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و“جهاده” في سوريا



الحزب التركستاني اإلسالمي و“جهاده” في سوريا

Party's  jihad  in  Syria( بــعــنــوان  ــة  دراسـ األمــريــكــي   )Long  War  Journal( مــوقــع   نشر 
The Turkistan Islamic(، تناول فيها الباحث ثوماس جوسيلين وضع الحزب اإلسالمي التركستاني 
وعالقته  انشقاقات،  من  صفوفه  في  وقع  وما  الشام،  تحرير  لهيئة  بيعته  حول  أشيع  وما  سوريا  في 
اإللكترونية  المرئية والمواقع  بالحزب األم وسط وجنوب أسيا، وذلك من خالل تتبع وتحليل اإلصدارات 

التابعة للحزب ولتنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
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بهدف   )2018 مايو   21( الحزب  نشره  ساعة  مدته  مرئي  إصــدار  على  رئيسة  بصورة  الباحث  واعتمد 
استنهاض المسلمين في الغرب للهجرة إلى سوريا والجهاد فيها، مشيرًا إلى أن الحزب الذي ينتمي 
العالمي  الجهاد  العسكرية في سوريا ضمن حركة  عملياته  أطر  قد  األويغور  لعرقية  أعضائه  معظم 
تنظيم  عن  الشام(  تحرير  )هيئة  للحزب  الكبرى  الشقيقة  فيه  تنأى  الــذي  الوقت  في  وذلــك  للقاعدة 
القاعدة، ويعكس ذلك تناقضًا صارخًا بين إعالم الجماعتين خاصة وأن الهيئة والحزب حليفان ميدانيان 
وثيقان، حيث اصطف مقاتلو الحزب التركستاني إلى جانب الهيئة في القتال الداخلي الذي ضرب صفوف 

المعارضة.

وبدأ الحزب إصداره المعنون “هجرة إلى اهلل” بمقولة أسامة بن الدن: “إن األمة تقف خارج المعركة، وتحتاج 
إلى خطاب يتناسب مع وضعها، فاألمة هي مدد المجاهدين، وينبغي الترفق بالناس في طرح األمور 
الشائكة وتجنب الهجوم الصارخ والنقد الساخر أو التحقير”، ويهدف ذلك االقتباس إلى إرشاد المجاهدين 
بأنهم جزء من جمهور عالمي مسلم، وال شك في أن تعصب التنظيم وممارسته العنف داخل البلدان 
الرفق بهدف كسب  إلى  الجماهير منهم، مما دفع بقياداتهم للدعوة  المسلمة قد نفر  األغلبية  ذات 

متطوعين جدد.

والحظ الباحث أنه في مقابل اللين تجاه الشعوب المسلمة؛ فإن اإلصدار قد صب هجومه نحو الغرب، 
عارضًا مشاهد من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 إلى جانب صور غربيين يطالبون بحقوق 
عبر  أرواحهم  لتطهير  الغربيين  المتطوعين  ودعوة  للغرب  األخالقي  االنحالل  إظهار  بهدف  المثليين 

القدوم للجهاد في سوريا.

أما على األرض فقد واجه الحزب التركستاني اتهامات من قبل جهاديين معارضين لهيئة تحرير الشام 
بالخضوع للجوالني، والقتال إلى جنبه رغم انفصاله عن تنظيم القاعدة ونقض بيعته للظواهري، واُتهم 
أعضاؤه بأنهم بايعوا الجوالني سرًا رغم عدم صحة ذلك، إال أن الخالفات القائمة في صفوف الجهاديين 
قد دفعت بقيادة الحزب التركستاني األم الستقدام عناصر من أفغانستان إلى سوريا بهدف ترجيح كفة 

تنظيم القاعدة والتغلب على مشاكلهم الداخلية مع هيئة تحرير الشام. 

