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الموجة الثالثة من االنبطاح

لقــد أصبــح التركســتانيون األويغــور والقــازاق وغيرهــم فــي بلــدان العــرب كالمســتجير مــن 
الرمضــاء بالنــار؛ بعــد أن بــدأت مؤشــرات الموجــة الثالثــة مــن االنبطــاح العربــى.

د/ عزالدين الوردانى 
كاتب متخصص في شؤون آسيا الوسطى
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 كان العــرب منــذ القــدم يتســمون بقيــم اإلبــاء والنجــدة وكــرم الضيافــة 
ال  مســتقلة  العــرب  جزيــرة  فــي  قبائلهــم  وظلــت  المظلــوم،  وإغاثــة 
فصحــح  باإلســام  عليهــم  هللا  مــّن  حتــى  موحــدة  لحكومــة  تخضــع 
العقيــدة ونشــر العــدل وعــزز القيــم اإلنســانية، ووحدهــم وجعــل مــن 
ــد مــن األمــم. كان العــرب  ــة وخافــة عظيمــة تضــم العدي شــتاتهم دول
هــم عمــاد الخافــة الراشــدة واألمويــة، ثــم تراجــع دورهــم إلــى حــد بعيــد 
الضعــف  عصــر  بدايــة  مــع  وباألخــص  العباســية  الخافــة  عصــر  فــي 
فيهــا بنهايــة خافــة “الواثــق باللــه بــن المعتصــم )842 – 847م (” حيــث 
بــدأت االنقســامات والصراعــات الداخليــة تجتــاح مركــز الخافــة ودولهــا 
1258م  بغــداد  عاصمتهــا  ودمــروا  المغــول  اجتاحهــا  حتــى  المتعــددة 
وصياغــة  األحــداث  صنــع  فــي  السياســى  العــرب  دور  تقريبــا  وانتهــى 
بلــدان  فــي  المشــهد  علــى  ســيطر  حيــث  الحيــن،  ذلــك  منــذ  التاريــخ 
العالــم اإلســامي والعربــى الكثيــر مــن الــدول اإلســامية ذات األصــول 
غيــر العربيــة مثــل: الســاجقة األتــراك واأليوبيــون األكــراد والمماليــك 
ذات  الــدول  بعــض  المشــهد  مــن  ويســتثنى  المتعــددة،  بأعراقهــم 
فــي  والســعديون  اليمــن  فــي  القاســميون  مثــل:  العربيــة  القيــادات 
المغــرب. تتابعــت الــدول واإلمــارات اإلســامية فــي المنطقــة العربيــة 
فــي  األمــور  مقاليــد  علــى  التركيــة  العثمانيــة  الخافــة  ســيطرت  حتــى 
بــاد العــرب -ونعنــى بالعــرب ليــس العــرق العربــى فحســب ولكــن كمــا 
علمنــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حيــث قــال: “ إنمــا العربيــة 
األمــة  اتســعت  وبذلــك   “ عربــى  فهــو  العربيــة  تكلــم  فمــن  اللســان 
العربيــة خــارج جزيــرة العــرب لتمتــد مــن المحيــط األطلســى إلــى الخليــج 
العربــى حتــى الصومــال جنوبــا - مــع ضعــف وانهيــار الخافــة العثمانيــة 
بــدأت الســيطرة االســتعمارية للقــوى األوروبيــة علــى العالــم العربــى 

سياســيا واقتصاديــا، وعلــى األرض، بــل وفكريــا إلــى حــد بعيــد؛ وانبطــح 
العــرب دهــرا تحــت نفــوذ القــوى االســتعمارية الغربيــة وعلــى رأســها 
ــة ســايكس  ــه مــع اتفاقي ــغ نفوذهمــا ذروت ــان بل ــا وفرنســا اللت بريطاني
بيكــو الشــهيرة 1916م والتــي قســمت بينهمــا أراضــى العــرب، واحتــل 
خضعــوا  الذيــن  العــرب  أراضــى  معظــم  الفتــرة  تلــك  فــي  األوربيــون 
بصفــة عامــة للنفــوذ الغربــى، إال القليــل بالطبــع مــن أحــرار األمــة، كمــا 
تمكنــت بريطانيــا مــن زرع الكيــان الصهيونــي الغريــب )إســرائيل( فــي 

قلــب العالــم العربــى أثنــاء ذلــك االنبطــاح األول للعــرب.

مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ) 1939 – 1945م ( تراجــع دور بريطانيا 
الدولــى تدريجيــا لتصبــح قــوة مــن الدرجــة الثانيــة لصالــح بــروز الواليــات 
فــي  ينافســها  العالــم  فــي  أولــى  عظمــى  كقــوة  األمريكيــة  المتحــدة 
ذلــك االتحــاد الســوفيتى الســابق، انســحبت بريطانيــا وفرنســا وغيرهــا 
ــا وأســبانيا مــن المشــهد  مــن القــوى االســتعمارية األوروبيــة كإيطالي
السياســى المســيطر علــى العــرب واســتقلت الــدول العربيــة سياســيا، 
ولكــن يبــدو أن للعــرب ولــع بالخضــوع لقــوى إذ بــدأت ســريعا عقــب 
السياســى  االنبطــاح  مــن  الثانيــة  الموجــة  العربيــة  الــدول  اســتقال 
الواليــات  الجديــدة  والغــرب  العالــم  لزعيمــة  والثقافــى  واالقتصــادي 
االتحــاد  العربــى  السياســى  الــوالء  علــى  ينازعهــا  األمريكيــة  المتحــدة 
الســوفيتى الــذى تراجــع نفــوذه تدريجيــا حتــى انهيــاره فــي العــام 1991م 
ويســتكين  األمريكيــة.  المتحــدة  للواليــات  منفــردة  الهيمنــة  لتصبــح 

العــرب لســيدة العالــم حتــى حيــن.

ثانــى  لمكانــة  واحتالهــا  كبيــرة  اقتصاديــة  كقــوة  الصيــن  بــروز  مــع   
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بحســاب  االقتصادييــن   بعــض  كان  وإن   – العالــم  فــي  اقتصــاد  أكبــر 
قــوة الــدوالر واليــوان الشــرائية يعتبرونهــا القــوة االقتصاديــة األولــى 
فــي العالــم - لتزاحــم تدريجيــا النفــوذ األمريكــي فــي العالــم وفــى بــاد 
العــرب عبــر تجارتهــا الخارجيــة القويــة فالصيــن أكبــر مصــدر حاليــا، وعبــر 
ــم  ــق، ومــن ث ــة الجيوسياســية كالحــزام والطري مشــروعاتها االقتصادي
بــدأ ساســة العــرب ينتبهــون إلــى وجــود ســيد جديــد )الصيــن( قــد يزيــح 
الســيد الحالــي )أمريــكا( مــن مكانــة القــوى العظمــى األولــى فــي العالــم 
ومــن ثــم بــدأت مؤشــرات الموجــة الثالثــة مــن االنبطــاح العربــى لمــن 
قــد يســود العالــم!!!!. وال أدرى لمــاذا ال يقــف العــرب شــامخى الهامــات 
ولديهــم كافــة مقومــات الشــموخ ثــروات اقتصاديــة، ســكان، جغرافيــا، 
تاريــخ، فضــا عمــا يتمتعــون بــه مــن عقيــدة إســامية تمنحهــم رؤيــة 
لديهــا  أمــة  العــرب  وباختصــار،  عميقــة،  وثقافيــة  وإنســانية  فكريــة 
مشــروع حضــارى متكامــل، لكنهــا بعيــدة عــن عــزة اإلســام. تســارعت 
وتيــرة العاقــات العربيــة الصينيــة وأنشــد الطرفــان نشــيد اإلرهــاب 
اإلســامي لتبريــر سياســتيهما القمعيــة تجــاه شــعوبهم البائســة، مــع 
الصــدام الغربــى الروســى علــى الســاحة األوكرانيــة بــدأ تملمــل ساســة 
العــرب مــن الهيمنــة األمريكيــة السياســية والنقديــة ورفضــت بعــض 
الــدول العربيــة إدانــة الغــزو الروســى ألوكرانيــا وأظهــروا الرغبــة فــى 
اعتمــاد عمــات أخــرى غيــر الــدوالر األمريكــى فــي تعاماتهــم النفطيــة 
وغيرهــا؛ متكئيــن علــى الصيــن التــي تطــرق خبــاءات العــرب بــود مصطنــع 
وكأنهــا تتمثــل قــول الشــاعر: طرقــت بــاب الخبــا قالــت مــن الطــارق ** 

فقلــت مفتــون ال ناهــب وال ســارق 

ميشــيل  اإلنســان،  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  مفوضــة  تعتــزم    
الصيــن  )تســميها  الشــرقية  تركســتان  زيــارة  باتشــليه، 
ــر  “شــينجيانغ”( فــي مايوالمقبــل. ورغــم أن األمــم المتحــدة تعتب
هــذه الزيــارة بعثــة لتقصــي الحقائــق، إال أنهــا لــن تكــون كذلــك. لقد 
أوضحــت بكيــن أن باتشــيليه يمكنهــا زيــارة تركســتان الشــرقية 
دعائيــة  فرصــة  ســتكون  باختصــار،  تحقيقــات.  أي  إجــراء  دون 
للحــزب الشــيوعي الصينــي )CCP( لتكذيــب جرائمــه المســتمرة 

األويغــور. ضــد 

  بــل ناهــب وســارق جديــد يســرق الثــروة والحريــة ويعــزف مــع ساســة 
العــرب علــى أوتــار األوليجاركيــة )حكــم القلــة( الديكتاتوريــة المســيطرة 
ــدى حــكام المســلمين  ــة ل واإلرهــاب اإلســامي، وهــى معزوفــة مفضل
والصيــن الشــيوعية!!!!، وبــدأت العديــد مــن الــدول العربيــة فــي تقبــل 
االســتثمار والنفــوذ الصينــى فــي مختلــف المجــاالت واألســوأ هــو تلبيــة 
مطالــب الصيــن بتســليم األويغــور المســلمين وإخراجهــم مــن بلــدان 
العــرب، حــدث ذلــك فــي مصــر مــع الطــاب األويغــور الذيــن يدرســون في 
جامعــة األزهــر، وفــى الطريــق نفســه تســير المملكــة المغربيــة وتلحــق 
بالركــب بعــض دول الخليــج، والمملكــة العربيــة الســعودية كانــت مــاذا 
للمســتجيرين مــن الظلــم فعبــر تاريخهــا رحبــت المملكــة بالمســلمين 
المضطهديــن الفاريــن مــن بلدانهــم كمســلمى بورمــا بــل واألويغــور 
عقــب االحتــال الصينــى الشــيوعى لبلدهــم تركســتان الشــرقية عــام 
1949م فأكرمــت وفــادة الجميــع فأكرمهــا هللا الغنــى مــن فضلــه. فهــل 
أصبــح تســليم األويغــور )المرفــوض شــعبيا أيــا كان المبــرر( للصيــن 
والصيــن  المســلمين  العــرب  بيــن  والمحبــة  الــود  الشــيوعية مؤشــر 
الشــيوعية!!؟؟؟. دون أي اعتبــار للمبــادىء اإلنســانية والقانــون الدولــى 
الــذي يحظــر تســليم المطلوبيــن لبلــد قــد تتعــرض فيــه حريتهــم أو 
قــد  أنهــا  يبــدو  العربيــة؟؟؟...........  النخــوة  وأيــن  للتهديــد،  حياتهــم 

ســلمت للصيــن الشــيوعية.

