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جدول أعمال الرحلة
موسكو 25 :نيسان /أبريل 2017
حضور توماس ساندرسون (مدير  )TNTوأولغا أوليكير (مدير  )REPمؤتمر األمن في موسكو
موسكو 26 :نيسان /أبريل 2017
التقى ساندرسون وأوليكر بوالد مقاتل داغستاني غادر منزله للقتال مع داعش في سورية .في اليوم نفسه
اجتمع ساندرسون وأوليكر بعضوين سابقين في أجهزة األمن الداغستانية (ما يزاالن نشطين في هذه
القضايا في أدوار أخرى) ملناقشة مسألة تدفق املقاتلين األجانب من القوقاز إلى العراق وسورية.
تركيا ،أنقرة 1 :أيار /مايو 2017
وصل فريق ( )TNTو ( )REPإلى أنقرة في  30نيسان /أبريل .وفي  1أيار /مايو اجتمعوا بدبلوماسيين
وعسكريين من السفارة األميركية في أنقرة ،أكاديميين محليين ،وخبراء سياسيين من مجموعة من مراكز
الدراسات في تركيا ووسائل اإلعالم .وبعدها توجه فريق البحث إلى غازي عينتاب.
تركيا ،غازي عينتاب 2 :أيار /مايو 2017

ً
التقى فريق ( )TNTو ( )REPبفرق من منظمات غير حكومية عاملة في غازي عينتاب ،فضال مع أفراد
مكلفين بتوفير األمن ملختلف املنظمات غير الحكومية العاملة على طول الحدود بين تركيا وسورية.
تركيا غازي عنتاب 3 :أيار /مايو 2017
اجتمع فريق ( )TNTو( )REPبعدد من املنظمات غير الحكومية واملؤسسات الخاصة املتاحة ،ثم توجه
الفريق من بعدها إلى إسطنبول.
تركيا ،إسطنبول 4 :أيار /مايو
في صباح  4أيار /مايو ،اجتمع فريق ( )TNTو ( )REPبسفيرين تركيين سابقين ،إذ قدموا رؤى حول
موضوع تدفق املقاتلين األجانب عبر الحدود التركية السورية .في وقت الحق ،سافر الفريق إلى ضواحي
إسطنبول للقاء رجال دين محليين ناطقين بالروسية ،وكذلك إمام لواحد من أكثر املساجد املحافظة في
4

تركيا .وقابل فريق ( )TNTو( )REPصحافيين من (كنوت قفقازيان) ،مدونين روسيين ،إسالميين موالين
ألردوغان ،منظمات غير حكومية ،وصحافي من وول ستريت جورنال.
تركيا ،إسطنبول 5 :أيار /مايو 2017
حضر توم ساندرسون ( )TNTصالة الصبح في مسجد حضرة الحسين ،مسجد في كاياشهير ،منطقة في
ضواحي إسطنبول ،ومعروفة باسم " تكفير يورت" .بعد صالة الصبح ،التقى الفريق ( )TNTو( )REPمع
أفراد يحضرون الصالة بانتظام في املسجد وكذلك رجال أعمال محليين.
تركيا ،إسطنبول 6 :أيار /مايو 2017
سافر فريق ( )TNTو( )REPإلى يالوفا للقاء مغترب من الناطقين بالروسية من غيمري (داغستان)،
يعيش في تركيا .في إسطنبول ،قابلوا ً
أيضا ً
عددا من املغتربين الناطقين بالروسية في تركيا.
تركيا ،أنطاليا 7 :أيار /مايو 2017
التقى فريق ( )TNTو( )REPبأكثر من مغترب من الناطقين بالروسية في تركيا ،ومسؤول في حزب التحرير،
محام مهاجر يعمل مع املتحدثين بالروسية الذين يواجهون مشكالت مع الهجرة ،املغتربين الناطقين
بالروسية وواجهوا صعوبات مع السلطات ،ودائرة الهجرة التركية وغيرهم.
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مقدمة ومالحظات
شهدت روسيا ،الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى ،سفر كثير من مواطنيها ومقيميها في
آن ً
معا إلى سورية والعراق بوصفهم مقاتلين أجانب أكثر من أي جزء آخر في العالم .وعلى الرغم من أن
األرقام تختلف من مصدر إلى آخر ،إال أن التقدير املعقول هو أنه ما ال يقل عن  8500شخص من هذه
البلدان ( )1الستة سافروا لالنضمام إلى مجموعة من الفصائل السلفية الجهادية -وبشكل أساس لالنضمام
إلى الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) ( .) 2من بين هؤالء األفراد عدد من املقاتلين من شمال
القوقاز في روسيا ،وبعضهم جلبوا معهم تجارب الحرب غير املتماثلة والتمرد التي اكتسبوها في أثناء
انخراطهم في الحروب الشيشانية األولى والثانية من أجل االستقالل ،كذلك التمرد الذي مزق منطقة شمال
القوقاز منذ تلك الحروب .هؤالء محترفو املعارك واملقاتلون املختصون خدموا أدوا ًرا مهمة ضمن صفوف
"داعش" و"القاعدة" بوصفهم صانعي قنابل ،وفي مضمار الدعاية ،وبصفتهم قادة ميدانيين .ينضم إليهم
الناطقون بالروسية الذين يستثمرون بسرعة تلك التجربة في القتال في سورية ،وفصائل يهيمن عليها قادة
وعناصر من شمال القوقاز وآسيا الوسطى ً
أحيانا (.)3
سافر فريق مؤلف من برنامج روسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجية ( )REPومشروع
التهديدات العابرة للحدود ( )TNTفي مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية إلى روسيا وتركيا لتحري عن
املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية .في هذه البلدان ،كادر برنامج روسيا وأوراسيا ومشروع التهديدات
ُ
العابرة للحدود ،أجريت مقابالت مع أفراد من أجهزة األمن في الدول املضيفة ،وأسر مجتمع املقاتلين
وأفراده األجانب الناطقين بالروسية ،ووكاالت غير حكومية ،وموظفين سياسيين ،ورجال دين ،وأكاديميين،
وأصحاب األعمال الخاصة من أجل الحصول على منظور أشمل حول املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية.
وبعد إجراء حوالى  30مقابلة ،استكملت الدراسة باستعراض األدبيات املوجودة ،حدد مركز الدراسات
الدولية واإلستراتيجية ( )CSISالنقاط الرئيسة اآلتية:
 .1للتاريخ الحديث للقمع الذي ترعاه الدول تجاه املسلمين في دول آسيا الوسطى أثر ضعيف في
انتقال هؤالء ،ولكن يمكن أن ً
عددا ً
كبيرا من األفراد كان عرضة للتطرف ،وكذلك التجنيد من
داعش والقاعدة.
(1) Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Afghanistan.
(2) Richard Barrett, Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees, The Soufan Center,