وتشير جميع األدلة إلى أن الحزب ال يزال يدين بالوالء لتنظيم القاعدة، فبخالف إشاعة مقتله عام 2010؛ 
ظهر أمير الحزب عبدالحق التركستاني )وهو جهادي مخضرم وعضو في مجلس شورى القاعدة منذ 
2005( عامي 2014 و2015 كقائد للحزب، وأثنى الظواهري عليه وعلى حزبه مرارًا، وعول عليه كثيرًا 
تزال  ال  حين  في  الدولة،  لتنظيم  واالنضمام  القاعدة  تنظيم  عن  األويغور  المجاهدين  انشقاق  لمنع 
أدبيات الحزب تنظر إلى الحرب في أفغانستان وسوريا باعتبارها قضية واحدة، وتستمر مجلة الحزب في 

التسويق للقاعدة ومنظريها باعتبارهم قادة للجهاد العالمي.

وتوقع الباحث أن ال تقف قصة الحزب التركستاني في سوريا عند هذا الحد، بل رجح حدوث انشقاقات في 
صفوفه، وعدم قدرته على االستمرار في والئه لتنظيم القاعدة، فالمشروع الجهادي في سوريا تكتنفه 
بالجهاديين  ديفع  مما  والفصائل،  الجماعات  بين  البيعات  وتعدد  الــوالءات  تحول  الناتجة عن  الفوضى 

إلعادة تنظيم صفوفهم في ظل تنامي مشاعر الضغينة ضد هيئة تحرير الشام. 
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 فهم إستراتيجية األسد

في  الماضي  فبراير  شهر  في  التركستاني  الحزب  انخرط 
القتال إلى جانب هيئة تحرير الشام ضد جبهة تحرير سوريا 
وكالهما  الشام،  وأحــرار  زنكي  الدين  نور  حركة  تضم  التي 
هيئة،  إلى  تحولها  قبل  النصرة  جبهة  مع  تحالف  في  كانا 
الفصائل  كانت من ضمن  الزنكي  حركة  فإن  الحقيقة  وفي 
اختالفات  نتيجة  تحالفها  أنهت  لكنها  للهيئة،  المؤسسة 

عميقة مع مشروع الجوالني.

وفي رد على انتقاد جبهة تحرير سوريا للحزب التركستاني 
باالصطفاف مع الهيئة؛ رد الحزب ببيان )22 فبراير( أنكر فيه 
مقاتليه  أن  وأكد  األخــرى،  الفصائل  ضد  القتال  في  انخراطه 
اندلع  حينما  األســـد  نــظــام  مــواجــهــة  فــي  مرابطين  كــانــوا 
القتال، واتهموا بعض الفصائل بمهاجمة إحدى نقاط الحزب 
بالرشاشات الثقيلة والهاونات، ما اضطر مقاتلي الحزب للرد 
على مصدر النيران، خاصة وأن قياداته قد تعرضت لمحاوالت 

اغتيال متكررة في الشمال السوري المحرر.

أن  مدعيًا  الداخلي،  لالقتتال  كضحية  نفسه  الحزب  وصــور 
مزاعم مشاركته “في البغي” كانت “مضللة”، وأنها مستمرة 
المحررة،  المناطق  في  النقاط  معظم  على  المرابطة  في 
وأكد استمراره في التحالف مع الهيئة التي قاتل معها في 
األخرى  الفصائل  النصرة، ووبخ  أيام جبهة  واحد منذ  خندق 
تحرير  هيئة  حاولت  حيث  الصف،  توحيد  في  فشلها  على 
الشام تشكيل تحالفات عامي 2016 و2017، لكن الفصائل 

رفضت مبادرة الجوالني.