بلــدان  فــي  وغيرهــم  والقــازاق  األويغــور  التركســتانيون  أصبــح  لقــد 
مؤشــرات  بــدأت  أن  بعــد  بالنــار؛  الرمضــاء  مــن  كالمســتجير  العــرب 

العربــى. االنبطــاح  مــن  الثالثــة  الموجــة 

   ولــم تُقــدم أيــة معلومــات عــن الغــرض مــن زيــارة المفوضــة الســامية. 
وفــي نفــس الوقــت، يواصــل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
المتحــدة حجــب تقريــر يوثــق جرائــم الصيــن الفظيعــة المتزايــدة ضــد 
ــد مــن الشــكوك  ــرًا لمزي ــر مثي األويغــور. وُيعــد عــدم إصــدار هــذا التقري
حــول نوايــا هــذه الزيــارة، علــى الرغــم مــن احتجــاج األوســاط المعنيــة 

بحقــوق اإلنســان .

ويواجــه األويغــور فــي الصيــن مــا قررتــه الحكومــة األمريكيــة علــى أنــه 
يشــكل إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية - وهــو قــرار اتخذتــه إدارة 
ترامــب وأكدتــه إدارة بايــدن. واليــوم، هنــاك مــا يقــدر بنحــو 1.8 مليــون 
إلــى 3 ماييــن مــن األويغــور محتجــزون فــي معســكرات إعــادة التعليــم 
السياســي. ويتعــرض عــدد ال يحصــى مــن األويغــور للعمــل القســري؛ 
كمــا تخضــع النســاء لإلجهــاض والتعقيــم القســريين؛ ويتــم فصــل 

ال تذهب السيدة باتشيليه إلى تركستان الشرقية

بقلم/ أوليفيا إينوس،   5 يناير 2022
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بكين، الصين - 15 مايو: تصافح رئيسة تشيلي ميشيل باتشليه )يسار( الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل حفل الترحيب بمنتدى الحزام 
يق، في مركز المؤتمرات الدولي في 15 مايو 2017 في بحيرة يانكي، شمال بكين، الصين. )تصوير كينزابورو فاكزهارا بول/ صور جيتي( والطر

العائات بشكل منهجي.

 هــذه الحقائــق المروعــة موثقــة جيــدًا، لكــن المفوضــة الســامية لــن تــرى 
أيــًا منهــا فــي زيارتهــا إلــى تركســتان الشــرقية، حيــث ستشــهد باتشــيليه 
فقــط ابتســامات األويغــور الذيــن يتضطــرون إلــى أداء رقصــات عرقيــة 
وتــاوة المجــازات عــن ســعادتهم ورفاههــم الملقنــة مــن قبــل الحــزب 

الشــيوعي الصينــي.

 يتعــرض األويغــور بالفعــل ألســوأ انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي القــرن 
حقــوق  لوضــع  التحــرك  باتشــيليه  علــى  ويجــب  والعشــرين.  الحــادي 

األويغــور أواًل، بــداًل مــن معاناتهــم مــن االضطهــاد المســتمر.

مــا إذا كانــت الرحلــة ســتمضي قدمــًا أم ال، فيجــب علــى باتشــيليه اتخــاذ 
اإلجــراءات التاليــة:

نشــر تقريــر األمــم المتحــدة حــول الوضــع فــي تركســتان الشــرقية. إن 
تقاريــر مماثلــة صــادرة عــن األمــم المتحــدة - مثــل تقريــر لجنــة التحقيــق 
بشــأن كوريــا الشــمالية أو البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق 
فــي ميانمــار )المعروفــة أيضــًا باســم بورمــا( - كانــت محوريــة فــي تحــرك 
دولــي للــرد علــى الجرائــم الوحشــية. فــي حيــن أن هنــاك وعيــًا كبيــرًا بمحنــة 
ــة والتأكيــد مــن قبــل األمــم المتحــدة علــى خطــورة  األويغــور، فــإن األدل
الظــروف التــي يواجهونهــا أمــر بالــغ األهميــة لتحفيــز إجــراءات المتابعــة 

الشــيوعي  الحــزب  عــن  والمســاءلة  األويغــور  شــعب  دعــم  لضمــان 
الصينــي.

ــع األشــخاص فــي معســكرات  الضغــط مــن أجــل إطــاق ســراح جمي
داخــل  األويغــور  مــن  الماييــن  يقبــع  السياســي.  التعليــم  إعــادة 
وينبغــي  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الحديثــة  االعتقــال  معســكرات 
للمفوضــة الســامية أن تضغــط مــن أجــل اإلفــراج عنهــم مــن خــال 
علــى  الضــوء  تســليط  يعــد  األفــراد.  أســماء  علــى  الضــوء  تســليط 
األســماء والوجــوه لمحنــة شــعب األويغــور أمــرًا بالــغ األهميــة لــكل 
مــن الوعــي والحــث علــى العمــل. إذا رفــض الحــزب الشــيوعي الصينــي 
إطــاق ســراح الســجناء، فيجــب علــى األمــم المتحــدة أن تســتمر فــي 
الضغــط علــى بكيــن لتقديــم دليــل علــى أن أفــراد أســر األويغــور مازالــوا 

علــى قيــد الحيــاة خــارج المعســكرات.

تركســتان  إلــى  المقيــد  وغيــر  الكامــل  الوصــول  أجــل  مــن  الضغــط 
الشــرقية، وخاصــة معســكرات إعــادة التعليــم السياســي، للجمعيــات 
اإلنســانية مثــل األمــم المتحــدة، وبرنامــج الغــذاء العالمــي، واللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر. يجــب أن يكــون الهــدف النهائــي للمجتمــع 
إغــاق المعســكرات وإطــاق ســراح كل الســجناء مــن  الدولــي هــو 
معســكرات االعتقــال الظالمــة. ولكــن بــداًل مــن ذلــك، يجــب علــى األمــم 
المتحــدة - باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر مقدمــي المســاعدة اإلنســانية 
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 تحظر اللوائح الجديدة انتقاد الحزب الشيوعي وجميع اإلشارات إلى الدين.

فــي جميــع أنحــاء العالــم - الضغــط علــى بكيــن للســماح للمنظمــات 
اإلنســانية الدوليــة بالوصــول إلــى المعســكرات وتركســتان الشــرقية 

لضمــان الحصــول علــى الغــذاء علــى أقــل تقديــر.

 وبــداًل مــن زيــارة تركســتان الشــرقية للمشــاركة فــي حملــة صــور دعائيــة 
ينظمهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي، ينبغــي علــى باتشــيليه أن تتخــذ 

خطــوات هادفــة لضمــان احتــرام حقــوق األويغــور المضطهديــن مــن 
قبــل الحــزب الشــيوعي الصينــي.

ترجمة/ رضوى عادل

منع تدريس الدين خارج الحرم الجامعي
في مدارس بكين

بقلم/ كانغ هوليانج، 04/01/2022

 قامــت لجنــة التعليــم لبلديــة بكيــن، التــي أصبحــت لوائحهــا نموذجــًا للمــدن والمقاطعــات األخــرى، بســن 

قواعــد جديــدة بشــأن المــواد التــي يمكــن ومــا ال يمكــن اســتخدامها للتدريــس خــارج الحــرم الجامعــي. وتعتقــد 

اللجنــة أن القواعــد الصارمــة المتعلقــة بالكتــب المدرســية والمــواد األخــرى التــي ستســتخدم فــي المــدارس 

يمكــن التحايــل عليهــا مــن خــال إدخــال محتــوى محظــور فــي التدريــس خــارج الحــرم الجامعــي واألنشــطة خــارج 

المناهــج الدراســية.
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حــددت اللجنــة اثنتــي عشــرة “حالــة محظــورة” مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
فصــل المعلميــن ومعاقبــة جميــع المعنييــن:

- تشــويه صــورة الحــزب والدولــة، أو تشــويه ســمعة الحــزب أو قــادة 
الدولــة أو التشــهير بهــا، أو التشــهير بالنمــاذج البطوليــة، أو تشــويه 
جيــش  وتاريــخ  الشــعبية،  الصيــن  جمهوريــة  وتاريــخ  الحــزب،  تاريــخ 

الشــعبي. التحريــر 

- التشــهير والهجــوم علــى قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي ، النظــام 
االشــتراكي ذي الخصائــص الصينيــة ، أو إدخــال تعاليــم تتعــارض مــع 

القيــم الجوهريــة لاشــتراكية.

-  اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة والســيادة والســامة اإلقليميــة. - اإلضــرار 
بالشــرف والمصالــح الوطنيــة مــن خــال مــواد معاديــة للصيــن وإهانــة 

الصيــن وتشــويهها ومحتويــات أخــرى مماثلــة.

وتقويــض  العرقــي،  التمييــز  أو  العرقيــة  الكراهيــة  علــى  التحريــض   -
الوطنيــة.  والتقاليــد  العــادات  وانتهــاك  الوطنيــة،  الوحــدة 

- ترويــج العقائــد الدينيــة، والديــن، وشــيه جيــاو، والخرافــات اإلقطاعيــة، 
ومــا شــابه ذلــك.

 - ســتخدام مــواد تتضمــن العنــف أو اإلرهــاب أو المقامــرة أو المخــدرات 
أو االعتــداء الجنســي أو الفحــش أو الجريمــة ومحتويــات أخــرى مماثلة. 

- عــدم االمتثــال لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وغيرهــا مــن القوانيــن 
الوطنيــة واللوائــح اإلداريــة.

- بما في ذلك اإلعانات التجارية أو المقنعة.

- مواد منخفضة المستوى دون معايير المناهج الوطنية المقابلة.

طــاب  يضلــل  أن  شــأنه  مــن  محتــوى  علــى  تحتــوي  التــي  المــواد   -
فيــه. مرغــوب  غيــر  ســلوكًا  وينتــج  والثانويــة  االبتدائيــة  المــدارس 

- أي حاالت أخرى غير قانونية وغير مائمة.

 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يمكــن اســتخدام المــواد المنتجــة فــي الخــارج إال 
بعــد الحصــول علــى إذن بذلــك.

 ومــن الواضــح أن الحملــة علــى التعليــم تمتــد مــن الفصــول الدراســية 
إلــى األنشــطة الامنهجيــة والتدريــس خــارج الحــرم الجامعــي. هنــاك 
أيضــًا أي انتقــاد للحــزب الشــيوعي الصينــي وقادتــه وتفســيره اإللزامــي 
للتاريــخ محظــور، وكذلــك “النزعــة االنفصاليــة”، ممــا يعنــي اإلشــارة 
إلــى تايــوان والتبــت وتركســتان الشــرقية دون اتبــاع الدعايــة الرســمية 

بصرامــة.

وممــا يثيــر اإلهتمــام، الحظــر الكامــل ألي إشــارة إلــى الديــن، والــذي 
)حركــة محظــورة  المعتــادة   xie jiao جــاو  جيــه  علــى حركــة  يقتصــر  ال 
جــدًا  النطــاق  واســعة  ولكنهــا  تقليديــة”(  غيــر  “تعاليــم  باعتبارهــا 

بهــا. المصــرح  الخمــس  األديــان  حتــى  لتشــمل 

ترجمة/ رضوى عادل

رسالة من األويغور: ال يوجد رمضان
في تركستان الشرقية

بقلم/ ميرا خان،  08/04/2022

رمضان هو أثمن وقت في السنة عندما تجتمع العائات لصاة التراويح، واإلفطار سويا، 
واالنشغال بذكر هللا، واالستمتاع باللحظات مع أحبائهم. أثناء احتفاءنا بهذا الشهر 
الكريم، ال يسعني إال أن أشعر بثقل في قلبي عندما أفكر في إخواننا وأخواتنا األويغور 

الذين تفككت عائاتهم وُحرموا من حقوقهم في ممارسة شعائر اإلسام وعوقبوا 
لممارستهم الدين اإلسامي في رمضان.
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علــى  الصينيــة  الحكومــة  تشــنها  التــي  القاســية  القمــع  حملــة  أدت   
مســلمي األويغــور إلــى قمــع شــديد لهويــة األويغــور. قــال مســؤول فــي 
الشــؤون الدينيــة الصينيــة فــي عــام 2018: “ُحطــم نســلهم، وُقطعــت 
جذورهــم وصاتهــم”. ومازالــت مظاهــر هــذه السياســات تبيــن أخطــر 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان بموجــب القانــون الدولــي.