October 2017, http:// thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/10/Beyond-the-CaliphateForeign-Fighters-and-the-Threat-of Returnees- TSC-Report-October-2017.pdf.
(3) Joanna Paraszczuk’s blog, “From Chechnya to Syria,” www.chechensinsyria.com, tracks data regarding
North Caucasus fighters in Syria and Iraq and is the best source of regularly updated information
regarding this topic.
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.2
.3

.4
.5

بعض املهاجرين من آسيا الوسطى إلى روسيا أثبت أنه عرضة لتبني التطرف ،وقد ذهب إلى
القتال في سورية.
في املرحلة بين عامي  2011و ،2016سهلت دائرة األمن االتحادي الروسية ( )FSBواملسؤولون
املحليون حركة املقاتلين الجهاديين األجانب الناطقين بالروسية من شمال القوقاز إلى تركيا،
ومن ثم إلى سورية.
سهلت مجتمعات الشتات الناطقة بالروسية في تركيا حركة املقاتلين إلى أرض املعركة ،وأثبطت
انضمام األفراد ً
أيضا إلى املعركة ضد بشار األسد.
في السنوات األولى من الحرب األهلية في سورية ،سهلت أجهز االستخبارات التركية حركة
املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية ،من سكان مجتمعات الشتات سواء من املتطرفين
السابقين أم الواصلين الجدد من املهاجرين ،إلى سورية الستخدامهم قوة قتالية مؤيدة للسنة
قادرة على إزالة األسد.

حضرة الحسين ،مسجد في كاياشهير ،حي في ضواحي إسطنبول ،يعرف باسم "تكفير يورت" (توم
ساندرسون)
 .6نتيجة لالعتداءات اإلرهابية الداخلية والضغط الدولي املتزايد ،تحولت تركيا نحو سياسة
احتجاز املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية وتسهيل ترحيلهم؛ (والناطقين بالروسية من
تشتبه فيهم بوجود روابط أو اهتمامات جهادية) .إذ غادر عدد منهم إلى أوكرانيا ،وليس إلى
روسيا ،وحركتهم إلى بلدان جديدة ً
أيضا ،مثل مصر ،آخذة في التزايد.
7

 .7لقد أدى املقاتلون األجانب من شمال القوقاز دو ًرا ً
كبيرا في ساحة املعركة في العراق وسورية،
وخدموا في مراكز قيادية في صفوف كل من "داعش" والقاعدة.
وبحسب التقديرات آالف األشخاص سافروا من روسيا وآسيا الوسطى إلى ساحات القتال ،عاد نحو
 900شخص منهم إلى بلدانهم األم ( .)4من ثم ،من بين البقية من العدد غير املعروف من املقاتلين الناطقين
بالروسية الذين اكتسبوا مهارات وقدرات في ساحات املعارك ،قد يلتمس كثير منهم اللجوء ضمن مجتمع
الشتات الناطق بالروسية في إسطنبول التركية ،وأوكرانيا ،وعلى طول أوروبا .ويمكن أن يجد بعضهم
أنفسهم في مصر ،من بين وجهات أخرى .ومع النهاية املادية للخالفة ،يجب على هذه البلدان أن تتصدى من
اآلن لهذا القلق األمني وأن تستعد للتعامل مع تدفق األفراد الذين يمكنهم بسهولة أن يندمجوا ضمن هذه
املجتمعات ،ويؤثرون فيها ،وإمكان شن هجمات منها.

الخالصات األساسية
 -1للتاريخ الحديث للقمع الذي ترعاه الدول تجاه املسلمين في دول آسيا الوسطى أثر صغير في
انتقال هؤالء ،ولكن يمكن أن عددا كبيرا من األفراد كان عرضة لتبني التطرف ،وكذلك التجنيد من
داعش والقاعدة.
في عام  ،1996ظهرت أول منظمة دينية متطرفة حديثة في آسيا الوسطى .كانت هذه الحركة اإلسالمية
في أوزبكستان ( ،)IMUوقد اتبعت األيديولوجية السلفية ً
مبكرا ،بدأت في وادي فيرغانة في نقطة تالقي
طاجيكستان ،وأوزبكستان وقيرغيزستان .وجدت الحركة ( )IMUنفسها ر ًدا على االستبداد والتقييد
املفروض على التعددية السياسية والدينية في آسيا الوسطى ،وأدت ،مع جملة من األسباب األخرى ،إلى
تسييس اإلسالمّ .
ً
مدافعا عن القيم اإلسالمية ،وتحدت السلطات الدينية والسياسية
عدت ( )IMUنفسها
في املنطقة .وكانت هناك جماعات أخرى ،مثل حزب التحرير الذي يدعو إلى الخالفة ولكنه ال يطلبها من
خالل العنف السياس ي ،حيث اكتسبت مؤيدين له.
ً
ً
عموما،
عموما سياسة قمعية ضد الجماعات واإلسالم السياس ي
اتبعت الحكومات في آسيا الوسطى
وعلى قدم املساواة مع األصوليين والتطرف العنيف .باستثناء طاجيكستان التي سمحت لحزب النهضة
اإلسالمي فيها بالنشاط (بل املشاركة في الحكومة) حتى عام  ،2015عندما حظرته وأعلنته جماعة إرهابية.
ومنذ ذلك الوقت ،شنت حكومة طاجيكستان حملة واسعة ضد اإلسالم األصولي .من شأن هذه الحملة،
مع القمع الواسع لألصوليين الدينيين والناشطين السياسيين ،أن تسهم على األرجح في تطرف بعض
املسلمين املحليين.
(4) Barrett, Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees.
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ً
في وقت بدا أن كال من "داعش" والقاعدة تقومان بالتجنيد في مدن آسيا والوسطى-كما هو حال
ً
أعدادا كبيرة من سكان آسيا
الجماعات املتطرفة العنيفة األخرى -هناك قليل من األدلة تشير إلى أن
الوسطى سعت لالنضمام إلى القتال في سورية والعراق نتيجة لجهدهما في املنطقة .ولكن فعلت مجموعة
صغيرة ذلك بالفعل.