باالعتداء على هيئة تحرير  السماح  الحزب: “عدم  بيان  وأكد 
نقف  فلن  إخواننا  على  الهجوم  توسع   حالة  وفــي  الشام، 
التي حققها  المكاسب  األيدي ولن نسمح بضياع  مكتوفي 

الجهاد المبارك على أرض الشام بعد كل هذه التضحيات”.
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التالي اليوم  في  صــدر  ببيان  سوريا  تحرير  جبهة  قبل  من  ردًا  التركستاني  الحزب  بيان   واستدعى 
السوري  الشعب  على  البغي  في  شاركوا  التركستاني  الحزب  من  قليل  “غير  فيه:  اتهم  فبراير(   23(
وفصائله الثورية بالدبابات والسالح الثقيل مما اضطر الثوار بسبب هذا الهجوم للتصدي ألول مرة إلخوة 
أحببناهم وقدرنا تضحياتهم وبطوالتهم، وكانوا -وال زال الصادقون منهم- أغلى عندنا من أرواحنا 
وأنفسنا”، وأبدت الجبهة رغبتها في عقد جلسة عاجلة لمراجعة ما جرى وضمان عدم تكراره، منتقدة 

تبني الحزب لرواية الهيئة التي رفضت االحتكام للشرع.

الشام  داخل  التركستاني  اإلسالمي  الحزب  قيادة  في  “لإلخوة  النصح:  سوريا  تحرير  جبهة  بيان  ووجه 
الفصائلية  لمصالحه  استخدامهم  يريد  من  خلف  االنجراف  من  بالحذر  الشفقة  ملؤه  نصحًا  وخارجه 
الضيقة... ونطمع في مجاورتهم ومساكنتهم في بالدنا إلى ما شاء اهلل”. لكنهم في حال االستمرار 
في “مطاوعة البغاة وعداوة أهل الشام لن يجدوا إال سيوفًا ندفع بها هذا الظلم ما استطعنا وقلوبنا 

تبكي ألمًا لذلك”.

وبعد يومين )25 فبراير( أصدرت الجبهة بيانًا آخر غيرت فيه طريقتها في مخاطبة الحزب التركستاني 
على  للمحافظة  السوريين  ودعت  االقتتال  العتزال  دعوتها  على  للحزب”  الشرعية  “القيادة  وشكرت 

عالقات طيبة مع المهاجرين وعدم التعميم حال وجود حاالت فردية شاذة.
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جهاديون أخرون ينتقدون الحزب اإلسالمي التركستاني

مؤكدين  التركستاني،  للحزب  انتقادهم  من  الجهاديون  الناشطون  زاد  المواجهات،  تلك  أعقاب  في 
الفرع السوري للحزب قد أصبحت تحت سيطرة الجوالني، واستشهدت الدراسة بما ورد في  أن قيادة 
أمواالً  األخير  الجوالني سرًا بعد أن دفع  التركستاني بمبايعة  الحزب  اتهم  الذي  الشام”  حساب”مزمجر 

طائلة لشراء والئهم.

والذي  النصرة  لجبهة  السابق  الشرعي  المسؤول  الحموي”  “صالح  بحساب  الدراسة  استشهدت  كما 
يكتب على تويتر تحت مسمى “ُأس الصراع” الذي اتهم الحزب التركستاني بزج قواته في ريف حلب 
الغربي إلنقاذ الجوالني، وبقصف المدنيين بصواريخ الفيل والدبابات، ضاربين بفتوى الشيخ المحيسني 
أنه يمثل مرجعية شرعية لهم. ونشر الحموي إدانة المحيسني لالقتتال  الحائط رغم ادعائهم  عرض 
واستخدام السالح الثقيل، واتهم القائد العسكري للحزب المسمى” أبو عبداهلل” بأنه مجرد دمية بيد 

الجوالني.
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تحذيرات للحزب من أفغانستان وباكستان

في وسط هذه العاصفة صدرت تحذيرات للحزب التركستاني لنصرة سوريا من أصوات جهادية تحظى 
باحترام واسع لدى األويغور واألوزبك، وعلى رأسها رسالة صوتية من أبو ذر البورمي، وهو عضو سابق 
في حركة أوزبكستان اإلسالمية المرتبطة بالقاعدة وسط وجنوب آسيا بما في ذلك طالبان باكستان، 
حيث نصح المهاجرين باعتزال القتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا، مستشهدًا بأدلة 
من القرآن والسنة بعدم جواز قتل النفس بغير الحق وما سيترتب على ذلك من عذاب في النار، ونصح 
المهاجرين بأن: “حربنا موجهة ضد الروس والصينيين واألمريكيين وليست موجهة للمسلمين”، وأكد 
المنخرطين فيه مسلمون، وحذر من  أنفسنا” ألن كل  الهيئة والجبهة هو: “قتال ضد  القتال بين  أن 
ر مستمعيه بأنهم مهاجرون “لنصرة الشام وأن من شاركوا في  التهاون في إراقة الدم المسلم، وذكَّ

االقتتال قد احتملوا وزرًا كبيرًا”.