 تحدثــت األســبوع الماضــي إلــى الناشــط األويغــوري عبــد الرشــيد الــذي 
اضطــر إلــى تــرك عائلتــه فــي تركســتان الشــرقية. وقــال متذكــرًا:

ــة فــي التحقيــق فــي الشــوارع  ــدأت الحكومــة المحلي   بعــد عــام 2015، ب
والقــرى. لقــد أرســلوا الصينييــن للعيــش مــع األويغــور لمعرفــة مــا إذا 
كنــت صائمــًا. فــي بعــض األحيــان يرســلون شــرطيًا أو حارســًا لمراقبــة 
فإنهــم  مضــاءة،  األنــوار  أن  رأوا  وإذا  الســحور،  وقــت  فــي  الشــوارع 
صــاة  ُحظــرت  لعقابهــم.  تخضــع  وبالتالــي  صائــم،  أنــك  يفترضــون 
أو أغلقــت، وال  بالفعــل  العديــد مــن المســاجد  التراويــح، وتــم تدميــر 
يمكنــك حتــى أداء الصلــوات الخمــس، وال يمكننــا ممارســة ديننــا فــي 

رمضــان”.

تدمير واستئصال اإلسام في الحياة العامة والخاصة

ممارســاتها  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  كثفــت   ،2017 عــام  فــي   
وعاداتهــم  األويغــور  ثقافــة  واســتئصال  التــام  للتدميــر  الممنهجــة 
الدينيــة. بموجــب لوائــح “القضــاء علــى التطــرف” الجديــدة، تــم تجريــم 
عليهــا  وُيعاقــب  تقريبــًا  الدينــي  والخطــاب  واألنشــطة  الرمــوز  جميــع 
مــن قبــل الدولــة. أدى ارتــداء المابــس الدينيــة مثــل الحجــاب وإطــاق 
اللحيــة، وكذلــك أي التــزام بالعقيــدة اإلســامية إلــى عقوبــات ســجن 
طويلــة. وذهبــت الدولــة الصينيــة إلــى حــد تجريــم اســتخدام األســماء 
العربيــة، وتوزيــع المــواد الدينيــة، بــل وحتــى إرشــاد النــاس إلــى العــادات 
الدينيــة مثــل تنــاول الطعــام الحــال. تتجلــى شــدة القمــع الديني بشــكل 
أكبــر مــن خــال االفتتــاح القســري للمطاعــم خــال شــهر رمضــان عندمــا 
يتــم إغاقهــا تقليديــًا خــال النهــار. إن هــدم المســاجد وتدميــر المقابــر 
وإزالــة رمــوز الهــال والمــآذن ليســت ســوى بعــض الطــرق التــي حاولــت 

بهــا الســلطات الصينيــة قطــع الصلــة بيــن األويغــور وأرضهــم. ]4[

العامــة، ولكــن  الحيــاة  الدينــي ال توجــد فقــط فــي  القمــع  أهــوال   إن 
ينتشــر فــي المنطقــة “نظــام مراقبــة شــامل” وكأنــه ســجنًا فــي الهــواء 
الطلــق. ال تمتلــك الدولــة تقدمــًا فقــط فــي تتبــع تحــركات واتصــاالت 
المنــزل، ولكــن لديهــا أيضــًا  12 مليــون مــن األويغــور خــارج  أكثــر مــن 
حرياتهــم  علــى  والتعــدي  منازلهــم،  داخــل  حرماتهــم  انتهــاك  ســلطة 

يــروي الناشــط األويغــوري عبــد الرشــيد: الخاصــة. 

حيــث   ... رمضــان  قبــل  بــه  يقومــون  آخــر  فظيــع  شــيء  هنــاك  كان   
التحقيــق  بحجــة  الليــل  أثنــاء  ويأتــون  ويفتشــونه.  منزلــك  يقتحمــون 
األســرة،  أفــراد  المنــزل ويســتجوبون  أركان  مــن  ركــن  ويفتشــون كل 

وإذا وجــدوا أي كتــب باللغــة العربيــة أو غيرهــا مــن األشــياء المتعلقــة 
ذلــك يســبب مشــكلة لألســرة. فــإن  بالديــن، 

عــاوة علــى ذلــك، فقــد كشــفت هيومــن رايتــس ووتــش فــي قائمــة 
طويلــة مــن األعمــال التــي تجرمهــا الدولــة الصينيــة، أن “عــدم الســماح 
فــي  والعيــش  طعامــك،  وتنــاول  ســريرك،  فــي  بالنــوم  للمســؤولين 
هــذه  احتجــازك.  إلــى  ســتؤدي  التــي  الجرائــم  هــذه  إحــدى  هــي  منزلــك 
ليســت ســوى بعــض السياســات القاســية التــي تــم تنفيذهــا للقضــاء 

علــى اإلســام فــي حيــاة األويغــور الخاصــة.

تفريق العائات

خلفــه  أي ســبيل  تــرك  عــدم  علــى  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  حــرص   
عندمــا يتعلــق األمــر بانتهــاك حرمــة أســر األويغــور وتحطيــم جذورهــم 
وأرواحهــم. أفكــر أيضــًا فــي رمضــان هــذا العــام فــي األســر التــي تمزقــت. 
هــؤالء األمهــات اللواتــي لــم يســمعن أو يريــن أبنائهــن منــذ ســنوات، 
هــؤالء الزوجــات اللواتــي ال يعرفــن مــا إذا كان أزواجهــن أمواتــًا أم أحيــاء، 

ــدًا متــى ســيعود والدهــم. ــن ال يعرفــون أب وأولئــك األطفــال الذي

  وتقــوم الدولــة الصينيــة بالســجن التعســفي، وهــو ممارســة معروفــة 
ويــؤدي إلــى تدميــر األســر. واألمــر األقــل معرفــة هــو أن األطفــال الذيــن 
تقــل أعمارهــم عــن بضعــة أشــهر يتــم فصلهــم أيضــًا عــن أســرهم، ويتــم 
إيداعهــم فــي دور األيتــام أو المــدارس الداخليــة التــي تديرهــا الدولــة دون 
علــم آبائهــم، ممــا يجعــل اآلبــاء يتســاءلون عمــا إذا كان أطفالهــم أمواتــًا 

أم أحيــاء.

 خــال هــذه األيــام المقدســة عندمــا يصــل دعــاء المؤمــن الصائــم إلــى 
هللا فــي الســماء، والليالــي التــي ينــزل فيهــا هللا إلــى أدنــى الســماوات 
ليجيــب دعــاء عبــاده، فتذكــروا إخوانكــم وأخواتكــم األويغــور فــي دعائكــم. 
ــى  ــن عل يجــب أن نتذكــر أن نكــون ممتنيــن ليــس فقــط ألن نكــون قادري
العيــش فــي رمضــان آخــر، ولكــن لدينــا نعمــة هائلــة مــن القــدرة علــى 
مشــاركة أفــراح هــذا الشــهر بمــا يرضــي قلوبنــا. هــذا تذكيــر بعــدم أخــذ 
حتــى مــا يمكــن اعتبــاره أصغــر األفعــال مثــل الوضــوء أو المشــي إلــى 
عائلتــك شــبه نائــم فــي المطبــخ للســحور كأمــر مســلم بــه، فحتــى هــذه 
األفعــال قــد تــؤدي إلــى االعتقــال واالضطهــاد فــي تركســتان الشــرقية. 

ــا..  ــا مــن محنــة االضطهــاد لممارســة دينن نلجــأ إلــى هللا لينجدن

نســأل هللا تعالــى أن ُيســرع باإلفــراج عــن مســلمي األويغــور وإغاثتهــم، 
ونســأل هللا أن يثبتهــم، وأن يفيــض أجــر صبرهــم فــي الدنيــا واآلخــرة.

ترجمة/ رضوى عادل
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بدأ كل شيء في رمضان

يل 2022 بقلم/ عبد هللا أوغوز ، 2 أبر

  بــدأت أقــدس مســيرة فــي تاريــخ البشــرية بالرســالة التــي ُأرســلت إلــى 
نبينــا صــل هللا عليــه وســلم فــي ليلــة الســابع والعشــرين مــن رمضــان.

 منــذ ذلــك الحيــن، يعتبــر شــهر رمضــان رمــزًا عظيمــًا للرحمــة والوفــرة 
والبعــث والتجديــد الذاتــي، وهــو مــا يتــوق إليــه المســلمون، حيــث ينتظــر 

المســلمون شــهر رمضــان بــكل حــب وحمــاس وإثــارة.

 وكمــا ذكــر الســيد ســيزاي قاراقــوش باختصــار شــديد فــي القصيــدة 
يحيــي  “الصــوم  الروحيــة.  مواردنــا  أهــم  أحــد  هــو  رمضــان  إن  التاليــة، 
الــروح، كمــا يبعــث كل قواهــا. إذا لــم يمــت المجتمــع اإلســامي بالكامــل 
فــي هــذه العصــور األخيــرة وهــو يقتــرب مــن المــوت، وال يــزال علــى قيــد 
الحيــاة؛ يعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى محبــي رمضــان، الذيــن 

جــاءوا وأعــادوا إحيــاؤه. وإذا كانــت ســُتبعث يومــًا مــا، فســتبدأ مــن جديــد 
فــي رمضــان، وســتبدأ مــع رمضــان “.

فــي  المســلمين  تدميــر  علــى  قــادرة  غيــر  تــزال  ال  الصيــن  كانــت  وإذا   
تركســتان الشــرقية لمــدة 250 عامــًا بعقليــة االحتــال، فــإن أحــد أســباب 
رمضــان  روحانيــة  يعتنقــون  األتــراك  األويغــور  أن مســلمي  هــو  ذلــك 
فــي كل فرصــة متاحــة لهــم. يعيــش المســلمون اليــوم فــي مناطــق 
كانــت  الظــروف؛ ســواء  كانــت  جغرافيــة مختلفــة مــن األرض، مهمــا 
حــرب أو احتــال أو ضغــوط سياســية أو اقتصاديــة... يمكنهــم ممارســة 
تعاليمهــم الدينيــة فــي رمضــان. لــم يســتطع أي دكتاتــور عــدو لإلســام 

واإلنســانية أن يمنــع المســلمين مــن أن يعيشــوا رمضــان.

ــادة  ــك هــو نظــام اإلرهــاب األحمــر المرتكــب لإلب ــد لذل  االســتثناء الوحي

تصوير لوكاس شيفريس / بيكتوبانك
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الوطنيــة. يتــم ســجنهم كمجرميــن محتمليــن إلــى أجــل غيــر مســمى، 
دون محاكمــة، دون توجيــه تهــم إليهــم.