في مقطع فيديو دعائي في تموز /يوليو  2015بعنوان "رسالة إلى شعب قيرغيزستان" ،مسلح من داعش
مجهول الهوية يتحدث بقرغيزية غير متقنة مع ترجمة روسية .لقطة مأخوذة من قناة دعاية لداعش ناطقة
بالروسية (يوتيوب /الفرات).
 -2بعض املهاجرين من آسيا الوسطى إلى روسيا أثبتوا أنهم عرضة لتبني التطرف ،وقد ذهبوا إلى
القتال في سورية.
تشير األدلة إلى أن نسبة كبيرة من سكان آسيا الوسطى الذين يقاتلون باسم داعش أو القاعدة في سورية
والعراق (أو يرغبون في العيش تحت حكم الدولة اإلسالمية) قد أخذوا قرار انضمامهم إلى ذلك الجهاد في
روسيا ( .)5على الرغم من شح البيانات ،فقد أشارت دراسة عن املقاتلين الطاجيك ،أن  80في املئة من العينة
قد جندوا في روسيا .أعداد كبيرة من مواطني آسيا الوسطى يسافرون إلى روسيا للعمل كل عام ،مجموع
عدد املهاجرين يصل إلى أكثر من  7مليون .هناك ،يقابلون الجهد الحثيث من داعش في التجنيد ،التي لها
نشاط أقل في بلدانهم األم .هذا النهج مشابه لذلك الذي يستهدف املسلمين الروس -وهو يؤكد أن األصولية
الدينية تستهدف أولئك الذين لديهم مستوى منخفض من التعليم الديني األولي (على الرغم من أن ً
كثيرا
منهم لديه تعليم علماني عالي) .وتلك الدعاية تسعى الستغالل استياء الشباب املغترب وإحباطهم ً
بعيدا من

(5) Edward Lemon, “The Varied Roads from Central Asia to the Islamic State,” Impakter, February 28,

2017,http://impakter.com/varied-roads-central-asia-islamic-state/.
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البيت وفي بيئة غير ودية .ويزيد استخدام وسائل التواصل االجتماعي وموارد اإلنترنت من زيادة االنتشار
والوصول (.)6
 -3في املرحلة بين عامي  2011و ،2016سهلت دائرة األمن االتحادي الروسية ( )FSBواملسؤولون
املحليون حركة املقاتلين الجهاديين األجانب الناطقين بالروسية من شمال القوقاز إلى تركيا ،ثم إلى
سورية.
في السنوات التي سبقت دورة األلعاب األوملبية في سوتش ي عام  2014جنوبي روسيا ،سهلت دائرة األمن
الفدرالي الروسية ( )FSBوالهيئات التابعة لها والشرطة املحلية هجرة املواطنين الداغستانيين ،وكان
معظمهم من الجماعات اإلسالمية املعتدلة ،من خالل ما سمي بـ "املمر األخضر" .في وقت ال توجد بيانات
موثوق بها بوضوح ،تشير التقديرات التي ُجمعت من البحوث امليدانية من قبل ( )TNTو( )REPفي تركيا إلى
أنه ما بين عامي  2011و ،2014كان أكثر من  10آالف شخص قد هاجروا من روسيا ،وبتقدير 4000
ً
شخص وجدوا مالذا في تركيا ،في حين استمر  6000آالف شخص في طريقهم نحو سورية ( .)7وذهبت نسبة
من هؤالء األفراد ،الذين أتوا بعد عام  ،2014إلى سورية ليس للقتال ،وإنما للعيش وتربية عائالتهم وفق
الشريعة اإلسالمية ،وبخاصة بعد إعالن الخالفة في عام .2014

(6) Noah Tucker, “Islamic State Messaging to Central Asians Migrant Workers in Russia,” CERIA Brief No. 6,

February 2015, https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://centralasiaprogram.org/wpcontent/uploads/2015/02/CERIA-brief6-February-2015.pdf.
(7) TNT and REP interview with an academic in Ankara, Turkey. May 1, 2017
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ضباط يتحققون من بطاقة هوية راكب عند مدخل محطة مترو بلوشاد ريفوليوتس ي في  5نيسان /أبريل
ُ
 2015في موسكو ،إذ ش ِّّددت اإلجراءات األمنية بعد انفجار في مترو سانت بطرسبورغ( .ناتاليا
كوليسنيكوفا /فرانس برس /صور جيتي).
 -4سهلت مجتمعات الشتات الناطقة بالروسية في تركيا حركة املقاتلين إلى أرض املعركة وأثبطت
انضمام األفراد أيضا إلى املعركة ضد بشاراألسد.
كانت مجتمعات الشتات الناطقة بالروسية منتشرة في تركيا منذ مئات السنين ،إذ وصلت موجات هائلة
من الهجرات في القرنين الثأمن عشر والتاسع عشر ،وزاد منها في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي
والعشرين .هذه املجتمعات ،والحكومة التركية ،ومنظمات غير حكومية عاملة داخل البالد ذات التاريخ
الطويل في تقديم الدعم الكبير للمضطهدين املسلمين في دول االتحاد السوفياتي السابقّ ،أدت دو ًرا ً
كبيرا
في تقديم املساعدات الطبية ،والنقل والدعم املادي لكل من املهاجرين واملقاتلين خالل الحروب الشيشانية
من أجل االستقالل.
عززت املوجات املتتالية من املواطنين الفارين من الدول السوفياتية السابقة التي تلتمس اللجوء في
تركيا هذه املجتمعات ،على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين أبناء املهاجرين من القرنين الثامن عشر
والتاسع عشر ،والقادمين الجدد .اليوم ،تعيش أكبر املجتمعات املسلمة الناطقة بالروسية في تركيا في
مناطق كيا شهير ،باشاك شهير ويالوفا .األغلبية العظمى من هذه العائالت واألفراد سلمية وغير مهتمة
بالجهاد العنيف .إال أن املهاجرين الجدد من روسيا قد سهلوا من طرق املتطرفين الناطقين بالروسية عبر
تركيا ،والحركات املتتالية من هؤالء االفراد إلى سورية .وشمل ذلك بعض األفراد الذين عزموا على القتال
في سورية والعراق.
كذلك التقى فريق ( )TNTو ( )REPبمصادر في املجتمعات الناطقة بالروسية في تركيا ،من قد يكونون
مقاتلين أجنبيين محتملين ،أو من منعت محاولتهم السفر إلى سورية ،بما في ذلك إمام مقيم في إسطنبول،
ولعدد من الصحافيين القوقازيين الروس الذين حاولوا وقف عبور املقاتلين األجانب من السفر إلى ساحات
املعارك( .انظر االقتباسات الرئيسية أدناه).
 -5في السنوات األولى من الحرب األهلية في سورية ،سهلت أجهزة االستخبارات التركية حركة
املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية ،من سكان مجتمعات الشتات سواء من املتطرفين السابقين أم
الواصلين الجدد من املهاجرين ،إلى سورية الستخدامهم قوة قتالية مؤيدة للسنة قادرة على إزالة
األسد.
نتيجة لفائدتها ضد نظام األسد واملواطنين الكرد في سورية ،تغاضت تركيا إلى حد كبير عن هجرة
املتحدثين بالروسية من ساحة املعركة وإليها ،حتى إنها دعمت تدفق املتشددين املتطرفين الناطقين
بالروسية واملقاتلين من آسيا الوسطى في العبور من حدودها .أكدت مصادر ( )TNTأن الجماعات اإلسالمية
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املؤيدة ألردوغان )IHH( ،قد قدمت الدعم للمسلمين الناطقين بالروسية في تركيا ،وسهلت حركتهم نحو
سورية.
كذلك أكدت مصادر ( )TNTأن حرس الحدود التركي كانوا على علم بتمكينهم العبور إلى سورية
لالنضمام إلى املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية وغيرهم .كذلك شاركت ( )TNTمصد ًرا على الحدود
التركية -السورية أكد أن تركيا قدمت الرعاية الطبية ألفراد من املعارضة ،سواء السلفيين الجهادين أم
املعتدلين ،عدد منهم كان من الناطق بالروسية ومن آسيا الوسطى .وقد حصلت ( )TNTعلى سجالت
مستشفى تؤكد هذا االدعاءُ .
وعولج هؤالء األفراد في مستشفيات في غازي عينتاب ،وأكاكالي ،وأورفة
وأنطاكيا.