وسرعان ما استجابت بعض الجماعات الجهادية لتحذيرات أبو ذر، حيث بادرت كتيبة اإلمام البخاري، وهي 
جماعة أوزبكية تقاتل في سوريا، إلى نشر رسالة أبي ذر، فيما أدانت عدة فصائل بمن فيها جبهة تحرير 

سوريا إدراج الواليات المتحدة لكتيبة اإلمام البخاري على قوائم المنظمات اإلرهابية. 

ولم تكن كتيبة اإلمام البخاري هي الوحيدة التي كان أبو ذر يريد أن ُيسمعها رأيه حيث كان خطابه 
موجهًا بالدرجة األولى إلى الحزب التركستاني ألن انخراطهم في الصراع بين الجبهة والهيئة قد فاقم 

األزمة. 
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قيادة جديدة للحزب من أفغانستان

ونقلت الدراسة عن موقع “نشرة تركستان الشرقية” الذي ينشر بشكل منتظم للحزب التركستاني 
قوله إن قادة جدد للحزب وصلوا إلى سوريا، هم أبو عمر التركستاني وأبو محمد، ووصفتهم بأنهم 

يتمتعون بخبرة تزيد عن عشر سنوات من القتال في صفوف طالبان.

ووفقًا للموقع فقد تمت تسمية أبو عمر “القائد العام” للحزب، وذلك باعتبار أسبقيته، حيث تقلد عددًا 
أكبر  في  العسكري  التدريب  مسؤول  منصب  شغل  كما  األم،  التركستاني  الحزب  في  المناصب  من 
معسكر تدريب في مناطق سيطرة طالبان، حيث أسهم في تدريب آالف المجاهدين األويغور القادمين 
من تركستان الشرقية إضافة إلى تدريب مقاتلي طالبان، ولديه خبرات تدريبية وعملياتية في السالح 

الخفيف والثقيل في مناطق الحروب.

يتمتع  للحزب في سوريا، حيث  العسكري  القائد  لتولي منصب  جاء  فقد  التركستاني،  أبو محمد  أما 
خالل  التكتيكية”  “المناورات  وفي  العسكرية،  العمليات  مضمار  في  الزمن  من  عقد  على  تزيد  بخبرة 

العمليات المشتركة التي نفذها مقاتلو طالبان واألويغور في أفغانستان.

وعلى الرغم من أن اإلعالن عن التغيير في القيادة لم تصدر عن مصدر رسمي من الحزب إال أن موقع 
“نشرة تركستان الشرقية” ُيعتبر موثوقًا لديهم، كما أن الحزب لم ُيكذب ما جاء في الموقع.

وعلى افتراض صحة ما جاء في الموقع المحسوب على الحزب التركستاني، فإن التغير في قيادة الحزب 
يعتبر أمرًا مهمًا لعدة أسباب أبرزها: 

القائدين  كال  إن  إذ  ســوريــا،  في  وفرعه  أفغانستان  في  الحزب  عمليات  بين  الصلة  على  التأكيد   -1
المخضرمين جاءا من الخدمة في صفوف طالبان لتولي القيادة في الشام، وقد توليا مناصب مهمة 

في تدريب مقاتلي طالبان، وتم إرسالهما بعد ذلك ليقودا مجموعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا.

الفرع  يزالون يسيطرون على  ال  القادة في جنوب آسيا  أن كبار  الطريقة  القيادة بهذه  2- يدل تغيير 
السوري للحزب ويديرونه، خاصة وأنه لم تظهر أية مقاومة أو رفض للتغيير من قبل عناصر الحزب في 

سوريا. 

