية واسعة في الصحافة العالمية، ونتيجة لذلك جرى إزالة الحزب اإلسالمي 
عاًما نتيجة للتعاون األمريكي مع  30التركستاني، الذي يقاتل ضد الناتو في أفغانستان منذ 

 .لاألمراء الخائنين، من قائمة اإلرهاب من قبل الواليات المتحدة في بحجة عدم وجود دلي

محلل و الباحث في الحركات اإلسالمية د.محمد صفر، أن العالقة بين التركستانيين ويرى ال
وطالبان لم تكن مبنية على ثقة كبيرة سواء في السابق أو الحاضر، خاصة أنهم كانوا يخشون 

أن تغدر بهم طالبان بسبب عالقاتها مع الصين، لذلك فهو يعتقد أن العالقة مبنية على مصالح 
 .طالبان

إن طالبان "لن تتوانى في أن تحارب أو ُتعيد أي مجموعة إلى دولها شريطة أن تدفع هذه وقال 
الدول مقابل ذلك"، لذلك فهي تحاول أن ُتبقي هؤالء تحت قبضتها الستخدامهم كورقة رابحة، فإذا 
ع هؤالء على القيام بعمليات حتى تضطر هذه  وجدت أن المفاوضات ال ُتعطي نتيجة فربما ُتشجِّّ

 .ول الجلوس معها والتفاوضالد

 

  أفغانستان والصين
وفضاًل عن تواجده في الصين يعمل الحزب اإلسالمي التركستاني أيًضا في وسط وجنوب آسيا، 
وُيعتقد أنَّ لديه عشرات المقاتلين، وقيادته تقع في جميع أنحاء المناطق القبلية في باكستان 

ه ويقاتل بهدف إقامة دولة إسالمية في مقاطعة وأفغانستان، حيث ُتشكِّل عرقية األويغور قوام
شينجيانغ الصينية. وقتلت قوات التحالف الدولي عدد من قادة الحركة ومقاتليها في أفغانستان 
وباكستان، فضاًل عن ذلك جرى تعيين العديد من كبار قادة الحزب اإلسالمي التركستاني في 

 .نمناصب عليا في شبكة القاعدة في باكستا



 74التي اكتسبتها الجماعة تستمد حريتها من اشتراك أفغانستان والصين في حدود بطول  الحركة
مياًل( على طول ممر واخان البعيد، وهو قطاع ضيق من األرض بالكاد يمكن  46كيلومتًرا )

كيلومتًرا من إقليم بدخشان في أقصى شمال شرق أفغانستان  350الوصول إليه، ويمتد حوالي 
 .يانغ ذات األغلبية المسلمة في الصينإلى منطقة شينج

يقول فاران جيفري إن "طالبان" كانت "قوية بما يكفي إلقناع الحركة بعدم شن أي هجمات ضد 
الصين من أفغانستان"، لكنها كانت تحافظ على الكيان باعتباره "ورقة رابحة" ضد القوة اآلسيوية 

ادة مسلحين محليين، وأن العديد من مقاتليها العظمى، معتقًدا أن الجماعة لها عالقات وثيقة مع ق
حصلوا أيًضا على وثائق هوية أفغانية، ورغم كونها تشبه تنظيم القاعدة، لكن ظلت بعيدة عن 

 ."األنظار في الوقت الحالي، إال أنها في "قنبلة موقوتة بالنسبة للصين في جوارها

، يقول أندرو سمول، وهو زميل رفيع في أما حدود العالقة وسقفها بالنسبة لقادة أفغانستان الجدد
بما في ذلك  -برنامج آسيا التابع لصندوق مارشال األلماني، إن طالبان قّيدت أنشطة الحركة

بأمر من الصين، ووعدت بأال تستخدم أفغانستان كقاعدة الهجمات، في المقابل  -أنشطتها الدعائية
تلي اإليغور، لكنها تثنيهم عن القيام بعمليات "التزمت طالبان بأنها ال تسلم أو تطرد أو تقتل مقا

 .موجهة إلى الصين

هذا اإلطار الذي رسمته طالبان، ال يزال يمنح الحركة بيئة متساهلة نسبًيا للعيش فيها، وإن كانت 
بيئة غير مناسبة للتخطيط وشن هجمات ضد أهداف صينية منها، على األقل على المدى 

ا كبيًرا للصين، وفي في درجة أقل من حركة طالبان باكستان أو القصير، ال تشكل الحركة تهديدً 
 .جيش تحرير بلوشستان الذي هاجم المصالح الصينية في باكستان، وفًقا لـ أندرو سمول

لكن الشكوك تحول حول قدرة طالبان على احتواء الحزب اإلسالمي التركستاني والوفاء بوعودها 
في األراضي األفغانية، على أن نظرة سطحية ألنشطة للصين بعدم تسهيل أي توسع للمقاتلين 

الحزب يستنجد البعض مواصلة مقاتليه التدريب العسكري والتخطيط لهجمات إرهابية ضد المصالح 
الصينية، لكن بنظرة فاحصة، تقول بعض الدول األعضاء في األمم المتحدة إن المجموعة تتعاون 

هجمات في باكستان، وهو ما قد يكون تطوًرا ضاًرا  مع القاعدة وحركة طالبان الباكستانية لشن



للعالقات بين الصين وطالبان، يقال أيًضا إن بعض أعضاء الحزب ما زالوا عازمين على "العودة 
 ."إلى شينجيانغ من أجل الجهاد

ثمة سيناريو آخر يطرحه اإلعالم الغربي، وهو أن زيادة صداقة طالبان مع بكين، قد يخلق قلًقا 
مقاتلي الحزب اإلسالمي التركستاني، ومن ثّم يقررون االنضمام إلى خصم طالبان  لدى بعض

الرئيسي، ومع ذلك، في مثل هذا السيناريو، لن تكون الصين وحدها هي التي تعاني من العواقب، 
 .واألرجح أنه سيكون له عواقب على المشهد الجهادي العالمي

هرت عالمات على أن طالبان أخذت مناشدات في األشهر التي أعقبت وصولها إلى السلطة، ظ
الصين للتعامل مع الجماعات المسلحة األويغورية بجدية من خالل نقلها المزعوم من مقاطعة 
بدخشان في الشمال الشرقي )بالقرب من حدود الصين( إلى إقليمي بغالن وتخار في وسط 

أي مقاتلين من األويغور إلى أفغانستان. ومع ذلك، ال يوجد دليل على أن قادة طالبان نقلوا 
الصين، كما من غير الواضح ما إذا كان هناك جهد لتعيين هؤالء المقاتلين أو إخضاعهم بعد 
هذه الخطوة األولية، في حين تشير بعض التقارير إلى أن جهود السيطرة على مقاتلي الحركة 

خراسان المنافس لطالبان،  -ية داخل أفغانستان تدفعهم إلى االقتراب أكثر من تنظيم الدولة اإلسالم
 .نوخروجهم أكثر من سيطرة طالبا

