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دار اإلفتاء و24 منظمة إسالمية يطالبون المغرب 
بعدم ترحيل مسلم أويغوري إلى الصين

يس حسن إلى الصين )مواقع التواصل االجتماعي( وقفة تضامنية باسطنبول لمطالبة المغرب بعدم تسليم األويغوري إدر

وتشــهد قضيــة الناشــط األويغــوري إدريــس حســن تفاعــًا واســعًا 
عــرب  ناشــطون  أطلــق  حيــث  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عبــر 
حملــة إلكترونيــة بعنــوان “ال لترحيــل إدريــس حســن”، بهــدف حــث 
المغــرب علــى عــدم تســليمه إلــى الســلطات الصينيــة، بعــد أن قضــت 

محكمــة النقــض المغربيــة بتســليمه إليهــا.

الليبيــة،  اإلفتــاء  دار  ضمنهــم  مــن  إســامّية  منظمــة   25 طالبــت 
المغــرب بعــدم ترحيــل المعتقــل لديهــا مــن أقليــة األويغور المســلمة 

إدريــس حســن إلــى الصيــن.

وفــي بيــان تــاه الشــيخ ســامي الســاعدي عضــو مجلــس البحــوث 
فــي  المعتقــل  مــع  تضمانيــة  وقفــة  خــال  اإلفتــاء  بــدار  الشــرعية 
مــن  الكافريــن  تمكيــن  حرمــة  اإلســامية  المنظمــات  أكــدت  تركيــا، 

لمســلمين. ا

وطالــب الموقعــون علــى البيــان مــن ملــك المغــرب التدخــل لوقــف 
تســليم المعتقــل األويغــوري إدريــس حســن للســلطات الصينيــة، 

والتــي تقــوم باعتقــال وتعذيــب واضطهــاد األقليــة المســلمة.

العالمــي  االتحــاد  أبرزهــا  إســامية  منظمــة   25 البيــان  علــى  ووقــع 
لعلمــاء المســلمين، ورابطــة علمــاء المغــرب العربــي، وهيئــة علمــاء 
الليبيــة، إضافــة لمنظمــات وهيئــات مــن لبنــان  ليبيــا، ودار اإلفتــاء 
والعــراق وموريتانيــا والســنيغال وأندونيســيا وإيرتريــا وفلســطين 

والصومــال وتركســتان وســوريا وإيــران.

وتشــهد قضيــة الناشــط األويغــوري إدريــس حســن تفاعــًا واســعًا 
عــرب  ناشــطون  أطلــق  حيــث  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عبــر 
حملــة إلكترونيــة بعنــوان “ال لترحيــل إدريــس حســن”، بهــدف حــث 
المغــرب علــى عــدم تســليمه إلــى الســلطات الصينيــة، بعــد أن قضــت 

محكمــة النقــض المغربيــة بتســليمه إليهــا.

التــي  المســلمة  األويغــور  أقليــة  إلــى  الحقوقــي  الناشــط  وينتمــي 
)تركســتان  شــينجيانغ  إقليــم  فــي  والقتــل  للتعذيــب  تتعــرض 
الشــرقية( وفــق تقاريــر دوليــة، حيــث قالــت منظمــة العفــو الدوليــة 
فــي تغريــدة إن تســليم إدريــس حســن مــن طــرف المغــرب، يــوازي 

التعذيــب. خطــر  يواجــه  حيــث  الصيــن  إلــى  القســرية  اإلعــادة 
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قضاء أمير المؤمنين.. يقضى بتسليم
أحد المؤمنين إلى من ال يؤمنون بدين

الناشــط/  بتســليم  حكمــا  المغربيــة  النقــض  محكمــة  أصــدرت   
لــدى  والمعتقــل  الجنســية  صينــي  األويغــورى  حســن،  إدريــس 
المغــرب منــذ يوليــو الماضــى، بموجــب نشــرة حمــراء صــادرة مــن 
الشــرطة الجنائيــة الدوليــة – المتأثــرة حاليــا بنفــوذ العديــد مــن الــدول 
االســتبدادية – وذلــك بنــاءا علــى طلــب الصيــن المتغلغــة بعمــق فــي 
الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة، والتــي تتهــم إدريــس بارتــكاب أعمــال 
إرهابيــة عــام 2017م واالنتمــاء لجماعــة إرهابيــة بزعــم الصيــن رغــم أنــه 
يقيــم فــي تركيــا منــذ عــام 2012م، ورغــم تأكيــد منظمــة العفــو الدوليــة 
أن  مــن  التأكــد  بعــد  ألغيــت  قــد  بإدريــس  المتعلقــة   النشــرة  بــأن 
ــة.  ــة مــن قبــل الصيــن مضلل المعلومــات المقدمــة للشــرطة الدولي
إن جريمــة إدريــس - المتخصــص فــي المعلومــات والحاســوب – مــن 
وجهــة نظــر الصيــن هــو أنــه يدافــع ســلميا عــن األويغــور وغيرهــم 
مــن المســلمين الذيــن تضطهدهــم الصيــن الشــيوعية بــا رحمــة، 
الــذى  األمــر  وهــو  الصــدد،  هــذا  فــى  الصيــن  سياســة  ويعــارض 
مــن  فــكل  ووحدتهــا،  واســتقرارها  تهديــدا ألمنهــا  الصيــن  تعتبــره 

ينتقــد سياســة الحــزب الشــيوعى الصينــى فهــو يهــدد وجــود الصيــن 
ــد  ووحدتهــا الهشــة التــي تمســكها قبضــة الحــزب الشــيوعى بالحدي

والنــار. 