نساء شيشانيات يحملن الفتات تنديد بروسيا في تظاهرات معادية للروس بالقرب من القنصلية
الروسية في إسطنبول ،في  24أيلول /سبتمبر ( .2011مصطفى أوزير /فرانس برس /صور جيتي).
 -6نتيجة لالعتداءات الرهابية الداخلية والضغط الدولي املتزايد ،تحولت تركيا إلى سياسة
احتجاز املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية وتسهيل ترحيلهم؛ (والناطقين بالروسية من تشتبه
بوجود روابط أواهتمامات جهادية لديهم) .حيث غادرعدد منهم إلى أوكرانيا ،وليس إلى روسيا ،وحركتهم
إلى بلدان جديدة أيضا ،مثل مصر ،آخذة في التزايد
عانت تركيا بالفعل رد الفعل العكس ي للمقاتلين األجانب الناطقين بالروسية ،من خالل هجومي مطار
ُ
أتاتورك في إسطنبول وملهى رينا اللذين نفذا من أعضاء في داعش من الناطقين بالروسية .نتيجة لذلك،
فرضت تركيا إجراءات صارمة في البالد ،املالذ التاريخي للمسلمين الناطقين بالروسية ،وبدأت في احتجاز
أعداد كبيرة من املسلمين الناطقين بالروسية ،ووضعتهم في مراكز بغرض ترحيلهم.
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صرح مسؤول دبلوماس ي تركي سابق مطلع على القضية لـ ( )TNTو( )REPأن األوضاع الوحشية
والطبيعة غير الصحية لهذه السجون عادة ما تسبب أمر ً
اضا للمحتجزين ،ويروق لتركيا "الترحيل الطوعي"
إلى مناطق من اختيارهم .من خالل تسهيل هذه العملية ،ال يتعين على تركيا تحذير أجهزة األمن في الدولة
املضيفة ،وال أن تشترك في عمليات رسمية طويلة لتسليم املجرمين.
تالقت األوضاع في سجون الترحيل التركية ،وسياسة "الوفاة أو االحتجاز" الروسية عند وصولهم إلى
الوطن ،مع تكلفة املعيشة في تركيا ،فشجعت ً
عددا ً
كبيرا من الناطقين بالروسية على الترحيل الطوعي -
أقرب إلى السفر العادي -إلى جورجيا ،ومصر وأوكرانيا ،وعلى الرغم من أن معظمهم يجد أنه لم يعد بإمكانه
العودة إلى تركيا .وأكد أحد الخبراء الذين استشارتهم ( )TNTو( )REPأنهم في أوكرانيا ،وقد استقر عدد كبير
من اإلسالميين الناطقين بالروسية في غرب البالدً ،
بعيدا من ذراع ( )FSBفي شرق أوكرانيا .أفادت تقارير أن
ً ً
عددا قليال من اإلسالمين الناطقين بالروسية الذين غادروا تركيا نحو أوكرانيا قد انضموا إلى امليليشيات
التي تقاتل إلى جنب الجماعات األوكرانية القومية ضد االنفصاليين الروس .من الصعب تقويم األرقام
ودقتها.
كيفما كان نعلم أن املسلمين واملسيحيين وغيرهم من غادر روسيا للقتال في أوكرانيا ،سواء إلى جانب
االنفصاليين أم دعم حكومة كييف (خلق مشكلة إضافية للمقاتلين األجانب لروسيا ،بصورة خاصة عندما
يعودون) .إضافة إلى ذلك ،الحكومة في أوكرانيا لم تكن ثابتة في سياستها تجاه املسلمين الناطقين بالروسية
القادمين من تركيا باإلكراه (أو أولئك الذين التمسوا اللجوء وجاؤوا ألسباب أخرى) .فبينما وجدها بعضهم
ً
مالذا آ ً
منا ،أب ِّعد آخرون أو ُرحلوا إلى روسيا أو احتجزوا.
 -7أدى املقاتلون األجانب من شمال القوقاز دورا كبيرا في ساحة املعركة في العراق وسورية،
وخدموا في مراكزقيادية في كل من "داعش" والقاعدة.
نتيجة لسمعتهم بوصفهم مقاتلين جهاديين متمرسين في ساحة املعركة ،أدى املقاتلون األجانب
الناطقون بالروسية من شمال القوقاز دو ًرا ً
كبيرا في صفوف كل من "داعش" و"القاعدة .في ضواحي
ً
إسطنبول ،خاطبت ( )TNTو(ً )REP
داغستانيا على دراية بشبكات التجنيد للمقاتلين الناطقين
إماما
ً
بالروسية في سورية ،وقد أكد أن أبا بكر البغدادي بذل جه ًدا حثيثا لتجنيد الشيشانيين في صفوف داعش
ً
نتيجة النضباطهم ،وكفايتهم وخبرتهم في قتال قوات األمن الروسية .وبحسب املصدر نفسه ،فإن إمارة
الشيشان الروسية -هي منظمة جهادية مسلحة كانت مهيمنة على القوقاز الروس ي ً
سابقا قبل أن تحل
محلها "داعش" التي أدت دو ًرا ر ً
ئيسا في تسهيل سفر املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية إلى سورية،
وانتشر التدفق عبر الحدود من روسيا إلى تركيا ثم إلى سورية حتى عام  .2013على الرغم من أننا نالحظ
أن إمارة الشيشان كانت تابعة لتنظيم القاعدة منذ سنوات .على الرغم من أن تنظيم داعش قد حل بين
الجهاديين الروس في السنوات األخيرة ،وأن قادة اإلمارة قد حولوا من انتمائهم إلى تنظيم الدولة اإلسالمية،
قبل ذلك ،كانوا يسعون لتثبيط انضمام الروس إلى داعش في سورية.
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املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية قاموا بأدوار قيادية رفيعة املستوى داخل الصراع السوري .وكان
كل من أحمد شاتاييف وعمير الشيشاني األكثر شهرة وخبرة بين املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية في
داخل سورية .كان شاتاييف ،من الشيشان الروس وقائد مجموعة كتائب بدر التابعة لداعش ،املجند
الرئيس لتنظيم داعش في سورية وكذلك زعيم خلية الهجوم على مطار أتاتورك في إسطنبول ( .)8وعمر
الشيشاني ،من الشيشان الجورجيين له عالقات مع املقاتلين من روسيا ،بعد أن كان أمير جيش املهاجرين
واألنصار ّ
مدة ،أصبح وزير الحرب في داعش قبل أن يقتل في غارة جوية أميركية .إضافة إلى إسالم أتابيف،
من اإلثنية القراشاي في روسيا ،املعروف بأبي جهاد ،شغل منصب مدير مركز فرات اإلعالمي وآلة الدعاية
باللغة الروسية لداعش (.)9

