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 الحركات اإلسالمية المعاصرة في آسيا الوسطى
 

 جمال كمال اسماعيل كركوكلي
 مدرس مساعد/ كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل

 
 مستخلص البحث

أفرررا ايايررار ادتحرراف السرروفيتي بييررة يدليميررة جفيررفة ممتلررة بالجماوريررات المسررت لة 
يري ودلرأ أيتمتارا الحاكمرة في آسريا الوسرطى والتري برفأت تعرايي مر  حالرة المررا  ا م

لحفاتة تجربتاا السياسية واددتصافية وا ميية، كما شافت هذه الفول صحوة يسرالمية 
بمعررل العفيررف مرر  العوامررل الفاخليررة والخارجيررة، تجسررفت بتاررور حركررات سياسررية فيييررة 
تبيرت مبرفأ تيسريك حكرال يسرالمي يسررتيف الرى الشرريعة اإلسرالمية، ودرف تباييرت أسررالي  

ه الحركات بري  العمرل السياسري والكمرام المسرلخ، مراخلأ رفوف أفعرال معاكسرة عمل هذ
لفى اليخ  السياسية الحاكمة اضطرت معه يلرى مواجارة هرذه الحركرات بيسرالي  ال روة 

 أوًد واللجوء الى الفخول في تحالمات يدليمية لمواجاة هذه الحركات تاييًا.
الال السياسي في حياة شعو  آسريا حاول البحث في صمحاته ا ولى أبراا فور اإلس
وراء تيررامي الحركررات اإلسررالمية فرري  الوسررطى والعوامررل الفاخليررة والخارجيررة الترري كايررت

فول الميط رررة، ومررر  ترررال تيررراول أبررررا الحركرررات اإلسرررالمية فررري كرررل مررر  طاجكسرررتا  
واوابكستا ، فضاًل ع  الحركات اإلسالمية التي تمكيت م  يرساء دواعف لاا في بعض 

ميط رررة، وايتارررى البحرررث برررحبراا فور الحركرررات اإلسرررالمية فررري أعرررافة صررريا ة  فول ال
    الترتيبات ا ميية لفول آسيا الوسطى.

 
 الم فمة

ما أن انتهت الحرب الباردة بعد انهيار االتحاد السوفيتي، حتى بددأ العدالم 
بدددددأ  إذيشددددهد  هددددور العديددددد مددددن الن ريددددات البديلددددة ل يددددديولوجيات السددددا دة، 

ون يتحدثون عن تصنيف جديد للعالم يعتمدد التسسديم الجارافدي، ف هدر المفكر 
مددا يعددرف بعددالم الشددمال وعددالم الجنددوب، ويددذا التصددنيف يعتمددد فددي االسدداس 
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علددى التمييددز العرقددي باعتبددار أن سدددكان دول الشددمال كدددول أوربددا والواليدددات 
 المتحدة األمريكية يي أكثر تطدورا وحادارة مدن سدكان الجندوب، ولدم يستصدر
المفكددرون الاربيددون علددى يددذة الن ريددة، بددل كددان الددبعا مددنهم أكثددر تطرفددا 
وتعصددبا حددين فسددروا المرحلددة المسبلددة ب نهددا مرحلددة صددرا  حاددارات، عندددما 
أعتمدددد را دددد يدددذة الن ريدددة صدددامو يل ينتنكتدددون األسددداس الدددديني الثسدددافي فدددي 

المتحددة تفسير يذا الصرا ، حيث أكد ب ن الحاارة الاربية بزعامدة الواليدات 
ستخوا صراعا مع الحاارة اإلسدالمية والحادارة الصدينية )الكونفوشسدية( 

 وقد تتحالف ياتان الحاارتان اد الحاارة الاربية.
ربمددا تكددون ن ريددة ينتنكتددون أكثددر بعددداأ، خاصددة بعددد أن رسددم السياسدديون 
األمريكيددون خارطددة تواددا المصددادر التددي تشددكل خطددراأ علددى األمددن السددومي 

ا أسدموة بمحددور الشدر الدذد يمتدد مددن كوريدا الشدمالية شدرقا والددى األمريكدي ومد
وتدددددداعياتها المتمثلدددددة بالحملدددددة  1001أيلدددددول  11ليبيدددددا  ربدددددا، وبعدددددد أحدددددداث 

األمريكيدددة علدددى ماسدددمي باإلريددداب ومدددا تمخدددا عنهدددا مدددن احدددتالل أمريكدددي 
نهاء حكومة طالبان المدعومة من تن يم الساعدة  .ألفاانستان وا 

تعدددداني  سدددديا الوسددددطى مددددن حالددددة الفددددرا  األمنددددي وقلدددد   ،منددددذ اسددددتساللها 
أن متها الحاكمة بحكم تجربتها الجديددة فدي المجداالت السياسدية واالقتصدادية 
واألمنيدددددة والحادددددارية ومدددددن يندددددا تددددد تي أيميدددددة يدددددذا البحدددددث بحكدددددم مجددددداورة 
جمهوريدددات  سددديا الوسدددطى ألفاانسدددتان أوال والتددد ثيرات اإليرانيدددة الهادفدددة إلدددى 

والمحاوالت الروسدية إلعدادة  ،ذج الديني اإليراني في الحكم ثانياتصدير النمو 
ومدا يترتدب علددى ذلدت مدن تهديدد يسلدد   ،الهيمندة علدى المنطسدة مدن جهددة ثالثدة

النفطيددة  واحتمدداالت قيددام أن مددة فددي جمهوريددات أسدديا  –المصددالا األمريكيددة 
 .الوسطى التخدم التوجهات االمريكية

ركددات االسددالمية فددي  سدديا الوسددطى  يحدداول البحددث أسددتعراا جددذور الح
والعوامددل المدد ثرة فيهددا  ويتندداول حسيسددة الحركددة اإلسددالمية وبرامجهددا وبرامجهددا 
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حيددددث ينتهددددي البحددددث بدراسددددة تدددد ثير يددددذة  ،وأيدددددافها ومددددا حسستدددد  مددددن تطددددور
 الحركات على عالقات جمهوريات  سيا الوسطى 

 
 .. الجذور والتحفيات.اإلسالال السياسي في آسيا الوسطى

 دت  سيا الوسطى من األقداليم المهمدة فدي الدولدة العربيدة خدالل العصدر 
العباسددي بعددد أن تددولى المسددلمون عمليددة فتحهددا منددذ عهددد الخليفددة عثمددان بددن 
عفددان )را( إلددى أن تددم االنتهدداء مددن عمليددة الفددتا فددي عهددد الخليفددة األمددود 

د التجدار اذ أسدهمت جهدو  ،م917يدد/79الوليد بن عبد الملت وتحديداأ في عدام 
و  ،والمجايدين والفسهاء والزياد في عملية نشر اإلسالم بدين شدعوب المنطسدة

أصدبا اإلسدالم مدن أقددوو الدروابط التدي تدربط مجتمعددات  سديا الوسدطى والتددي 
وازديددددرت العديددددد مددددن مدددددن  سدددديا  ،اعتبددددرت نفسددددها جددددزء مددددن دار اإلسددددالم

الطريستددان  وانبعثددت منهددا ،الوسددطى كحوااددر اسددالمية مثددل بخددارو وسددمرقند
كمددددا يفتخددددر سددددكان  سدددديا الوسددددطى بمدددد ثر عدددددد مددددن  ،النسشددددبندية واليصدددداوية

العلماء والفالسفة البارزين الدذين  ثدروا الفكدر اإلسدالمي بم لفداتهم كدابن سدينا 
 .(1)والفارابي والخوارزمي والبيروني

أصدددبحت  سددديا الوسدددطى يددددفا  ،بفعدددل ال دددروف التاريخيدددة التدددي عاشدددتها
م مدددن 1881-1551التدددي تمكندددت خدددالل الفتدددرة  ،ا السيصدددريةاسدددتراتيجيا لروسدددي
وبدددذلت أصددبحت  سدديا الوسدددطى إحدددو المسددتعمرات المهمدددة  ،السدديطرة عليهددا

أيسددن  ،ومنددذ بدايددة حكمهددم للمنطسددة (5)لروسدديا فددي الوصددول إلددى الميدداة الداف ددة
الدددروس أيميدددة اإلسدددالم فدددي حيددداة سدددكان  سددديا الوسدددطى فبدددادروا إلدددى وادددع 

تبددا  سياسددة التبشددير المسدديحيأيددديهم علددى الم وقددد . (3) سسددات اإلسددالمية وا 
واجهددت سياسددة التددروس ردود أفعددال معاكسددة تمثلددت بانتفااددة أ مددة الجوامددع 

قدددام  ،م التدددي اسدددتمرت مددددة شدددهرين1870عدددام  Andicanفدددي إقلددديم أندددديجان 
كمدددا تولدددت المددددارس فكدددرة الددددفا  عدددن اإلسدددالم  .(4)الدددروس بالتنكيدددل بسادتهدددا

الحدددتالل وكاندددت النسشدددبندية فدددي مسدمدددة المددددارس التدددي دعدددت إلدددى ومساومدددة ا
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 هددرت  ،وخدالل السددنوات األخيدرة مددن السدرن التاسددع عشدر .(2)مساومدة الددروس
حركدة إسدالمية جديددة دعددت إلدى وحددة جميدع الشددعوب اإلسدالمية فدي روسدديا 

ومع مطلع السرن العشرين  هر تن يم الشدباب البخدارد ذات  ،عرفت بالجديد
ويكدددذا تطدددورت المساومدددة  .(6)اإلسدددالمية والدددذد دعدددا لمعددداداة الدددروسالنزعدددة 

اإلسالمية في  سديا الوسدطى ادد الوجدود روسدي وأصدبحت تميدل إلدى العمدل 
السياسي من خالل عسد الم تمرات اإلسدالمية كدان مدن أبرزيدا المد تمر الدذد 

والددذد تمخددا عندد   ،1701عسددد فددي مدينددة نددازني نددوف كددورد فددي  ب عددام 
وخدددددالل الحدددددرب  .(7)إسدددددالمي حمدددددل اسدددددم )اتحددددداد المسدددددلمين( تشددددكيل حدددددزب
 ،1711اندددلعت فددي مدينددة خوقنددد انتفااددة جماييريددة عددام  ،العالميددة األولددى

قامدددة دولدددة  ،انتشدددرت منهدددا الدددى بددداقي مددددن  سددديا الوسدددطى ندددادت بدددالتحرر وا 
عندددما قامددت  1719اذ اسددتمرت يددذة االنتفااددة حتددى شددباط عددام  ،إسددالمية

  .(8)الشيوعيةالثورة البلشفية 
فبددددادروا إلدددددى العمدددددل  ،ت ملددددت شدددددعوب  سدددديا الوسدددددطى خيدددددراأ بسيددددام الثدددددورة