بــن  الســادس  محمــد  الشــريف  المغــرب/  ملــك  جالــة  نناشــد    
ســيدنا   “ الخيــر  النــاس  ومعلمــي  األمــة  ســادة  بأجــداده  الحســن. 
الحســن رضــى هللا عنــه وســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم وآل 
بيتــه الكــرام “. اإلفــراج الفــوري عــن إدريــس حســن وعــدم تســليمه 
للصيــن وتعويضــه عــن األضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء اعتقالــه، 
الشــعوب  مــن  وغيــره  األويغــور  شــعب  عــن  للدفــاع  وندعوكــم 
يــا   “ فأنتــم  الصينــى.  الشــيوعى  القهــر  أســوار  خلــف  المضطهــدة 
أميــر المؤمنيــن” أولــى األمــة بالعفــو ونصــرة المســتضعفين قبــل أن 
يختصموكــم أمــام هللا تعالــى وجدكــم األكبــر ســيدنا رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم شــهيدا عليكــم وعلــى أمــة تقاعســت عــن نجــدة 

 . لمســتضعفين ا

د/ عزالدين الوردانى
كاتب متخصص في شئون وسط آسيا
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المغرب.. هيئة رسمية تطالب بعدم تسليم
ناشط أويغوري للصين

فــي أول موقــف رســمي منــذ قــرار محكمــة مغربيــة 
يقضــي بتســليم الناشــط األســبوع الماضــي.

اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  طالــب 
تســليم  بعــدم  الخميــس،  )رســمي(،  بالمغــرب 
الصيــن. إلــى  إدريــس حســن  األويغــوري  الناشــط 

جــاء ذلــك وفــق تدوينــة للمجلــس عبــر حســابه علــى 
موقــع “فيســبوك”، فــي أول موقــف لهيئــة رســمية 
منــذ قــرار محكمــة مغربيــة يقضــي بتســليم الناشــط 

إلــى الصيــن.

لرئيــس  موجهــة  رســالة  “فــي  المجلــس:  وقــال 
الحكومــة )عزيــز أخنــوش( دعــت رئيســة المجلــس 
الوطنــي لحقــوق اإلنســان آمنــة بوعيــاش، إلــى عــدم 
ســلطات  إلــى  )حســن(  آيشــان  إدريــس  تســليم 
مناهضــة  باتفاقيــة  اللتزاماتنــا  تنفيــذا  بــاده، 

التعذيــب”.

ويعــد هــذا أول تصريــح لهيئــة حكوميــة منــذ قــرار 
محكمــة النقــض )أعلــى محكمــة بالبــاد( األســبوع 
الماضــي، بتســليم حســن إلــى الســلطات الصينيــة، 

بتهمــة االنتمــاء إلــى “جماعــة إرهابيــة”.

الدوليــة  العفــو  منظمــة  حــذرت  أســبوع،  وقبــل 
مــن  “فيســبوك”،  عبــر  تدوينــة  فــي  “أمنســتي”، 
احتمــال ترحيــل الناشــط األويغــوري مــن المغــرب 

بـ”التعذيــب”. مهــددا  لكونــه 

وعلــى صعيــد متصــل، تصــدر وســم )هاشــتاغ( “ال 
بالمغــرب،  تويتــر  موقــع  حســن”  إدريــس  لترحيــل 
لعــدة أيــام، فيمــا طلــب نشــطاء وإعاميــون عــدم 

تســليمه إلــى بكيــن.

ــه إليــه فــي 19 يوليــو/ تمــوز  ُيذكــر أن الناشــط حســن اعتقــل فــي المغــرب بعــد وصول
الماضــي، بدعــوى وجــود اســمه علــى النشــرة الحمــراء للمطلوبيــن للصيــن، بنــاء علــى 

االتفاقيــة القضائيــة بيــن الربــاط وبكيــن.

الســلطات  إلــى  حســن  بتســليم  النقــض  محكمــة  قضــت  مغربــي،  إعــام  ووفــق 
الصينيــة، بتهمــة االنتمــاء إلــى “جماعــة إرهابيــة”، غيــر أن جمعيــات حقوقيــة تنفــي 
هــذه التهمــة، وتقــول إن الصيــن تاحقــه بســبب نشــاطه الدفاعــي عــن حقــوق أقليــة 

المســلمة. األويغــور 

وحتــى الســاعة 14:50 ت.غ، لــم تصــدر الســلطات المغربيــة أيــة إفــادات رســمية بشــأن 
األمر.

ومنــذ عــام 1949، تســيطر الصيــن علــى إقليــم “تركســتان الشــرقية”، وهــو موطــن 
“الحــدود  أي  “شــينجيانغ”،  اســم  عليــه  وتطلــق  المســلمين،  األويغــور  األتــراك 

الجديــدة”.

ــر/ تشــرين األول الماضــي، انتهــاكات  ــان مشــترك فــي أكتوب ــة، فــي بي ــت 43 دول  وأدان
الحكومــة الصينيــة الواســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان ضــد أقليــة أتــراك األويغــور فــي 

“شــينجيانغ”، لكــن بكيــن عــادة مــا تنفــي ارتكابهــا انتهــاكات بحــق هــذه األقليــة.

خالد مجدوب / األناضول- 23.12.2021
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بعد قرار تسليمه للصين زوجة األويغوري
إدريس حسن تخاطب ملك المغرب

وتوّجه له رسالة مؤثرة 

خالد مجدوب / األناضول- 23.12.2021

بعد قرار تسليمه للصين… زوجة األويغوري إدريس حسن تخاطب ملك المغرب وتوّجه له رسالة مؤثرة 

تداول مغردون على منصة “تويتر”، اليوم األحد، مقطعًا مصورًا يظهر زوجة

المسلم األويغوري إدريس حسن، وهي تناشد الملك محمد السادس، لإلفراج

عن زوجها المعتقل في المغرب، وعدم تسليمه إلى الصين التي تضطهد األويغور 
المسلمة هناك.