علــى  وتربيتهــم  آبائهــم  مــن  بالقــوة  مليــون طفــل  حوالــي  أخــذ  وتــم   
الهويــة الصينيــة، بعيــدًا عــن هوياتهــم الدينيــة والوطنيــة، فــي مراكــز 

الحضانــة”. “دور  تســمى  احتجــاز 

 مــن ناحيــة أخــرى، يعيــش األويغــور األخــرون فــي ســجن مفتــوح تحــت 
ســيطرة أحــدث أنــواع تقنيــات المراقبــة فــي جميــع جوانــب حياتهــم، 
خوفــًا مــن االعتقــال أو القتــل مثــل الســيف الــذي يتأرجــح عليهــم طــوال 

الوقــت.

 فــي الواقــع، هــذه اإلبــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا الصيــن ال ترتكــب ضد 
تركســتان الشــرقية، بــل ضــد العالــم اإلســامي والتركــي بأســره. ألن 
دولــة اإلرهــاب األحمــر تعتبــر اإلســام والعــرق التركــي مرضــى عقلييــن 
يحتاجــون إلــى العــاج. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن العالــم اإلســامي فــي 
صمــت تــام تجــاه تركســتان الشــرقية. لكننــا مؤمنيــن جعلنــا هللا إخــوة 
لبعضنــا البعــض. أليــس هــذا هــو الســبب الرئيســي للمعانــاة التــي 
يعيشــها جميــع أنحــاء العالــم اإلســامي اليــوم !؟ أننــا نرفــع أصواتنــا 
التــي تامــس أنفســنا فقــط، كمــا فعــل عمــران خــان،  ضــد األفعــى 
إذا أطلقنــا الســجادة الحمــراء للثعبــان وهــو يعــض إخواننــا ويقتلــه، 

فســنظل دائمــًا مشــتتين ومضطهديــن.

ليكن هذا رمضان ...

 أتمنــى أن يكــون هــذا المنــاخ الرمضانــي المبــارك هــو اليــوم الــذي نبــدأ 
فيــه رفــع أصواتنــا ضــد اإلبــادة الجماعيــة بحــق إخواننــا فــي تركســتان 
الشــرقية، ومحاولــة منعهــا، واإلعــان عــن هــذه اإلبــادة الجماعيــة حتــى 
لــو لــم نتمكــن مــن فعــل المزيــد. لذلــك فــي يــوم القيامــة، عندمــا نصادف 
النســاء اللواتــي يعشــن فــي تلــك المعســكرات والســجون ويتوســلن 
“اقتلنــي!”؛ عندمــا نلتقــي بـــ 25 مليــون قلــب جريــح وحزيــن مــن األمهــات 
واآلبــاء واألطفــال وكبــار الســن، وعندمــا يســألون، “مــاذا فعلــت مــن 

أجلنــا؟”، فلنجــد طريقــة للنظــر إليهــم وإجابتهــم...

ترجمة/ رضوى عادل

الجماعيــة، الــذي يــرى اإلســام علــى أنــه “مــرض عقلــي” ويعلــن صراحــة 
أنــه ســيقوم بتصيينــه، ويطبــق جميــع أنــواع الممارســات الاإنســانية 
للقضــاء علــى اإلســام بــكل وجــوده المــادي والروحــي. فــي الواقــع، كان 
مســلمو تركســتان الشــرقية يتطلعــون إلــى رمضــان وكأنهــم ينتظــرون 
ابنهــم الــذي لــم يــروه منــذ عــام، ومــع ذلــك، ال يمكنهــم مقابلتــه اليــوم، 
وال يمكنهــم أداء صاتهــم، بــل ويعيشــون غيــر مدركيــن أن رمضــان 

قــد حــل.

 ُيمنــع المســلمون الذيــن يعيشــون فــي ظــل اإلبــادة الجماعيــة للنظــام 
الصينــي المحتــل مــن حريــة الصيــام والعبــادة والوفــاء حتــى بأبســط 
باللــه  إيمانهــم  وعــن  معتقدهــم  عــن  والتعبيــر  اإلســام  متطلبــات 
واآلخــرة. إن الطريقــة الوحيــدة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي تركســتان 
إخوانكــم  إن  األحمــر.  اإلرهــاب  لدولــة  عبــدًا  تصبــح  أن  هــي  الشــرقية 
-تركســتان  القديــم  التركــي  الوطــن  فــي  يعيشــون  الذيــن  وأخواتكــم 
الشــرقية- محرومــون مــن جميــع حقوقهــم اإلنســانية. إنهــم يموتــون 
فــي ظــل اإلبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا عقليــة ال تــرى أي شــخص 

ليــس مثلهــم كإنســان وال يرحــم أي شــيء حــي.

الجماعيــة  اإلبــادة  واإلســامي  التركــي  العالــم  صمــت  شــجع  وقــد   
الشــرقية. تركســتان  مســلمي  ضــد  الصينــي  الشــيوعي  للحكــم 

الحيــاة  أمــن  مثــل  األساســية  الحقــوق  مــن  محرومــون  أنهــم   
والممتلــكات والحريــة وخصوصيــة األســرة؛ ومــن الحمايــة القانونيــة 
مثــل افتــراض البــراءة، ومــن الحمايــة مــن االعتقــال التعســفي خــارج 
نطــاق القضــاء، ومــن المحاكمــة العادلــة، والدفــاع عــن النفــس، ومــن 
حريــة عيــش هويتهــم القوميــة والدينيــة واســتخدام لغتهــم وحمايــة 

عليهــا. والحفــاظ  الثقافيــة  أصولهــم 

 ويتعرضــون ألقســى عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والتعذيــب، 
وســوء المعاملــة، والعمــل القســري، واالحتجــاز أو الترحيــل مــن مــكان 

إقامتهــم؛ والتمييــز والــزواج القســري ومصــادرة األصــول.

ــة تامــة فــي معســكرات االعتقــال التــي    يتعرضــون للتعذيــب فــي عزل
المســتمرة،  المراقبــة  تحــت  ومــاو؛  وســتالين  لهتلــر  إحياؤهــا  أعيــد 
وتُنتهــك كرامتهــم اإلنســانية، ويضطــرون إلــى إنــكار دينهــم وهويتهــم 
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رمضــان كريــم! تــود حملــة مــن أجــل األويغــور )CFU(  الجميــع فــي العالــم 
اإلســامي الصيــام والقيــام خــال شــهر رمضــان المبــارك. تمامــًا مثــل 
علــى  ُيحظــر   - الماضيــة  العديــدة  الســنوات  مــدى  علــى  رمضــان  كل 
تشــن  حيــث  اإلســامية،  الممارســات  كل  تُحظــر  العبــادة.  األويغــور 
الصيــن حربــًا علــى الديــن. واآلن، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، يجــب   دعــوة 

المســلمين للدعــاء مــن أجــل دعــم إخوانهــم وأخواتهــم األويغــور.

   منعــت الحكومــة الصينيــة األويغــور مــن االحتفــال باألعيــاد الدينيــة منذ 
ســنوات، ال ســيما األيــام المقدســة مثــل شــهر رمضــان.  بــل إن الحــزب 
الشــيوعي الصينــي ينشــر اإلســام بشــكل انتقائــي لرســم صــورة زائفــة. 
وتــم تنظيــم عــرض مســرحي حيــث تــم اســتدعاء ممثليــن مــن األويغــور 
شــهر  خــال  المناطــق  بعــض  فــي  والصيــام  المســاجد  فــي  للصــاة 

أي نوع من رمضان يمكن أن يتوقعه األويغور؟

بقلم/ أرسالن

رمضــان العــام الماضــي. فــي ســاحة مســجد عيــدكا، وقــد تــم تنظيــم 
األويغــور مــن قبــل الحكومــة الصينيــة الرقــص بجانــب األئمــة. تقــوم 
الصيــن باســتخدام اإلســام بشــكل انتقائــي فــي برامجهــا الدعائيــة كمــا 
ستســتعد الصيــن مــرة أخــرى للترحيــب بالدبلوماســيين والصحفييــن 
مــن بعــض الــدول اإلســامية خــال عيــد الفطــر. وبينمــا يهــدم النظــام 
ــي آالف المســاجد فــي تركســتان الشــرقية، وفــي نفــس الوقــت  الصين

يبنــون أكبــر مســجد فــي نيجيريــا.

 فــي الفتــرة التــي تســبق شــهر رمضــان المبــارك، توقــع أن تعــزز الصيــن 
وأكاذيبهــا  دعايتهــا  مــن  وتزيــد  واإلســام،  األويغــور  علــى  قبضتهــا 
إللهــاء العالــم عــن الحقيقــة. األويغــور غيــر قادريــن علــى تحديــد هويتهــم 
ــم اإلســام. إنهــم محطمــون،  كمســلمين ناهيــك عــن ممارســة تعالي

وًيطلــق عليهــم مجرميــن، وُينظــر إليهــم علــى أنهــم دون البشــر.
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األويغــور إلــى الممارســات الدينيــة. أي تلميــح للممارســات اإلســامية 
يعتبــر غيــر قانونــي. ولكــن تقــع علــى عاتــق كل مســلم مســؤولية الدفــاع 

عــن عقيدتــه وعــدم التواطــؤ فــي اســتئصال بكيــن لإلســام.

 بينمــا يســتعد المســلمون فــي جميــع أنحــاء العالــم لشــهر رمضــان، 
يجــب علينــا التأكــد مــن وضــع األويغــور فــي االعتبــار وفــي دعائنــا. يجــب 
أن ننظــر فــي طــرق لزيــادة الوعــي داخــل شــبكاتنا إلحــداث تغييــر إيجابــي 
وإغاثــة شــعب مضطهــد. فكــر فــي التبــرع لحملــة األويغــور حتــى نتمكــن 
مــن االســتمرار فــي النضــال مــن أجــل حقــوق وحريــات شــعب تركســتان 

الشــرقية.

تهــدف الحكومــة الصينيــة إلــى خــداع العالــم اإلســامي مــرة أخــرى، لكــن 
األدلــة دامغــة وال يمكــن خــداع العالــم. يجــب أن ننظــر إلــى مــا وراء بريــق 
“الرقــص الســعيد لألويغــور” خــال هــذا الشــهر الكريــم ونــرى مــن خــال 

خــداع الحــزب الشــيوعي الصينــي والدعايــة والجــوالت المنظمــة.

  قالــت المديــرة التنفيذيــة لحملــة مــن أجــل األويغــور روشــان عبــاس 
اليــوم: لــم يكــن الحــزب الشــيوعي الصينــي قــادرًا علــى قمــع الديــن علنــًا 
الدينيــة بشــكل  الممارســات  القضــاء علــى  بــل تمكــن مــن  فحســب، 
والكاميــرات  الذكيــة  الهواتــف  وتطبيقــات   QR رمــوز  تعيــش  خــاص. 
األويغــور،  مــع  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  مســؤولي  مــن  والماييــن 
ويتــم مراقبــة كل خطــوة يقــوم بهــا األويغــور، مــن التعبيــر عــن ثقافــة 

تركستان الشرقية والثروة المنهوبة

د/ عز الدين الوردانى

كاتب متخصص في شؤون تركستان الشرقية 
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 مع اندالع الحرب الروسية األوكرانية تصاعدت بشكل قياسى أسعار النفط والغاز 
الطبيعى وتعاظمت المكانة واألهمية االقتصادية والسياسية للدول المنتجة لهما، 

وفى لمحة سريعة نشير لما تتمتع به تركستان الشرقية )منطقة شينغيانج التي 
تسيطر عليها الصين( من ثروات في مجال النفط والغاز.