أسسددوا المن مددة السياسددية الوطنيددة لجنددوب  إذ ،السياسددي مددن أجددل االسددتسالل
)الشدددورو اإلسدددالمية( أد مجلدددس تركسدددتان اإلسدددالمي  تركسدددتان المعروفدددة بددددد

علمدددداء  – )جمعيددددة علمددداء كمددددا تشدددكلت من مددددة أخدددرو سددددميت بدددد ،المركدددزد
جمعيتددي( إلددى جانددب مجلددس تركسددتان اإلسددالمي المركددزد الددذد عددرف فيمددا 

 يددددر أن الحكومددددة الشدددديوعية فددددي  ،(9)بعددددد بددددالمركز الددددوطني )مللددددي شددددورو(
موسكو تنكرت لمطالب شعوب المنطسة في االستسالل والتحرر وقررت إنهداء 

لحة إزاء ذلدددت  هدددرت البصدددمجية كحركدددة أسدددالمية مسددد ،نزعتهدددا االسدددتساللية
حيدددث كدددان علمددداء الددددين الندددواة الر يسدددية لهدددذة  ،لمساومدددة االحدددتالل الشددديوعي

  .(10)الحركة التي امتد نفوذيا إلى العديد من مدن  سيا الوسطى
كانددت للسياسددة الشدديوعية فددي المجدداالت السياسددية و االقتصددادية واإلداريددة 

ا تلددت واالجتماعيددة األثددر الكبيددر الفاعددل فددي حيدداة شددعوب  سدديا الوسددطى سدديم
التدددي اسدددتهدفت الساددداء علدددى اإلسدددالم دينددداأ وحادددارة كعامدددل مشدددترت يجمدددع 
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وقدددام السدددوفيت  ،شدددعوب المنطسدددة وتعمددديم الفكدددر الشددديوعي الماركسدددي الملحدددد
وشنوا حمدالت للساداء علدى  ،باتخاذ موقفا معاد من قاية الوحدة اإلسالمية

والساداء  العناصر اإلسالمية أطاحت بعدد كبير مدن علمداء الددين اإلسدالمي
بطددال التشددريع اإلسددالمي واتخدداذ مددا يلددزم مددن  علددى الم سسددات اإلسددالمية وا 

 .(11)إجراءات قسرية لمنع مزاولة الشعا ر اإلسالمية كالصالة والصدوم والحد 
ويكدذا تصداعدت السياسددة العدا يدة للددروس تجداة اإلسدالم فددي العهدد السددوفيتي 

لدستورية أفات إلى تسسديم وراف  ذلت العداء جملة من اإلجراءات اإلدارية وا
 سددديا الوسدددطى إلدددى كياندددات خمدددس للحيلولدددة دون عدددودة التطلعدددات الوحدويدددة 

 .السا مة على أساس اإلسالم
إيددذاناأ  ،1771-1785كددان لتددرأس ميخا يددل جورباتشددوف االتحدداد السددوفيتي 

شددددددخ   إذ ،ببدددددددء مرحلددددددة جديدددددددة فددددددي تدددددداري  جمهوريددددددات  سدددددديا الوسددددددطى
م الشددديوعي وحالدددة الركددود التدددي كدددان يعددداني جورباتشددوف نسددداط ادددعف الن ددا

وأشددار إلددى النمددو الوااددا فددي المسددتويات التعليميددة  ،منهددا االتحدداد السددوفيتي
والثسافيددة فددي الجمهوريددات المصددحوبة ب هددور وعددي قددومي وتطددور االيتمدددام 
بالجددددذور التاريخيددددة لشددددعوبها، فدددد علن البيريسددددترويكا والجالسنوسددددت )إعددددادة 

ووفسدا لدذلت تحولدت السياسدة السدوفيتية مدن  (15)فدي سياسدت البناء( منهجاأثابتا 
المركزيددددة الشدددددديدة نحدددددو إشددددداعة رور الديمسراطيددددة وتحريدددددر وسدددددا ل اإلعدددددالم 

كان أبرز م ايريا األحدداث المبكدرة التدي شدهدتها  ،والمسا ل السومية والدينية
جمهوريددات  سدديا الوسددطى كالت ددايرات واالحتجاجددات الاددخمة التددي شددهدتها 

والتدي شدارت فيهدا طلبدة  1781ا بكازاخستان منتصف كانون األول عام الما ت
المددددارس والجامعدددات ردا علدددى قدددرار السيدددادة السدددوفيتية إقصددداء )ديدددن محمدددد 

يدذا الحددث  ،كوناييف( مدن منصدب األمدين العدام للحدزب الشديوعي الكدازاخي
 بددادرت وسددا ل اإلعددالم الرسددمية المحليددة بتوجيدد  أصددابع االتهددام إلددى الطددر 

كمدا حددثت مصدادمات أثنيدة  ،(13)الصوفية بت ليب الدرأد العدام ادد السدلطات
والتي  1770-1787 وبلات ذروتها خالل عامي 1788دامية ب وزبكستان عام 
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مثلت حالة الصرا  العنيف بدين األتدرات األوزبدت والمسدتوطنين مدن السوميدات 
 .(14)وبددين الطاجيددت واألرمددن فددي سددمرقند مددن جهددة أخددرو ،األخددرو مددن جهددة

وانعكسدددت تدددداعيات البيريسدددترويكا فدددي جمهوريدددة طاجكسدددتان ب هدددور التيدددار 
الديني اإلسدالمي المتمثدل بمن مدة اإلحيداء اإلسدالمي )تجديدد حيداة إسدالمي( 

وزعزعت سلطة الحدزب  1770التي كان لها دور بارز في أحداث شباط عام 
ولددت كمددا  هددرت تن يمددات حددزب النهاددة اإلسددالمي التددي ت ،الشدديوعي ينددات

أاعفت ن ام محكموف الشيوعي  ،قيادة العديد من الت ايرات واالحتجاجات
وكاندددت السدددبيل لوصدددول رحمدددن بنييدددف إلدددى سددددة الحكدددم فدددي انتخابدددات عدددام 

1771
تركددددزت مطاليددددب اإلسددددالميين الطاجيددددت علددددى االسددددتسالل عددددن  إذ (12)

نهدداء احتكددار الحددزب الشدديوعي السددلطة ويكددذا أفددرزت األحددداث  (16)موسددكو وا 
علدددى نهايتددد  حتدددى تدددم  1771شدددة الن دددام الشددديوعي ومدددا أن اقتدددرب عدددام يشا

اإلعددالن عددن إلادداء االتحدداد السددوفيتي واسددتسالل الجمهوريددات المناددوية فيدد  
 .بما فيها جمهوريات  سيا الوسطى

 
 الحركات اإلسالمية والعوامل المؤترة فياا

 ،يإلدى المدذيب السدن ،باسدتثناء طاجكسدتان ،ينتمي مسدلمو  سديا الوسدطى
وقد وفرت الدراسات االجتماعية المختصة تصانيف عن مدو ارتباط شدعوب 
المنطسددة باإلسددالم حيددث تسددول يددذة الدراسددات أن الطاجيددت يدد تون فددي مسدمددة 
يدددددذة الشدددددعوب تمسدددددكاأ باإلسدددددالم ويعسدددددبهم االوزبدددددت فدددددالسير يز ثدددددم الكدددددازا  

حة  يددددر أن تلددددت التسددددديرات اليمكددددن أعتباريددددا مسياسدددداأ علددددى صدددد ،والتركمددددان
وطبيعدددة الحركددددة اإلسدددالمية فددددي الجمهوريدددات التددددي شدددهدت خددددالل السددددنوات 
األولددى مددن اسددتساللها حركددة نشددطة فددي بندداء الجوامددع والمدددارس والجامعددات 

و هددور جيددل جديددد مددن الشددباب المتمسددت بالشددعا ر الدينيددة مددن  ،اإلسددالمية
 ،الفارسديةخريجي الجامعات والمعايد اإلسالمية المت ثرين باألدبيات العربية و 
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يدددذة العمليدددة  ،يددد الء اسدددهمو بددددور كبيدددر فدددي تالادددل األيديولوجيدددة اإلسدددالمية
تزامندددت مدددع اإلحسددداس بدددالتحول مدددن الهويدددة السياسدددية السدددوفيتية إلدددى الهويدددة 

لدددددم تسدددددتطيع الحركدددددة اإلسدددددالمية فدددددي  ،اإلسدددددالمية وعلدددددى الدددددر م مدددددن ذلدددددت
األول مدن  الجمهوريات من بناء قاعدة اجتماعية عريادة لهدا خدالل النصدف

إذ لدددم ت خددذ وجهدددات الن دددر الدينيددة مدددن قبدددل  ،عسددد تسدددعينات السددرن الماادددي
بددل علسددت يددذة الشددعوب  مدداالأ علددى وعددود نخبهددا  ،شددعوبها علددى محمددل الجددد

السياسية الحاكمة في حل األزمات االجتماعية واالقتصادية في المنطسة كمدا 
وبددأت  ،سدتسرارأن الحرب األيلية في طاجكسدتان بريندت علدى حالدة عددم اال

األجهدددزة األمنيدددة فدددي تلدددت الجمهوريدددات مراقبدددة المعارادددة واعتسدددال أعادددا ها 
  .(17)والحكم على مع مهم ب حكام سجن طويلة

تادافرت عددة عوامدل لبلددورة  ،خدالل السدنوات األخيدرة مدن عسددد التسدعينات
ويمكدن إجمدال  ،تيار ديني إسالمي واادا وبدروز نشداط الحركدات اإلسدالمية

 امل بواحدة داخلية وأخرو خارجية يي:يذة العو 
 

 العوامل الفاخلية  .أ
يمكددن معالجددة العوامددل الداخليددة المدد ثرة فددي تصدداعد مددا يمكددن أن يسددمى 

 )المد اإلسالمي( في الجمهوريات من خالل ثالث محاور أساسية يي:
 
 
 
 المحور السياسي  .1

 ،ن مدة الحكدمويتمثل بتزايد النزعة التسدلطية وحالدة الكبدت السياسدي لددو أ
فالنخددب التددي كانددت تدددير الجمهوريددات فددي  ،وقدددر تلعدد  األمددر بهددذة الناحيددة

بسيددت فددي سدددة الحكددم ويددذة النخددب تعكددس بطبيعتهددا  ، ددل الن ددام الشدديوعي
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ومحاف دة علدى مورثهدا الشديوعي  ،التكتالت اإلقليمية والسبليدة لمجتمدع تسليددد
ة )الهددورد الكبددرو( المنهددار فددالحزب الشدديوعي فددي كازاخسددتان يخاددع لسدديطر 