خالصة موجزة

مقاتلو أجناد القفقاز في سورية ،مأخوذة من شريط فيديو ترويجي في شباط /فبراير  2017بعنوان
"تدريب املجاهدين" (يوتيوب /مجموعة إعالم االجناد)

”(8) Anna Nemtsova, “Mastermind of Istanbul Airport Attack Had Been Georgian Informant, Official Says,

Daily Beast, July 1,2016, https://www.thedailybeast.com/mastermind-of-istanbul-airport-attack-hadbeen-georgianinformantofficial-says.
(9) Islamic State Kyrgyz recruitment video, https://www.rferl.org/a/islamic-state-kyrgyz-recruitment
video/27155247.html
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الناطقون بالروسية في الخالفة
املقاتلون األجانب الناطقون بالروسية واحدة من كبرى املجموعات الدائمة من املقاتلين املتأهبين
للجهاد في الخارج .على وجه الخصوص في سورية ،أدى آالف املقاتلين الناطقين بالروسية دو ًرا ً
كبيرا ،إذ
عملوا قادة ميدانيين وأمراء ،وفي أدوار قيادية أخرى .التصورات عن صالبة جهاديي شمال القوقاز
ومهارتهم ،قدمت أوراقهم الجهادية ،وسمحت لهم بشغل هذه املناصب.
ً
وفقا للرئيس الروس ي فالديمير بوتين ،يقاتل ما بين  5آالف إلى  7آالف من مواطني روسيا وآسيا الوسطى
إلى جانب تنظيم الدولة اإلسالمية ( .)10ففي حين تشير هذه التقديرات إلى أفراد من روسيا وآسيا الوسطى
بشكل واسع ،فقد ّ
حسن بوتين هذا التقويم إلى ما بين  4000و 5000من املواطنين الروس الذين انضموا
إلى داعش ( .)11ولوحظ من قبل ،أنه توجد تقديرات أخرى ً
أيضا .بغض النظر عن دقة األرقام ،فإن أغلب
األفراد والعائالت غادرت من شمال القوقاز في روسيا إلى تركيا ثم انضمت إلى حركة املعارضة لألسد ،من
ضمن هذه املجموعات الجيش السوري الحر ،جبهة النصرة وتوابعها و"داعش" .لقد غادر بعض األفراد
الناطقين بالروسية للقتال بجانب نظام األسد ( ،)12إال أنهم يبقون أقل ً
كثيرا من أولئك الذين عارضوه.
ً
وفقا للمعارضة السورية ،كان الشيشان ثاني أكبر مجموعة عرقية أجنبية تقاتل األسد ( .)13على أي
حال ،هذه التقديرات ،من املرجح أن تشمل األفراد الذين يمثلون جماعات عرقية من أجزاء أخرى من
شمال القوقاز ،مثل داغستان ،كذلك أفر ًادا شيشانين وغيرهم من أوروبا .فقد فقدت إمارة الشيشان ،التي
كانت أكبر حركة متمردة في شمال القوقازً ،
عددا ً
كبيرا من أفرادها ملصلحة داعش بين عامي  2013و،2015
إذ قتل القادة القدامى ،وأعلن بديلوهم بيعة الدولة اإلسالمية (.)14

(10) “Meeting of the Council of Heads of State of the CIS,” The Kremlin-Transcripts, December 7, 2017,

http://kremlin.ru/events/ president/transcripts/50515.
(11) John C.K. Daly, “Syria’s peacekeeping force may include Kazakh, Kyrgyz contingents,” The Arab
Weekly, July 16, 2017, http://www.thearabweekly.com/Levant/8871/Syria’s-peacekeeping-force-mayinclude-Kazakh%2C Kyrgyzcontingents
(12) This refers only to nongovernmental fighters. The Russian armed forces and support organizations are,
of course, active in Syria and include Muslim personnel and predominantly Muslim units from the North
Caucasus.
(13) “Caucasians in the Ranks of IS (ISIL),” Caucasian Knot, http://www.eng.kavkazuzel.eu/articles/30056/.
(14) Field interview conducted by CSIS’s Transnational Threats Project and Russia Eurasia Program in May
2017.
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وأمكن للمقاتلين األجانب الناطقين بالروسية الواصلين إلى سورية أن ينضموا إلى كتائب مستقلة من
السكان املحليين الذين يقاتلون إلى جانب تحالفات املعارضة .من املعروف أن املقاتلين الذين لهم عالقات
مع إمارة القوقاز انضموا إلى جيش املهاجرين واألنصار ( .)JMAساعدت العالقات السابقة إلمارة القوقاز
مع القاعدة في تسهيل التحالفات بين املقاتلين الناطقين بالروسية ومقاتلي الجماعات اإلسالمية .إال أنه،
بعد عمر الشيشاني ،الذي ذكر أعاله ،الذي تعهد ً
علنا بيعة أبي بكر البغدادي وانضم إلى "داعش"؛ غادر
عدد من مقاتلي إمارة القوقاز الذين تبعوه سورية وبشكل أساس نحو تركيا .ورفض آخرون اتباعه،
واستمروا في القتال إلى جانب جبهة النصرة.