لكن المالحظ أن الحزب اإلسالمي التركستاني قلل إنتاجه من وسائل اإلعالم التي تظهر مقاتليه 
على األراضي األفغانية، بعد استيالء طالبان على كابول، ودعًما لهذه الفكرة، امتنع الموقع 

 2021  مايو 13قاطع فيديو في أفغانستان لمدة عام تقريًبا من الرسمي للمجموعة عن نشر م
، على النقيض من ذلك، خالل هذه الفترة بالذات، نشر الحزب األم 2022حتى األول من مايو 

 .بشكل متكرر مواد توضح عمليات وأنشطة فرعه اآلخر في سوريا

ا وهم يأكلون ويتواصلون مع وفي مايو، أصدرت بهدوء نوًعا ما من اإلنتاجات القصيرة لمقاتليه
اآلخرين دون وجود أسلحة في األفق. لكن أبرزها، ظهر زعيم الحزب اإلسالمي التركستاني عبد 
الحق التركستاني والشخصية الدينية والدعاية البارز في الحزب عبد السالم التركستاني وهم 

 .يحتفلون بعيد الفطر في أفغانستان



اإلسالمي التركستاني البالد أبًدا، وال يزال يحتضنه طالبان،  على هذا النحو، لم يغادر الحزب
يوليو  28ويبدو أنه يتراجع ببطء، ويزيد من ظهوره في المشهد اإلعالمي الجهادي األفغاني. ففي 

الماضي، بعد فترة صمت أخرى أقصر بكثير، أصدرت الجماعة إنتاًجا جريًئا مع تعليق يؤكد 
ت قيادية بارزة يجلسون بجانب علم طالبان ومقاتليها المسلحين وجودهم في البالد ويظهر شخصيا

بالبنادق اآللية، وهي رسالة واضحة ألي شخص يعتقد أن الجماعة قد هدأت أو تخلت عن دورها 
 .كطليعة متشددة لمسلمي األويغور في خراسان

وعلى مر السنين، أصدر الحزب اإلسالمي التركستاني العديد من مقاطع الفيديو الدعائية من 
أفغانستان، بعضها تضمن أطفااًل صغاًرا يتدربون في المعسكرات وأعضائه يقاتلون إلى جانب 

، أظهرت الجماعة 2019طالبان. في أحد مقاطع الفيديو، الذي جرى إصداره في أواخر عام 
 M-16sباهون بمعدات عسكرية أمريكية تم االستيالء عليها، بما في ذلك مقاتليها يت

، رغم أن طالبان نفت تسجيل الفيديو في أفغانستان، في إطار محاولة لالدعاء HUMVEEsو
 .نبأن الجهاديين األجانب ليسوا موجودين في أفغانستا

وجرى تعيين أحد القادة، أبو عمر التركستاني، من قبل طالبان ليكون القائد العام للحزب اإلسالمي 
التركستاني في سوريا، بينما تم تعيين القائد اآلخر، أبو محمد التركستاني، ليكون القائد العسكري 

تدريب "آالف" للحزب اإلسالمي التركستاني في سوريا. وبحسب ما ورد قام أبو عمر التركستاني ب
األويغور في أفغانستان على مدار السنوات العشر الماضية وكان "خبيًرا في األسلحة الثقيلة 
والخفيفة في مناطق الحرب". وبحسب ما ورد كان أبو محمد التركستاني خبيًرا في "المناورات 

  ."والعمليات التكتيكية

 

  الحزب اإلسالمي التركستاني في سوريا
لذكر، جددت قيادة الحزب اإلسالمي التركستاني في أفغانستان والءها لحركة على النحو آنف ا

طالبان وقيادتها بعد فترة وجيزة من سيطرة الحركة األفغانية على كابول، وبات الفرع السوري 



للحزب يعمل بالتنسيق مع القيادة في أفغانستان في العديد من القضايا. ومع ذلك، كان مقاتلو 
تضرًرا من داعش، خاصة في السنوات األولى من الحرب األهلية في سوريا،  األويغور األكثر

ألن سيطرة داعش السريعة على المقاتلين المتدفقين من آسيا إلى سوريا، والرسالة التي بعثوها 
بزعم الخالفة، وحرب حزب العمال الكردستاني مع وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب 

 .زت دعاية التنظيم ضدهالعمال الكردستاني، عز 

ويتفق جميع المحللين تقريًبا على أن الحزب اإلسالمي التركستاني يتمتع بعالقات جيدة مع القاعدة 
في سوريا، لكن مصدر غيَّر اسمه إلى "أبو عثمان تركستاني" ألسباب أمنية، يعتقد أن عالقة 

  خرى ذات األصول اآلسيوية.الحزب اإلسالمي التركستاني بالقاعدة أقل من عالقة الجماعات األ

قال التركستاني: "ال يمكن ألي شخص من غير األويغور االنضمام إلى مجموعتنا. في كثير من 
األحيان، قدم غير األويغور أنفسهم كأعضاء في الحزب اإلسالمي التركستاني. ولكن هذا ليس 

اتلين األجانب(، لكننا ال صحيحا. نحن نتعاون مع المقاتلين العرب أو المهاجرين اآلخرين )المق
نجندهم. نحافظ على عالقاتنا في إطار التعاون. داعش هو عدونا. إذا لم تسفك دماؤنا، فسوف 
نتعاون مع القاعدة. القاعدة سلفية، نحن ال ننكر هذا. من وقت آلخر، يأتي األويغور الذين 

  ن األمان".خدعهم داعش. لقد حاولنا تربيتها لفترة طويلة. نحن نراقبهم بحًثا ع

ومع ذلك، يشير التركستاني إلى أنهم "ليسوا مثل مجموعات المهاجرين األخرى. يوجد بينهم العديد 
إذن،  .من المهاجرين من خلفيات مختلفة. لديهم عرب في صفوفهم. يفعلون هذا ألسباب مالية

ة طالبان؟ هذا هل ينتقل مقاتلو الحزب اإلسالمي التركستاني من سوريا إلى أفغانستان بعد سيطر 
 ."الوضع لم يتضح بعد

ونقل موقع "المونيتور" األمريكي عن أبو عمر التركستاني، وهو اسم مستعار لقيادي في حركة 
تركستان الشرقية اإلسالمية ويقيم في إدلب، قوله: "نحن لسنا معادين للواليات المتحدة وال للغرب. 

