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املحليالعوامل والدافع▪

أهداف املنظمات املتطرفة العنيفة في آسيا الوسطى▪

املشاركة الدولية والدعم الخارجي▪

طىالتحدمات الت  تواجه املنظمات املتطرفة العنيفة في آسيا الوس▪

تقييم املنظمات املتطرفة العنيفة في آسيا الوسطى



ر الحركات الت  تستخدم املصطلحات واملفاهيم اإلسالميةتطوُّ

املجموعات الوطنية◼
في طاجيكستانةحزب النهضة اإلسالمي–
عدالة–

املجموعات اإلقليمية◼
الحركة اإلسالمية ألوزبكستان –
حركة تركستان الشرقية اإلسالمية–

املجموعات الدولية◼
حزب التحرير–
القاعدة –
(داعش)خراسان -الدولة اإلسالمية–



الحركة اإلسالمية ألوزبكستان 

األصول ◼
عدالة وغيرها من جماعات املعارضة–
اإلجراءات الحكومية–

ر ◼ التطوُّ
الخبرة التكتيكية–
األهداف املحلية مقابل األهداف –

الدولية

الرأي العام◼
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الحركة اإلسالمية ألوزبكستان 



"اإلرهاب الدولي"ملنظمات الحركة اإلسالمية ألوزبكستان انضمام 

الدعم اإلمدمولوجي◼
الرغبة املشتركة في اإلطاحة باألنظمة–
املوقف املعادي ألمريكا–

التدريب والتجهيز◼
تكتيكات الوحدات الصغيرة–
2000و 1999دعم مادي لغارات –

/  لطالبان الحركة اإلسالمية ألوزبكستاندعم ◼
القاعدة في أفغانستان

2001قندوز ، نوفمبر –
نمنجانيوفاة جمعة –
الهجرة الى املناطق القبلية الباكستانية–

http://images.google.com/imgres?imgurl=wtc.acmecargo.com/wtc-pics/osama-bin-laden.jpg&imgrefurl=http://wtc.acmecargo.com/wtc-pics/&h=300&w=232&sz=15&tbnid=-cq9hVjINooJ:&tbnh=109&tbnw=85&start=1&prev=/images%3Fq%3Dosama%2Bbin%2Bladen%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN
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اتحاد الجهاد اإلسالمي

مجموعة إقليمية◼
IMTأصول –
ابط مع القاعدة– الرو

ع األهداف◼ توسُّ
آسيا الوسطى–
الوالمات املتحدة وحلفاؤها–

عدم التنسيق مع املنظمات ◼
املتطرفة األخرى 





2005مامو : ، أوزبكستانأندمجون 

http://gdb.rferl.org/D200F391-F273-4451-A3F9-A6BC5F04302C_mw800_mh600.jpg


"نظريات املؤامرة"



2010مونيو : أوش، قيرغيزستان



أعمال شغب أم إجرام أم إرهاب؟



االستجابات اإلقليمية والدولية



في آسيا الوسطى اليوماملنظمات املتطرفة العنيفة 

"سنوات املنفى"◼
املهارات والشبكات في املناطق القبلية في باكستانتطوير –
الرسائل البالغية املتغيرة عبر اإلنترنت–
تحوالت األجيال في العضوية–

مؤشرات التواجد املستمر في آسيا الوسطى◼
هجمات وادي رشت في طاجيكستان–
زيادة كثافة النشاط في وادي فرغانة–
تفجيرات في كازاخستان–
في سوريا والعراق وأماكن أخرى الوسطى آسيا من مواطنينالقبض على –



االرتباط السوري
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(داعش)الدولة اإلسالمية 

مجندون لسوريا وأماكن أخرى ◼

تنظيم الدولة في أفغانستان◼

ناجح" اسم عالمة تجارية"◼

حضور دائم في آسيا الوسطى؟◼



داعش-الدولة اإلسالمية 



عودة املقاتلين األجانب

في آسيا الوسطى؟" املقاتلون األجانب"من هم ◼
عمال مهاجرون في روسيا–
األفراد املسافرون من آسيا الوسطى–

التأثير املحتمل على املنطقة◼
االنضمام إلى الجماعات املتطرفة املوجودة–
هجمات متفرقة لكنها فعالة–

امة ◼ "التهدمد الخارجي"رو
مقارنة بأفغانستان–
"األمن مقابل الحرية"تحدي –
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تصورات عن تهدمد املقاتلين األجانب العائدمن
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مخاوف بشأن أفغانستان
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ملكافحة اإلرهاب في آسيا الوسطىاتالحكومجهود 

اإلجراءات األحادمة◼
قمع الجماعات الدمنية واألفراد–
ردود الجيش والشرطة–
قضاما حقوق االنسان والحرية الدمنية–

طلبات املساعدة الخارجية◼
يةاالستخبار املعلوماتتقاسم–
التدريب والتجهيز–



مكافحة اإلرهابالتدريب والدعم الدولي في مجال 



(CSTO)منظمة معاهدة األمن الجماعي 
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(SCO)منظمة شنغهاي للتعاون 
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التحدمات األمنية آلسيا الوسطى: الخالصة

ة؟هل ممكن التعامل مع التهدمدات من املنظمات املتطرفة العنيف◼
مجاالت تعاون حقيقي؟توجد هل ◼
ما القيود املحتملة في املستقبل؟◼
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أسئلة؟

:علوماتملزيد من امل
روجر كانجاس. د

مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية
(202)685-3999: هاتف

kangasr@ndu.edu: لكترونياإلبرمد ال
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