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حماولة ترقب �آ�سيا الو�سطى
(((
يف املديني القريب والبعيد
رينيه كانياه،مركز العالقات الدولية والإ�سرتاتيجية يف باري�س (�،)IRISآذار 2016

•وفق ًا للو�ضع الأفغاين ،قد ت�شهد �آ�سيا الو�سطى بد ًءا من هذا العام تطور حا�سم يف الو�ضع الأمني.

ومن �ش�أن الأزمة احلالية يف طاجيك�ستان �أن جتذب هجوما �إ�سالميا من �شمال �أفغان�ستان .ف�إذا جنح

الإ�سالميون ولو جزئيا ف�إن دوال �أ�سيوية �أخرى �سوف يتزعزع ا�ستقرارها بنحو ما .ما يعني �أن
مهددة على جبهة �إ�ضافية و�سوف جتد نف�سها يف ورطة.
رو�سيا �ست�صبح ّ

•�إن انك�سار التمرد الداخلي يف �أفغان�ستان ،دفع طالبان للتدخل يف �آ�سيا الو�سطى من �شمال �أفغان�ستان.
وبح�سب م�صدر �أفغاين ف�إن االرتباط ال�سابق للمنظمات اجلهادية الو�سط�-آ�سيوية بطالبان قد انفك

لأن م�صاحلهما مل تعد متطابقة .ومل يعد لهذه احلركات �سوى بديل واحد فقط وهو االقرتاب من
نهج داع�ش الذي يهتم بها باعتبارها قادرة على زعزعة لال�ستقرار يف �أ�سيا الو�سطى� .أي مل يعد
من املمكن منع املقاتلني الإ�سالميني يف عام  2016من العمل يف تركمان�ستان وطاجيك�ستان

و�أوزبك�ستان.

•بح�سب �سريغي ما�سولوف ،خبري قريغ�ستاين يف �ش�ؤون �آ�سيا الو�سطى ،ف�إن عدد املقاتلني اجلهاديني

املتحدرين من �آ�سيا الو�سطى املوجودين �شمايل �أفغان�ستان يقدر ب � 5000-4000إ�سالمي

خم�رضم� ،إ�ضافة �إىل  3000مقاتل ي�شاركون يف حروب العراق و�سوريا .ومن املمكن �أن ي�صبح كل
ه�ؤالء اجلهاديني الذين لديهم �أن�صار ومتعاطفون ينتظرونهم يف �آ�سيا الو�سطى ،نواة لتمرد �إ�سالمي.

•بالإ�ضافة �إىل عائدات تهريب املخدرات ،ي�صل متويل املقاتلني الإ�سالميني حتى الآن من قطر
وال�سعودية وجمموعة من املنظمات الإ�سالمية يف العامل ،ولكن لأول مرة من �أوروبا وتركيا �أي�ض ًا.
�إال �أن هذا التمويل بد�أ ي�صبح متقطع ًا و�صار ي�شكل م�شاكل له�ؤالء املرتزقة .وتفيد �أحدث ن�رشة ل

 ،CEREDAFب�أن داع�ش يف �أفغان�ستان وباك�ستان �ستخ�ضع لبع�ض ال�ضغط من املانحني لزيادة
فطي�ش ،طالبة متدرجة يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية.
 -4ترجمة و�إعداد نيفني ﻗﻄﻴﺶ
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الأن�شطة يف �آ�سيا الو�سطى عرب ا�ستخدام ات�صاالتها مع اجلماعات اجلهادية الأ�سيو�سطية يف �شمال
�أفغان�ستان.