فددان ن ددام حكددم  ،وفددي جمهوريددة قير يزسددتان ،المتعاونددة مددع الددروس المحليددين
فيمددا يعتمددد  ،الددر يس عسددكر   دداييف يسددتند إلددى المجموعددة المسددماة )نددارين(

ن ددددام الددددر يس األوزبكددددي إسددددالم كريمددددوف علددددى المجموعددددات االوزبكيددددة فددددي 
لعالقددات الخاصدددة فادددال عددن أصددحاب المصدددالا وا ،مساطعددة أوا الجنوبيددة

فيمددددا تسدددديطر مجموعددددة خجنددددد بطاجكسددددتان علددددى المفاصددددل  ،بتجددددار السطددددن
تطدوراأ وتسديطر علدى الحيداة السياسدية  األكثدرالمهمة في اقتصداد الدبالد ويدي 

 ،ينتمددي إليهددا مع ددم قيددادات الحددزب الشدديوعي الطدداجيكي والسددلطة المحليددة إذ
والروس يسداند السدلطة ويشكل الخجنديون تكتال مهما من الطاجيت واالوزبت 

فيمدا تحفدل تركمانسدتان بن دام مركدزد شدديد  ،المركزية المدعومة مدن موسدكو
يسدودة الددر يس سددبارمراد نيددازوف الددذد يعددد نفسدد  قا دددا قوميددا لجميددع التركمددان 

تجددداير مع مهدددا بشدددكل  ،والنخدددب السياسدددية فدددي الجمهوريدددات .(18)فدددي العدددالم
كمدا انهدا تتدوخى  ،كاملة النادوج علني ب ن بلدانهم ليست مجتمعات إسالمية

الحددذر عددن حددديثها عددن اإلسددالم بددل ويددذكرون أنهددم أنفسددهم نفددذوا مسدد وليات 
ويمكددن أن نادديف عامددل . (19)االاددطهاد الددديني فددي طددل السددلطة السددوفيتية

 خر مهم إلى يذا المحور والمتمثل باياب األيديولوجية الشدعبية  يدر الدينيدة 
عددام فددي يددذة الجمهوريددات ك حددد أبددرز النتددا   والفددرا  السياسددي فددي الشددار  ال

 .التي ترتبت على أنتهاء الشيوعية كن رية سياسية وكن ام حكم
 المحور اددتصافي  .2

الوسددطى ن امددا اقتصدداديا واداريددا متعبددا ومتفسددخا ورثددت جمهوريددات  سدديا 
نتيجددة للسياسددة األحاديددة التددي سددار عليهددا الن ددام الشدديوعي السدداب  سدديما فددي 

فكانددددت البطالددددة فددددي مسدمددددة المشدددداكل التددددي  ،ن الزراعددددي والصددددناعيالمجددددالي
يدذة البطالدة دفعدت  ،واجهتها الجمهوريات فدي عمليدة إعدادة بنداء اقتصدادياتها
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ب الف من الشباب المسلمين العاطلين إلدى الجندور الرتكداب الجدرا م المن مدة 
ة في  ل وجود مافيا تشرف على مع م قطاعات الحياة والمسد ولة عدن تجدار 

دارة عمليددات التخريددب االقتصددادد و يريددا كمددا  ،المخدددرات و تجددارة البادداء وا 
أن ااطال  الجمهوريات بعمليات التحول إلى اقتصداد السدو  قدد نجدم عنهدا 
 ،حاالت التاخم والادالء أسدفرت عدن انخفداا السيمدة الفعليدة للددخل الفدردد

مددا أدو فاددال عددن عجددز المددو فين والعدداملين عددن تاطيددة نفسددات المعيشددة م
تبدددا  أسددداليب  إلدددى بدددروز ال دددواير االجتماعيدددة الشددداذة كالرشدددوة واالخدددتالس وا 

والمسد لة األيدم فدي يدذا المحدور توجد  أعدداد كبيدرة  (50)الكسب  يدر المشدرو 
مددددن الشددددباب العدددداطلين عددددن العمددددل والددددذين يعددددانون مددددن مشدددداكل الفسددددر إلددددى 

علددددى االناددددمام إلددددى الحركددددات اإلسددددالمية المعاراددددة مددددن اجددددل الحصددددول 
 .(51)المال
  
 . المحور ادجتماعي2

كددان مددن نتددا   سياسددة التددرويس وعمليددات تاييددر البنددى والسدديم االجتماعيددة 
التي مارسها الن ام الشيوعي الساب  تجاة مجتمعات  سيا الوسطى والسياسدة 

أن  هدرت بدين يدذة المجتمعدات تدوترات  ،اإللحادية ومحاربة الدين اإلسالمي
ة وثسافيددددة ولاويددددة وباتددددت تعدددداني مددددن انهيددددار قيمهددددا عرقيددددة واختالفددددات دينيدددد

فادال عدن التد ثيرات األجنبيدة  ،المعنوية وانتشار ال واير االجتماعيدة الشداذة
التددي خاددعت لهددا بعددد انهيددار االتحدداد السددوفيتي والتددي أسددهمت فددي انحددراف 
يددددذة المجتمعددددات عددددن تساليددددديا وعاداتهددددا المتوارثددددة المسددددتندة إلددددى الشددددريعة 

 .االسالمية
 
 العوامل الخارجية   .

وتتمثددل يددذة العوامددل بدداألدوار التددي مارسددتها السددوو اإلقليميددة فددي إنعدداا 
 الحركات اإلسالمية داخل الجمهوريات والتي ي تي في مسدمتها:
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 اإليرايي . الفور 1

تسدددعى إيدددران للعدددب دور إقليمدددي  ،1797مندددذ قيدددام الثدددورة اإلسدددالمية عدددام 
فبعدد  ،ير ثورتها ونموذجهدا الدديني فدي الحكدمبارز في المنطسة ومحاولة تصد

اسدددتسالل الجمهوريدددات بدددادرت إيدددران ألن تكدددون السدددباقة فدددي الحصدددول علدددى 
بدددددددل وان تكدددددددون مصددددددددر ل لهدددددددام الروحدددددددي لشدددددددعوب  ،مكاسدددددددب سدددددددتراتيجية

الجمهوريددددددات مددددددن خددددددالل م سسددددددداتها الرسددددددمية وشددددددب  الرسددددددمية كم سسدددددددة 
لدددديني فدددي  سددديا الوسدددطى المستادددعفين وم سسدددة الشدددهداء لسيدددادة األحيددداء ا

وبدددادرت ايدددران أيادددا إلدددى دعدددم نشددداط )الددددعوة( وفددد   ،وتشدددجيع  وصددديا ت 
مددذيب التشدديع وتوزيددع الكتددب الدينيددة فاددال عددن البددث اإلذاعددي والتلفزيددوني 

إذ عددددا راديددو مشدددهد معبددراأ عدددن وجهدددات  ،اإليرانددي الموجددد  نحددو الجمهوريدددات
امدت إيدران بتددريب الماللدي كمدا ق ،ن ر المعارادة اإلسدالمية فدي أوزبكسدتان

الوافدددددين مدددددن الجمهوريدددددات فددددي المددددددارس اإليرانيدددددة وفددددتا المددددددارس الدينيدددددة 
والجوامددع فدددي مختلدددف الجمهوريدددات وقددددمت دعمدداأ فعليدددا فدددي بعدددا األحيدددان 

 .(55)للحركة اإلسالمية في طاجكستان
  
 
 
 
 . الفور التركي3

باسددددتثناء ينددددات توافدددد  مددددذيبي بددددين تركيددددا وجمهوريددددات  سدددديا الوسددددطى )
 ويدذا علدى مدا ،70% طاجكستان( إذ أن نسبة المدذيب السدني فيهدا يزيدد عدن

يبددددددو قدددددد شدددددجع كثيدددددرا أنسدددددرة إلدددددى المبدددددادرة الحتدددددواء التحدددددرت اإليراندددددي نحدددددو 
حيدددث قدددال الدددر يس التركدددي  ،الجمهوريدددات مدددن خدددالل تسدددديم نموذجهدددا الدددديني
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بدددور لدددعم  الراحددل توركددوت أوزال: تأن تركيددا سددتكون مخط ددة بتجنددب السيددام
التوج  والتعليم الديني في الجمهوريات اإلسالمية على  درار النمدوذج الدديني 

تجسددد الدددور التركددي فددي يددذا الميدددان بارسددال علمدداء الدددين لتعلدديم . (53)فيهددات
رسال الكتب الدينيدة والمسدايمة فدي بنداء الجوامدع كمدا فتحدت أبدواب  ،السر ن وا 

الجامعددددددات التركيددددددة أمددددددام طلبددددددة مدارسددددددها الدينيددددددة وكليددددددات اإللهيددددددات فددددددي 
وتحاى الطر  الصوفية ب يمية خاصة في يدذا المجدال سديما  ،الجمهوريات

فسددددد قامددددت  ،وأن قسددددم منهددددا قددددد نشدددد  أصددددال فددددي  سدددديا الوسددددطى كالنسشددددبندية
وبدددافع  ،الددبعا مددن يددذا الطددر  بارسددال دعاتهددا ومريددديها إلددى الجمهوريددات

ل اإلعددددددالم التركيددددددة برفددددددد التددددددروي  للنمددددددوذج الددددددديني التركددددددي بدددددددأت وسددددددا 
 .(54)الجمهوريات بالصور واألنباء والبرام  الدينية المختلفة

 RPويبدددو أن اإلسددالميين األتددرات قددد انتهددزوا فرصددة وصددول حددزب الرفدداة 
مما شجعهم على توسديع نشداطهم ليشدمل جمهوريدات  1771إلى السلطة عام 

بدددليل أن  ،ن سدديا الوسددطى ودعددم الحركددات اإلسددالمية خاصددة فددي أوزبكسددتا
المس ولين االوزبت سجلو تحف اتهم المتعلسة بسيام رجال األعمال األترات مدع 

حدددول المسددداندة التركيدددة للحركدددات  ،نجدددم الددددين أربكدددان ر ددديس الدددوزراء السددداب 
ومددا ي كددد يددذا االتجدداة قيددام إحدددو المحطددات  ،(52)اإلسددالمية فددي أوزبكسددتان

ة )عدددددالت( التددددي تصدددددر فددددي التلفدددداز التركيددددة الخاصددددة بنسددددل مانشددددرت  جريددددد
أوزبكستان االتهامات الموجهة لتركيا بهذا الصدد حيث ذكدرت أن تركيدا تسدوم 

المعددارا فدددي  ERKبتسددديم العددون لددد ) محمددد صدددالا ( ر دديس حددزب العددر  
الدددذد قدددام بت سددديس معسدددكراأ فدددي منطسدددة )شددديلة(  1771اوزبكسدددتان مندددذ عدددام 

بهدف السيام بعمليات عسكرية سنة  15-10بتركيا لتدريب الشباب بين أعمار 
فدي أوزبكسددتان لالسددتيالء علددى مساليددد الحكدم علددى حددد ادعدداء الصددحيفة التددي 

ولكدددددن  .(56)إادددددافة أن يدددددذا الحدددددزب يتلسدددددى عونددددداأ مدددددن المسددددداتلين الشيشدددددان
أن حزب العر  اليصدنف كحدزب إسدالمي بدل  ،المالح ة الجديرة بالذكر ينا

 .يو حزب قومي يحمل أفكار طورانية
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 فور ا فغاييال 3.