)ســينوبك(  للبتــرول  الصينيــة  الوطنيــة  الشــركة  تعلنــه  مــا  بحســب   
مــع  الصيــن  فــي  والغــاز  النفــط  انتــاج  عمليــات  علــى  المســيطرة 
الشــركات التابعــة لهــا مثــل بتــرو تشــاينا فــإن شــينغيانج تعــد أفضــل 
مناطــق اإلنفــاق المحلــى علــى االستكشــاف واإلنتــاج فــي الصيــن لــدى 
بتــرو تشــاينا أكبرمنتــج للنفــط والغــاز فــي الصيــن، ويعــد حــوض تاريــم 
الــذى تبلــغ مســاحته 906000 كيلــو مربــع، حوضــا رئيســيا للنفــط والغــاز 
تتبعهــا  والتــي  13/12/2021م  فــي  ســينوبك(   ( وبحســب  الصيــن  فــي 
ــر )32( حقــا للنفــط والغــاز أنهــا أنتجــت  ــم والتــي تدي شــركة حقــول تاري
440 مليــون طــن مكافــىء – نفــط وغــاز - خــال الثاثيــن عامــا الماضيــة، 
وفــى العــام الماضــى 2021م أنتجــت أكثــر مــن  30 مليــون طــن مكافــىء 
يوميــا،  برميــل  ألــف   116.71 مايعــادل  أي  نفــط  طــن  مليــون   6 منهــا: 
و30مليــار م3 غــاز طبيعــى أي نحــو 82.2 مليــون م3 يوميــا، ُأرســل منهــا 
ــا !!!.  ــار م3 = 77.53 مليــون م3 يومي ــى مختلــف أنحــاء الصيــن 28.3 ملي إل
عبــر خــط أنابيــب الغــاز مــن الغــرب إلــى الشــرق وهــذا مــن منطقــة واحــدة 

وشــركة واحــدة داخــل تركســتان. 

تحفــز منطقــة شــينغيانج الغنيــة بثرواتهــا الشــركات الصينيــة إلنفــاق 
حيــث  والغــاز،  النفــط  واســتخراج  الستكشــاف  األمــوال  مــن  المزيــد 
تعهــدت بتروتشــاينا بإنفــاق 150 مليــار يــوان مــا يعــادل 22.9 مليــار$ فــي 
الفتــرة مــن 2018/ 2020م للوصــول بإنتاجهــا فــي المنطقــة إلــى مليــون 
برميــل مكافــىء يوميــا، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إنتــاج الصيــن مــن النفــط 
الخــام نحــو ) 4 مليــون برميــل يوميــا (، و قــد تمكنــت بتروتشــاينا وغيرهــا 
المثــال:  المنطقــة علــى ســبيل  مــن تحقيــق اكتشــافات ضخمــة فــي 
فــى20/4/2020م أعلنــت عــن اكتشــاف منطقــة غنيــة بالنفــط والغــاز 
باحتياطــى  تاريــم  بحــوض  شــايا  محافظــة  فــي  الصــدع  منطقــة  فــي 
ــل، فــي 22/12/2020م  ــار برمي ــون طــن مكافــىء = 1.42 ملي ــى 200ملي أول
أعلنــت الشــركة عــن اكتشــاف حقــل ضخــم للغــاز فــي حــوض جونغاريــا 
، وكانــت الشــركة قــد أعلنــت عــن اكتشــاف  100 مليــار م3  باحتياطــى 

مماثــل لــه فــي حــوض تاريــم فــي ســبتمبر 2019م. 

أكبــر عشــرة  مــن ضمــن  فــإن  المتخصــص  الطاقــة  وبحســب موقــع 
اكتشــافات نفطــي فــي العالــم عــام 2021م اثنــان منهــا فــي حــوض تاريــم 

بتركســتان.

 األول: مــا أعلنتــه شــركة بتــرو تشــاينا فــى19/5/2021م عــن اكتشــاف 
بئــر نفطــى بمنطقــة حقــل فومــان جنــوب حــوض تاريــم يعــد األكبــر منــذ 

ــار برميــل مكافــىء. عشــر ســنوات باحتياطــى 7 ملي

الثانــى: مــا أعلنــت عنــه ســينوبك فــي 8/2021م عــن اكتشــاف بئــر جديــدة 
بمنطقــة شــونبى تبلــغ احتياطياتــه 100 مليــون طــن مكافــىء، وبلــغ 
تدفقــه اليومــى 6315 برميــل نفــط خــام، 590 ألــف م3 غــاز طبيعــى، ويعــد 

البئــر المكتشــف أعمــق بئــر بريــة فــي آســيا بعمــق 8874.4م. 

ومــن االكتشــافات الســابقة فــي هــذا المجــال مــا أشــارت إليــه صحيفــى 
الشــعب اليوميــة فــي 3/7/2001م عــن إعــان شــركة حقــول تاريــم عــن أن 
احتياطــي حقــل كيــا 2 للغــاز يبلــغ 250.6 مليــار م3، وأنــه قــد تــم اكتشــاف 
حقــل جديــد ســمى دينــا 2 باحتياطــى 150 مليــار م3 والمســاحة المحتويــة 

علــى الغــاز 77كــم2 ويعــد مــن حقــول الغــاز الكبــرى فــي العالــم.

الضخمــة  الشــرقية  تركســتان  ثــروات  بنهــب  تكتفــى  ال  الصيــن  إن 
فــي  األويغــور وغيرهــم  المســلمين  مــن  المنطقــة  تبقــى ســكان  بــل 
وضــع اقتصــادى متــدن عــن ســائر مقاطعــات الصيــن حيــث ال يتعــدى 
دخــل أغلــب ســكان مناطــق الغــرب الصينــى وفــى طليعتــه تركســتان 
)شــينغيانج( أقــل مــن 1000 يــوان شــهريا أي أقــل مــن $141، بينمــا 

يــوان أي مــا يعــادل نحــو $900 شــهريا.   6367 المناطــق األخــرى 

دينيــا وثقافيــا  الشــرقية  تركســتان  الصيــن مســلمي   كمــا تضطهــد 
وتــزج بالماييــن منهــم فــي معســكرات اعتقــال لمحــو هويتهــم وتدميــر 

معنوياتهــم وحياتهــم األســرية واالجتماعيــة.

 فمتــى تعتــدل الموازيــن فــي يــد الصيــن الظالمــة، ومتــى تقــف دول 
لمنــع  حاســمة  وقفــة  اإلســامي  العالــم  دول  وباألخــص  العالــم 
فــي  والمظلــوم  المنهــوب  الشــعب  عــن  البيــن  والظلــم  االضطهــاد 

الشــرقية.  تركســتان 

راجعــوا التاريــخ يــا مخدوعــي الصيــن فمــن يدعــم الظلــم فهــو ظالــم 
وحتمــا ســيطاله انتقــام هللا العــدل.
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المسلمون في الصين.. كفاح العقيدة والثقافة والفنون
منذ فجر اإلسالم

يرة بقلم/ حسن العدم، الجز
يل ٢٠٢٢ ٢٧ أبر

الصين، حيث يعيش ُخمس سكان الكوكب، 1.5 مليار نسمة، على مساحة 
ع من األعراق والقوميات  من اليابسة هي الثانية على مستوى العالم، وتنوُّ

والثقافات يعّز حصره، هناك يعيش أكثر من 20 مليون مسلم، وفيها 35 ألف 
مسجد يشرف عليها 45 ألف إمام، معظمهم من السّنة وينتمون إلى أقليات 

مختلفة، وهم جزء مهم من تاريخ الصين منذ 13 قرنا، وحافظوا على نقاء 
عقيدتهم رغم الصعاب.
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تجار الحرير والتوابل.. رسل اإلسام إلى باد الصين

يقــول البروفيســور “لــي جيــان بــاو”: يتفــق المؤرخــون علــى ســنة 651م 
وهــي الســنة الثانيــة فــي حكــم “تانــغ تشــي لــي”، عندمــا أرســل الخليفــة 
مــع  صداقــة  عاقــات  وأقــام  لـ”شــانغان”  رســوال  الخطــاب  بــن  عمــر 
ســالة “تانــغ”، وقــد يكــون وصــل قبــل ذلــك نظــرا للعاقــات الوثيقــة 
بيــن العــرب والصينييــن، بــل إن وثائــق عربيــة تتحــدث عــن معلومــات 
للســفن الصينيــة التــي وصلــت منطقــة الخليــج العربــي للتجــارة قبــل 

ميــاد المســيح.

وقــد ســلك العــرب طريــق الحريــر للتجــارة البريــة مــع الصيــن، ونقلــوا 
بذلــك عقيدتهــم اإلســامية لتلــك البــاد، وكذلــك طريــق التوابــل )الحريــر 
ــي والمحيــط الهنــدي. وقــد ازدهــر اإلســام  ــج العرب ــر الخلي ــة( عب البحري
فــي الصيــن خــال ثــاث فتــرات: ســالة “تانــغ” حتــى 907م، ثــم ســالة 

ــوان” حتــى 1368م. ــة “ي ــم عائل “ســونغ” حتــى 1229م، ث

وجــود  كان  والثانيــة  األولــى  الســالتين  خــال  أنــه  المؤرخــون  ويذكــر 
المســلمين مقتصــرا علــى التجــار ورجــال األعمــال العــرب، وفــي الســالة 
الصينيــون  اســتقدم  1258م  بغــداد  المغــول  وصــل  وعندمــا  الثالثــة، 

العمــال والحرفييــن والجنــود مــن بــاد العــرب.

الحقيقــة  بيــن  الفصــل  فــي  فتــرة  منــغ”  “وانــغ  المــؤرخ  أمضــى  وقــد 
والخيــال فــي قصــة اإلســام فــي الصيــن، وكان اعتنــق اإلســام ودرس 
خمــس ســنوات فــي مصــر، وفــي رأيــه فهنالــك حدثــان رئيســيان لدخــول 
اإلســام إلــى الصيــن، أولهمــا تمــرد “آن لوشــان” خــال عهــد ســالة 
“تانــغ”، حيــث طلــب اإلمبراطــور “لــي هانــغ” مــن الخليفــة أن يمــده بـــ20 

ألــف جنــدي مســلم لقمــع التمــرد.

يقــول: أقــام المســلمون فــي مديتــة شــيان لحفــظ األمــن، واســتقروا 
فــي الصيــن وتزوجــوا مــن فتيــات “الهــان”. أمــا الحــدث الثانــي فــكان 
حملــة جنكيــز خــان وقوبــاي خــان باتجــاه الغــرب، وبعــد إخضــاع بغــداد 
وســوريا تأثــر أبنــاء قوبــاي باإلســام واعتنقــه ثاثــة منهــم، وأشــهرهم 
الــذي حكــم منطقــة “تانغــو” وســميت الحقــا “شيشــيا”، وفيهــا مــدن 
سيشــوان وشــنغهاي الحاليتــان، واعتنــق معــه آالف الجنــود اإلســام.

ضريح سعد بن أبي وقاص.. مقبرة مقدسة في غوانغتشو

ــى مــاض إســامي  ــدل عل ــة عامــات ت توجــد اليــوم فــي عــدة مــدن صيني

طريق التوابل البحري بين الشرق األوسط والصين

مسجد الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه والذي 
يعتقد بأنه كان رسول الدين إلى الصين

عريــق وحاضــر راســخ، والدليــل هــي المقابــر القديمــة التــي تعــود لقــادة 
وإدارييــن مســلمين. فهــذه مقبــرة “رينكســان” المقدســة التــي تقــع 
يقدســها  “غوانغتشــو”،  الســاحلية  المدينــة  فــي  التــال  إحــدى  علــى 
المســلمون ويزعــم بعضهــم أنــه رأى أنــوارا تنبعــث مــن قبورهــا، بــل 
أبــي  بــن  ســعد  الصحابــي  يخــص  القبــور  أحــد  أن  بعضهــم  ويعتقــد 

وقــاص، وهــو مــا تعارضــه الحقائــق التاريخيــة.