3- لم يظهر أي دليل على مبايعة القيادة الجديدة للجوالني حتى وإن استمر الفصيالن في القتال جنبًا 
إلى جنب.

4- أكدت تلك الحادثة عدم رضا قادة الحزب في أفغانستان وباكستان من دور الحزب في االقتتال إلى 
القاعدة في  التأكيد على استقالل مشروع  القيادة بهدف  الجبهة، حيث تم تغيير  الهيئة ضد  جانب 

سوريا وأنه ليس خاضعًا لسيطرة الجوالني.
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وأوضح موقع “نشرة تركستان الشرقية” )Doğu Türkistan Bülten(  أن القائدين الجديدين، أبو عمر 
التركستاني و أبو محمد التركستاني يسيطران بشكل مطلق على الذراع السورية للحزب، حيث نص 
الخبر على أن: “القائدين الجديدين على سيطرة تامة على مقاليد الحزب ولديهما الصالحية والتفويض 
للبت في كل االتفاقيات، وينبغي أن تمر جميع أنواع التواصل واالتفاقيات والعقود مع األويغور الترك عبر 
هذين القائدين الجديدين”. وحذر الموقع الموالي للحزب بأنه ينبغي إعادة التفاوض على أية اتفاقات 
سابقة مع القائدين الجديدين وأن القائدين اللذين تم إعفائهما لم يعد لهما صالحية أو سيطرة على 

فرع الحزب في سوريا.

وإذا صح خبر مبايعة بعض قيادات فرع الحزب التركستاني في سوريا للجوالني -كما ذكر أحد المغردين 
الجهاديين- فإن الهدف من هذا التغير هو منع انضمام بقية كوادر الحزب من االنضمام للهيئة.

اإلصدار المرئي للحزب )21 مايو 2018(

يأتي اإلصدار بعد مرور شهرين من اشتراك الحزب في االقتتال إلى جانب هيئة تحرير الشام ضد جبهة 
تحرير سوريا، كجزء من عملية الترويج لجهوده باعتبارها جزءًا من الصراع الذي تخوضه القاعدة، وبصورة 
مغايرة للطريقة التي تروج بها هيئة تحرير الشام لنفسها، حيث دعى الحزب التركستاني المهاجرين 
للقدوم إلى سوريا، في حين تتقمص دعاية الهيئة النزعة الوطنية، وتغض الطرف عن الرموز القاعدية 

في منشوراتها في اآلونة األخيرة.

فعلى سبيل المثال؛ أصدرت جبهة النصرة -النسخة السابقة للهيئة- عام 2015 مقطع فيديو أسمته 
“ورثة المجد”، وطعمته بصورة رموز القاعدة وهجمات الحادي عشر من سبتمبر، لكنها بعد االنفصال 
عن التنظيم نزعت إلى التركيز على العنصر الوطني، في حين سارت دعاية الحزب التركستاني في 
إصدار “هجرة إلى اهلل” على شاكلة “ورثة المجد” في نشر اقتباسات من أقوال ابن الدن ولقطات لهجمات 
الحادي عشر من سبتمبر، واحتوى مقطع الفيديو على مقتطفات لشخصيات تستخدمها القاعدة مثل: 
سيد قطب، وعبداهلل عزام، وأنور العولقي، وأبو قتادة الفلسطيني، وعبدالعزيز الطريفي، وسليمان 

العليان.

ويكتسي إبراز الحزب التركستاني لشخصية العولقي أهمية كبيرة لكونه من أكثر الشخصيات القاعدية 
الناطقة باإلنجليزية تأثيرًا رغم مقتله عام 2011، وال تزال محاضراته في الحض على الجهاد متداولة في 
لمتطوعين  لقطات  التركستاني  الحزب  إصدار  تضمن  كما  هذا.  يومنا  حتى  التنظيم  عناصر  صفوف 

غربيين شرحوا فضائل الهجرة للجهاد وطوام المجتمعات الغربية.
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تصوير الجماعة كجزء من محور القاعدة-طالبان