مواطنو آسيا الوسطى في "داعش" والقاعدة
ثمة شك ً
ً
اعتمادا على مجموعة متنوعة من
أيضا في العدد الفعلي للمقاتلين األجانب من آسيا الوسطى،
املصادر ،وقد استطاعت ( )TNTو( )REPحساب تقدير ممكن ما مجموعه حوالى  2500فرد موزعين على
النحو اآلتي:
ً .1
ً
مواطنا من
وفقا للمركز الدولي لدارسة التطرف والعنف السياس ي ( ،)ICSRهناك 360
تركمانستان يقاتلون مع داعش (.)15
 .2وزارة الشؤون الداخلية في قيرغيزستان أكدت أن أكثر من  500من مواطنيها في سورية والعراق
يقاتلون باسم "داعش"(.)16
ً .3
وفقا ألجهزة االستخبارات في كازاخستان ،يشارك حوالى  400من الكازاخيين املقاتلين مع داعش
في الصراع الدائر في الشرق األوسط (.)17
 .4قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون إن حكومته لديها معلومات عن مشاركة أكثر من
 1000من مواطنيه في األعمال القتالية في سورية (.)18
(15) Peter R. Neumann, “Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan

conflict in the 1980s,” International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, January
26, 2015, http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpassesafghanistan-conflict-1980s/.
(16) Aizada Kasmalieva, “Children—Victims of Radicals and Extremists,” Radio Azattyk, March 30, 2016,
https://rus.azattyk.org/a/27643417.html.
(17) “KNB: 150 Kazakhstanis Are Fighting in Syria and Iraq,” Tengrin News, June 29, 2015,
http://tengrinews.kz/tv/novosti/obschestvo/4278/.
(18) “Rakhmon: More than 1,000 Tajiks are at war in Syria and Iraq,” Radio Azattyk, January 25, 2016,
http://rus.azattyk.org/ content/tajikistan-more-than-thousand-fighters-syria-iraq/27508035.html.
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 .5هناك بيانات متضاربة حول مواطني أوزبكستان الذين سافروا إلى العراق وسورية لالنضمام
إلى داعشً ،
وفقا ملكتب املسلمين في أوزبكستان ،حوالى  200أوزبكي يقاتلون في صفوف داعش
ً
تقريبيا عددهم بـ  500أوزبكي في العراق وسورية (.)20
( ،)19بينما تقدر ()ICSR
ُج ّندت النسبة الكبيرة من هؤالء في روسيا .فبينما هناك بيانات قليلة أو غير موثقة عن أرقام محددة،
ً ً
قليال ً
جدا من
فإن مقابالت ( )REPعلى طول روسيا وتركيا تدعم الحسابات األخرى التي تشير إلى أن عددا
املاليين من مواطني آسيا الوسطى الذين يعملون ويدرسون في روسيا قد اختاروا االنضمام إلى الجهاد
العنيف ،وأن املواطن من هؤالء الذي أخذ قرارهً ،
غالبا ما يتخذه وهو في روسيا االتحادية .ومن بين هؤالء،
عدد منهم وصفوا بأنهم غير متطرفين -أو حتى ربما غير متدينين -قبل سفرهم إلى روسيا ،ما يفترض أن
مسألة "تطرفهم" ونياتهم في القتال في سورية برزت في أثناء عيشهم في روسيا .ما يتطلب إجراء عدد من
البحوث لفهم هذه الظاهرة وآثارها على نحو أفضل.
ً
وفقا لدراسة أجراها املركز الدولي ملكافحة اإلرهاب ( ،)ICCTكان للجهاديين من آسيا الوسطى حصة غير
متكافئة من االنتحا يين في العراق وسورية ،إذ تصدر املواطنون الطاجيكيون القائمة (ً .)21
وفقا لـ (،)ICCT
ر
عند النظر في ذلك على أساس نصيب الفرد ،يمكن أن يشير هذا الرقم إلى أن الطاجيكستانيين قد اختيروا
الستخدامهم في الهجمات االنتحارية -على األقل في جزء منه -بسبب جنسيتهم .وقد تأكد ذلك من محلل
مستقل قابلته ( ،)TNTإذ ذكر أن الطاجيك ،واألوزبك واإليغور ً
كثيرا ما وظفوا انتحاريين خالل املعارك في
املوصل والرقة.
البيانات املذكورة أعاله هي تقدير لعدد املقاتلين األجانب الذين انضموا إلى داعش .على النقيض من
ذلك ،البيانات عن املقاتلين األجانب من آسيا الوسطى الذين سافروا إلى سورية للقتال إلى جانب القاعدة
واملنظمات التابعة لها صعب ً
جدا التدقيق فيها .ويرجع ذلكً ،
جزئيا ،إلى حقيقة أنه في أثناء إعداد التقرير
أعطيت األولوية إلى األفراد الذين انضموا إلى داعش أكثر من األفراد الذين انضموا إلى القاعدة .هذا يقودنا،
أنه من املرجح أن ينضم مزيد من مواطني آسيا الوسطى إلى داعش ،على الرغم من استمرار التنافس بين
القاعدة وداعش على املجندين .أمر آخر ،إستراتيجية تجنيد القاعدة أكثر انتقائية من داعش التي تعتمد
ً
جميعا" ،وال تقبل إال أفر ًادا "تأكدت" من فكرهم .في وقت سقطت فيه معاقل داعش في
على "تعال ،تعالوا
(19) “About 200 citizens of Uzbekistan are fighting in the ranks of IGIL,” Regnum, March 26, 2015,

http://regnum.ru/news/1908975.html.
(20) Neumann, “Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in
”the 1980s.
(21) Charlie Winter, War by Suicide: A Statistical Analysis of the Islamic State’s Martyrdom Industry,
International Center for Counter- Terrorism, February 2017, https://icct.nl/wpcontent/uploads/2017/02/ICCT-Winter-War-by-Suicide-Feb2017.pdf.
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املوصل والرقة ،وعدد من أفراد آسيا الوسطى قتلوا مع داعش ،حافظ الجهاديون في كتائب التوحيد
والجهاد وكتائب اإلمام البخاري كتائب آسيا الوسطى التابعة لتنظيم القاعدة على فاعلية قتالهم .ولهذه
النتيجة ،أصبحت القاعدة خيارا ً
جاذبا أكثر ألفراد آسيا الوسطى الراغبين في االنضمام إلى الحركة السلفية
الجهادية ،وقد تشهد زيادة في انضمام مواطني هذه البلدان إلى القاعدة.