جئنا إلى سوريا لدعم إخواننا السوريين نحن نعادي الصين التي رفضت منحنا حقوقا سياسية. 
الذين نزحوا وقتلهم نظام األسد الذي جلب الميليشيات الشيعية من أفغانستان والعراق ولبنان لقتل 



]الشعب[ السوري. في حال طلب منا السوريون المغادرة، سنفعل ذلك بالتأكيد. المهم بالنسبة لنا 
 .ظام األسد"هو تحقيق مطلب إخواننا السوريين بمغادرة ن

تشير مراجعة أصول الحزب اإلسالمي التركستاني إلى أن أعضاءه األوائل كانوا من بين هؤالء 
األويغور الذين فروا من الصين خالل حمالت قمع قومية األويغور في شينجيانغ في التسعينيات، 

تي تحكمها طالبان. أفغانستان ال -ووجدوا مالذًا آمنًا في واحدة من البلدان الوحيدة التي تقبلهم 
هناك أصبحوا جهاديين، إذا لم يكونوا كذلك بالفعل عندما كانوا في شينجيانغ سابًقا، وعلى الرغم 
من أصول الحزب اإلسالمي التركستاني في أفغانستان والوالء المعلن لحركة طالبان، فقد أدى 

اإلسالمي التركستاني تورط الجماعة في الحرب األهلية السورية إلى تحويل بعض أعضاء الحزب 
 .ةوالئهم بداًل من ذلك إلى تنظيم الدولة اإلسالمية أو االنخراط مع مسلحين من غير القاعد

على الرغم من النجاحات األولية التي حققها الحزب اإلسالمي التركستاني في ساحة المعركة في 
مرة في تاريخه. في الواقع، سوريا، إال أنه منذ ذلك الحين بدأ يعاني من االنقسام الفصائلي ألول 

"فرع سوريا" و"فرع أفغانستان" مكمالن  2018كان للحزب اإلسالمي التركستاني حتى عام 
لبعضهما البعض، مع الحفاظ على الوالء لطالبان. اآلن تؤثر االنقسامات داخل الوسط الجهادي 

 .يفي سوريا على الحزب اإلسالمي التركستان

، بعد االدعاء 2016حزب، عبد الحق التركستاني، الذي ظهر في عام لكن يبدو أن القائد العام ل
بمقتله في غارة بطائرة بدون طيار قبل عدة سنوات، حيث تظاهر بوفاته ألسباب أمنية، غير 
راٍض عن انقسام الجماعة، بيد أن االنقسام الجديد في الحزب اإلسالمي التركستاني في سوريا 

س في سوريا ولكن في أفغانستان وباكستان مع القيادة العامة "مرٍض" للصين، ومع ذلك، فهو لي
للحزب اإلسالمي التركستاني؛ لذلك، فإن قدرته على السيطرة على فصائل الحزب اإلسالمي 

 . التركستاني المتمركزة في سوريا ضئيلة

 توضح الرواية أن أبو عمر التركستاني وأبو محمد التركستاني لهما سلطة كاملة على الذراع
السورية للحزب اإلسالمي التركستاني، حيث يتوليان قيادة قوات الحزب في سوريا ومخوالن بالكامل 

 .تللمشاركة في جميع االتفاقا



ويعتقد طارق عبدالحليم، وهو أيديولوجي مصري، مقيم في كندا، ويعتبر أبرز منّظري تنظيم 
البان المال عمر وتنظيم القاعدة في "القاعدة"، أن الحزب اإلسالمي التركستاني كان "موالًيا" لط

أفغانستان و"ظل موالًيا للقاعدة" أثناء القتال في سوريا. وأشاد حليم بالحزب اإلسالمي التركستاني 
لعدم "إغرائه من قبل الخالفة"، أي تنظيم الدولة اإلسالمية، ولمواصلة القتال إلى جانب جبهة 

 .حالنصرة وأحرار الشام وائتالف جيش الفت

م الفرع السوري للحزب تعازيه لـ"إمارة أفغانستان اإلسالمية" )طالبان( بعد أن وردت أنباء عن قدَّ 
قيام الواليات المتحدة أو حلفائها بتفجير مسجد، وجرى االستشهاد بالقصة على نطاق واسع على 

آلخرين. القنوات المرتبطة بالقاعدة، وردد الذراع السورية للحزب اإلسالمي التركستاني إدانات ا
وفي أواخر يونيو، انضم الحزب اإلسالمي التركستاني إلى الجماعات الجهادية األخرى في سوريا، 
بما في ذلك هيئة تحرير الشام وتنظيم "حراس الدين"، في الدعوة إلى عمليات مشتركة ضد "نظام 

شام أو أي األسد" في جنوب سوريا. لم يذكر الحزب اإلسالمي التركستاني صراحة هيئة تحرير ال
 ."جماعة أخرى، بل قال إنها مستعدة للقتال إلى جانب "إخوانها

من المعروف أن الحزب اإلسالمي التركستاني يدير معسكرات تدريب لألطفال في شمال غرب 
سوريا، حيث أصدر الحزب شريط فيديو يظهر تدريب من وصفوه بـ"الجهاديين الصغار"، إذ يظهر 

، ويحضرون دروًسا في الشريعة، AK-47جومية من طراز األطفال وهم يحملون بنادق ه
ويشاركون في التدريب على األسلحة. وفي يوليو/تموز، أعلن التنظيم ألول مرة عن معسكر تدريب 

والمدافع  AK-47في إدلب، وتظهر الصور األطفال وهم يتعلمون كيفية تشغيل البنادق من طراز 
 .تالرشاشة والمسدسا

لصعيد الدولي، يتمثل في إعالن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو في التطور األبرز على ا
إزالة المجموعة رسمًيا من قائمة اإلرهاب، بزعم "عدم وجود دليل  2020أكتوبر/تشرين األول  20

موثوق على استمرار وجود الحركة"، وهو ما أثار غضب الصين. في وقت اعتبر القرار األمريكي 
 .رين وإزالة أي شرعية للقمع الصيني ضد أقلية األويغو خطوة للضغط على الص



أما بالنسبة لوجود الحزب في إدلب، فلم تستهدف الواليات المتحدة حتى اآلن أًيا من قياداته عبر 
طائراتها المسيرة، التي استهدفت قادة تنظيم الدولة اإلسالمية وحراس الدين التابعين للقاعدة. قد 

ت المتحدة ال ترى أي خطر من وجود الحزب في إدلب وتنسيقها لجميع يشير ذلك إلى أن الواليا
 .معملياتها العسكرية مع هيئة تحرير الشا

 

 شالصين والحزب وداع
ال ترغب الصين في أن يكون لمقاتلي تركستان مساحة جديدة للمعيشة والتدريب في الميدان 

ي الحزب؛ لكن مع ذلك، لم السوري، وهو ما يفسر أن طائرات مجهولة المصدر تستهدف مقاتل
. وفي الوقت نفسه، قد تكون ميكن هناك تأكيد على هذه المسألة من المصادر الميدانية والنظا

الصين مستهدفة أيًضا من قبل فرع "داعش" في أفغانستان، تنظيم الدولة في خراسان، حيث كانت 
 . الجماعة تقوم بتجنيد األويغور

مقاتاًل من الويغور من  50إحدى الدول األعضاء عن انشقاق وفي تقرير لألمم المتحدة، أبلغت 
الحركة إلى داعش في خراسان، حيث أفادت عدة دول أعضاء أن رواتب داعش المرتفعة ساعدت 
في تجنيدهم، عندما تثني طالبان مقاتلي األويغور عن تنفيذ أي هجمات ضد الصين انطالقا من 