•وفق ًا للمعلومات املتقاربة من اخلرباء الرتكمان واملخابرات الرو�سية ف�إن العمل اجلهادي �سيبد�أ
مع ت�سلل �رسي للعنا�رص ال�صغرية يف مهمة تهدف �إىل تعزيز �أن�صار الإ�سالميني داخل �أرا�ضي �آ�سيا
الو�سطى �أو ملهاجمة �أهداف حمددة .وت�شمل الأعمال الهجومية  137كم من احلدود الأوزبكية-
الأفغانية على كال اجلانبني من �أوزبك�ستان �أوال وقبل كل �شيء يف اجتاه تركمان�ستان وطاجيك�ستان،
وهي ت�ستفيد بالطبع من �شبكات تهريب املخدرات املتحالفة مع طالبان وداع�ش.
• اجلانب الرتكماين :من وجهة نظر رو�سية� ،سيجري يف عام  2016هجوم على مناطق حدودية
بتحري�ض من الأمريكيني .ومن الأهداف املرجحة للهجمات حقل غاز غالكيني�ش (حقل غاز

�ضخم يقع على بعد  70كم من احلدود الرتكمانية الأفغانية) الذي ي�ستخدم حالي ًا لإمداد ال�صني
بالغاز .هذا الهجوم املذهل �سيجري يف منطقة �صحراوية وت�ستخدم فيه عربات ب 4x4و�شاحنات

�صغرية والت�سلل املتزامن .وقد يكون لهذا الهجوم ت�أثري على ال�سكان على الرغم من حما�سهم
املتدين للإ�سالم ،وذلك الن الرتكمان يفقدون تدريجيا بع�ض امتيازاتهم وهم م�ستا�ؤون من الف�ساد
والنظام ال�سلطوي.
•اجلانب الطاجيكي :يتعزز جناح ح�صول هجوم وت�سلل بطول احلدود (� ،)km 1206إال �أن تعقيد
الت�ضاري�س وعدم وجود قنوات ات�صال �أو وجود الدعم املحلي ،وكذلك وجود القاعدة الع�سكرية
الرو�سية  ،201كل ذلك ي�شجع داع�ش على ت�أجيل الهجوم حتى  2017بانتظار ن�ضوج الو�ضع
يف �أفغان�ستان و�إعداد �رضبة بعد االنتخابات الأمريكية .وبناء على طلب الرئي�س رحمانوف ترك
الرو�س ال�سيطرة على احلدود يف عام  2005حلر�س احلدود الطاجيكي مع الإبقاء يف اخللف على
ما يقرب من  250من امل�ست�شارين مع بع�ض نقاط املراقبة وعنا�رص التدخل .ي�ستفيد اجلهاديون
اليوم من احت�ضان عدد اكرب من امل�ؤيدين واجلو امل�سموم املعادي للرو�س الذي بد�أ ي�سود يف
اجليد لهذا البلد يف عام �،2015إال �أنه بد أ� يعاين
طاجيك�ستان .وعلى الرغم من الواقع االقت�صادي ّ

من حالة �سيئة حقا ب�سبب انخفا�ض قيمة الروبل ( %41من الدخل الوطني يعتمد على التحويالت
املالية من رو�سيا).

•التطور يف بقية دول �أ�سيا الو�سطى (�أوزبك�ستان وقريغيز�ستان وكازاخ�ستان):ال تزال التوقعات
غام�ضة يف هذه الدول اال�سيو�سطية .و�ستكون كل �أنحاء �آ�سيا الو�سطى ح�سا�سة ال�ضطرابات
الإ�سالميني (ال�صدمة الإ�سالمية) يف طاجيك�ستان .غري �أن �أوزبك�ستان فقط ميكن �أن تكون ا�ستثناء
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�إذ �إنها تتح�سب ملثل هذا التحدي منذ  15عاما� .إال �أن هذا الأمر قد يثري اجلنون الديني لدى العديد
من االوزبك مع وفاة الرئي�س كرميوف.

•على الرغم من هذه املخاطر ال�سوداوية ف�إن التعاون احلايل بني ال�صني ورو�سيا بخ�صو�ص م�رشوع
طريق احلرير اجلديد يقدم للمنطقة فر�صة تنمية فريدة من نوعها من خالل �شبكة طرق �رسيعة

و�سكك حديدية و�شبكات الطاقة بني دول �آ�سيا الو�سطى ومنها �إىل �أوروبا.
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