اقتباسات رئيسة من امليدان
• "على حد علمي ،ال توجد برامج تسريح أو إعادة دمج في جنوب تركيا .ثم إنني لست على علم بأي
مجموعة مجتمعية تقدم هذا النوع من الخدمة للمقاتلين األجانب العائدين في تركيا .املنظمات
غير الحكومية تخش ى من ارتباطات بمنظمات إرهابية أجنبية" .صحافي ناطق بالروسية في أنقرة.
• "هناك عدد من الناطقين بالروسية في تركيا كانوا هناك منذ زمن بعيد .بعضهم عمال
موسميون ،ومربيات ،واملساعدة املحلية من القوقاز ،ولكن أغلبية الناطقين بالروسية من
يعيشون في تركيا قبل االتحاد السوفياتي السابق .على سبيل املثالّ ،
فر الشركس من القوقاز
إلى تركيا خالل حرب القوقاز والحرب العاملية األولى .أفراد هذه العائالت الناطقة بالروسية
مواطنون أتراك منذ أكثر من قرن ،لكنهم متعاطفون مع الوافدين الجدد من املسلمين الروس
املضطهدين" .إمام ناطق بالروسية في إسطنبول.
• تعتقل الشرطة التركية اآلن ً
فوريا املقاتلين األجانب الذين يحاولون الدخول إلى سورية،
وتضعهم في مراكز االعتقال .لذا يمر الشباب (املقاتلون األجنبيون) اآلن عبر الجبال بين
(أنطاكيا وإدلب)" .واحد من املغتربين الناطقين بالروسية.
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• شيشانيون يرددون شعارات بالقرب من القنصلية الروسية خالل تظاهرة في إسطنبول ،في 24
أيلول /سبتمبر ( 2011مصطفى أوزير /فرانس برس /صور جيتي)
• نحاول تثقيف املسلمين ملساعدتهم في التعرف على الواقع العنيف (لداعش) في سورية .أخبرني
صديق عن رجل كان يستعد للذهاب إلى سورية مع زوجته الحامل .قابلته في مقهى ،وحاولت
إقناعه بخالف ذلك ،وأخبرته بأنه سوف يموت هناك .لكنه رفض االستماع ،وقال لي "سأذهب
للعيش هناك ،ولن أتعرض لالضطهاد مرة أخرى" .كانت عيناه تشعان بدموع اإلثارة .آخر ما
سمعت عنه ،حين وصل إلى سورية ،فصلته داعش عن زوجته ً
قسرا ،وتوفي طفلها قبل اآلوان".
إمام ناطق بالروسية.
• كان تدفق الناطقين بالروسية إلى سورية في ذروته في النصف الثاني من عام  .2014ولكنه بطيء
ً
كثيرا اآلن .يشعر الناس بخيبة األمل من االنتكاسات ،وحلب ،والقتال الداخلي والسياس ي بين
(الحركات) .الناس الذين يذهبون اآلن هم من يريدون القتال فحسب .قبل ذلك كان الناس
ً
مؤخرا".
يرغبون في ما هو أكثر من القتال .ولكن من املستحيل تغيير عقول املقاتلين األجانب
واحد من املغتربين الناطقين بالروسية.
• عندما بدأنا بمسجدنا (في روسيا) كان هناك ثالثة أشخاص فقط .أردنا تنظيف املدينة التي
كانت مليئة باملشروبات املنكرة .بعد ثماني سنوات ،كان لدينا ألف فرد .إال أن الشرطة توترت.
اإلسالم يواجه معارضة في روسيا ،ليس بسبب الدين ،ولكن ألن املنظمات اإلسالمية منظمة
تنظيما ً
ً
جيدا ،وتمويلها جيد ،وال تسيطر عليها الحكومة ،لذا فإن الدولة تدفع إلى الخلف ،بما
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في ذلك املضايقة الواسعة ألنصار املسجد .عندما استجوب ( )FSBإمام مسجدنا ،طلبوا منه
ً
أال يعود إلى املسجد ،ولكنه فعل ،فقتل ،وادعت الصحافة إن إرهابيا متطرفا قتله .إمام ناطق
بالروسية ،ابن إمام سابق في روسيا.
• عدد من املقاتلين العائدين من سورية يعيشون في املجتمعات الناطقة بالروسية في تركيا .لديهم
أسباب مختلفة في مغادرة ساحة املعركة .بعض األفراد السابقين التابعين لـ ( )JMAعمر
الشيشاني أصيبوا بخيبة األمل في كيفية قيادتهم .لذا لم يودوا مواصلة القتال .وبعضهم ُ
صدم
(من حقيقة) "داعش" .فرد من الناطقين بالروسية.
• رأت داعش أن الشيشان يمكن أن يكونوا متوحدين ،وأنهم منضبطون ،ومحترفون أفضل ً
كثيرا
من العرب .أكثر استقرا ًرا بوصفهم وحدة .حاز (الشيشان) على االحترام بين املسلمين
األوروبيين ،لقتال الشيشان ضد الروس .بذل البغدادي جهدا ً
كبيرا إلغراء القوقازيين لالنضمام
إليهم ،إذ جلبوا األوروبيين وغيرهم .لهذا السبب عين عمر الشيشاني وزير الحرب لداعش.
(املقدم الطاجيكي السابق غوملورود) كاليموف هو اآلن وزير الحرب في داعش ألنه يتمتع بخبرة
قيادية قتالية حقيقية .فرد من املغتربين الناطقين بالروسية.