اعتمدت الدراسة إلى نشرة إلكترونية يصدرها الحزب التركستاني 
 اإلســالمــي اســمــهــا “تــركــســتــان اإلســالمــيــة”، ُنــشــر منها حــتــى اآلن

في  وطالبان؛  للقاعدة  مراجع  إلى  النشرة  إحالة  ُمالحظة  عددًا،   23
في  الصينية  السياسات  النشرة  شجبت  والعشرون،  الثالث  العدد 
جزء  هو  الحزب  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدة  الشرقية،  تركستان 
من الجهاد العالمي وأن مواجهة الحكومة الصينية ليست الهدف 

األوحد للحزب.

لألويغور  الشامي  عبدالرحمن  أبو  وجهها  نصيحة  في  ذلك  ويأتي 
غرب  في وطنهم  ذلك  أكان  الجهاد،  يقيموا  أين  يتساءلون  الذين 
الصين أو في مكان آخر خارجها، حيث أكد أنه ينبغي على المجاهدين 
األويغور اختيار “أقرب موقع” يمكنهم الوصول إليه، ما لم يواجهوا 
الحالة يتعين عليهم  القتال، وفي هذه  “عقبات” في االنضمام إلى 
الذهاب إلى “مكان أبعد” للجهاد، ويبدو أن األويغور المجاهدون قد 
خارج  عملياتهم  من  كبير  جزء  يتركز  النصيحة، حيث  بهذه  أخــذوا 
إليها،  الوصول  أفغانستان لسهولة  الصين، وبشكل أساسي في 
الساحتين  هاتين  أن  الحزب  أدبيات  تــرى  حيث  سوريا  في  وكذلك 

متداخلتين ومتوازيتين.

كما احتوى العدد على وصف”مأثرة ألحد شهداء التركستان” سقط 
في حندرات، يكني بأبي عائشة، وكان من قادة الصف األول، وقاتل 
في عدة نقاط أبرزها جسر الشغور، وتم وصف األعداء بقوى “الكفر 
العالمي”، وعلى رأسهم تحالف الروس والمليشيات الشيعية التي 

تدعم نظام األسد.

وتضمن مقال آخر رسالة “من شبل تركستاني في سوريا إلى أمه في 
تركستان الشرقية” وردت فيه صورة “للشبل” في الفصل الدراسي، 
كما ورد مقال بعنوان “تركستان جزء من أمتنا” كتبها “أبو إبراهيم 
يعانونه  وما  الشرقية  تركستان  مظلومية  فيها  وتناول  األلماني” 

على يد “الوحوش الصينيين”.
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ُيعرف عنه  بريطانيا، والذي  المقيم في  السباعي  المصري هاني  للداعية  العدد نفسه محاضرة  وضم 
والؤه للظواهري، وتم نشر لقاءات معه حول تركستان في األعداد األخيرة من النشرة.

وتضمنت الصفحات األخيرة من العدد الثاني والعشرين سيرة إبراهيم الربيش الذي أصبح أحد منظري 
القاعدة وقادتها بعد أن ُأطلق سراحه من غوانتنامو وُقتل في غارة أمريكية عام 2015، باإلضافة إلى 
نشر أقوال لشخص قاعدي متوفى يدعى أبو يحيى الليبي، ورسالة للظواهري بعنوان: “أمة واحدة في 
حرب واحدة على جبهات متعددة” أكد فيها شرعية وجود المقاتلين األجانب في أفغانستان وسوريا، 
وأثنى على القرار الذي اتخذه القائد األول للحزب التركستاني، أبو محمد التركستاني ببيعة المال عمر 

أمير طالبان، وهاجم من يحاولون تصوير الحرب في سوريا بأنها حرب وطنية.