ور قد يرون في ذلك خيانة، وقد يؤدي ذلك إلى انشقاقات أفغانستان، فإن العديد من مقاتلي األويغ
 .شباتجاه داع

ويالحظ المراقبون تردد اسم الصين والهند في دعاية طالبان المناهضة لداعش، في حين كان 
التفجير االنتحاري الذي نفذه "داعش" في خراسان بمسجد شيعي في أفغانستان من قبل إرهابي 

خراسان"  -ينذر بما سيأتي، ما يعني أن "داعش  2021ين األول من األويغور في أكتوبر / تشر 
كان يبعث برسالة إلى كل من طالبان والصين مفادها أن لديه القدرة على تجنيد إرهابيين من 

 .ناألويغور ويسبب الكثير من المشاكل لطالبان وعالقتها بالصي



دعايته على األقل منذ عام يستخدم تنظيم "داعش" سياسة الصين في شينجيانغ كقضية حشد في 
، باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون تنظيم الدولة قد أدرك أن ضرب الصين من 2017

 .ةأفغانستان سيكلف طالبان أحد أقوى حلفائها ويقوض شرعيتها بقو 

لعبت مخاوف الصين بشأن مثل هذه التهديدات دوًرا رئيسًيا في تطوير ما أطلق عليه الباحثان 
يبولد وأدريان زينز "دولة أمنية" في شينجيانغ على مدى العقد الماضي، حيث جرى جيمس ل

اختراق مجتمع المنطقة بشكل متزايد من قبل أجهزة الدولة المختلفة السياسية واالجتماعية، وهو 
ما دفع عدًدا كبيًرا من األويغور لمغادرة الصين )غالًبا إلى تركيا( والذي تقاطع مع عامل "الجذب" 

ألزمة السورية لينتج عنه تطرف نسبة من الفارين، خاصة في جنوب شرق آسيا، حيث تم احتجاز ل
األويغور من قبل السلطات الفيتنامية والماليزية واإلندونيسية والتايالندية الذين يسافرون بجوازات 

جماعات سفر تركية مزورة أو يطالبون بالجنسية التركية، بينما جرى تجنيد آخرين أيًضا لدى ال
 .ةالمسلحة المحلي

، 2013على الرغم من أن الحركة ال تزال تحمل بعض الهجمات اإلرهابية في الصين بعد عام 
إال أن الهجمات أصبحت نادرة بشكل متزايد منذ ذلك الحين، حيث وقع آخر هجوم كبير في 

ول مرة في ، وذكرت الصين أن البالد "خالية من الهجمات اإلرهابية" أل2014الصين في مارس 
 .2017عام 

، أصدر تنظيم الدولة اإلسالمية عدة مقاطع فيديو لمسلحي اإليغور يوضحون 2017في فبراير 
مهاراتهم ويعلنون الجهاد في الصين. وفي إحداها ألقى المسلح كلمة: "يا أيها الصينيون الذين ال 

وف نأتي إليكم لسفك أنهار يفهمون لغة البشر! نحن جنود هللا نفهم اإلسالم بلغتنا وأسلحتنا. س
من الدماء لنثأر للمظلومين. اليوم نحارب الغزاة في جميع أنحاء العالم. وسرعان ما سيرفع علم 
التوحيد األسود فوق عواصم الواليات المتحدة وروسيا والصين"، وبعد ذلك قطع رأس األسير. في 

يتعرضون النتقادات ال ترحم، على الوقت نفسه، يعتبر مقاتلو داعش األويغور أن القاعدة مرتدة و 
  .االرغم من اتفاق كلتا المجموعتين على أنهما يعتبران الصين خصمً 

 



 يالقادة في حزب اإلسالمي التركستان
 

  يالهيكل التنظيم
ألف مقاتل من األويغور خارج الصين في صفوف  20وفًقا لتقديرات مختلفة، ينتشر حالًيا حوالي 

آالف مقاتل فقط في صفوف حركة جبهة  8المنظمات اإلرهابية والمتطرفة المختلفة، من بينهم 
النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة إدلب السورية، في منطقة مدن جسر الشغور وآريه 

آخرين في قواعد تدريب القاعدة وطالبان في أفغانستان  7000إلى  5000زنبكي، وما بين وال
من األويغور ضمن صفوف تنظيم "داعش" في سوريا  4500وباكستان، باإلضافة إلى أكثر من 

 .اوأفغانستان وجنوب شرق آسي

يشون في آالف من اإليغور يع 10وتشير مصادر قريبة من الجماعات الجهادية إلى أن نحو 
ألف شخص انتقلوا  20سوريا، بينهم مسلحون وعائالتهم، في حين ترفع مصادر أخرى العدد إلى 

من شينجيانغ إلى جسر الشغور وضواحيها، مما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية في محافظة 
 .مهإدلب بشكل كبير، خاصة أن العدد اإلجمالي لمهاجرين األويغور، وليس فقط اإلرهابيين أنفس

 

 يأبو رضا التركستان
، كان أحد القادة البارزين للحزب اإلسالمي لتركستان في سوريا هو أبو رضا 2014منذ عام 

التركستاني، الذي ظهر بانتظام في مقاطع الفيديو الرسمية للجناح الدعائي للجماعة، رغم ذلك ال 
أويغوري لكنه نشأ في  توجد بيانات دقيقة عنه. وفًقا ألحد المصادر ، كان أبو رضا من أصل

مايو/أيار  22المملكة العربية السعودية، لكن آخرين يقولون إنه كان من أصول سورية، وتوفي في 
متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع القوات الحكومية قرب المشفى الوطني على  2015

 .راألطراف الجنوبية الغربية لمدينة جسر الشغو 

 



 

 يأبو عمر التركستان
، تولى أبو عمر التركستاني، أحد القادة األكثر خبرة، قيادة الفرع السوري 2015منتصف عام وفي 

، وانضم إلى القاعدة، وشارك 2001للتنظيم، بعدما فر من شينجيانغ إلى أفغانستان حتى عام 
في المعارك ضد األمريكيين بمنطقة تورا بورا المحصنة، ثم انتقل إلى باكستان، حيث اعتقلته 

. وبعد اإلفراج عنه التحق بالجماعة 2011ابرات الداخلية وقضى فترة في السجن حتى عام المخ
اإلسالمية المحسوبة على القاعدة وطالبان. وضمن المجموعة متعددة األعراق، سرعان ما برز 
أبو عمر إلى الصدارة، حيث كان يتحدث عدة لغات بطالقة، بما في ذلك اإلنجليزية والباشتو 

إلى أن أصبح أخيًرا أحد قادة جيش العدالة والتنمية حتى غادر إلى سوريا في عام والروسية، 
2015. 