وقالت زوجة حسن، في المقطع المتداول المقتطف من لقائها على القناة التاسعة: 
“نناشد الملك المغربي محمد السادس حفظه هللا التدخل لإلفراج عن زوجي وعدم 

تسليمه إلى الصين”.
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نفــس  عليهــا  كتبــت  الفتــة  برفــع  الهــواء  علــى  وهــي  قامــت  كمــا 
االســتديو. فــي  تواجدهــا  أثنــاء  الكلمــات 

وبــدوره، عقــب المذيــع الــذي اســتضافها علــى رســالتها، بالقــول: 
“زوجــة إدريــس حســن تبعــث برســالة للملــك لعلهــا تصــل إليــه أو 

يكــون هنــاك تحــرك”.

وأضــاف: “هــي تناشــد فيــه ـ يقصــد الملــك محمــد الســادس ـ النخــوة 
والمــروءة وتدعــو لــه.. وتناشــده ليفــرج عــن زوجهــا كــي يعــود إليهــا 
وإلــى أطفالــه.. أو يذهــب إلــى أي وجهــة يريدهــا بعيــدًا عــن الصيــن 

التــي ســيتم حبســه فــي معتقاتهــا بقيــة حياتــه”.

– قضية إدريس حسن

منــذ عــدة أيــام، تصــدر وســم بعنــوان “ال لترحيــل إدريــس حســن” 
قائمــة الوســوم األكثــر تــداواًل علــى منصــة تويتــر فــي المغــرب وعــدة 
علــى  المغربــي  النظــام  موافقــة  عقــب  وذلــك  أخــرى،  عربيــة  دول 

تســليم مســلم مــن أقليــة األويغــور، للســلطات الصينيــة.

المغربيــة،  النقــض  محكمــة  “إن  بــرس”:  “فرانــس  وكالــة  وقالــت 
المســلمة”. ينتمــي ألقليــة األويغــور  وافقــت علــى تســليم صينــي 

مشــيرًة إلــى أنــه تــم اعتقالــه فــي يوليــو / تمــوز الماضــي لــدى وصولــه 
إلــى المغــرب، وهــو مطلــوب لــدى الصيــن بتهمــة ارتــكاب “أعمــال 

إرهابيــة”.

ووفقــًا للوكالــة الفرنســية فــإن ميلــود قنديــل، محامــي إدريــس قــال 
األســبوع الماضــي: “إن القضــاء أكــد تســليم موكلــه )34 عامــًا(”.

هــذا وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة، فــي بيــان لهــا قبــل أيــام: “إن 
المســؤولين المغربييــن قــرروا ترحيــل إدريــس حســن، مــن أقليــة 

األويغــور”.

اإلعــادة  الصيــن  إلــى  الوشــيك  تســليمه  “يــوازي  أنــه  إلــى  الفتــًة 
بــاده.” إلــى  عودتــه  فــور  التعذيــب  خطــر  يواجــه  إذ  القســرية، 

وأثــار قــرار المغــرب موجــة غضــب واســعة بيــن النشــطاء المغربييــن 
المســلمين  بحــق  الفظائــع  ترتكــب  الصيــن  وأن  خاصــًة  والعــرب، 
هنــاك، وتســتخدم تهــم ملفقــة لوصــم أقليــة األويغــور المســلمة 

باإلرهــاب.

لحقــوق  “مّنــا”  لمنظمــة  ســابق  لتقريــر  وفقــًا  أنــه  ذكــره  والجديــر 
اإلنســان، فــإن إدريــس حســن، كان يقيــم فــي تركيــا ولكنه قــرر الهجرة 
إلــى أوروبــا، وحجــز تذكــرة ســفر إلــى المغــرب، ومــن ثــم فرنســا، لكــن 
تــم إيقافــه فــي 19 يوليــو الماضــي، فــي مطــار الــدار البيضــاء، مــن قبــل 
أفــراد مــن المكتــب الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب والجريمــة المنظمــة، 
حيــث أبلغــوه أنــه مطلــوب مــن قبــل الســلطات الصينيــة فــي قضيــة 

“إرهــاب”.
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بســم هللا الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى رســول هللا وآلــه 
وصحبــه ومــن وااله.

أما بعد:

قبــل  بالمغــرب  النقــض  محكمــة  عــن  الصــادر  الحكــم  أثــار  فقــد 
للســلطات  حســن  إدريــس  األويغــوري  الناشــط  بتســليم  أيــام 
الصينيــة بعــد أن اعتقــل فــي مطــار الــدار البيضــاء منــذ شــهر يوليــوز 
الماضــي كثيــرا مــن الجــدل وعلــت أصــوات المندديــن بهــذا الحكــم 
والمتعاطفيــن مــع هــذا الناشــط المســلم، وفــي مقالــي هــذا أريــد أن 
أتطــرق إلــى الحكــم الشــرعي فــي تســليم مســلم لدولــة كافــرة إبــراء 

للمســلمين. وتنويــرا  للذمــة 

ال شــك أن هنــاك نصــوص شــرعية تــدل بعمومهــا أو تنــص نصــا 
علــى أن األصــل عــدم جــواز تمكيــن الكفــار مــن مســلم وجعــل الســبيل 

بعد قرار ترحيل األويغوري إدريس حسن
إلى الصين رضوان نافع يكتب:

حكم تسليم المسلم لدولة كافرة
يس – رضوان نافع الرحالي هوية بر

لهــم عليــه إلذاللــه أو اضطهــاده.