انعكست  ثار الحرب األيلية في أفاانستان سلبيا على استسرار األمن فدي 
 سددديا الوسدددطى مدددن خدددالل رعايدددة الصدددراعات والتنافسدددات اإلقليميدددة وتشدددجيع 
ودعم الجماعات اإلسالمية المختلفدة التدي سداعد قيدام حركدة طالبدان بت سديس 

لدى تحسيد  ندو  مدن ع 1771ن ام حكم أسالمي )متشدد( فدي أفاانسدتان عدام 
بدددن الدن زعددديم تن ددديم الساعددددة  أسدددامةفسدددد احدددتف  ، (57)االتصدددال فيمدددا بينهمدددا

فادال عدن  ،بروابط وثيسة ومباشرة مع قادة الحركدة اإلسدالمية فدي أوزبكسدتان
وجود نسبة ال يسدتهان بهدا مدن األوزبدت شدمال أفاانسدتان تسدعى إلدامدة دعدم 

 .(58)يذة الحركة
وجددود ارتباطددات بددين المسدداتلين فددي شددمال  تشددير المصددادر المختصددة إلددى

السوقاس ون را هم في  سيا الوسطى الذين قاتلوا مع الشيشان الوجود الروسي 
فدددي يدددذة الجمهوريدددة حيدددث ذكدددر احدددد الصدددحفيين الدددروس: )أن يندددات تنددداوب 

كما ذكدرت صدحافة  سديا الوسدطى  (59)للمساتلين بين السوقاس و سيا الوسطى(
، يدددذا (30)لشيشددان فدددي الحركدددات اإلسددالمية المحليدددة التدد ثيرات التدددي أحددددثها ا

والبد مدن اإلشدارة يندا إلدى الددور الفاعدل للددعاة الناشدطين مدن إتبدا  المدذيب 
الحنبلددددي المنتشددددر فددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية أو أتبددددا  العسيدددددة السددددلفية 
المرتبطددة باألصددوليات فددي تفعيددل النهاددة الدينيددة ومددن ثددم  هددور الحركددات 

فاددال عددن قيددام بعددا المن مددات اإلسددالمية  ،ة فددي  سدديا الوسددطىاإلسددالمي
رسدددال  الخارجيدددة بتسدددديم الددددعم المدددالي إلنشددداء الجوامدددع والمددددارس والمعايدددد وا 
المدرسين والوعدا  وتددريب  الف الشدبان فدي يدذة الجمهوريدات للسيدام بددوريم 

يددددة فددددي التددددروي  لسفكددددار اإلسددددالمية )المتشددددددة( كالرابطددددة اإلسددددالمية العالم
ومددن  ،ومن مددة اإل اثددة اإلسددالمية الدوليددة وجمعيددة الشددباب المسددلم العالميددة
وأخيددراأ  ،بددين الجامعددات اإلسددالمية جامعددة الملددت عبدددالعزيز وجامعددة األزيددر

تسدم المن مات اإلصولية مساعدة من مة بامنها مساعدات مالية للحركدات 
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 وجماعددددة اإلسدددالمية فددددي  سددديا الوسددددطى والسددديما حددددزب التحريدددر وحددددزب اه
 .(31)اإلخوان المسلمين

 
 الحركات اإلسالمية في جماوريات آسيا الوسطى 

بفعل تطور االتصاالت ووفود األفكار اإلسالمية الحركية نحو جمهوريات 
 سدددديا الوسددددطى  تبلددددورت فيهددددا الحركددددات اإلسددددالمية المتدددد ثرة بددددالفكرة السددددلفية 

نشددداء الدولدددة الداعيدددة إلدددى تنسيدددة المجتمدددع اإلسدددالمي مدددن البدددد  والخ رافدددات وا 
والفكدددرة الجهاديدددة الداعيدددة إلدددى  ،اإلسدددالمية علدددى  دددرار العهدددد األول ل سدددالم

 .أسلوب العنف لتحسي  الدولة اإلسالمية
  

  IRPآ. حا  حركة الياضة اإلسالمية 
تدددد تي طاجكسددددتان فددددي مسدمددددة جمهوريددددات  سدددديا الوسددددطى تدددد ثراأ باألفكددددار 

فمنددذ الحسبددة  ،مددن أقددوو ف ددات المعاراددة وتعددد األحددزاب الدينيددة فيهددا ،الدينيددة
السدددددوفيتية التدددددي شدددددهدت إجدددددراءات تعسدددددفية مارسدددددها الن دددددام الشددددديوعي ادددددد 

أدت إلددى  هددور أمدداكن بديلددة للعبددادة وممارسددة الشددعا ر اإلسددالمية  ،اإلسددالم
بشدددكل سدددرد حيدددث تدددزامن معهدددا قيدددام الثدددورة فدددي إيدددران واالجتيدددار السدددوفيتي 

ي الشددعور الددديني فددي يددذة الجمهوريددة التددي ألفاانسددتان بشددكل أسددهم فددي تنددام
 ،ت ثرت إلى حد كبير باإلعالم الديني اإليراني حيث التواف  اللاود والمذيبي

كمدا للعامددل األفادداني إسددهام  خددر فددي يددذا التطددور مددن خددالل االتصددال الددذد 
حدث بين المجايدين األفادان وأبنداء جلددتهم مدن الطاجيدت واألفادان فدي يدذة 

  .(35)الجمهورية
تحتان طاجكستان تركيبة سكانية معسدة  ،وكايريا من جمهوريات اإلقليم

تحتل فيها مجموعة كولياب حيزا مهما وتتخذ من المناط  الدوعرة فدي جندوب 
وتنتشددر  ،ويددي مددن أكثددر ف ددات المجتمددع الطدداجيكي فسددراأ  ،الجمهوريددة مسددراأ لهددا
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يالتهددددا فددددي بددددين صددددفوفها األفكددددار والتن يمددددات الدينيددددة ذات االرتبدددداط مددددع مث
 .(33)أفاانستان

شددهدت طاجكسددتان نشدداطاأ مبكددراأ للحركددة اإلسددالمية التددي ولدددت فددي رحددم 
سياسددة البيريسددترويكا السددوفيتية مددن خددالل من مددة اإلحيدداء اإلسددالمي وحددزب 

وحركدة النهادة يدذة  ،النهاة اإلسالمي  بزعامة أميدر الحركدة عبدداه ندورد
اد السددددددوفيتي واسددددددتسالل بددددددرز نشدددددداطها بشددددددكل وااددددددا بعددددددد انهيددددددار االتحدددددد

حيدددث رفعدددت شدددعار الجمهوريدددة اإلسدددالمية وتمكندددت مدددن إجبدددار  ،طاجكسدددتان
الر يس الطداجيكي رحمدن نبييدف الدذد عددا مدن بسايدا الن دام الشديوعي السداب  

1771على االستسالة بعد انتخابات تشرين األول 
وتمكن الحزب من تزعم  (34)
إذ اناددم إلددى زعامددة  ،عددام الحركددة اإلسددالمية والمعاراددة الطاجيكيددة بشددكل

النهاددة ثالثددة أحددزاب معاراددة يددي الحددزب الددديمسراطي وحركددة )رسددتاخيز( 
  .(32)السومية وجمعية )لعل بدخشان( السومية

طرحت حركة النهاة برنامجها السياسي بعد أن شخصدت مشداكل الدبالد 
التددي تتمثددل باالنهيددار االقتصددادد وتزايددد الددديون الروسددية وشدديو  حالددة عدددم 

ستسرار بسبب تديور الواع األمني جراء استمرار عمليات النهب والسدلب اال
فادددال عدددن تزايدددد النفدددوذ  ،والستدددل فدددي  دددل ن دددام مدددرتبط قلبددداأ وقالبددداأ بموسدددكو

ويتاددمن يددذا البرنددام  ت سدديس ، (36)السياسددي والعسددكرد الروسددي فددي الددبالد
مجتمددع حكومددة إسددالمية تسددتند إلددى الشددريعة اإلسددالمية وتهدددف إلددى اسددلمة ال

قامدة ن دام ديمسراطدي يعتمدد علدى إجدراء انتخابدات ر اسدية وبرلمانيدة  عمومدا وا 
قدددرار التعدديدددة الحزبيدددة فادددال عدددن المطالبدددة بسدددحب السدددوات الروسدددية التدددي  وا 

نهدددداء النفددددوذ الروسددددي وفددددت  ،تسددددبب قلسدددداأ أمنيدددداأ خطيددددراأ للشددددعب الطدددداجكي وا 
 .(37)االرتباط بموسكو

 ،وقاعددددة اجتماعيدددة عريادددة وجددددت بدددرام  حدددزب النهادددة صددددو كبيدددر
وعلى المستوو الخارجي استطاعت الحركة من تحسيد  اتصداالت ناجحدة مدع 
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فاددال عددن  ،جميددع الفصددا ل األفاانيددة وفددي مسدددمتها كتلددة احمددد شدداة مسددعود
  .(38)تلسيها دعماأ متنوعاأ من العديد من الم سسات الخيرية العربية

ول بعدد أن أيسندت عددم ركزت الحركة علدى الكفدار المسدلا مندذ عهدديا األ
جدددوو العمددل السياسددي واددلو  حكومددة دوشددمبي بستددل ابالف وتشددريد قرابددة 

انفدردت بهدا الحركدة  1771أدت إلدى نشدوب حدرب أيليدة عدام  ،مليون مدواطن
جبارة علدى االعتدراف بهدا كسدوة سياسدية وحيددة فدي  ،في مسارعة ن ام الحكم وا 

أنحاء منطسدة )طويلددرة( التدي بعد أن تمكنت من السيطرة على مع م  ،البالد
نهدداء الوجددود الشدديوعي فيهددا 150تبعددد مسددافة ) كددم( عددن العاصددمة دوشددمبي وا 

1777تمددوز  10وذلددت فددي 
كمددا قامددت الحركددة فددي الشددهر نفسدد  بتن دديم  ،(39)