، لعب أبو عمر دوًرا رائًدا في المفاوضات بين جبهة النصرة * ومجموعات 2016منذ نهاية عام 
راديكالية أخرى لالندماج في هيكل واحد، وهو ما أتاح لديه الفرص على األقل تولي مناصب 

ي القيادة، بالنظر إلى مكانة "واحد من أكثر المتطرفين شهرة" في سوريا. ومع ذلك، في رئيسية ف
يناير،  28، تمت تصفية التركستاني في هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار، وفي 2017يناير  1

 .يبقيادة أبو محمد الجوالن * (HTSتم إنشاء هيئة تحرير الشام )

 
 رإبراهيم منصو 

ُيعتبر إبراهيم منصور، الذي ال ُيعرف عنه أي شيء تقريًبا، رئيًسا لـلحزب في بعد وفاة أبو عمر، 
، تغيرت قيادة مقاتلي 2018سوريا. يالحظ بعض المراقبين أنه في النصف األول من عام 

األويغور؛ مما أثر أيًضا على الموقف العام تجاه المنظمات اإلرهابية األخرى. منذ ذلك الوقت، 
مي التركستاني أن ينأى بنفسه عن االنقسامات الداخلية بين الفصائل السورية يحاول الحزب اإلسال



من خالل الحفاظ على اتصاالت وثيقة مع هيئة تحرير الشام والمحافظة على الحياد النسبي مع 
 .ةالبقي

أبو محمد التركستاني وأبو عمر التركستاني،  -، وصل قادة جدد إلى سوريا 2018فبراير  24في 
سنوات من الخبرة القتالية في أفغانستان كجزء  10عم أن كل واحد منهم لديه أكثر من حيث ُيز 

من حركة طالبان، وأن أبا عمر التركستاني ُعيِّّن أميًرا لـ"الحزب اإلسالمي لتركستان" في سوريا، 
بعدما عمل في السابق كمدرب عسكري في "أكبر معسكر في إمارة أفغانستان اإلسالمية.. بما 

 ."ك تعليم مجاهدي األويغور من تركستان الشرقية ومجاهدي طالبانفي ذل

 

 ياالنقسام يضرب الحزب اإلسالمي التركستان
وبعد تأسيس قاعدة جديدة في سوريا، واجه "الحزب اإلسالمي التركستاني" ألول مرة في تاريخه 

سوري  -ا ، كان للجماعة فرعان مستقالن نسبيً 2018مشكلة االنقسام إلى فصائل، وحتى عام 
وأفغاني، يكمل كل منهما اآلخر، مع الحفاظ على الوالء لطالبان والقاعدة. بيد أن الصراع في 

، أعرب القائد العام للحزب 2016إدلب الكبرى أدى إلى خالفات بين األويغور أنفسهم، ففي عام 
فرع السوري عبد الحق التركستاني، عن استيائه من "الفتنة"، قائاًل إن االنقسام في صفوف ال

  للجماعة كان بيد الصين.

، والتي سبقها تغيير اسم جبهة النصرة 2017وتفاقم الوضع مع إنشاء هيئة تحرير الشام عام 
والنأي بالنفس عن القاعدة، حيث دعمت قيادة "الحزب اإلسالمي لتركستان" هيئة تحرير الشام 

المسلحة. ردا على ذلك، اتهم المسلحون  في نزاعاتها مع حلفائها السابقين، بما في ذلك االشتباكات
جماعة األويغور بخيانة القاعدة والقسم السري المزعوم ألبي محمد الجوالني، رغم عدم  ،الغاضبين

وجود دليل على ذلك. ودعا بعض أعضاء الحزب إلى التعاون مع جماعة حراس الدين التي ظلت 
والتي تتماشى بشكل أكبر مع مصالح األويغور في رأيهم ملتزمة بأفكار "الجهاد العالمي" للقاعدة، 

 .نالمتطرفي



دعم جزء من مقاتلي "الحزب اإلسالمي لتركستان" جماعة "جند األقصى" المرتبطة بـ"القاعدة" 
. وفي 2018و"الدولة اإلسالمية"، وانتقلوا بعد ذلك إلى "أنصار التوحيد" التي تشكلت في مارس 

يم الراديكالي األويغوري، عبد الحق التركستاني، وثيقة انحاز ، أصدر القائد العام للتنظ2016عام 
فيها رسمًيا إلى جانب القاعدة في نزاعها مع الدولة اإلسالمية، وأدان مقاتلي داعش بوحشيتهم، 
وانتقد أولئك الذين انضموا إلى "الخالفة غير الشرعية" ودعا األويغور المقاتلين في صفوفها 

 ."لصالحةلالنضمام إلى "الجماعات ا

، تمكنت القيادة من وقف تفتيت فرع "الحزب اإلسالمي 2018منذ النصف الثاني من عام 
لتركستان" في سوريا، وأصبح االلتزام بإيديولوجية القاعدة أكثر تأكيًدا، ولكن في الوقت نفسه، 

  ظلت العالقات أقرب مع هيئة تحرير الشام، الحليف الرئيسي في المنطقة.

م الدولي للمقاتلين األويغوريين إلى حد كبير بنفسه عن المشاركة المباشرة في لقد نأى التنظي
االقتتال الداخلي بين الفصائل السورية، وبدأ في التوسط بشكل متزايد في النزاعات بين مختلف 
اإلسالميين الراديكاليين، بما في ذلك من خالل إقامة حواجز على الطرق مع مقاتليها في المناطق 

ع عليها. غير أن الشواهد تشير إلى عدم وجود سبب لالعتقاد، أن الفرع السوري لـ"الحزب المتناز 
اإلسالمي لتركستان" قد تخلى عن والئه لعبد الحق التركستاني، المرتبط مباشرة بطالبان والقاعدة، 

اوية إذ ال يزال ُينظر إلى األنشطة اإلرهابية في جنوب آسيا والشرق األوسط على أنها أجزاء متس
 ."ومتكاملة من نفس الصراع داخل أيديولوجية "الجهاد العالمي

 

 مالحزب اإلسالمي التركستاني وهيئة تحرير الشا
يتحالف الحزب اإلسالمي التركستاني بشكل وثيق مع هيئة تحرير الشام، حتى بعد الخالفات 

ادًة معلومات واالقتتال الداخلي الذي تسبب في زعزعة صفوف الجهاديين، وال ينشر الحزب ع
حول التسلسل الهرمي للقيادة في سوريا، ولكن في أوائل العام الماضي قدمت إحدى المنشورات 



تم إرسال اثنين من قادة الحزب اإلسالمي التركستاني  2018الجهادية بعض األفكار، ففي فبراير 
 .االجديد من أفغانستان إلى سوري

عديد من المنظمات الجهادية األخرى، مخططات ال ينتج الحزب اإلسالمي التركستاني، مثل ال
تنظيمية للجمهور، وغالًبا ما يكون التسلسل الهرمي للجماعات الجهادية مبهًما، لكن جرى تسمية 
أبو عمر التركستاني "األمير العام" للحزب، بعدما شغل عدًدا من "المناصب" في الحزب اإلسالمي 