يــَن 
ِ
ن

ِ
يــَن َعَلــى اْلُمْؤم

ِ
ر

ِ
ْلَكاف

ِ
ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿َوَلــن َيْجَعــَل الّلــُه ل

يًا﴾ ]النســاء؛ اآليــة:141[.
ِ
َســب

فــإذا كان الفقهــاء يذكــرون مــن األحــكام التــي تتناولهــا اآليــة أن الكافــر 
لــم  المســلم  مــال  إذا اســتولى علــى  الكافــر  المســلم، وأن  يــرث  ال 
يملكــه، وأنــه ال يجــوز بيــع العبــد المســلم علــى كافــر، وأن المســلم ال 
يقتــل بالذمــي، فداللــة اآليــة علــى عــدم جــواز تســليم المســلم للكفــار 
مــن بــاب أولــى، ففــي تســليمه لهــم أوضــح صــورة لجعــل الســبيل 

للكافريــن عليــه.

ومــن الســنة المطهــرة علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة وأتــم التســليم 
حديــث عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم قــال: “المســلم أخــو المســلم ال يظلمــه وال يســلمه 
ومــن كان فــي حاجــة أخيــه كان هللا فــي حاجتــه ومــن فــرج عــن مســلم 
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كربــة فــرج هللا عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة ومــن ســتر مســلما 
ســتره هللا يــوم القيامــة” )رواه البخــاري ومســلم(.

فقولــه: “ال يظلمــه” هــو أمــر فــي صيغــة الخبــر، فــا شــك أن ظلــم 
المســلم للمســلم حــرام، وأي ظلــم لــه أعظــم مــن تســليمه لمــن لنــا 
اليقيــن فــي أنــه لــن يحكــم فيــه بمــا أنــزل هللا، بــل لنــا اليقيــن فــي أنــه 
ســيظلمه وينتهــك حرمتــه ويذلــه أيمــا إذالل، بــل الواجــب رفــع الظلــم 
عــن المســلم ال إيقاعــه عليــه أو تيســير ســبيله، ورفــع الظلــم عــن 

المســلم آكــد فــي حــق ذوي الســلطان.

قــال ابــن بطــال: »نصــر المظلــوم فــرض كفايــة وتتعيــن فرضيتــه 
.]12/289 القــاري؛  الســلطان « ]عمــدة  علــى 

إســام  جــواز  عــدم  علــى  واضــح  دليــل  ُيســلمه”  “وال  قولــه:  وفــي 
المســلم أخــاه للمهالــك وذلــك بعــدم دفــع الضــر عنــه وحمايتــه مــن 
عــدوه أو مــا فيــه هاكــه، هــذا إذا كان تســلط عليــه بغيــر فعلــه، أمــا أن 
يكــون المســلم هــو مــن يمكــن العــدو مــن أخيــه وييســر لــه الســبيل 

إليــه بــل يســلمه إليــه مقيــدا ذليــا فهــذا أشــد وأعظــم عنــد هللا.

ويؤكــد هــذا الحكــم مــا رواه الطبرانــي بإســناد جيــد مــن حديــث ابــن 
ــه وســلم قــال:  عمــر رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا صلــى هللا علي
“إن المســلم أخــو المســلم ال يظلمــه وال يخونــه وال يســلمه فــي 
مصيبــة نزلــت بــه…” فهــل يشــك عاقــل فــي كــون تســليم المســلم 
مــن  بــه  وتنــكل  وتذلــه   ، بــراء  منــه  هــو  بمــا  تتهمــه  كافــرة  لدولــة 

النكــراء. الخيانــات  ، ومــن  المصائــب الجســام 

ومــن األدلــة أيضــا علــى حرمــة تســليم المســلم للكافــر حديــث أبــي 
هريــرة رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 
“ال تحاســدوا وال تناجشــوا وال تباغضــوا وال تدابــروا وال يبــع بعضكــم 
ــا المســلم أخــو المســلم ال  ــاد هللا إخوان ــوا عب ــع بعــض وكون ــى بي عل
يظلمــه وال يخذلــه وال يحقــره التقــوى ههنــا ويشــير إلــى صــدره ثــاث 
مــرات بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم كل المســلم 

علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه” )رواه مســلم(.

فنهــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن خــذالن المســلم وظلمــه، 
وأي ظلــم وأي خــذالن إلخواننــا المســلمين األويغــور المضطهديــن 
بقضيتهــم  ويعــرف  عــن حقوقهــم  يدافــع  مــن  اعتقــال  مــن  أقبــح 
لهــذا  خــذالن  وأي  الكفــار،  الصينييــن  مــن  لجاديهــم  وتســليمه 
المســلم أقبــح مــن هــذا، بــل هــذا الفعــل جــاوز الخــذالن إلــى الغــدر 
ــا مســتيقنا األمــان، وواثقــا  ــى بادن والفتــك، فهــذا المســلم دخــل إل
فــي أخــوة اإليمــان، وإال لــو كان يعتقــد هــذا المســكين خــاف ذلــك 

لمــا دخــل بادنــا أصــا.

ــرة  ــي هري وقــد صــح عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن حديــث أب
رضــي هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: “اإليمــان 

قيــد الفتــك اليفتــك مؤمــن” )رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي(.

اللغــة،  اغتاله”]مقاييــس  أي  بــه  فتــك  يقــال  الغــدر  هــو  و”الفتــك 
بــه فيقتلــه، يأتــي صاحبــه وهــو غافــل فيغــدر  أن  4/471[. فالفتــك 

ومعنــى قولــه: “اإليمــان قيــد الفتــك” أن اإليمــان يمنــع عــن الفتــك 
كمــا يمنــع القيــد عــن التصــرف فكأنــه جعــل الفتــك مقيــدًا، ومعنــى 
الحديــث: أن اإليمــان مانــع مــن الفتــك الــذي هــو القتــل غــدرا بعــد 
إعطــاء األمــان، كمــا أن القيــد مانــع مــن التصــرف، ومــا نهــي عــن 

الفتــك إال ألنــه متضمــن للغــدر والمكــر والخديعــة، وتســليم المســلم 
لدولــة كافــرة وإن لــم يكــن فتــكا مباشــرا إال أنــه وســيلة إليــه ال ســيما 

إذا كان متهمــا باإلرهــاب أو الخيانــة العظمــى أومــا شــابه.