عمليدددة ا تيدددال ناجحدددة لنا دددب وزيدددر الددددفا  الطددداجيكي وثمانيدددة مدددن الادددباط 
فددرا  ،التددي نفددذتها الحركددة وكانددت حصدديلة العمليددات العسددكرية .(40)الددروس

جبددار  ،(41)سدديطرتها علددى أكثددر مددن خمسددة مدددن ر يسددة فددي وادد قددراتكين وا 
الددروس علددى تسلددي  وجددوديم العسددكرد فددي طاجكسددتان مددن نصددف مليددون 
جندد إلى خمسة وعشرين ألفا فسط بحسدب تعبيدر دولدت عثمدان نا دب ر ديس 

ت التدددي أحرزتهدددا ويكدددذا فسدددد دفعدددت االنتصدددارا .(45)الحركدددة للشددد ون الداخليدددة
السيدددادة الروسدددية إلدددى اقندددا  ن دددام دوشدددمبي لفدددتا بددداب الحدددوار مدددع  ،الحركدددة

 11حيث تم التوقيدع علدى اتفدا  موسدكو فدي  ،قيادات النهاة بواسطة روسيا
الذد أنهى الحرب األيلية التي شهدتها طاجكستان قرابة  1779كانون األول 
  المدددذكور تتادددمن وكاندددت مطاليدددب الحركدددة بموجدددب االتفدددا ،خمدددس سدددنوات

تشدددددكيل لجندددددة مصدددددالحة وطنيدددددة يرأسددددددها احدددددد أعاددددداء المعارادددددة وتملددددددت 
صددالحيات يامددة مثددل إجددراء تاييددرات فددي اإلدارة العامددة للددبالد عبددر إدخددال 
عناصدر المعارادة فددي الددوا ر الحكوميدة علددى جميدع المسدتويات والمجدداالت 

علدى إعدداد قدانون جديدد سياسياأ وعسكرياأ وامنياأ وقادا ياأ واقتصدادياأ واالتفدا  
جراء تاييرات في الدستور   .(43)لالنتخابات وا 
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بالر م من تنكر حكومة دوشمبي وعدم التزام الر يس الطاجيكي إمام علي 
لزام أميدر الحركدة عبدداه ندورد ونا بد  اكبدر  ،رحمانوف ببنود اتفا  موسكو وا 

إال أن  (44)تورجان زادة باإلقامدة الجبريدة فدي إحددو فنداد  العاصدمة دوشدمبي
الحركة تمكنت من االست ثار بثلدث مساعدد اال دتالف الحداكم الدذد تشدكل عدام 

1778
كمدددددا اسدددددتطاعت الحركدددددة مدددددن توسددددديع نشددددداطها فدددددي الجمهوريدددددات  (42)
حيث كشفت السلطات األوزبكية إحدو المسرات السدرية للحركدة فدي  ،المجاورة

لحركدة فسدرتها وادد فر انة وعثوريا على أعداد من األسدلحة تعدود لعناصدر ا
حيدث تدذكر المصدادر ، (46)السلطات االوزبكية ب نها يمكن أن تستخدم اديا

أن حكومدة أوزبكسددتان سدب  لهددا وان اتخددذت موقفداأ معاديددا مدن الحركددة خددالل 
 .(47)المرحلة األولى من نشاطها

  
 IMUالحركة اإلسالمية في أواركستا   - 

تي خددالل الثلددث األول مددن كددان وادد فر انددة مركددزاأ لمساومددة النفددوذ السددوفي
 ،وخدالل السدنوات العشدر األخيدرة وبعدد اسدتسالل الجمهوريدات ،السرن الماادي

حيدددث  ،شدددهد يدددذا الدددوادد حالدددة عددددم االسدددتسرار بسدددبب ارتفدددا  نسدددبة الجريمدددة
إذ التح  الكثير من الشباب المسدلم بدالجوامع  ،أصبا األمن مطلباأ حيوياأ في 

وأخدذت مجداميع مسددلحة  ،ة السدانون والن دداموطددالبوا بعدود ،فدي مديندة اندديجان
علددددددددى عاتسهددددددددا منددددددددع الجريمددددددددة بالتعدددددددداون مددددددددع الشددددددددرطة المحليددددددددة وشددددددددكلوا 

 يدر أن حكومدة أوزبكسدتان أيسندت خطدورة  (48))العدالة( تدريجياحركةعرفت بد
سديما وأنهدا ترقدب  ،عودة الدرور اإلسدالمية التدي يمكدن أن تشدكل خطدراأ عليهدا

فعملدددت علدددى الساددداء علدددى كدددل  ،اجكسدددتانتدددداعيات الحدددرب األيليدددة فدددي ط
فسامدت بحملدة  ،تنطود تحدت رايدة الدولدة أشكال النشاطات اإلسالمية التي ال

وحكمت علدى الم دات مدنهم  ،اعتساالت واسعة شملت  الف الشباب المسلمين
األمر الدذد دفدع  ،باحكام طويلة األمد ر م عدم ثبوت أية جرا م عنف بحسهم

نحدددو طاجكسدددتان وأفاانسدددتان حيدددث شدددكلوا ندددواة  بهددد الء الشدددباب إلدددى الهدددرب
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 Jumma boiالحركة اإلسالمية في أوزبكستان بسيادة )جمعدة بدود خوجداييف 

khojoev)(49)،  التدددددي جددددداء ت سيسدددددها ردا فعدددددل علدددددى تصدددددرفات ن دددددام إسدددددالم
 وجمعددددة خوجدددداييف الملسددددب بددددد ،كريمدددوف السمعيددددة تجدددداة األنشددددطة اإلسددددالمية

سب  ل  أن عمل م ليدا  ،كان في وادد فر انة)نمنكاني( نسبة إلى مدينة نمن
فدددددي الجددددديا السدددددوفيتي ب فاانسدددددتان وتددددد ثر تددددد ثرا كبيدددددراأ بمساومدددددة الجماعدددددات 
اإلسالمية المناياة للوجود السدوفيتي ثدم أصدبا مسدلماأ ملتزمداأ بتعداليم الددين 

إلى درجة أن بعا المصادر تشير أن  أصبا واحداأ من قادة  ،(20)اإلسالمي
ن السدددرية )المتطرفدددة( فدددي منطسدددة نمنكدددان إذ صددددرت األوامدددر حركدددة الويدددابيي

حيدددث  1771بمالحستددد  ممدددا اادددطرة إلدددى اللجدددوء إلدددى طاجكسدددتان فدددي أيدددار 
شارت في الحرب األيلية ينات في صفوف المعارادة اإلسدالمية فدي منطسدة 
كور ان تيوبي منكف اأ عند الادرورة إلدى شدمال أفاانسدتان الدذد كدان يخادع 

حيدددث يعمدددد إلدددى تددددريب مجموعدددة مدددن الشدددباب فدددي  ،بدددانلسددديطرة حركدددة طال
 .(21)معسكرات تددريب تابعدة لد  ليرسدلهم للسيدام بعمليدات تسدلل فدي اوزبكسدتان

بمسدداعدة مستشددارة المخلدد   IMUبعددد أن تددزعم نمنكدداني الحركددة اإلسددالمية 
أعلددن عددن أيددداف الحركددة التددي تددتلخ  باسددساط حكومددات  ،طدداير يولددداا

رساء أن وتمكنت الحركة من تجاوز حالدة  ، مة حكم إسالمية سيا الوسطى وا 
التمددز  العرقددي فددي وادد فر انددة حيددث جندددت المتطددوعين المتطددوعين علددى 

وتمكنددددت أياددددا مددددن تحسيدددد  اندددددماج فعلددددي مددددع حركددددة  ،(25)أسدددداس اإلسددددالم
فاال عن االتصاالت التي حسستهدا  ،1777عام  UTOالمعاراة الطاجيكية 

األخدددددرو كحدددددزب التحريدددددر وقيدددددادة تن ددددديم الحركدددددة مدددددع الحركدددددات اإلسدددددالمية 
وتوسدددعت قاعددددة الحركدددة إذ بلادددت قواتهدددا نحدددو أكثدددر مدددن ألفدددي  ،(23)الساعددددة

مساتددل إلددى جانددب  الف المتطددوعين االحتيدداط أو المسددتعدين لالناددمام إلددى 
  .(24)قوات الحركة

يمانهدا بالكفدار المسدلا ففدي محاولتد   ،تميزت الحركدة بطابعهدا العسدكرد وا 
كمددا قامددت  ،شددن نمنكدداني العديددد مددن الهجمددات ،للسدديطرة علددى وادد فر انددة
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الحركة بتنفيذ سلسلة من التفجيرات في العاصمة االوزبكية طشدسند فدي شدباط 
واسدتطاعت قدوات الحركدة  ، (22)في محاولدة ال تيدال الدر يس كريمدوف 1777

وتمكندت مددن  ،نفسد مدن  دزو إقلديم بتكددين فدي قير يزسدتان فدي  ب مددن العدام 
احتجاز عدد مدن الريدا ن مدن بيدنهم أربعدة مدن الجيولدوجيين اليابدانيين وثالثدة 
من السير يز واثنين من اباط الشرطة وطالبت الحركة خاللها بفدية وطري  

 ددزا مسدداتلوا الحركدددة  1000وفددي شددهر  ب عدددام  .(26)للمددرور إلددى أوزبكسدددتان
في منطسة سرخان داريدا حيدث  بالتعاون مع حزب التحرير أرااي أوزبكستان

أشدددار إلدددى ذلدددت بصددددراحة )ميدددر اكبربددداخيمو نكلددددوف( ر ددديس مجلدددس األمددددن 
جددرو عبددارة عددن مسدداتلين فددي مجموعددات صددايرة    )مددادالسدومي االوزبكددي بسولدد

كما تمكنت  .(27)تسللت تدريجياأ إلى منطسة سراسيست في إقليم سرخان داريا(
مواقع ب وزبكسدتان والسديطرة علدى تن يمات الحركة المسلحة من احتالل عدة 

ممددددددددر كاجيددددددددت واسددددددددتطاعت مددددددددن فصددددددددل جددددددددزءاأ مددددددددن وادد فر انددددددددة عددددددددن 
تمكددددن  ،وبفاددددل تطددددوير وتن دددديم الجهددددد العسددددكرد للحركددددة، (28)أوزبكسددددتان

مساتلويدددا مدددن االقتدددراب وتهديدددد ن دددام حكدددم كريمدددوف أذ لدددم يعدددد يفصدددلها عدددن 
  .(29)العاصمة طشسند سوو ستون ميالأ 

 ،المسددلحة واتسددا  نطددا  نفوذيددا العسددكرد IMU لددم تددثن نشدداطات حركددة
فعلدددددى الصدددددعيد  ،موقدددددف الدددددر يس كريمدددددوف وسياسدددددت  الصدددددارمة والمتشدددددددة