هذا الدور، "ساهم في العديد من العمليات الكبرى"، بما  التركستاني أثناء قتاله في أفغانستان. في
في ذلك "تدريب اآلالف من مجاهدي األويغور من تركستان الشرقية ومجاهدي طالبان". عالوة 
على ذلك، أشاد دوغو تركستان بولتيني بمعرفة أبو عمر بـ"العمليات العسكرية" و"الخبرة اإلدارية"، 

 .سلحة الثقيلة والخفيفة في مناطق الحرب"واصفًا إياه بأنه "خبير في األ

أما الشخصية الثانية التي انتقلت من أفغانستان، فهو أبو محمد التركستاني، الذي كان بمثابة 
"قائد عسكري"، في سوريا، وهو معروف بـ"خبرته العملياتية" التي تزيد عن عقد من الزمان؛ ألن 

ى إلى "توجيه العديد من المشتركين بنجاح. العمليات "عقله الحاد" في "المناورات التكتيكية" قد أد
 ."التي نفذها العديد من طالبان واألويغور األتراك في إمارة أفغانستان اإلسالمية

يبقى أن نشير إلى أن تغيير قيادة الحزب اإلسالمي التركستاني في سوريا مهم ألسباب متعددة، 
التركستاني في أفغانستان وسوريا، إذ انتقل حيث يوضح االرتباط بين عمليات الحزب اإلسالمي 

المحاربان القدامى في الحزب اإلسالمي التركستاني من خدمة طالبان )أي "إمارة أفغانستان 
  .ماإلسالمية" المعلنة ذاتيًا( إلى قيادة الهجوم في بالد الشا

لقاعدة، لكن يجادل بعض المحللين بأن جهاد طالبان منفصل إلى حد كبير عن الجهاد العالمي ل
هذين الرجلين انتقال من تدريب مقاتلي طالبان إلى جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا، األمر 
اآلخر، بافتراض أنها كانت ناجحة، ُتظهر هذه الخطوة أن كبار مديري المنظمة في جنوب آسيا 

  يحتفظون بالقيادة والسيطرة على الفرع السوري للحزب.



يتمكن هذان الزعيمان الجديدان من فرض إرادتهما على الملف، فإن  على العكس من ذلك، إذا لم
قيادة الحزب اإلسالمي التركستاني قد تعرضت لضربة، بالنظر إلى أن بعض األعضاء قد رفضوا 
التغيير، لكن هذا ليس واضًحا على اإلطالق، كما أن ليس هناك ما يشير حتى اآلن إلى أن قادة 

الجدد قد أقسموا الوالء لرئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجوالني، الحزب اإلسالمي التركستاني 
 .قعلى الرغم من أن مجموعتهم تواصل القتال جنًبا إلى جنب في نفس الخند

ويمكن مالحظة التغييرات التي طرأت على قيادة التنظيم في سوريا، إلى كون كبار المديرين في 
الحزب اإلسالمي التركستاني في أفغانستان و/أو باكستان كانوا قلقين بشأن عالقة ذراعهم السوري 

هيئة مع هيئة تحرير الشام، خاصة بعد إعادة تسمية الجوالني لجبهة النصرة والتشكيل الالحق ل
  تحرير الشام التي أصبحت مشكلة.

من السهل أن نرى كيف يمكن أن يكون دور الحزب اإلسالمي التركستاني في االقتتال الداخلي 
مدعاة للقلق، مع مراعاة أن يكون  -الذي حرض هيئة تحرير الشام ضد حلفائها السابقين  -

مستقلة، وليس تحت السيطرة الحزب اإلسالمي التركستاني أراد ضمان بقاء مؤسسته السورية 
المباشرة للجوالني وهيئة تحرير الشام. مرة أخرى، تتطلب هذه النقطة بعض التكهنات، حيث إن 

 .مالمداوالت الداخلية للحزب محجوبة عن الرأي العا

، أصدر عبد الحق عدة مقاطع فيديو ُتظهر التزامه المستمر 2014منذ ظهوره مرة أخرى في عام 
، انتقد عبد الحق تنظيم الدولة اإلسالمية والفصيل المنشق عن الحركة 2016يونيو بالقاعدة، ففي 

اإلسالمية في أوزبكستان، الذي انضم إلى تنظيم الدولة "داعش"، وفي ذلك الفيديو، استنكر عبد 
الحق ما يسمى بـ"خالفة الدولة اإلسالمية" ووصفها بأنها "غير شرعية". وقال إن "الخالفة" المعلنة 

 .جانب "داعش" تفتقر إلى موافقة المجتمع المسلم واألساس الديني الضروري  من

، خاطب عبد الحق مباشرة قادة القاعدة وطالبان 2016وفي مقطع فيديو آخر صدر في أوائل عام 
ودعاهم إلى دعم "جهود الجهاد" في شينجيانغ. وضمت الصور المصاحبة لرسالته عدًدا من 

واهري، في األثناء بذلت حركة طالبان جهوًدا كبيرة إلبراز صورة شخصيات القاعدة بينهم الظ
مفادها أن اإلرهابيين األجانب لم يعودوا موجودين في البالد، قبل سيطرتها على أفغانستان وبعدها. 



عاد الدكتور أمين الحق، الرئيس السابق للحرس األسود التابع ألسامة بن الدن والذي كان رئيس 
ا بورا، إلى أفغانستان. تم تصوير الحق بالفيديو في قافلة كبيرة أثناء مرورها أمنه في معركة تور 

عبر نقطة تفتيش في والية ننكرهار شرق أفغانستان. ورافق حق قافلة كبيرة من مقاتلي طالبان 
 .ةمدججين بالسالح في سيارات دفع رباعي جديد

من المعروف أن العديد من المقاتلين األجانب، ومعظمهم من العرب، يقاتلون في صفوف الحزب 
اإلسالمي التركستاني في سوريا، بيد أن الحزب بدأ تحالًفا مع الجماعة الجهادية، فرقة الغرباء، 

ابي، ، وفًقا للمحلل الفرنسي هيستوريكوبلوج. والفرقة التي يقودها الفرنسي عمر دي2015في عام 
وهو إرهابي عالمي تربطه الواليات المتحدة بتنظيم القاعدة، يقاتل أعضاؤها في ظل هيكل قيادة 
الحزب اإلسالمي التركستاني، حيث جرى رصد العديد من المقاتلين الفرنسيين، ومن المفترض 

 .ءأن يكون معظمهم أعضاء في فرقة الغربا

 

  العالقة مع تركيا
بالنظر إلى عالقات الصين في الشرق األوسط الكبير، حيث تتجاهل  العالقة مع تركيا غير نمطية

الدول ذات األغلبية المسلمة محنة األويغور لصالح عالقة قوية مع بكين، إذ ال ُيعرف سوى القليل 
عن دعم الشرق األوسط للمجتمعات المسلمة في الصين، وهي أيًضا سمة من سمات المجتمع 