يحــرم  الكافــر  الحربــي  دم  كان  »إذا  رحمــه هللا:  البــر  عبــد  ابــن  قــال 
باألمــان فمــا ظنــك بالمؤمــن الــذي يصبــح ويمســي فــي ذمــة هللا! 
كيــف تــرى فــي الغــدر بــه والقتــل؟ وقــد قــال صلــى هللا عليــه وســلم: 

.]5/35 مؤمن“«]االســتذكار،  يفتــك  ال  الفتــك  قيــد  “اإليمــان 

ــه تعالــى:  وعــْن َأبــي هريــرَة رضــي هللا عنــه عــن النبــيِّ   قــال: قــال اللَّ
“ثاثــٌة أنــا َخْصُمُهــْم يــوم القيامــة: رجــل أعَطــى بــي ثــم غــدر، ورجــل 
بــاع حــّرا فــَأكل ثمَنــه، ورجــل اســتأجر أجيــًرا فاســتوفى منــه ولــم يعطــه 

أجــره” )رواه البخــاري(.

ــه تعالــى  ــة علــى شــدة جــرم مــن ذكــر، وأن قــال الصنعانــي: »فيــه دالل
يخصمهــم يــوم القيامــة نيابــة عمــن ظلمــوه، وقولــه أعطــى بــي، أي: 
حلــف باســمي وعاهــد، أو أعطــى األمــان باســمي وبمــا شــرعته مــن 
دينــي، وتحريــم الغــدر والنكــث مجمــع عليــه« ]ســبل الســام )2/116([.

وهــذا الــذي ذكرتــه مــن عــدم جــواز تســليم المســلم للكفــار إذا طالبــوا 
بــه يشــهد لــه فعــل الصحابــة رضــي هللا عنهــم، فقبــل بــدأ معركــة 
القادســية فــّر مــن معســكر الفــرس فــي جنــح الليــل جماعــة والتجــؤوا 
إلــى عســكر المســلمين فلمــا أصبــح رســتم بلغــه أن جماعــة مــن 
عســكره هربــوا إلــى المســلمين فبعــث رســواًل إلــى ســعد رضــي هللا 
عنــه يطلــب منــه أن يردهــم إليــه، فقــال ســعد رضــي هللا عنــه: “إنــا 
قــوم ال نضيــع ذممنــا وال ننقــض عهدنــا، وقــد أتــوا إلينــا مستســلمين 
وفــي صحبتنــا راغبيــن فيجــب علينــا أن نــذب عنهــم وال نمكــن أحــدًا 
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منهــم” ، فعــاد الرســول إلــى رســتم وأعــاد عليــه الجــواب فغضــب 
وأمــر الجيــوش بالزحف]فتــوح الشــام، )2/188( بتصــرف يســير[،

فــرد ســعد كان واضحــًا صريحــًا، فــي حرمــة رد مســلم إليهــم وجعــل 
ذلــك مــن تضييــع الذمــة ونقــض العهــد و يســتبعد أن ال يعلــم عمــر 
رضــي هللا عنــه خليفــة المســلمين بمــا وقــع مــن ســعد رضــي هللا عنــه 
فــي هــذه الواقعــة وكذلــك بقيــة الصحابــة رضــي هللا عنهــم ولــم ينكــر 

منهــم أحــد علــى ســعد فيكــون فــي حكــم اإلجمــاع.

ونشــير هنــا أن هــذا الحكــم ال فــرق فيــه بيــن كــون الدولــة محاربــة أو 
معاهــدة فهــذا الفــرق مؤثــر مــن جهــة عــدم جــواز تعــرض المســلمين 
لمواطنــي الدولــة المعاهــدة إذ لهــم األمــان بموجــب المعاهــدة، وأمــا 
تســليم المســلم المطلــوب فليــس هنــاك فــرق بيــن الدولتيــن؛ ألن 
المنــاط كــون الدولــة دار كفــر و الدولــة المعاهــدة جــزء مــن دار الكفــر.

وال يجــوز أن يشــتمل عقــد المعاهــدة مــع هــذه الــدول شــرط تســليم 
ــا التــي ثبــت  المســلم إليهــم فــي حــال طلبــه فــي قضيــة مــن القضاي
فيهــا جنايتــه، فمــا بالكــم إذا كانــت القضيــة ملفقــة لكونــه داعيــة إلــى 
اإلســام أو مدافعــا عــن حقــوق المســلمين المضطهديــن فــي هــذا 

البلــد.

والفقهــاء فــي معاهــدة الكفــار يمنعــون شــرط بقاء األســير المســلم 
فــي أيــدي الكفــار أو أن يرجعــوا أســيرا مســلما أفلــت منهــم، وتســليم 
المســلم المطلــوب أعظــم مــن رد األســير الــذي أفلــت؛ ألن األســر 
 الكفــار بفعــل الغلبــة والتمكــن منــه، أمــا التســليم فهــو 

ِ
َبــل

ِ
كان مــن ق

مــن قبــل المســلمين.

وال يشــكل علــى القــارئ الكريــم فعــل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
فــي صلــح الحديبيــة، وإقــراره لشــرط رد مــن جــاء فــارا مــن المســلمين 
فيــه،  فإنــه ال حجــة  المشــركين  إلــى  جنــدل  وأبــي  ألبــي بصيــر  ورده 
فقبــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بهــذا الشــرط إمــا أن يقــال بأنــه 
منســوخ كمــا هــو مذهــب األحنــاف وابــن حــزم وغيرهــم علــى خــاف 

بينهــم فــي تعييــن الناســخ.