التشددريع الددذد نفددذ إجددراءات  1778التشددريعي أقددرت الحكومددة األوزبكيددة عددام 
االاددطهاد الددديني األكثددر صدددرامة فددي  سدديا الوسدددطى متاددمنا أيادداأ ح دددر 

ريم التعلددديم الدددديني  يدددر الموجددد  مدددن التحدددول مدددن ديدددن إلدددى  خدددر وكدددذلت تحددد
فادددال عدددن أن الدسدددتور االوزبكدددي اليجيدددز أياددداأ أن يرشدددا أعاددداء  ،الدولدددة

الجماعددددات الدينيددددة لمنصددددب ر دددديس الجمهوريددددة كمددددا يمنددددع ت سدددديس أحددددزاب 
فسد قامدت السدلطات األوزبكيدة وادمن  ،أما على الصعيد التطبيسي ،(60)دينية

( شدخ  بتهمدة االشدترات 1000نحدو )سياستها المعهودة بالساء السدبا علدى 
فددي  1777وعملددت علددى ت سدديس سددجن )جسددلي ( عددام ، (61)بنشدداطات ثوريددة
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يددددذا السددددجن أحدددديط بحالددددة مددددن السددددرية التامددددة  ،صددددحراء إقلدددديم قراقالبسسددددتان
وقددد  ،خصدد  للمسدداجين المسددلمين والمدددانين بددالتطرف واإلريدداب واألصددولية

زال دد  إذ يددذكر عندد  )أن مددا عددرف السددجن بفداحددة اإلجددراءات المتخددذة بحدد  ن
حيدث أكددت التسدارير الدواردة مدن السدجن علدى  ،يذيب إليد  لدن يرجدع أدراجد (

إفددددراط مو فيدددد  فددددي تعددددذيب السددددجناء أو المعتسلددددين المسددددلمين ب شددددد أسدددداليب 
فادال عدن  ،منها حسن السجناء بمدرا االيددز والسدل وداء الزيدرد ،التعذيب

كمدا  ،و  أقبيدة السدجن علدى بطدونهمقيامهم باجبار السجناء على السفز من فد
يشدددهد يددددذا السددددجن أسدددداليب التعددددذيب التددددي تسددددبب إحددددداث عددددو  دا ددددم لدددددو 

يذة األساليب أدت إلى ارتفا  نسبة الوفيات بين السجناء ممدا دفدع  ،السجناء
ذويهم إلى رفع شكاوو إلى م سسات حسو  اإلنسان ووسا ل اإلعالم الدوليدة 

كيددة إلددى االعتددراف بوجددود ونشدداط يددذا وبشددكل أاددطر معدد  السددلطات األوزب
عالن الحكومة عن إجراء تحسينات في أواا  نزال     .(65)السجن المهلت وا 

اادددددطرت  ،إزاء تعدددددا م قدددددوة ونفدددددوذ الحركدددددة اإلسدددددالمية فدددددي اوزبكسدددددتان
الحكومدددة االوزبكيدددة إلدددى اسدددتخدام السدددوة العسدددكرية ومحاولدددة إيجددداد ندددو  مدددن 

تشدددددتركان معهدددددا فدددددي وادد فر اندددددة  التعددددداون العسدددددكرد مدددددع جارتيهدددددا اللتدددددان
بعددداد خطريدددا عدددن  طاجكسدددتان وقير يزسدددتان مدددن اجدددل إزاحدددة قدددوة الحركدددة وا 

دخلددددت جيددددوا الجمهوريددددات الددددثالث فددددي  1000فر انددددة فمنددددذ صدددديف عددددام 
اشددتباكات عنيفددة مددع قددوات الحركددة اإلسددالمية أسددفرت عددن انسددحاب نمنكدداني 

ندد  أاددطر إلددى االلتحددا  إال أ ،إلددى مساطعددة تولدددرا حيددث أقددام معسددكراأ ينددات
بحركة طالبان في ب فاانستان بعد الااوط التي مارستها الحكومدة االوزبكيدة 
على حكومة دوشمبي حيث أصبا نمنكداني وحركتد  جدزءاأ مدن حركدة طالبدان 
وتن يم الساعدة وينات فشلت جهود الحكومة االوزبكيدة فدي إقندا  طالبدان مدن 

وبعدددد أن شدددنت الواليدددات . (63)أجدددل طدددرد نمنكددداني وجماعتددد  مدددن أفاانسدددتان
 1001أيلدددددول  11المتحددددددة األمريكيدددددة حربهدددددا علدددددى أفاانسدددددتان بعدددددد أحدددددداث 

شاركت قوات نمنكاني في يذة الحرب إلى جانب طالبان وكتحصديل حاصدل 
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فسددد قددام سددالر الجددو األمريكددي بمسددا قواعددد الحركددة خددالل الحملددة األمريكيددة 
وقدددد علددد  الدددر يس  ،(64)ومندددذ ذلدددت الحدددين لدددم نسدددمع شددد  عدددن نشددداط للحركدددة

االوزبكدي كريمددوف بهددذا الصددد: )لسددد لعبددت الواليدات المتحدددة دوراأ ر يسدداأ فددي 
الساددداء علدددى قدددوات طالبدددان وعلدددى ابلدددة اإلريابيدددة وبالنتيجدددة فانهدددا حدددررت 

 .(62)اوزبكستان من أد خطر أو اعتداء عسكرد أو أيديولوجي(
  
 حا  التحرير اإلسالمي -ج

سدددالمي احددددو الحلسدددات المهمدددة داخدددل الحركدددة يشدددكل حدددزب التحريدددر اإل
إال أندد  يتميددز عددن أحددزاب المنطسددة بندداحيتين  ،اإلسددالمية فددي  سدديا الوسددطى

والناحيدة الثانيدة أند   ،بارزتين يما: أن  حزب عالمي اليخدت  بمنطسدة معيندة
  .لم ي سس داخل جمهوريات  سيا الوسطى

علدددى يدددد  1751ت سدددس حدددزب التحريدددر اإلسدددالمي فدددي مديندددة السددددس عدددام 
م سسدد  العالمدددة الشدددي  تسدددي الددددين النبهددداني كحدددزب سياسدددي مبددددأة  أسدددالمي 
استجابة لسول  تعالى )ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير وي مرون بالمعروف 

واستنادا إلى ذلت فدالحزب يهددف  ،وينهون على المنكر وأول ت يم المفلحون(
السدالمية وإلعدادة المسدلمين  أوال إلى است ناف الحياة اإلسالمية وحمدل الددعوة

إلى العيا في دار اإلسالم وفدي مجتمدع أسدالمي تحكمد  الشدريعة اإلسدالمية  
وصددوال إلددى تحسيدد  دولددة اإلسددالم الموحددد عالميددا يحكمهددا خليفددة يعيددد لسمددة 

ويسبددل الحددزب فددي عاددويت  المسددلمين مددن كددال  ،اإلسددالمية ييبتهددا ونهاددتها
 .(66)لوانهمالجنسين باا الن ر عن قوميتهم وأ

تبدددا   يتخدددذ الحدددزب مدددن مديندددة لنددددن مسدددراأ لددد  ويددد من بالعمدددل السياسدددي وا 
ويح ى الحزب بتمويل من جهدات  ،األساليب السلمية لتحسي  أيداف  و ايات 

عديدددة مثددل مسددلمي الدددنمارت وبريطانيددا والمانيددا علددى حدددا قددول المتخصدد  
  .(67)بالحركات اإلسالمية برانت روبن
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يع قاعدتدد  لتشدمل جمهوريدات  سديا الوسدطى واتخددذ تمكدن الحدزب مدن توسد
وبعد أن تمكن الحدزب مدن كسدب  الف  ،من جنوب قير يزستان مسراأ لنشاط 

الم يددددين والمناصدددرين أصدددبا يمثدددل احدددد ابدددرز مصدددادر الخطدددر علدددى ن دددام 
فسدددددد قدددددام الحدددددزب بتدددددزعم العديدددددد مدددددن  ،الدددددر يس السير يدددددزد عسدددددكر   ددددداييف
 ،سدددددتهدفت اإلطاحدددددة بدددددالر يس أ ددددداييفالم دددددايرات وأعمدددددال العندددددف التدددددي ا

ولتحسيد  ذلدت فسدد قدام الحدزب بت سديس حركدة حملدت اسدم ) الحركدة مدن أجدل 
حزبدددداأ  10يددددذة الحركددددة اددددمت حددددوالي  1001 ب  17اسدددتسالة الددددر يس( فددددي 

 ،وكددان االنجدداز األكبددر الددذد حسسدد  الحددزب علددى الصددعيد السياسددي ،معارادداأ 
من  11يف( على تسديم استسالت  في أجبار الر يس السير يزد ) كرمان بت باي

1001أيار 
تشدرين  11، وعلى الصعيد نفس   فسد أصدر الحزب باينداأ فدي (68)

حذر في  مدن مخداطر تزايدد النفدوذ األمريكدي فدي اوزبكسدتان فدي  1001األول 
أعساب الحملة األمريكية على أفاانستان تحت عنوان )لماذا ي تي األمريكيون 

عكدددددددس البيدددددددان المخددددددداطر السياسدددددددية واألمنيدددددددة  ،ل قامدددددددة فدددددددي اوزبكسدددددددتان(
واالجتماعية والثسافيدة المترتبدة عدن الوجدود األمريكدي لديس فسدط فدي جمهوريدة 
اوزبكستان بل في جمهوريات  سيا الوسطى مشيراأ إلى المجازر التدي ارتكبهدا 
األمريكددان فددي أفاانسددتان والعددرا  ن وحددذر مسددلمي اوزبكسددتان مددن مخدداطر 

يم إلدددى مساومدددة الوجدددود األمريكدددي والتعددداون مدددع حدددزب التعددداون معهدددم ودعدددا
دولددة الخالفددة  إقامدةالتحريدر مددن أجدل مساومددة الاطرسددة األمريكيدة مددن خددالل 

  .(69)اإلسالمية
فسددد قددام فددر  الحددزب فددي  ،أمددا عددن نشدداط الحددزب علددى الصددعيد العسددكرد

أوزبكسددددتان كمددددا سددددب  اإلشددددارة إليدددد  بتسددددديم الدددددعم واإلسددددناد لحددددزب الحركددددة 
كمددداتولى الحدددزب  ،المية مدددن أجدددل السددديطرة علدددى منطسدددة سدددرخان داريدددااإلسددد

تن ددديم عمليدددات الهجدددوم علدددى السواعدددد األمريكيدددة فدددي أفاانسدددتان متخدددذاأ مدددن 
 .(70)قر يزستان قاعدة لتن يم يذة الهجمات
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أنشطة الحزب يذة دعت حكومدات  سديا الوسدطى إلدى فدرا ح در علدى 
مطداردة أعاداء  1777مندذ عدام نشاط الحزب  اذ تولدت الحكومدة السير يزيدة 