، على الرغم من التصريحات العرضية عن األويغور، القليل الجهادي، حيث ال تفعل القاعدة
 .لدعمهم أو نشر مواردها لتعزيز قضيتهم

ثمة قصة يرويها األويغور التركي المسمى "نورمامت"، تظهر قدًرا من العالقة المتأزمة بين 
الطرفين، حيث قال على منصة التواصل االجتماعي "فيسبوك"، إنه تعرض للضرب المبرح على 

سيف هللا حاجي، أحد مسؤولي الحزب اإلسالمي التركستاني، وثالثة آخرين؛ بسبب فتوى، كما  يد
جرى القبض على أعضاء الحزب اإلسالمي وهم يسطون على أموال األويغور األتراك العام 

 .زمن األفراد في السجن بتهمة االبتزا 4الماضي، وال يزال 



ائن للحزب اإلسالمي التركستاني المتعاون مع أمريكا، تستمر خيانات عبد الحق الموال، الزعيم الخ
وذراعه في تركيا، إبراهيم منصور، في الظهور يوًما بعد يوم. وفي التسجيل الصوتي المسرب 
على مواقع التواصل االجتماعي من فرع دمشق للحزب اإلسالمي التركستاني، اعترف أنه ال يمكن 

  منع فتنة إبراهيم منصور.

)ال يمكننا منع فتنة إبراهيم وانفصاله وسلوكه تجاهنا. لقد اتصل بي سرا في ذلك  ترجمة الخطاب:
اليوم، وقلت حسنا وذهبت. إنهم يعملون متخفيين، وأنا أعرف كل ما يفعلونه. أفعالهم ال تجلب 
أي خير لألمة. ثم كنت قد أنهيت مهمتي. هذا هو ملخصي بعد رؤية ما فعلوه هنا لبضع سنوات، 

 .أشخاص في تركيا( 5ضيع هذه األمة. ُيزعم أنه قطع رؤوس وآمل أال ت

أشخاص في تركيا، فضاًل  5وتشير الصحافة التركية إلى أن الحزب االسالمي التركستاني ذبح 
عن االعتراف بجرائم القتل والسرقة واالبتزاز التي ارتكبوها. والجرائم التي ُيزعم أن الحزب اإلسالمي 

 :ر كما يليالتركي ارتكبها هي باختصا

 .قطع رؤوس الناس وقتلوا 1-5 

 .أخذ أوالده إلى داعش -2 

 .سرق األويغور األتراك أموال األغنياء وابتزوها -3 

 ردوال 5000أشخاص في منزل واالستيالء على  8احتجز  -4 

 .دوالر 65000جرح أحد األويغور بمسدس وأخذ  -5 

 .نوكيلو ذهب من األويغور في زيتين بور  4سرقوا  -6 

 .سنوات 5قاموا بابتزاز األويغور وسرقتهم وقتلهم وخطفهم وتهديدهم وابتزازهم لمدة  -7 

 .قطعوا رأس عبد الرحمن بن جمعة أقصو -8 

 .قطع رأس األويغور يوسف الذي كان وكيل عقارات بجوار مسجد زيتين بورنو أولو -9 



 .سرقوا أموال األويغور الذين لديهم أموال -10 

 .فقد مالم في مطوحقتل و  -11 

 .عاما( 16قتل حافظ عبد الوهاب عبد الفاريس ) -12 

 .هددوا بقتل زوجاتهم وأطفالهم -13

 .أربعة أثرياء بالمال هربوا إلى الجزيرة العربية للتخلص منهم -14 

 .ألف دوالر 200يدعي أن أحد األويغور الذي فر إلى الجزيرة العربية استولى على  -15 

إلسالمي التركستاني جرائم قتل األويغور في كازاخستان سابقا، ولم تظل جرائم ارتكب الحزب ا
القتل هذه مخفية، ألن األويغور األتراك كانوا أقوى قلياًل في كازاخستان من تركيا. األويغور 
األتراك، الذين أرادوا تنفيذ عملية ضد الصين من كازاخستان، تفرقوا بعد جرائم القتل هذه، ولم 

  من فعل أي شيء. يتمكنوا

وذكرت الرابطة اإلسالمية التركستانية، في بيان لها، أنها تعرضت للتهديد من قبل الحزب 
اإلسالمي التركستاني. وقال إركين عزيز )مؤسس الرابطة العالمية للمضطهدين والمهاجرين(، إن 

الذي يديره األويغور األتراك.  Sefaköyفي  Eminعمليات الخطف والقتل هذه جاءت من مطعم 
كيلوغرامات من الذهب، وجرى ضبط اثنين منهم، وأن رأس هذه العصابة  4نهم سرقوا وذكر أ

 .كان الحزب اإلسالمي التركستاني والزعيم المتعاون مع داعش إبراهيم منصور

وقال أحد األويغور األتراك إنه تعرض للتهديد عبر "واتساب" وأن حياته كانت في خطر، بعد 
أشهر،  3عاًما، إلى داعش لمدة  16نهم أخذوا ابنه صاحب الـمشاركة أحد الضحايا وهو يقول إ

حيث تقدم بشكوى إلى النائب العام، وعندما ضغط مكتب المدعي العام ومكافحة اإلرهاب على 
  هؤالء األشخاص، جاءوا إليه وهددوه.

ويضيف ضحية آخر إنهم هددوه وطفله بالقتل: "سوف يقطعون رأسي على الفور... لقد فعلوا كل 
كيلوغرامات من الذهب من األويغور في زيتين  4يء في اسطنبول، وسرقوا الناس. سرقوا ش



شخًصا هنا. إذا انتهى هؤالء، سيرى األويغور الشمس في اسطنبول. بسبب  15بورنو.. هناك 
هؤالء، ال أحد يستطيع رؤية الشمس. إذا قلت شيًئا ما، فإنهم يهددون زوجتك وطفلك على الفور 

من األويغور األغنياء ممن لديهم أموال إلى  4-3ك. ال أحد يستطيع الكالم. هرب بأنني سأقتل
ألف دوالر من أموال  200ألف دوالر من أموال أحدهم، وسرق  500الجزيرة العربية. سرق 

اآلخر. بعد سرقة أموالك، يجلبونها إلى البحر ويقولون إنهم سيقطعون رأسك ويرمونها في البحر، 
 .الكثير من الناس يفعلون ذلك بهذه الطريقة"ويخيفونك. هناك 

أما الواقعة الشهيرة، التي هزت وسائل التواصل االجتماعي، قصة هروب أمير حزب تركستان 
اإلسالمي إبراهيم منصور ومعه مليون دوالر، المعروف أيًضا باسم حركة تركستان الشرقية 

اب، ال يزال في تركيا على قائمة اإلسالمية. ورغم أن أمريكا أزالت الحزب من قائمة اإلره
 ."اإلرهاب

 