ــَراَءٌة  ومــن اآليــات التــي قيــل أنهــا نســخت حكــم الــرد قولــه تعالــى: ﴿َب
ــيُحوا فــي 

ِ
يَن * َفس

ِ
ك
ِ
يــَن َعاَهْدتـُـْم مــن اْلُمْشــر

ِ
 إَلــى الَّذ

ِ
ه

ِ
 َوَرُســول

ِ
ــه مــن اللَّ

يَن 
ِ
ك
ِ
ْلُمْشــر

ِ
﴾ ]التوبــة:1و2[، وقولــه: ﴿َكْيــف َيُكــوُن ل

ٍ
 َأْرَبَعــَة َأْشــُهر

ِ
اأَلْرض

 ﴾
ِ
 اْلَحَرام

ِ
د

ِ
ْنــَد اْلَمْســج

ِ
يــَن َعاَهْدتـُـْم ع

ِ
الَّ الَّذ

ِ
 إ

ِ
ه

ِ
ْنــَد َرُســول

ِ
 َوع

ِ
ــه ْنــَد اللَّ

ِ
َعْهــٌد ع

َفاْقُتُلــوا  اْلُحــُرُم  اأَلْشــُهُر  اْنَســَلَخ  ﴿فــإذا  تعالــى:  وقولــه  ]التوبــة:7[، 
ــُدوا لهــم  ــْم َواْقُع ــْم َواْحُصُروُه ــْم َوُخُذوُه ــُث َوَجْدتُُموُه يَن َحْي

ِ
ك
ِ
اْلُمْشــر

يَلُهْم﴾ 
ِ
ــوا َســب َكاَة َفَخلُّ ــَاَة َوآتـَـْوا الــزَّ ْن تَاُبــوا َوَأَقاُمــوا الصَّ

ِ
 َفــإ

ٍ
ُكلَّ َمْرَصــد

 
ِ
اْلَيــْوم

ِ
 َواَل ب

ِ
ــه َاللَّ

ِ
ُنــوَن ب

ِ
يــَن اَل ُيْؤم

ِ
ُلــوا الَّذ

ِ
]التوبــة:5[، وقولــه تعالــى: ﴿َقات

يــَن اْلَحــقِّ مــن 
ِ
يُنــوَن د

ِ
ــُه َوَرُســوُلُه َواَل َيد َم اللَّ ُمــوَن مــا َحــرَّ  َواَل ُيَحرِّ

ِ
ــر

ِ
اْلآخ

ــُروَن﴾ 
ِ
 َوُهــْم َصاغ

ٍ
ْزَيــَة عــن َيــد

ِ
َتــاَب حتــى ُيْعُطــوا اْلج

ِ
يــَن ُأوتُــوا اْلك

ِ
الَّذ

ــه  ]التوبــة:29[، قــال ابــن حــزم بعدمــا ذكــر هــذه اآليــات: »فأبطــل اللَّ
أو  القتــل  إال  للمشــركين  يجعــل  ولــم  يقــرَّه  ولــم  عهــد  كل  تعالــى 
اإلســام وأَلهــل الكتــاب خاصــة عطــاء الجزيــة وهــم صاغــروَن َوأمــن 
المســتجير والرســول حتــى يــؤدي رســالته ويســمع المســتجير كام 
يــد فــكل عهــد غيــر هــذا فهــو باطــل 

ِ
هللا ثــم يــردان إلــى بادهمــا وال مز

مفســوخ ال يحــل الوفــاء بــه؛ أَلنــه خــاف شــرط هللا عــز وجــل وخــاف 
أمــره« ]المحلــى، 7/307[.

وإمــا أن يقــال أن مــا وقــع فــي صلــح الحديبيــة خــاص بالنبــي صلــى 

عليــه  هللا  صلــى  قولــه  بدليــل  بوحــي؛  كان  ألنــه  وســلم  عليــه  هللا 
وســلم: “إنــي رســول هللا ولســت أعصيــه وهــو ناصــري“، وقولــه فــي 
 ولكــن حبســها 

ٍ
ُخُلــق

ِ
أمــر الناقــة: “مــا خــأت القصــواء ومــا ذاك لهــا ب

حابــس الفيــل” كمــا فــي روايــة البخــاري لواقعــة صلــح الحديبيــة، وقــد 
ســماه هللا فتحــًا، فــا يقــاس عليــه، والنبــي عليــه الصــاة والســام 
فرجــا  ردهــم  لمــن  هللا  ســيجعل  أنــه  أعلمــه  تعالــى  ــه  اللَّ كان  قــد 

ومخرجــا.

يــرد مــن أســلم  أن  المالكــي: »فأمــا عقــده علــى  العربــي  ابــن  قــال 
ــه لمــا علــم فــي  زه هللا ل إليهــم فــا يجــوز ألحــد بعــد النبــي وإنمــا جــوَّ
ذلــك مــن الحكمــة وقضــى فيــه مــن المصلحــة وأظهــر فيــه بعــد 
ذلــك مــن حســن العاقبــة وحميــد األثــر فــي اإلســام مــا حمــل الكفــار 
ــن  ــى الرضــا بإســقاطه والشــفاعة فــي حّطــه« ]أحــكام القــرآن الب عل

.]4/231 العربــي، 

ومــن قــال مــن الفقهــاء بجــواز معاهــدة الكفــار علــى مثــل مــا عاهــد 
عليــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــع كونــه مرجوحــا فقــد جعلوه في 
نطــاق ضيــق عنــد شــدة الحاجــة، أو عنــد الضــرورة وتعيــن المصلحــة 
فــي  المســلمين  حــال  يشــبه  بمــا  المســلمين  و ضعــف  الراجحــة، 

صلــح الحديبيــة.