 .(71)الحزب المتمركزين في جنوب البالد
التيدار اإلسدالمي علدى السداحة السياسدية فدي  سديا  ،مثلت األحزاب الثالث

الوسددطى  يدددر أن يندددات تن يمدددات أخدددرو لددم يكدددن لهدددا نشددداط مماثدددل كحدددزب 
تركسدددتان اإلسدددالمي وحدددزب االحيددداء اإلسدددالمي ب وزبكسدددتان وحدددزب نزداتدددي 

  .(75)اإلسالمي الطاجيكي
فسدددد ذيدددب الدددبعا مدددن  ،وفيمدددا يتعلددد  باإلسدددالم السياسدددي فدددي كازخسدددتان

المراقبون إلى السول بعدم وجود نشاط ملحو  ل سالم على الساحة السياسدية 
فددي كازاخسددتان معللددين ذلددت بددالح ر المفددروا علددى التن يمددات الدينيددة مددن 

جدة لعا ددات الدنفط لددو فاال عن الفساد المتزايد نتي ،حكومة علمانية التوج 
ومشيرين إلى  راء المفكرين  ، (73)النخب السياسية ومختلف المجاميع العرقية

اذ  ،المحليين الكازاخيين الذين يرون أن عالقتهم باإلسدالم تتسدم بعددم االتدزان
يعتسدددد احدددديم ويدددو )شدددوكان خاليكدددانوف( أن )اإلسدددالم لدددم يتالادددل بعدددد فدددي 

مدددددر أن تددددداري  الصدددددحوة اإلسدددددالمية فدددددي وحسيسدددددة اال .(74)نفوسدددددنا وعروقندددددا(
وازدادت نهاددة فددي  ،كازخسددتان يعددود إلددى المراحددل األولددى للسدديطرة الروسددية

عهد ستالين الذد قام بتهجير  الف المسلمين من الشيشان واالناوا والتتار 
مددن السوقدداس إلددى كازاخسددتان، اذ قددام يددد الء المددرحلين بدددور كبيددر فددي نشدددر 

والنسشدددبندية خاصدددة فدددي المنددداط  الجنوبيدددة مدددن  الطدددرف الصدددوفية كالسادريدددة
وعن طريد  يد الء المدرحلين أياداأ يندات محداوالت سدرية لدزر   (72)كازخستان

تن يمدددددات حدددددزب النهادددددة اإلسدددددالمي الدددددذد ت سدددددس شدددددمال السوقددددداس عدددددام 
1781
واليددددوم تشددددهد كازاخسددددتان توجدددد  عددددام السددددترجا  الهويددددة الثسافيددددة ، (76)

حيدث يطمدا رجدال الددين إلدى  ،لدين اد فسدادوالدينية والعودة إلى الجذور وا
ومدن أبدرز م داير يدذا  ،أن يلعب اإلسالم الدور الحاسدم والفعدال فدي حيداتهم

 التوج  قيام حركة أحياء داخل المجتمع اصطلا عليها من قبل المختصين بدد
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يدذة الحركدة تسدتند إلدى أحكدام  ،)العودة إلى السديم( و )الرجو  إلدى األصدول(
 Alaşسدددددداس ويتزعمهددددددا حددددددزب  الا للتحددددددرر الددددددوطنياإلسددددددالم كجددددددزء أ

MilliÖzgörük  الذد يعتبر اإلسالم عنصراأ ر يساأ في تحديدد الهويدة الوطنيدة
والسومية للشعب الكازاخي ويدعو إلدى ت سديس دولدة تركسدتان اإلسدالمية التدي 

فادددددالأ عدددددن حدددددزب الصدددددحوة  ،(77)تادددددم جميدددددع جمهوريدددددات  سددددديا الوسدددددطى
بر اسدددة )عبددداس كبيدددروف( والدددذد يددددعو  1770اإلسدددالمي الدددذد ت سدددس عدددام 

 .(78)أياا إلى وحدة جميع الجمهوريات
 

 فول الحركات اإلسالمية في صيا ة الترتيبات
 ا ميية آلسيا الوسطى

شددددهدت جمهوريددددات  سدددديا الوسددددطى بعددددد اسددددتساللها محدددداوالت اسددددتسطاب 
هدذة إقليمية ودولية عديدة  ولم يكن ل سالم دور في رسم السياسة الخارجيدة ل

الجمهوريات لحين  هور الحركات اإلسالمية ومدا شدكلت  مدن تهديدد لسن مدة 
الحاكمدددة التدددي بددددأت تفكدددر فدددي إيجددداد ندددو  مدددن التعددداون اإلقليمدددي فيمدددا بينهدددا 

فبعد سلسلة تفجيرات طشسند واجتيار  ،لمواجهة الخطر المشترت الذد يهدديا
ة كددددان أبرزيددددا عسدددددت اجتماعددددات إقليميددددة عديددددد ،اإلسددددالميين إلقلدددديم بتكددددين

اجتما  أربعدة مدن ر سداء  سديا الوسدطى )ب سدتثناء تركمانسدتان( بطشدسند فدي 
تمخددا عندد  توقيددع اتفددا  يلددزم األطددراف الموقعددة بصددورة  1000نيسددان عددام 

وقدددد عددددزز يدددذا االتفددددا   ،مشدددتركة علددددى محاربدددة اإلريدددداب والتطدددرف الددددديني
1000باجتما   خر في العاصمة السير يزية بشكيت في  ب 

(79). 
  

 روسيا الشريك اإلدليمي ا ول في مواجاة ا صولية
برينت الحرب األيلية في طاجكسدتان للنخدب السياسدية الحاكمدة فدي  سديا 
الوسطى على أيمية الدور الروسي في تعزيز أمنها وامان بسا ها على سدة 

ومن جانبها ف ن روسيا تحاول استعادة مكانتها كدولدة ع مدى وبدروز  ،الحكم
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وار السريب الدذد يعتبدر  سديا الوسدطى منطسدة نفدوذ روسدية ستادطر مبدأ الج
فاددال عددن أن االتجايددات السياسددية فددي  ،لحمايتهددا بحجددة األقليددات الروسددية

روسددديا تجمدددع بشدددكل عدددام علدددى أن التهديددددات األساسدددية ألمدددن روسددديا تتددد تى 
اذ يرو الروس أن ينات ارتباط وثي   ،حالياأ وفي المستسبل من  سيا الوسطى

و تدددددعي  ،ن المسدددداتلين فددددي شددددمال السوقدددداس ووادد فر انددددة وطاجكسددددتانبددددي
السددددلطات الروسددددية بوجددددود طاجيددددت واوزبددددت بددددين المسدددداتلين الددددذين قتلددددوا فددددي 

ففددددي كدددالم ألحددددد الصدددحفيين الددددروس البدددارزين أن )ينددددات تندددداوب  ،الشيشدددان
وقددد عددزز يددذا االتجدداة مددا ذيبددت  (80)للمسدداتلين بددين السوقدداس و سدديا الوسددطى(

صددحافة  سدديا الوسددطى عندددما تحدددثت عددن أيميددة الدددور والتدد ثير الددذد  إليدد 
، (81)أحدثدددد  المسدددداتلين الشيشددددان لدددددو مسدددداتلي الحركددددات اإلسددددالمية المحليددددين

فاددددالأ عددددن ذلددددت فسددددد بدددددأت روسدددديا حمالتهددددا العدا يددددة بشددددكل وااددددا اددددد 
الحركدددات اإلسدددالمية بعددددد أن ا هدددرت شدددعوب المنطسددددة اسدددتياءأ وااددددحاأ إزاء 

  .(85)الروسية التي ارتكبت بح  الشيشانالمجازر 
مبدددد ياأ ال تدددزال روسددديا تحدددتف  بجدددزء مدددن قواتهدددا العسدددكرية فدددي جمهوريدددة 
طاجكسددتان خاصددة بعددد رعايتهددا لمباحثددات السددالم بددين المعاراددة والحكومددة 

ألدف مساتدل بحجدة الحفدا  علدى  15 يدذة السدوات تبلدا مايزيدد عدن ،الطاجيكية
 هددددرت فكددددرت إقامددددة  1778وفددددي أيددددار عددددام  ،األمددددن واالسددددتسرار فددددي الددددبالد

تحالف ثالثي يام روسيا واوزبكستان زطاجكستان ماعرف بد )الترويكا( أثدر 
المفاواات التي جرت بين الر يس الروسدي السداب  يلتسدن ون يدرة االوزبكدي 

اذ أعلدددن  ،كريمدددوف للحيلولدددة دون انتشدددار األصدددولية والتطدددرف فدددي المنطسدددة
ا  ندذات )شدي  منصدور شدخميلوف( أن أوزبكسدتان السفير االوزبكي في روسدي

مسددتعدة لتطددوير عالقاتهددا مددع روسدديا فددي ميدددان السياسددة الخارجيددة باددمنها 
التعدددداون العسددددكرد بهدددددف حمايددددة أمنهددددا الددددوطني مددددن التهديدددددات العسددددكرية 

وفددي المسابددل وعندددما دخلددت كددل مددن اوزبكسددتان وقير يزسددتان  ،(83)المحتملددة
أعلدن نا دب ر ديس  ،1000 خدالل شدهر  ب عدامفي عمليات عسدكرية واسدعة 
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األركددان العمامدددة الروسددية الجندددرال )فالديميددر مدددانيلوف( )أن روسدديا مسدددتعدة 
لتسديم أية مساعدة ألوزبكستان وقير يزستان من اجل السااء على تشدكيالت 

.. وان الجهدددددددود المشدددددددتركة الحازمدددددددة لروسددددددديا وأوزبكسدددددددتان .قطدددددددا  الطدددددددر 
ويكدذا كاندت  .(84)مكن اسدتتباب الموقدف سدريعاأ(وقير يزستان ستجعل من الم

روسدددديا الشددددريت الددددر يس فددددي اتفاقيددددات األمددددن الجمدددداعي والسددددوات العسددددكرية 
المشددتركة التددي وقعددت عليهددا كددل مددن قير يزسددتان وطاجكسددتان وكازاخسددتان 

1000في تشرين األول عام 
يذة االتفاقية سبستها اتفاقية مماثلة ولكن في  (82)

المستسلة )الكومنولث( التي وقعت عليها فدي تشدرين األول إطار دول الرابطة 
كدددددل مدددددن روسددددديا وكازاخسدددددتان وقير يزسدددددتان وطاجكسدددددتان  1777مدددددن عدددددام 