  اإلعالم التركستاني
ال يخفي مقاتلو األويغور في موادهم الدعائية حقيقة أن الغرض من مشاركتهم في صفوف 
الجماعات األجنبية المتطرفة هو اكتساب خبرة الحرب من أجل العودة إلى وطنهم وتحقيق 

  هذا التهديد خطيًرا للغاية.استقاللهم، فيما تعتبر الحكومة الصينية 

وإلى جانب الجهود العسكرية السياسية في المنطقة، وتكثيف العالقات مع الهند وماليزيا وباكستان 
وأفغانستان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان، وتعزيز الوجود العسكري في مناطق حساسة 

ز األمن، بهدف القضاء على مثل ممر واخان، تلجأ الصين إلى إجراءات قوية ووحشية لتعزي
 .بالقاعدة االجتماعية لالنفصال والتطرف الديني واإلرها

بيد أن اآللة اإلعالمية للتنظيم تجد منفًذا عبر الفضاء اإللكتروني، حيث تنشر الحركة مجلة على 
إصداًرا حتى اآلن، كانت آخر نسخها  23اإلنترنت بعنوان "تركستان اإلسالمية"، والتي أنتجت 



أوائل يونيو الماضي، وتغطي األعداد األربعة األخيرة منها الفترة التي سبقت االقتتال الداخلي في 
 .في سوريا وبعده، وهي مليئة باإلشارات إلى القاعدة وطالبان

كما في األعداد السابقة، احتوى العدد الثالث والعشرون من المجلة على إدانات متعددة للحكومة 
ح أن الحزب اإلسالمي التركستاني يرى عملياته كجزء من الجهاد الصينية، لكن العدد يوض

العالمي، وأن الحكومة الصينية بعيدة عن أن تكون هدفها الوحيد، وجرى التأكيد على هذه النقطة 
 .يفي "فتوى" من ثالث صفحات كتبها منّظر معروف باسم الشيخ أبو عبد الرحمن الشام

ساءلون أين يجب أن يشنوا الجهاد، سواء في الداخل في كان للشامي نصيحة بسيطة لألويغور يت
غرب الصين أو في أي مكان آخر في الخارج، قائاًل: "يجب على مجندي األويغور اختيار )أقرب 
موقع( يمكنهم الوصول إليه، ما لم يواجهوا )عقبات( في االنضمام إلى القتال. في هذه الحالة، 

  د".يجب أن يذهبوا إلى )مكان أبعد( للجها

واتبع الجهاديون األويغور هذه النصيحة، حيث إن الغالبية العظمى من عمليات الحركة خارج 
الصين، في المقام األول في أفغانستان )موقع يسهل الوصول إليه( وسوريا. تتعامل أدبيات الحزب 

س الصراع اإلسالمي التركستاني مع ساحتي القتال على أنهما أجزاء متكافئة وقابلة للتبادل من نف
 .ةالجهادي العام، وفتوى الشامي تؤكد أن قضية الحزب اإلسالمي التركستاني ليست إال قومي

، أحد المؤلفين الذين ظهروا في المجلة يثني على عضو الحركة الذي قتل، ُيعرف باسم "أبو عيشة"
وُيزعم أنه ُسجن في الصين خالل شبابه، لكنه هاجر الحًقا إلى سوريا، حيث كان من بين الكادر 
األول من مقاتلي الحزب اإلسالمي التركستاني. قاتل أبو عيشة في معارك متعددة، بما في ذلك 

  في جسر الشغور وحلب، وُقتل في النهاية.

كستاني في معركة حندرات في حلب بأنهم "كفار ويصف كاتب التأبين أعداء الحزب اإلسالمي التر 
عالميون"، مع قوات مأخوذة من روسيا وإيران وحزب هللا )حزب الشيطان من لبنان( ومليشيات 

 .نشيعية مختلفة )رافضة( من أفغانستان وباكستا



العدد العشرين من مجلة تركستان اإلسالمية مليء باإلشارات إلى قادة القاعدة وشخصيات أخرى 
رجتها القاعدة في برنامجها. ثالث صفحات مخصصة للحلقة التاسعة من مسلسل الربيع أد

  اإلسالمي أليمن الظواهري، حيث أشاد زعيم القاعدة بالحزب اإلسالمي وقادته مطواًل.

وأشاد الظواهري بأبو محمد التركستاني )حسن محسوم(، زعيم الحزب اإلسالمي التركستاني الذي 
كد مرة أخرى أن الجهاديين األويغور كانوا موالين لطالبان، التي وظَّفها كثقل ، وأ2003ُقتل عام 

موازن لتنظيم الدولة اإلسالمية، كما أشاد الظواهري بدور الحزب اإلسالمي التركستاني في الحرب 
  .السورية

 

 افي سوري يالتركستان يحزب اإلسالمالأهداف وجود 
ي سوريا للترويج لمهمته االنفصالية والتأكيد على استغل الحزب اإلسالمي التركستاني وجوده ف 

مؤهالته الجهادية، وهو ما حقق بعض النجاح، حيث زاد الوعي بالحركة االنفصالية في شينجيانغ، 
باإلضافة إلى "مآثرها" العسكرية من خالل قسم اإلعالم في صوت اإلسالم والتغريدات المنتظمة، 

  لمحملة.باإلضافة إلى عدد من مقاطع الفيديو ا

ورغم أن التنظيم يصدر بشكل دوري مقاطع فيديو مدتها ساعة باللغة األويغورية، باإلضافة إلى 
محتوى بلغات أخرى مختلفة، فإن حقيقة أن الكثير من دعاياه ُتنشر باللغة العربية تشير إلى أن 

قعها داخل المنظمة تسعى إلى حشد الدعم في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، من أجل تأمين مو 
"مجتمع متخيل" عابر للحدود الوطنية، وهو الحركة الجهادية السنية المدّولة، إذ يبدو لها أن 
االعتراف على نطاق واسع بشرعيتها وفعاليتها القتالية أمر ضروري الستمرار تمويلها ودعمها من 

عتماد الحزب الرعاة المتعاطفين خارج القاعدة، وهي قضية ذات أهمية مركزية كما يتضح من ا 
 .ااإلسالمي التركستاني على المنظمات األخرى عند العمل في سوري

تشير دعاية الحزب اإلسالمي التركستاني إلى أن الهدف النهائي للحركة يظل تحرير شينجيانغ. 
ومع ذلك، فإن أي تحرك إلعادة القتال إلى وطنه بعد مغادرة سوريا سيواجه صعوبات شديدة. كما 



عن االعتماد على الشبكات التي تتخذ من الصين مقرًا لها، فقد جرى زرع قيادة لوحظ، بعيًدا 
الحزب اإلسالمي التركستاني منذ فترة طويلة في شمال وزيرستان، مما يعني أن آليات صنع القرار 
الخاصة به قد ابتعدت بشكل أساسي عن شينجيانغ. ومع ذلك، حتى قاعدة العمليات هذه أبعد ما 

  .ناتكون عن األم







 



 