غوملورود خاليموف ،القائد السابق لقوات الشرطة الخاصة في طاجيكستان ،أعلن مبايعته للدولة
اإلسالمية في فيديو من عشر دقائق في أيار /مايو  .2015لقطة مأخوذة من منتج دعائي باللغة الروسية
لداعش ،الفرات (يوتيوب /الفرات).
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مسائل رئيسة بحاجة إلى مزيد من التحقيق
ما القوى القليمية التي تتعامل مع التحديات التي يطرحها موضوع املقاتلين األجانب؟
• على أي حال ،كيف غيرت حكومات روسيا وبلدان آسيا الوسطى من سياساته الداخلية تجاه
اإلسالم السياس ي ،وما اآلثار املترتبة عليها؟
• ما الدروس التي يمكن أن نستخلصها من التطرف ومحاربة التطرف من خالل تجربة بلدان آسيا
الوسطى وروسيا؟
• ما الدروة املستفادة التي يمكن أن نتعلمها من التطرف ومحاربة التطرف من خالل تجربة
املغتربين الناطقين بالروسية واملجتمعات املحلية التي سعت إلشراك األفراد واملجموعات
الضعيفة؟
• ملاذا أصبح سكان آسيا الوسطى أكثر عرضة للتجنيد من الجهاد العنيف في روسيا منه في
بلدانهم األصلية؟
• ما مستوى التعاون بين الحكومتين الروسية والتركية في قضية املقاتلين األجانب؟
• هل أقامت تركيا أو أوكرانيا أي برامج "إعادة تأهيل" أو التسريح ،بخاصة بالنسبة إلى املقاتلين
األجانب الناطقين بالروسية؟
ماذا بعد الخالفة؟
• ماذا سيحدث للمقاتلين األجانب الناطقين بالروسية الذين كانوا ً
جزءا من داعش؟ هل سيجري
ضمهم إلى الجماعات في سورية املرتبطة بالقاعدة؟
• هل سينقل املقاتلون األجانب الناطقون بالروسية الخبرة في سورية والعراق أو املستوحاة من
هذا الصراع إلى تشكيل مجموعة متماسكة أو مجموعات؟
• هل هناك مقاتلون أجانب ناطقون بالروسية في هيئة تحرير الشام؟ إذا كانوا موجودين ،ماذا
يعني دعم تركيا لهيئة تحرير الشام بالنسبة إليهم؟
• مع اقتراب الصراع في املشهد السوري من نهايته ،هل سيعاد توجيه األفراد املتطرفين ليتعاملوا
مع الحركات الجهادية املحلية في روسيا وآسيا الوسطى؟
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إلى أين سوف يذهب املقاتلون األجانب الناطقون بالروسية في الخطوة املقبلة؟
• ما األهداف املستقبلية والنيات للمقاتلين األجانب الناطقين بالروسية اآلن في أوكرانيا؟
• كيف تستخلص الحكومة األوكرانية سياستها تجاه املتطرفين املشتبه بهم أو املقاتلين األجانب
الذين أجبروا على مغادرة تركيا؟ مع أي اشتراطات؟
•
•
•
•
•

ما اآلثار املترتبة ،إن وجدت ،على املقاتلين املسلمين على جانبي الصراع في أوكرانيا؟
إلى أين يرجح أن يهاجر املقاتلون األجانب املقيمون في أوكرانيا ،وما الخطر الذي قد تخلقه
لروسيا ،وللدول األوروبية ولغرب أوكرانيا ،وغيرها؟
إلى أي بلدان سوف يذهب املقاتلون األجانب الناطقون بالروسية ،وبأي أرقام ،وما اآلثار املترتبة
على ذلك؟
ما الذي قد يمنع حركة املقاتلين األجانب الناطقين بالروسية من الذهاب إلى البلدان األوروبية
أو يسهلها؟ هل هذه العوامل أدلة؟
ما الخطوات السياسية التي ستكون مالئمة ألوكرانيا وروسيا ،وغيرها من البلدان األوروبية؟

• كيف ستستجيب مجتمعات املسلمين الناطقين بالروسية املغتربين في أوروبا لتطور الحوادث؟

ً
جنودا غير نظامين من الشيشان ومناطق أخرى من
مقاتل مؤيد لروسيا من كتيبة فوستوك التي تضم
روسيا ،يفكك حاجز وضعه ناشطون من من جمهورية دونيستك الشعبية ،خارج املكاتب اإلدارية املحلية
في دونيستك ،شرق أوكرانيا ،في  30أيار /مايو ( .2014فيكتور دراتشيف /فرانس برس /صور جيتي).
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عن مشروع التهديدات العابرة للحدود ()TNT
شبكات اإلرهاب ،الخارجون على القانون ،اإلجرام ،جميعها محاور ملشروع التهديدات العابرة للحدود
( ،)TNTالرئيس واملدير هو توماس ساندرسون ،تقويم ( )TNTهذه التهديدات وردود الحكومات عليها من
خالل العمل امليداني وشبكة واسعة من املختصين من املسؤولين الحكوميين واألكاديميين ،منظمات غير
حكومية ،والقطاع الخاص .يحظى عمل ( )TNTبتقدير كبير من املحللين االستخباراتيين وصناع القرار،
والقادة الذين يسعون لفهم التهديدات العابرة للحدود ومنعها وإحباطها .تطلع ( )TNTبانتظام وسائل
اإلعالم الرئيسة ،واملنظمات غير الحكومية ،والجمهور ،وصانعي القرار ،والخبراء األمنيين ،والجنود،
والحكومات األجنبية والشركات.
الدارة
وليام ويبستر املدير السابق لوكالة االستخبارات املركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ،يرأس اللجنة
التوجيهية لـ( )TNTالتي تتألف من اثني عشر مستشا ًرا يشغلون مناصب عليا في أنحاء الحكومة جميعها
والقطاع الخاص.
توماس ساندرسون مدير مشروع ( ،)TNTماكس ماركوسن؛ مدير مساعد ،تشارلز فالي منسق برنامج
وباحث مساعد ،ديبورا ستورمان مساعد تنفيذي في (.)TNT
ملعلومات أكثر:
Thomas M. Sanderson
tsanders@csis.org
www.transnationalthreats.org
@CSIS_Threats
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حول برنامج روسيا وأوراسيا ()REP
يجري برنامج روسيا وأوراسيا البحوث ويقوم التحليالت ويقدم التوصيات إلى الحكومات واملنظمات غير
الربحية والقطاع الخاص والجمهور .تركيز البرنامج الجغرافي على املنطقة أوراسيا .مع االهتمام بروسيا
وجيرانها من دول االتحاد السوفياتي السابق ،كذلك يتطلع البرنامج إلى العناية بما وراء هذه الحدود ،من
لشبونة إلى فالديفوستوك ومن القطب الشمالي إلى املحيط الهندي لفهم كيفية تأثر دول االتحاد السوفياتي
السابق وتتفاعل مه العالم ومع من حولهم.
تشمل مجاالت ال ( )REPاألمن اإلقليمي ،السياسات املحلية ،التنمية االقتصادية ،التجارة والنقل،
الدفاع والتكنولوجيا املتقدمة وغيرها .ويحلل البرنامج العالقات السياسية واالقتصادية بين دول االتحاد
السوفياتي السابق وغيرها من الجهات الجيوسياسية املهمة ،بما في ذلك الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
ودول شمال شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق األوسط الكبير.
يحقق البرنامج -من خالل منشوراته ومؤتمراته العامة والخاصة واجتماعاته وحلقاته الدراسية -في
ً
األسباب طبيعة العواقب املحلية والدولية للقضايا في مجال تركيزها وتقترح حلوال عملية.
ملعلومات أكثر:
https://www.csis.org/programs/russia-and-eurasia-program
Russian Roulette Podcast
Russia Eurasia Program Blog
@CSISRussia
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