يقــال إن ســعد بــن أبــي وقــاص قــد وصــل “غوانغتشــو” رســوال مــن 
النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وســلم عــام 632م لنشــر اإلســام فــي 
الصيــن، وحســب الروايــة الصينيــة المحليــة فقــد وضــع ســعد رضــي 
هللا عنــه حجــر األســاس لمســجد “هوايشــنغ” -ومعناهــا )فــي ذكــرى 
رجــل الديــن(- ولمنارتــه التاريخيــة، وهــو معلــم راســخ يــدل علــى اســتمرار 
اإلســام فــي الصيــن كل تلــك القــرون، وقــد ذكــره ابــن بطوطــة فــي 

رحاتــه خــال القــرن 14م.

اســتمر وجــود التجــار العــرب منــذ ذلــك الزمــان، وكانــوا يقومــون بإمامــة 
ذلــك  وكان  شــؤونهم،  وإدارة  وتعليمهــم  الصينييــن  المســلمين 
بموافقــة اإلمبراطــور الــذي أحــب اإلســام وســمح بممارســة شــعائره، 
االجتماعيــة  للشــؤون  مركــزا  المســجد  وكان  يســلم.  لــم  أنــه  مــع 
باإلضافــة لكونــه مكانــا للعبــادة، وقــد أقيمــت حولــه المتاجــر وازدهــرت 
الحيــاة االقتصاديــة التــي اســتمرت حتــى يومنــا هــذا فــي بيــع البضائــع 

الحــال.

الرغــم  علــى  وجــه االضطرابــات،  فــي  ثابتــا  “هوايشــنغ”  بقــي مســجد 
مــن هــدم آالف المســاجد األخــرى فــي أنحــاء الصيــن، جــراء الحــروب 
واأليديولوجيــات المختلفــة التــي حكمــت الصيــن. والداخــل إلــى ضريــح 
الصحابــي ســعد بــن أبــي وقــاص يشــعر وكأنــه فــي مركــز إســامي دولــي، 

فحولــه يجتمــع مســلمون مــن كل أنحــاء العالــم.

مسجد “هامبان”.. مزار على هيئة المعابد الصينية

تعتبــر غوانغتشــو اآلن مــن أكبــر مــدن الصيــن، وقــد حــرص ســكانها 
هــذه  وفــي  عصريــة،  مدينــة  جعلهــا  علــى  ماييــن   10 عددهــم  البالــغ 
المدينــة يقطــن 60-50 ألــف مســلم، نصفهــم مــن األجانــب. وعلــى الرغــم 
مــن أن المدينــة قــد فقــدت مكانتهــا كمركــز إســامي، فإنهــا ال تــزال 
تحتفــظ بأهميتهــا كموطــن ألهــم رجــل مســلم )ســعد بــن أبــي وقــاص( 
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قبر الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه يف مدينة تشانغ

حســب الروايــة الصينيــة، فيمــا تؤكــد الروايــة العربيــة أن وفاتــه ودفنــه 
كان بالمدينــة المنــورة.

ــذي بنــي فــي عهــد أســرة “مينــغ” عــام 1465،  ــان” ال وأمــا مســجد “هامب
فقــد بنــي مــن الخشــب المســتورد، وال تــزال رســوماته ســليمة حتى اآلن، 
وهــو مبنــي علــى طــراز المعابــد الصينيــة، وهــو قريــب مــن ضريــح ســعد 
بــن أبــي وقــاص، بحيــث يصلــي فيــه المســلمون ويتوجهــون إلــى الضريــح 
مــع مــا يرافــق ذلــك مــن طقــوس إيقــاد البخــور، واألدعيــة الخاصــة مــع 

الخشــوع والبــكاء.

خــارج الضريــح يوجــد مجموعــة مــن القبــور لقــادة صينييــن مســلمين، 
يؤمهــا الصينيــون فــي جــو مفعــم بالوقــار والرهبــة، ويــؤدون صلــوات 
وأدعيــة يعتقــدون أنهــا مســتجابة فــي تلــك األجــواء الروحانيــة. وعلــى 
ســيرة  عــن  نبــذة  والعربيــة  بالصينيــة  عليهــا  ُكتبــت  شــواهد  القبــور 
صاحــب القبــر. وعلــى الرغــم مــن أن العــرب والمســلمين مــا زالــوا يؤمــون 

غوانغتشــو، فإنهــا فقــدت مكانتهــا المرموقــة كمركــز للمســلمين.

أدت مدينــة تشــانغ )شــيان( دورا هامــا فــي تطــور اإلســام فــي الصيــن 
وكذلــك غوانغتشــو ويانغتشــو، فهنالــك كثيــر مــن مســاجد المســلمين 
الصيــن  سياســة  وبســبب  حكمائهــم.  وأضرحــة  ومقابرهــم  القديمــة 
مــع  االتصــال  انقطــع  فقــد  البحريــة،  التجــارة  وانقطــاع  المغلقــة، 
العالــم اإلســامي وفقــد كثيــر منهــم عقيدتــه، وعلــى الرغــم مــن أن مــدن 
الســاحل الجنوبــي الشــرقي للصيــن ســاهمت فــي دخــول اإلســام فإنهــا 

لــم تســهم فــي تطــوره.

مدينة سيان.. المحطة األولى لإلسام على طريق الحرير

فــي شــمال الصيــن توجــد محطــات توقــف علــى طريــق الحريــر البــري، 
مثــل مدينــة “بوتشــانغ” فــي منطقــة الحكــم الذاتــي “لينغتشــا”، ونصــف 

ســكانها مــن المســلمين، وهــي تشــتهر ببيــع منتجــات )الحــال(. أمــا 
ــر فهــي “ســيان” التــي كان اســمها “تشــانان”. ــرز مــدن طريــق الحري أب

وقــد ذكــرت كتــب التاريــخ طريــق الحريــر فــي عهــد أســرة تانــغ، حيــث 
ســوق “داتانــغ” فــي مدينــة “شــانغان” الــذي يعــد مركــز تجــارة دوليــا اآلن، 
ــعر “لــي بــاي”، وقــد 

ِ
ــروا فــي ش

ِ
وقــد شــارك الفــرس فــي تلــك الســوق، وُذك

جلبــوا معهــم العــادات واألطعمــة الفارســية التــي تقبلهــا الصينيــون.

أمــا “ســيان” الحديثــة فتفتخــر بأنهــا مــن أقــدم مــدن الصيــن وواحــدة مــن 
ــذي بنــي خــال حكــم أســرة  ــد اإلوزة ال ــع عواصــم البــاد، ففيهــا معب أرب

تانــغ عــام 652م، ومــن أهــم وظائفــه المحافظــة علــى تماثيــل بــوذا، ولهــا 
العــرب يدفعــون  التجــار  أيضــا. فقــد كان  صــات قويــة مــع اإلســام 
تــزوج كثيــر  البــري. وقــد  الحريــر  لإلمبراطــور مقابــل اســتخدام طريــق 

منهــم فتيــات صينيــات وأنجبــوا أطفــاال واســتقروا هنــاك.

ويبلــغ عــدد المســلمين فــي ســيان 60 ألفــا، وهــم مــن قوميــة “الهــوي”، 
وتذكــر وثائقهــم أن معظمهــم جــاء مــن الشــرق األوســط؛ مــن العــرب 
والفــرس والمغــول الذيــن أســلموا، بينمــا معظــم الصينييــن مــن قومية 
“الهــان”. وتوصــف قوميــة “هــوي” بأنهــم مســالمون، وأنهــم اندمجــوا 
بساســة مــع قوميــة “الهــان”. وتفتخــر ســيان بمســاجدها العتيقــة 

وأشــهرها الجامــع الكبيــر الــذي بنــي فــي القــرن الســابع الميــادي.

وهنــاك مســجد “دا شــوي ســي” األقــدم، بنــاه العــرب فــي عهــد أســرة 
ــم المســلم الرّحالــة “تشــينغ هــي”، 

ِ
تانــغ. وقــد ارتبطــت ســيان بالعال

الــذي اختــار إمــام مســجد “دا شــوي ســي” ليكــون داعيــة لــه علــى ســفنه، 
وقــد تــرك الرحالــة نقشــا فوالذيــا فــي ســيان عندمــا زارهــا. وتشــتهر 
الخــط  ولوحــات  الحــال  الطعــام  لبيــع  اإلســامي  بســوقها  ســيان 

اإلســامية. والزخــارف 
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9 ينايــر، هبــت ريــاح قاتلــة علــى مينــاء فراجرانــت. قــام الدكتاتــور  فــي 
الصينــي شــي جيــن بينــغ، بتعييــن بنــغ جينــغ تانــغ، وهــو زعيــم شــبه 
عســكري متعطــش للدمــاء فــي تركســتان الشــرقية، لقيــادة القــوات 

الصينيــة فــي هونــغ كونــغ.

قــاد بينــغ حملــة الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي “شــينجيانغ” لســنوات - 
حيــث تســتمر اإلبــادة الجماعيــة هنــاك.

أركان  رئيــس  منصــب  بينــغ  اللــواء  شــغل   ،2018 عــام  مــن  اعتبــارًا 
الشــرطة المســلحة الشــعبية )PAP( فــي المنطقــة. كمــا كان النائــب 

الشــعبي. العمــل  حــزب  أركان  لرئيــس  العــام 

تــم تكليــف حــزب العمــل الشــعبي بشــكل أساســي بمكافحــة أعمــال 
الشــغب واالحتجاجــات. لكــن بينــغ قــاد جهــود مايســمى ب “مكافحــة 
اإلرهــاب” فــي تركســتان الشــرقية، حيــث ال يوجــد إال القليــل مــن اإلرهــاب 

غيــر اإلرهــاب الــذي يمارســه الحــزب الشــيوعي الصينــي نفســه.

يســتخدم الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي تركســتان الشــرقية ذريعــة 
اإلقليــم  علــى  للهــان  األعمــى  التعصــب  لفــرض  األويغــور”  “إرهــاب 
مــن خــال شــبكة مــن معســكرات االعتقــال ومراكــز “إعــادة التعليــم” 
وظــروف  القســري  للعمــل  العمــال  فيهــا  يتعــرض  التــي  والمصانــع 
المراقبــة  واالغتصــاب،  التعذيــب  ذلــك  فــي  بمــا  بالعبوديــة،  شــبيهة 
الجماعيــة واإلجهــاض القســري وتحديــد النســل الــذي تفرضــه الدولــة.

فــي عــام 2019، تفاخــر بينــغ لصحيفــة جلوبــال تايمــز التــي تســيطر عليهــا 
الدولــة بــأن فرقــة الشــرطة شــبه العســكرية التابعــة لــه أطلقــت العديــد 
 2018 عــام  فــي  الشــرقية  تركســتان  فــي  الذخيــرة  مــن  الطلقــات  مــن 
مثــل بقيــة قــوات األمــن األخــرى مجتمعــة علــى مــدار الســنوات الثــاث 
الســابقة. مــن المرجــح أن يكــون شــي قــد كــرم فرقــة بينــغ فــي عــام 2021 

لقتلهــا 91 أويغوريا”اإلرهــاب”.