واشــترطوا للوفــاء بشــرط الــرد أن يكــون للعشــيرة التــي يغلــب علــى 
الظــن أنهــا تمنعــه، وليــس لعمــوم الكفــار واســتدلوا بــأن النبــي صلــى 
هللا عليــه وســلم لــم يــرد أبــا جنــدل حتــى أجــاره لــه ُمكــرز بــن حفــص 

مــن أن ُيــْؤَذى.

ومــع كل مــا قررنــاه فــي حكــم معاهــدة الكفــار علــى رد المســلم إذا 
فــر إليهــم، إال أن هنــاك فــروق بيــن مســألة الــرد ومســألة التســليم:

فالتســليم المعــروف اليــوم تقييــد المطلــوب وأخــذه للطالــب ليضــع 
عليــه اليــد وينقلــه حيــث شــاء مصفــدا.

وأمــا الــرد فيكــون بالتخليــة بيــن الطالــب الكافــر والمطلــوب المســلم 
ــا  ــه خاصــه، قــال زكري ــع التعريــض للمطلــوب بمــا يكــون في وال يمن
األنصــاري: »ومعنــى الــرد لــه التخليــة بينــه وبينهم كما فــي رد الوديعة 
ال إجبــاره علــى الرجــوع إذ ال يجــوز إجبــار المســلم علــى اإلقامــة بــدار 
الحــرب فلــو شــرط فــي العقــد أن يبعــث بــه اإلمــام إليهــم لــم يصــح إال 
أن يــراد بالبعــث الــرد بالمعنــى الســابق فالظاهــر أنــه يصــح« ]أســنى 

المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، 4/228[.

وقــال المــاوردي: »فصفــة الــرد أن يكــون إذنــا منــه بالعــود وتمكينــا 
لهــم مــن الــرد وال يتــواله اإلمــام جبــرًا إن تمانــع المــردود وكذلــك أذن 
رســول هللا ألبــي جنــدل وأبــي بصيــر فــي العــود، فــإن أقــام المطلــوب 
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علــى تمانعــه مــن العــود قيــل للطالــب أنــت ممكــن مــن اســترجاعه 
فــإذا قــدرت عليــه لــم تمنــع منــه وإن عجــزت عنــه لــم تعــن عليــه« 

]الحــاوي الكبيــر، 14/365[.

فالــرد يكــون فيــه مخــارج قــد تحــول دون تمكــن الكافــر مــن المســلم 
بخــاف التســليم، و يظهــر ذلــك جليــا فــي مــا آل إليــه أمــر أبــي بصيــر 
رضــي هللا عنــه بعــد صلــح الحديبيــة وقــول النبــي صلــى هللا عليــه 
بلغــت  أحــد” فلمــا  كان معــه  لــو  حــرب  أمــه مســعر  “ويــل  وســلم 
المضطهديــن مــن المســلمين فــي مكــة كان يخــرج الرجــل منهــم 
فيلحــق بأبــي بصيــر حتــى اجتمعــت منهــم فرقــة قريبــا مــن الســبعين 
وكانــوا يغيــرون علــى قوافــل قريــش حتــى اضطــرت إلــى إســقاط هــذا 

الشــرط المجحــف.

والنظــر إلــى السياســة الدوليــة الحديثــة يزيدنــا تشــبتا بمــا تقــرر مــن 
عــدم جــواز تســليم المســلم للكفــار، لمــا فــي المعاهــدات والمواثيــق 
الدوليــة المتداخلــة مــن مندوحــة لمنــع تســليم المســلم وإســقاطه، 
أو  اتفاقيــات  المســلم  البلــد  وبيــن  بينهــا  دولــة  بــه  طالبــت  ولــو 

معاهــدات تشــمل تســليم المطلوبيــن.

فتســليم المطلــوب فــي القانــون الدولــي -وهــو قانــون قــاض علــى 
المواثيــق الثنائيــة فيمــا أعلــم- لــه شــروط وموانــع كثيــرة لــن تعــدم 
دولــة إســامية ولــو فــي حــال ضعفهــا أن تجــد متمســكا قانونيــا 

لرفــض طلــب التســليم المقــدم مــن الدولــة الكافــرة .

فمــن موانــع التســليم التــي يقرهــا القانــون الدولــي: عــدم كفايــة األدلــة 
علــى االتهــام أو التجريم.

أو رفــع صفــة الجريمــة عــن الفعــل المســند للشــخص المطلــوب 
تســليم  مــن  للتملــص  كبيــرة  فســحة  يعطــي  وهــذا  لــه.  ارتكابــه 

الكفــرة. مــن  لجاديــه  المســلم 

ومــن الموانــع الســهلة جــدا: منــح المطلــوب صفــة الجــئ سياســي؛ 
ــا أتســاءل هــل عجــز المغــرب أن يمنــح اللجــوء السياســي لهــذا  وأن
المســلم إدريــس حســن ليمنــع عنــه شــرا كبيــرا يهــدد حياتــه وحريتــه.

ومــن شــروط التســليم: ازدواج التجريــم، والمــراد بــه: كــون الفعــل 
المطلــوب مــن أجلــه التســليم جريمــة فــي تشــريع الدولتيــن: الطالبــة 
تكــون  أن  يشــترط  وال  التســليم،  منهــا  والمطلــوب  للتســليم، 
العقوبــة علــى الفعــل واحــدة فــي البلديــن، وهــذا مــن أهــم شــروط 
التســليم. فهــل الدفــاع عــن حقــوق المســلمين المضطهديــن فــي 
المســلمين  حــق  فــي  الصينــي  النظــام  جرائــم  وكشــف  تركســتان 
يعــد  اإللكترونيــة  المواقــع  و  اإلعــام  عبــر  بذلــك  العالــم  وتعريــف 

جريمــة فــي بلدنــا؟!