وبيالروسيا وارمينيا، والتي خولدت روسديا التددخل فدي الشد ون الداخليدة للددول 
فاددالأ عددن  ،الموقعددة فددي حالددة شددن يجمددات مددن قبددل الجماعددات اإلسددالمية

ل الموقعة على المعايدة بتشكيل قوة عسكرية مشتركة للسيدام قيام روسيا والدو 
يددذة الخطددة تساددي نشددر  ،IMUبدداجراءات عسددكرية احتاللددي اددد نشدداطات 

ألددف جندددد روسددي خددالل وقددت السددلم بشددكل يمكددن يددذة  80 –ألددف  90مددن 
تبندى مجلدس األمدن  1000وفدي أيدار عدام  ،(86)السوة معالجة أد ثورة أو تمدرد

ماعدددد  مدددذكرة خاصدددة لتحسددددين كفددداءة معايددددة األمددددن الجمددداعي يدددذا فدددي اجت
وخالل السمة التي عسددتها الرابطدة فدي العاصدمة المولدافيدة فدي  ،(87)الجماعي

تم االتفا  على فتا مكاتب محلية لمكافحة اإلريداب  ،1001تشرين األول  9
 .(88)في  سيا الوسطى

 
 .. والمسو  والطموم.الصي 

ور بددددارز فددددي ميدددددان  سدددديا تحدددداول الصددددين مشدددداركة روسدددديا فددددي لعددددب د
اذ تسددددتفيد الصددددين مددددن نشدددداط الحركددددات اإلسددددالمية فددددي تشددددكيل  ،الوسددددطى

تحالفددات أمنيددة وتعزيددز نفوذيددا مددن أجددل الحفددا  علددى مصددالحها النفطيددة فددي 
كمددا أن تصدداعد الحركددات اإلسددالمية فددي  سدديا الوسددطى يمكددن أن  ،المنطسددة
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طسدددددة زينجياندددددت يدددددنعكس علدددددى حركدددددة االيادددددور العرقيدددددة االنفصدددددالية فدددددي من
Xinjang  الصدددددينية والددددددعم المحتمدددددل لهدددددذة الحركدددددة مدددددن جاندددددب الجماعدددددات

كدددل ذلدددت دفدددع الصدددين إلدددى تشدددجيع الحلدددول  ،اإلسدددالمية فدددي  سددديا الوسدددطى
العسددكرية لمجابهدددة اإلسددالميين وتسدددديم الدددعم لحكومدددات المنطسددة مدددن خدددالل 

ة كمددددا سدددعت الصددددين إلدددى ت سدددديس من مدددد ،(89)تزويدددديا بالمعدددددات العسدددكرية
شناهاد للتعاون والتي ادمت كدل مدن روسديا والجمهوريدات اإلسدالمية )عددا 
تركمانستان( اذ كان أبرز أيدافها مواجهة أخطار الحركات الدينية اإلسالمية 

وقدد أكدد البيدان الختدامي  (90)المعاراة وتعزيز األمن اإلقليمي لدول المن مدة
اتخددداذ  1000ز تمدددو  5للمددد تمر الدددذد عسدتددد  المن مدددة فدددي دوشدددمبي بتددداري  

موقددف موحدددد لمددا أسدددماة )اإلريدداب والتطدددرف الددديني واالنفصدددالي( باعتباريدددا 
وأشددار البيددان  ،أخطددار ر يسددة تهدددد األمددن اإلقليمددي لدددول مجموعددة شددناهاد

إلى اتفا  قادة مجموعة شناهاد على تشكيل ييكل إقليمي لمكافحة اإلرياب 
المراقبددون السياسدديون أن  وقددد اعتبددر ،ومسددرة فددي العاصددمة السير يزيددة بيشددكيت

البيدددان يدددو بدايدددة حسيسيدددة لحملدددة روسدددية ادددد الحركدددات اإلسدددالمية فدددي  سددديا 
مشدديرين فددي يددذا الصدددد إلددى االتفددا  الددذد وقعتدد  روسدديا مددع دول  ،الوسددطى

 سدددددديا الوسددددددطى لمحاربددددددة المن مددددددات الدينيددددددة فددددددي المثلددددددث الحدددددددودد بددددددين 
 .(91)قير يزستان وطاجكستان واوزبكستان

ت ثير الحركات اإلسالمية في إدخال الجمهوريدات فدي تحالفدات لم يستصر 
اذ نجحددت إسددرا يل فددي إقامددة عالقددات مددع  ،إقليميددة بددل تجدداوز ذلددت اإلطددار

حكومدددات  سددديا الوسدددطى فدددي المجدددال األمندددي مدددن أجدددل تعزيدددز نفوذيدددا فدددي 
اذ تعتبددر إسددرا يل إيددران عدددويا األول  وتر ددب فددي إبسدداء دول  سدديا  ،المنطسددة

فاال عن  ، ل أن مة علمانية واستمراريا في مكافحة اإلرياب الوسطى في
الدددددور األمريكددددي فددددي محاولددددة شددددد أن مددددة الجمهوريددددات نحددددو فلددددت السياسددددة 

حيددث سددب  لدد دارة األمريكيددة فددي  ،األمريكيددة وأبعاديددا عددن الجددذب الروسددي
عهد الر يس بيل كلنتون أن أعلندت الصدفة اإلريابيدة علدى الحركدة اإلسدالمية 
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بسددددبب عالقتهددددا مددددع زعدددديم الساعدددددة أسددددامة ابددددن الدن  IMUبكسددددتان فددددي أوز 
وفدددي حملتهدددا العسدددكرية علدددى أفاانسدددتان قامدددت الحكومدددة  ،وتجدددارة المخددددرات

ك حددد أوجدد  الت ييددد والمسدداندة  ،(95)االوزبكيددة بمددنا أراادديها للسددوات األمريكيددة
 .االوزبكية للحملة األمريكية اد ما أسمت  بد اإلرياب

 
 
 
 

 الخاتمة
وكان مصدر قوة لهذة ،د اإلسالم الساسم المشترت لشعوب  سيا الوسطىيع

الشدعوب فدي مواجهددة االسدتعمار الروسددي الدذد أيسدن دور اإلسددالم يدذا فعمددل 
 .على السااء على يذا الدور في حياة مجتمعات المنطسة قاطبة

شدددهدت مجتمعدددات  سدديا الوسدددطى صدددحوة  ،بعددد انهيدددار االتحددداد السددوفيتي
ي النصدف الثداني مدن عسدد التسدعينات بفعدل عوامدل داخليدة أسالمية خاصة ف

 هدور األحدزاب  ،وأخدذت يدذة الصدحوة أشدكاال متعدددة كدان أبرزيدا ،وخارجية
السياسدددية الدينيدددة التدددي حملدددت معهدددا مبددددأ ت سددديس حكدددم إسدددالمي يسدددتند إلدددى 

وقدددد تجلدددت يدددذة الصدددحوة بددد حزاب النهادددة اإلسدددالمية  ،الشدددريعة اإلسدددالمية
مية وحدزب التحريدر الدذد شد  طريسد  نحدو جمهوريدات  سديا والحركات اإلسال

الوسددطى مددن أجددل توسدديع فكددرة أقامددة دولددة الخالفددة اإلسددالمية العالميددة وقددف 
وكاندددت السدددمة المشدددتركة  ،النمددوذج المعهدددود فدددي العصدددور اإلسدددالمية األولدددى

لهددذة األحددزاب اقتددران برامجهددا بفكددرة الكفددار واسددتخدام السددوة مددن اجددل تحسيدد  
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 ير أن نجار يذا النمط كتب لحزب حركة النهاة في طاجكستان  ،هاأيداف
 .عندما فرا إرادت  على الن ام الحاكم ينات

وقددددرتعل  األمدددر بهدددذة الصدددحوة فلدددم تكدددن واادددحة المعدددالم فدددي كدددل مدددن 
كازاخسددتان وتركمانسددتان لعوامددل داخليددة تستددرن بطبيعددة األن مددة الحاكمددة فددي 

  .ياتين الجمهوريتين
شددداط الحركدددة اإلسدددالمية ردود أفعدددال معاكسدددة لددددو النخدددب ترتدددب علدددى ن
اذ نشدددبت حدددرب أيليدددة فدددي طاجكسدددتان اسدددتمرت خمسدددة  ،السياسدددية الحاكمدددة

فددددي الوقددددت الددددذد بدددددأت فيدددد  أن مددددة أوزبكسددددتان وقير يزسددددتان أكثددددر  ،أعددددوام
صرامة في مواجهة زحف اإلسدالميين فدي وادد فر اندة والتهديدد الدذد شدكلت  

يا الوسدطى إلدى الددخول فدي تحالفدات إقليميدة مدن اجدل بصورة دفع أن مة  سد
اذ كاندددت روسددديا والصددددين السدددوة الداعمددددة  ،الوقدددوف مدددن أمددددام يدددذة الحركددددات

ألن مة أسيا الوسطى  بسبب تحسسها مدن التد ثيرات التدي يمكدن أن تمارسدها 
 يذة الحركات على الشعوب المسلمة الخااعة لها.

سوم اإلسدالم بددور أسداس فدي م شرات األحداث يمكن أن تفاي إلى أن ي
واحتماليددة قيددام أن مددة سياسددية  ،الحيدداة السياسددية لجمهوريددات  سدديا الوسددطى

أسدددالمية تددددرجا كفددددة العالقددددة مددددع العدددالم اإلسددددالمي علددددى حسدددداب المصددددالا 
 .الاربية واإلقليمية في المنطسة
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Contemporary Islamic Movement in Central Asia 

       
Jamal kamal Isma'el   

Lecturer ,College of  Politicl Sciences University of Mosul  
   
Abstract 

The Collapse of The Soviet Union lead to anew regional zone 

represented by the independent republics in the Central Asia these 

republics starts to suffer from the security  emptiness and the anxiety 

of their governing regimes due to the immaturity of their security, 

economic and political experiences. these countries also witnessed an 

Islamic awakening because of  numerous internal and foreign factors. 

this awakening is embodied by the rise of religious and political 

movements adopted the principle of establishing Islamic control based 

on the Islamic law. these movement follow certain strategies which 

are varied to by either political or militant. this leads to opposing 

reactions on the part of the leading political members which, in thin, is 
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obliged to confront these movements first by using force and secondly 

making regional alliances to confront these movements. 
At the beginning this paper attempied to show the political role of 

Islam among the people of Central Asia and to investigate the foreign 

and internal factors which lead to the rise of these Islamic movements, 

in the region. the paper then tackles the most remarkable Islamic 

movements, in both Tajakstan and Uzbekstan beside the Islamic 

movements which established for itselves certain bases many 

countries of the region. the paper concluded in showing the role of 

these movements in recasting the security arrangements of the 

countries in Central Asia.       
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