والتــي  الصينيــة،  العســكرية  كونــغ  هونــغ  حاميــة  اآلن  بينــغ  ســيقود 
ــى وضــع الخــوف مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي أي مــن  تســعى إل
ســكان هونــغ كونــغ الذيــن قــد يرغبــون فــي العــودة إلــى حريــة مــا يمكــن 
تســميته بالســنوات مــا بيــن اإلمبراطوريــة، بيــن ســيطرة بريطانيــا علــى 

المدينــة وســيطرة بكيــن.

الحــزب  مســؤول  تشــواتجو،  تشــين  تعييــن  بعــد  بينــغ  تعييــن  يأتــي 
الشــيوعي الصينــي الــذي أصبــح أول مديــر لمكتــب هونــج كونــج الصينــي 
مقاطعــة  فــي  ســابقًا  مســؤواًل  زهنــج  كان  القومــي.  األمــن  لحمايــة 

القروييــن  الصحــف وســجن  حيــث قمــع  الصيــن،  جنــوب  جوانجدونــج 
علــى  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  مســؤولي  اســتياء  عارضــوا  الذيــن 
األراضــي فــي المنطقــة. وقــد توفــي أحــد قــادة المظاهــرات فــي مخفــر 

الشــرطة.

ــة  ــج حمل ــج كون ــو 2020، فــرض نظــام هون بعــد تعييــن تشــين فــي يولي
قمــع عنيفــة علــى حريــة الصحافــة فــي المدينــة، بمــا فــي ذلــك أبــل دايلــي 

و ســتاند نيــوز.

ال تعمــل مكاتــب الصيــن فــي هونــج كونــج وفقــًا لقانــون هونــج كونــج، 
وهــو مــا يعــد انتهــاكًا لمعاهــدة الصيــن لعــام 1984 مــع بريطانيــا التــي 
ضمنــت نظامــًا قانونيــًا مســتقًا لهونــج كونــج وحريــة التعبيــر وحريــة 
الصحافــة والحريــات المدنيــة األخــرى بعــد تســليم المدينــة إلــى بكيــن 
فــي عــام 1997. كان ينبغــي أن تســتمر هــذه الحريــات، وفقــًا للمعاهــدة 
التــي تــم اوقيعهاهــا لــدى األمــم المتحــدة، لمــدة 50 عامــًا حتــى عام 2047 
علــى األقــل. وقــد ذهــب كل ذلــك اآلن ، كمــا هــو الحــال مــع أي ذرة مــن 
المصداقيــة التــي وعــدت بهــا المعاهــدة الرســمية لبكيــن فــي الســابق.

بعــد احتجاجــات ضخمــة فــي شــوارع هونــج كونــج علــى ســيطرة بكيــن 
غيــر القانونيــة فــي عــام 2019، فــرض الحــزب الشــيوعي الصينــي قانــون 
األمــن القومــي الــذي لــم يــؤد فقــط إلــى ترهيــب وســجن ونفــي أنصــار 
الديمقراطيــة ، بــل كان لــه تأثيــر عالمــي يتجــاوز الحــدود اإلقليميــة، فعلــى 
ســبيل المثــال، أدى إلــى عــدم قانونيــة أي دعــم فــي أي مــكان الســتقال 

هونــغ كونــغ.

ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون االســتقال حقــًا ألي أرض خاضعــة لســيطرة 
نظــام اإلبــادة الجماعيــة، وبالتالــي غيــر قانونــي. وهــذا يشــمل أي جــزء 
مــن الصيــن وتايــوان وهونــج كونــج اليــوم. إن فشــل العالــم فــي الدعــم 
األخاقــي علــى األقــل لحــركات االســتقال والديمقراطيــة فــي الصيــن 

اليــوم هــو فشــل ألخاقنــا وأخــاق الديمقراطيــة.

ال ُيســمح لمرشــحي االنتخابــات فــي هونــغ كونــغ الذيــن ال يظهــرون 
والئهــم لبكيــن بالترشــح النتخابــات المجلــس التشــريعي لهونــغ كونــغ. 
“الوطنييــن”  أو  لبكيــن  للمواليــن  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  يســمح 
فقــط بشــغل مناصــب فــي المدينــة، ممــا يكــذب االدعــاءات الســخيفة 
مــن  قريبــة  الشــيوعية  الصيــن  بــأن  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب 

حقيقيــة. “ديمقراطيــة” 

ويبلــغ عــدد المســلمين فــي ســيان 60 ألفــا، وهــم مــن قوميــة “الهــوي”، 

ال تزال بعض األضرحة تحمل النقشين العربي والصيني داللة 
ىلع الذين قدموا الصين يحملون اإلسالم

يتبع مسلمو “البنكتشا” يف مقاطعة نينغتشا طريقة 
“الخوفيا” الصوفية، وهي فرع صيني للطريقة النقشبندية
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تتميز مساجد الصين باختالط الثقافة العربية بالشخصية املعمارية الصينية فيها

كلمة “نينغ” مكتوبة ىلع إحدى محطات القطار، وتعني )السالم( بالعربية
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ويقــول: فــي 2004 كنــت أفكــر فــي طريقــة للجمــع بيــن الخــط العربــي 
ــة علــى إحــدى محطــات القطــار،  والصينــي، فرأيــت كلمــة “نينــغ” مكتوب
وتعنــي )الســام( بالعربيــة، فلمعــت فــي ذهنــي فكــرة أن أجمــع بيــن 
الكلمتيــن فــي لوحــة واحــدة، ونجحــت الفكــرة نجاحــا باهــرا، وهــا هــي 

اللوحــة اآلن فــي متحــف جامعــة هارفــارد.

مسلمو األويغور.. تهافت المزاعم الحكومية بحرية التدين

الصيــن،  فــي  اإلســام  طبيعــة  تتغيــر  وغربــا  شــماال  اتجهنــا  كلمــا 
ــد  ــي تشــترك حدودهــا مــع الهن ــة الت فهــذه مقاطعــة ســينجيان الغربي
وباكســتان وآســيا الوســطى وروســيا ومنغوليــا، ويقطنهــا 8.3 مليــون 
انتقــل  وقــد  المســلمة،  األغلبيــة  ذات  “األويغــور”  مــن  وهــم  نســمة، 
بريئــة  غيــر  فــي خطــوة  الهــان  مــن  األشــخاص  مؤخــرا ماييــن  إليهــا 

الســكانية. التركيبــة  لتغييــر  الصينيــة  الحكومــة  عليهــا  أقدمــت 

ويســعى األويغــور لممارســة شــعائرهم وتقاليدهــم اإلســامية بحريــة، 
وهــو مــا تعارضــه الدولة.ففــي يوليو/تمــوز 2009 حدثــت اشــتباكات فــي 
العاصمــة “أورونكــي” راح ضحيتهــا 97 شــخصا معظمهــم مــن الهــان، 
ممــا أدى إلــى إغــاق المســاجد وطلــب مــن المســلمين الصــاة فــي 
مســاكنهم، هــذا علــى الرغــم مــن مزاعــم الدولــة الصينيــة باحتــرام حريــة 

جميــع األديــان.

وينقســم المســلمون فــي الصيــن إلــى الناطقيــن بالصينيــة والناطقيــن 
بلغــة التوركيــك. وفــي ســنجيان هنالــك ســت قوميــات هــي: األويغــور 
والخــزر والطاجيــك واألوزبــك والقرغيــز والتتــار، وكل هــؤالء ال يجــدون 
الهــان  ثقافــة  بالصينيــة، ولكنهــم ال يفهمــون  التحــدث  فــي  صعوبــة 
ــن 56 عرقــا متعــدد الثقافــات  ــه يعيــش فــي الصي وال الهــوي. علمــا بأن

واالنتمــاءات.

ــن،  ــر عــدد مــن المســاجد فــي الصي ويوجــد فــي العاصمــة نينغســيا أكب
فعــدد ســكانها 250 ألفــا نصفهــم مــن المســلمين، ولهــا دور فــي تقــدم 
اإلســام فــي الصيــن، فهــي مــن أهــم محطــات طريــق الحريــر فــي عهــد 
أســرة “ســونغ” قبــل ألــف عــام. ومــن أشــهر دعاتهــا “ماليتشــي” الــذي 
أســلم علــى يديــه العديــد مــن ســكان التبــت، وهــي مدينــة تعــج بالمظاهــر 

اإلســامية؛ مــن العمــارة إلــى األطعمــة وحتــى أزيــاء الرجــال والنســاء.

نينغسيا.. قصيدة مديحية في مكة الصين الصغرى

أهــم  ومــن  الصغــرى،  الصيــن  مكــة  لقــب  نينغســيا  علــى  يطَلــُق 
فــي عهــد  630 ســنة  قبــل  بنــي  الــذي  “ُهــوا ســي”  معالمهــا مســجد 
اإلمبراطور”هونــغ وو” مــن ســالة “مينــغ”، ويضــم بيــن جنباتــه ضريــح 
الداعيــة “ماليتشــي”. وتشــتهر المســاجد هنــاك بالزخــارف والمنحوتــات 

أيضــا. الخاصــة  المســاكن  لتزيــن  امتــدت  التــي  المميــزة  اإلســامية 

وتتميــز مســاكن المســلمين بكثــرة الزخرفــات والمنحوتــات اإلســامية 
كثيــرة وفنــاء واســعا  ردهــات  تحــوي  فيهــا، وهــي مســاكن مســتقلة 
يحــوي حديقــة جميلــة، ويلتــزم المســلمون فيهــا بــأداء الشــعائر وتربيــة 

ــم اإلســام. ــى تعالي أبنائهــم عل

وال يــكاد يخلــو بيــت مــن منحوتــة تمثــل قصيــدة مــن مئــة كلمــة تنســب 
إلــى اإلمبراطــور، وتتحــدث كلماتهــا عــن رجــل عربــي كريــم حكــم العالــم 
ذلــك اإلمبراطــور كان  أن  المدينــة علــى  أهــل  بهــا  بالعــدل، ويســتدل 
مســلما، وكان يتحــدث فــي قصيدتــه عــن النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 

وســلم.

يتوزع املسلمون يف الصين ىلع أكثر من 12 قومية
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وفــي لينغســيا أربــع قوميــات مســلمة هــي: الهــوي والبــاوان والســاالر 
والدونغســيانغ، وهــذه األخيــرة لهــا لغتهــا الخاصة وعاداتهــا المنغولية 
المختلفــة، فقــد اعتنــق أهلهــا اإلســام فــي القــرن 13م نتيجــة تواصلهــم 
مــع ســكان آســيا الوســطى. وتتميــز األطعمــة فــي لينغســيا بطابعهــا 
اإلســامي، وتعتمــد لحــم الخــراف فــي أطباقهــا الرئيســية، وتشــتهر 

المدينــة بصناعــة الســكاكين الخاصــة بالذبــح.

شنغهاي.. مظاهر التدين في أكبر تجمع للمسلمين

إقليــم  وهــو  فيــه،  المســلمين  عــدد  بكثــرة  يتميــز  آخــر  إقليــم  هنالــك 
وســينجيان.  وقانصــو  بالتبــت  محــاط  وهــو  تمدنــا،  األكثــر  شــنغهاي 
وكغيــره مــن األقاليــم تحــدث فيــه اشــتباكات بيــن المســلمين وغيرهــم. 
وفــي مدينــة تســيننغ التــي هــي عاصمــة إقليــم شــنغهاي يقطــن مليــون 
مســلم يمثلــون ُخمــس ســكان المدينــة. ومثــل باقــي مســلمي الصيــن 
علــى  ويحافظــون  الخمســة  اإلســام  بــأركان  هنــا  المســلمون  يلتــزم 

شــعائر اإلســام.