الحزب  على  للثناء  اإلســالمــي”  “الربيع  حلقات  من  التاسعة  الحلقة  في  صفحات  ثــالث  تخصيص  وتــم 
لحركة  األويغور  بيعة  أكد  والذي   ،2003 في  ُقتل  الذي  التركستاني  محمد  أبو  وقائده  التركستاني 
طالبان، وامتدح دور الحزب في سوريا، كما تضمن العدد العشرون قسمًا بعنوان “فاسألو أهل الذكر” 
أجاب فيه أبو قتادة الفلسطيني على سؤال إذا ما كان الجهاد فرض طلب على أهل تركستان بينما 

هو فرض كفاية في غيرها من البالد اإلسالمية، حيث أكد أبو قتادة على عالمية الجهاد. 

كما تحدث يوسف العبيري من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تحدث عن القضية التركستانية، 
وتم نشر مقتطفات لعبداهلل عزام تناولت ضرورة تالحم الحركة اإلسالمية مع شعوبها، وتم نشر رسالة 

تبرأ فيها أبو ذر البورمي من بيعة داعش.

ويمكن العثور في األعداد السابقة على المزيد من المقاالت التي كتبها أبو قتادة الفلسطيني، وأبو 
مصعب السوري، وعطية عبدالرحمن الذي كان يعتبر اليد ليمنى ألسامة بن الدن، والمحيسني الذي 
يعتبر من مرجعيات الحزب التركستاني الشرعية، وطارق عبدالحليم وهو منظر مصري مؤيد للقاعدة 
جنب  في  شوكة  المسلمة  “تركستان  بعنوان:  الشرقية  تركستان  عن  رؤيته  كتب  كندا  في  يعيش 

الصين”.
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ملخص

حتى تاريخه بقي الحزب اإلسالمي التركستاني جزءًا من محور طالبان-القاعدة في أفغانستان وسوريا، 
وفي قصفها لمعسكرات طالبان شمال أفغانستان؛ استهدفت القوات األمركية مقرات للحزب اإلسالمي 

التركستاني الذي عادة ما يعلن عن عملياته المشتركة مع طالبان.

أما في سوريا، فقد تسبب اصطفاف الحزب إلى جانب هيئة تحرير الشام في االقتتال الفصائلي شمال 
الشام  تحرير  هيئة  إلى  الحزب  انضمام  عقب  التحالف  ذلك  وتعزز  الشامي،  المشهد  بتعقيد  سوريا 
أواخر  األسد في جنوب سوريا  الدعوة لشن عمليات مشتركة ضد نظام  الدين” في  “حراس  وفصيل 

شهر يونيو الماضي.

الحزب  في  حدث  الذي  الداخلي  االنقالب  أن  فيها  أكد  الشام  لمزمجر  تغريدة  إلى  الدراسة  واستندت 
الجديدة للحزب في سوريا  القيادة  أن  التركستاني قد أسهم في إضعاف هيئة تحرير الشام، مؤكدًا 
وقوع  وتوقع  بالقاعدة،  المرتبط  الجديد  التنظيم  تقوية  في  أسهم  مما  الجوالني  عن  تبتعد  أخــذت 

انقسامات جديدة في المرحلة المقبلة.

القاعدة  أو ضعف  قوة  تقديرات  على  انعكاس  الحزب  إليها  التي سينتهي  للمآالت  يكون  أن  ويتوقع 
داخل سوريا، فالتمرد داخل صفوف الهيئة، وعدم وجود كيان جهادي موحد، يفتحان الباب على عدد 

من االحتماالت.

كما أن الخالف بين الهيئة وقيادة القاعدة وبقية الجهات المرتبطة بالقاعدة في سوريا سكون له تأثير 
الحالي للقاعدة في سوريا ينبغي أن  القائمة، وأي تحليل للوضع  على العديد من الكيانات الجهادية 
يأخذ بعين االعتبار مسألة والء الحزب التركستاني لها، ووالء المجموعات الجهادية المنتمية لعرقيات 
أخرى، والتي ال زال بعضها مستقال عن هيئة تحرير الشام، وربما يتوضح في الفترة المقبلة موقف الحزب 

التركستاني من الخالفات الجهادية في سوريا بصورة أكبر.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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توفير خدمات الترجمة ونشر التقارير واألبحاث ذات األهمية السياسية 
والعسكرية في الشأنين السوري والخليجي.
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