تعالــوا نعــش أجــواء أواخــر شــهر رمضــان لســنة 1430هـــ وعيــد الفطــر 
مــع عائلــة الســيد “ماليانــغ وو” الــذي يســكن العاصمــة تســيننغ، وهــو 
مــن قوميــة “الهــوي”. فهــذا آخــر يــوم فــي رمضــان، وتقضيــه العائلــة فــي 
أعمــال التنظيــف والتســوق وإعــداد األطعمــة والحلويــات المختلفــة 
ليــوم العيــد، ثــم تأتــي الفرحــة الغامــرة فــي يــوم العيــد وأيــام العطلــة 

الثاثــة التــي ســوف يســتمتعون بهــا بعيــدا عــن أجــواء العمــل.

فالتكاتــف  اإلقليــم،  ذلــك  فــي  للعمــل  المســلمة  المــرأة  تضطــر 

مطلــوب بيــن الرجــل والمــرأة لتعزيــز المــوارد والقيــام بأعبــاء البيــت، 
وتقــوم “آيلينــغ” شــقيقة ماليانــغ بــإدارة محــل بيــع جملــة مثــل أخيهــا، 
والقيــام  للبيــت  العــودة  أجــل  مــن  تغلــق متجرهــا مبكــرا  اليــوم  وهــي 
بمســتلزمات يــوم العيــد، وإعــداد الوجبــة الرئيســية المكونــة مــن األرز 

الخــراف. ولحــم  المســلوقة  والخضــار 

فــي صبــاح العيــد يقــوم االبــن األكبــر بقــص شــعر والــده، وهــذه عــادة 
الحاقــة  أن  الوالــد، والعتقادهــم  لتوقيــر  المســلمون هنــاك  يتوارثهــا 
والنظافــة هــي مــن الســنن التــي حّبــب فيهــا رســول اإلســام الكريــم. 
وفــي يــوم العيــد يحــرص الجميــع صغــارا وكبــارا علــى النظافــة وارتــداء 
المابــس الجديــدة، احتفــاًء وفرحــا بهــذا اليــوم العظيــم. ويحرصــون 
علــى تنــاول أنــواع التمــور فــي الصبــاح اقتــداًء بســنة الرســول الكريــم.

احتفاالت العيد.. مشهد مهيب يوحد أكثر من 12 قومية

يتوجــه الرجــال فــي يــوم العيــد إلــى مســجد “دوانــغ قــوان” ألداء الصــاة، 
وهــو الجامــع الــذي يجتمــع فيــه أكثــر مــن %95 مــن مســلمي شــانغهاي، 
للــه عــز وجــّل، حيــث يفتــرش ســاحات  فــي مشــهد مهيــب وتعظيــم 
ألــف   170 مــن  أكثــر  البصــر  مــّد  علــى  المجــاورة  والطرقــات  المســجد 
مســلم قدمــوا ألداء صــاة عيــد الفطــر، وتجتمــع أكثــر مــن 12 قوميــة 
فــي صــاة واحــدة إللــه واحــد، يخشــعون ويبتهلــون، ثــم يقبلــون علــى 

بعضهــم ويهنئــون أنفســهم بالعيــد.

عليهــم،  ورقابتــه  اليــوم  ذلــك  فــي  هللا  عظمــة  يستشــعرون  وهــم 
ويعاهــدون أنفســهم أن يخرجــوا مــن رمضــان بقلــوب نظيفــة خاليــة مــن 

مسجد “ُهوا سي” يف نينغسيا امللقبة بمكة الصين الصغرى لتوافد املسلمين ىلع مسجدها للصالة فيه
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المعاصــي واآلثــام، وأن ال يعــودوا إليهــا ثانيــة، ثــم ينطلقــون فــي مشــهد 
عظيــم آخــر إلــى بيوتهــم، حيــث يــزورون أصدقاءهــم، ويتناولــون صنــوف 
الطعــام والحلويــات فــي بهجــة وســعادة قلمــا تجدهــا فــي أيــام الســنة 

األخــرى.

لــم يغيــروا طريقتهــم فــي قــراءة القــرآن الــذي كتبــت نَُســخه بخــط اليــد. 
ووهنالــك ســبب آخــر لهــذا االحتفــال المهيــب فــي منــزل السيد”تشــينغ” 
إســامها  أعلنــت  قــد  المدعــوات  فإحــدى  الفطــر،  عيــد  مناســبة  غيــر 
باألمــس علــى يــد “تشــينغ” وغيــرت اســمها إلــى “أمينــة”، وهــي مــن 
فتيــات  بقيــة  مثــل  اإلســام  قبــل  كانــت حياتهــا  وقــد  الهــان.  قوميــة 

المابــس  وترتــدي  الســباحة  وتمــارس  للحانــات  تذهــب  الصيــن، 
تلــك  تمــارس  تعــد  ولــم  الحجــاب  ارتــدت  اآلن فقــد  أمــا  المكشــوفة، 

األشــياء.

تاريــخ غنــي، وخلفيــة ثقافيــة واختافــات عرقيــة وصراعــات كثيــرة، وفــي 
ــى الرغــم مــن  ــة تجمــع كل ذلــك عقيــدة واحــدة للمســلمين، وعل النهاي
إيمــان  بعرقلــة  أحيانــا  تهــدد  التــي  واالجتماعيــة  السياســية  القــوى 
المســلمين الصينييــن، فإنهــم اســتطاعوا أن يحافظــوا علــى إيمانهــم 
عبــر أكثــر مــن 1300 عــام، وســر نجاحهــم هــو ذلــك االتحــاد الــذي يبدونــه 

فــي وجــه التنــوع الهائــل فــي الصيــن.

منزل السيد”تشينغ” حيث يحتفلون بعيد الفطر وبإسالم “أمينة”
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الجنــوب  18 مقاتلــة صينيــة اخترقــت أجواءهــا مــن  تايــوان أن  أعلنــت 
الغربــي، وقالــت وزارة الدفــاع التايوانيــة إن ســاح الجــو ســارع اليــوم 

الجمعــة إلــى تحذيــر الطائــرات التــي دخلــت منطقــة الدفــاع الجــوي.

ــرات صينيــة مــن  ــوزارة إن التوغــل األخيــر شــاركت فيــه 6 طائ وقالــت ال
طــراز “جيــهJ-11( ”-11(، و6 مقاتــات مــن طــراز “جيــه16-” )J-16(، باإلضافــة 

.)H-6( ”-6إلــى قاذفتيــن مــن طــراز “إتــش

وشــهدت األشــهر األخيــرة إرســال بكيــن مئــات الطائــرات العســكرية 
بشــكل متكــرر إلــى منطقــة الدفــاع الجــوي المحاذيــة للمجــال الجــوي 

لتايــوان.

وتشــتكي تايــوان، التــي تطالــب الصيــُن بالســيادة عليهــا، مــن تكــرار مثــل 
هــذه المهــام التــي تقــوم بهــا الطائــرات الصينيــة، والتــي أصبحــت شــيئا 

تايوان تعلن دخول 18 طائرة مقاتلة صينية
مجالها الجوي

يرة، 6/5/2022 بقلم: الجز

األشهر األخيرة شهدت إرسال بكين مئات الطائرات العسكرية إلى منطقة الدفاع الجوي املحاذية للمجال الجوي 
لتايوان )غيتي(

معتــادا علــى مــدى عاميــن منصرميــن تقريبــا.

ويــرى مراقبــون أن تايــوان تعيــش حالــة تأهــب قصــوى بســبب مخــاوف 
مــن أن تســتغل الصيــن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا للقيــام بخطــوة 
عســكرية مماثلــة فــي الجزيــرة، علــى الرغــم مــن أن حكومــة تايبيــه لــم 

تعلــن عــن أي مؤشــرات علــى أن بكيــن علــى وشــك شــن هجــوم.

ولــم يصــدر تعليــق بعــد مــن وزارة الدفــاع الصينيــة. ووصفــت بكيــن 
عــن ســيادة  للدفــاع  بأنهــا وســيلة  القبيــل  هــذا  مــن  مهامــا ســابقة 
البــاد ومواجهــة “التواطــؤ” مــع القــوات األجنبيــة فــي إشــارة إلــى الدعــم 

لتايــوان. األميركــي 

المصدر : الجزيرة + رويترز
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تراجعــت أســعار النفــط، االثنيــن، فــي تعامــات 
شــابها البــطء بســبب عطــات فــي آســيا بعــد أن 
طغــت المخــاوف مــن تباطــؤ النمــو االقتصــادي 
فــي الصيــن، أكبــر مســتورد للنفــط فــي العالــم، 
لإلمــدادات  تعطــل محتمــل  مــن  مخــاوف  علــى 
مــن جــراء حظــر االتحــاد األوروبــي الــذي يلــوح فــي 

ــى النفــط الخــام الروســي. األفــق عل

 1.21 برنــت  لخــام  اآلجلــة  العقــود  ووانخفضــت 
دوالر أو 1.1 فــي المئــة إلــى 105.93 دوالر للبرميــل 
بحلــول الســاعة 02:05 بتوقيــت غرينتــش، بينمــا 
تراجعــت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس 
ــة  الوســيط األميركــي 99 ســنتا أو واحــد فــي المئ

إلــى 103.70 دوالر للبرميــل.

وأغلقــت األســواق فــي اليابــان والهنــد وعبــر جنــوب شــرق آســيا فــي عطــات رســمية اليــوم 
االثنيــن.

وتراجعــت األســعار بعــد نشــر الصيــن بيانــات يــوم الســبت أظهــرت انكمــاش نشــاط المصانع 
فــي ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم للشــهر الثانــي إلــى أدنــى مســتوياته منــذ فبرايــر 2020 بســبب 

عمليــات اإلغــاق لمكافحــة كوفيد19-.

وعلــى صعيــد اإلمــدادات، أعلنــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط فــي ليبيــا فــي بيــان يــوم األحــد 
أنهــا رفعــت “مؤقتــا” حالــة القــوة القاهــرة واســتأنفت العمليــات فــي مينــاء الزويتينــة النفطــي 

مــن أجــل تقليــص المخزونــات و”تفريــغ الخزانــات”.

وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من “كارثة بيئية قد تحدث” في الميناء.

وكانــت المؤسســة قــد أعلنــت فــي أواخــر أبريــل حالــة القــوة القاهــرة فــي المينــاء وحــذرت مــن 
أن “موجــة مؤلمــة مــن اإلغاقــات” قــد بــدأت تضــرب منشــآتها بســبب المواجهــة السياســية.

هبوط أسعار النفط.. والسبب »الصين وأوروبا«

بقلم/  سكاي نيوز، 2 مايو 2022

إحدى مصايف النفط الروسية.
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دول وقعت بفخ الديون الصينية ولم تستطع السداد.
 المالديف، بنغالديش، باكستان،

يالنكا، كينيا  سير
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https://www.france24.com/ar

https://www.forbes.com/sites/oliviaenos/2022/04/04/ms-bachelet---dont-go-to-xinji-

ang/?sh=3f62ce6414d3

https://bitterwinter.org/religion-banned-from-teaching-in-beijing-schools

https://uyghurstudy.org/2022/04/02/it-all-started-on-a-ramadan-day

https://campaignforuyghurs.org/what-sort-of-ramadan-can-uyghurs-expect

https://www.aljazeera.net/news

https://www.skynewsarabia.com

 المصـادر
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