وفــي االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان فســحة أيضــا للسياســة 
المغربيــة حتــى ال يكتــب فــي ســجلها هــذه الســقطة المدويــة.

فــي  يتقــوا هللا  أن  الحبيــب  بلدنــا  فــي  المســؤولين  نناشــد  وختامــا 
هــذا المســلم وأن يعدلــوا عــن قــرار تســليمه لهــذا النظــام الــذي 
يشــهد الواقــع بأنــه ال يتوانــى فــي اضطهــاد المســلمين وإذاللهــم 
وتعذيبهــم بــل وإجبارهــم علــى تــرك دينهــم، ونذكرهــم بــأن رســولنا 
الكريــم صلــى هللا عليــه وســلم حذرنــا مــن عواقــب خــذالن المســلم 
وإســامه ألعدائــه وذلــك بعــدم حمايتــه منهــم مــع القــدرة علــى ذلــك، 

فكيــف باعتقالــه وتســليمه لهــم؟

نســأل هللا الكريــم أن يبــرم لهــذا المســلم الضعيــف أمــر رشــد يكــون 
لــه مخرجــا وفرجــا، وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا الكريــم وآلــه وصحبــه 

الطيبيــن الطاهريــن.
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ضابط شرطة أويغوري يقوم بدوريات في شارع في آقسو- تركستان الشرقية.

   قــال مصــدر إن ضابــط شــرطة أويغــوري فــي الصيــن قيــل إنــه قــد 
إنتحــر، ولكنــه تعــرض للتعذيــب حتــى المــوت.

 وأكــد مســؤولون محليــون إلذاعــة آســيا الحــرة أن نورمحمــد يوســف 
توفــي خــال األســبوع األول مــن أغســطس، رغــم أنهــم قالــوا إن 
ســبب الوفــاة لــم يكــن واضحــًا. فــي خــال ذلــك، قــال ضبــاط الشــرطة 

إن نورمحمــد قــد انتحــر أثنــاء إســتجوابه.

ضابط شرطة أويغوري يقوم بدوريات يف شارع يف آقسو- تركستان الشرقية.

شرطي أويغوري مات بسبب التعذيب
على يد السلطات، وليس اإلنتحار

بقلم: شهرت هوشور، 2/12/2021

فــي مركــز شــرطة  الــذي كان يعمــل  نورمحمــد،  القبــض علــى  تــم   
تركســتان  عاصمــة  أورومتشــي  فــي  الخيــل  لســباق  أورومتشــي 
الشــرقية، فــي أواخــر يوليــو لإلشــتباه فــي تعاطفــه مــع مجــرم عندمــا 
كان يعمــل ســابقًا فــي معســكر اعتقــال. وقــال المصــدر الــذي طلــب 
عــدم الكشــف عــن إســمه حتــى يتكلــم بحريــة، قيــل إنــه “مســح دمــاء 

مــن علــى وجــه محتجــز فــي المعســكر”.

األويغــور  مــن  مليــون   1.8 إلــى  يصــل  مــا  الصيــن  اعتقلــت  وقــد   
واألقليــات المســلمة األخــرى فــي شــبكة مــن معســكرات اإلعتقــال 
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منــذ عــام 2017. وقالــت بكيــن إن المعســكرات هــي مراكــز تدريــب 
معاملــة  أســاءت  بأنهــا  وموثقــة  منتشــرة  تقاريــر  ونفــت  مهنــي 

الشــرقية. تركســتان  فــي  يعيشــون  الذيــن  المســلمين 

 وقــد وصفــت الواليــات المتحــدة والبرلمانــات فــي العديــد مــن الــدول 
األوروبيــة معاملــة األويغــور وغيرهــم فــي تركســتان الشــرقية بأنهــا 

إبــادة جماعيــة وجريمــة ضــد اإلنســانية.

 وقــال مصــدر مطلــع علــى الوضــع إلذاعــة آســيا الحــرة إن نــور محمــد 
تعــرض للتعذيــب حتــى المــوت وأنــه تــم تأديــب مــن قــام بتعذيبــه.

 وقــال ضابــط شــرطة فــي منطقــة أوالنبــاي بأورومتشــي إن وفــاة 
نــور محمــد ســر مــن أســرار الدولــة وأنــه تــم إصــدار إشــعار خــاص 

للضبــاط بعــدم الكشــف عــن الســبب.

قــال: “نحــن نعــرف هــذه القضيــة، لكــن هــذه مــن أســرار الدولــة”. “ال 
يمكننــا إخبــارك بــأي شــيء عــن هــذا.”

 حــدد مســؤول محلــي أحــد المحققيــن الــذي قــام بإســتجواب نــور 
محمــد علــى أنــه ضابــط شــرطة إســمه حميــد. وقــال المصــدر: إنــه 
تــم تأديبــه مــن قبــل قســم الشــرطة إلســتخدامه القــوة المفرطــة 

اإلســتجواب. أثنــاء 

 اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بمراكــز شــرطة أوالنبــاي وقارليغشــليك 

وســباق الخيــل وطلبــت معلومــات عــن ضابــط الشــرطة المســمى 
حميــد.

 قــال أحــد الضبــاط إنــه تــم اســتدعاؤه إلــى مركــز الشــرطة ليلــة وفــاة 
نورمحمــد. ُطلــب منــه فــي البدايــة البقــاء فــي الخدمــة، لكــن ُأمــر الحقــًا 
بالعــودة إلــى المنــزل. قــال إنــه لــم يتــم إباغــه بوضــع نورمحمــد أثنــاء 

وجــوده فــي القســم.

 قــال ضابــط الشــرطة: بعــد ذلــك، تلقينــا إخطــارًا مــن قســم شــرطة 
أورومتشــي بــأن أي معلومــات تتعلــق بتلــك الليلــة ال يتــم الكشــف 

عنهــا ويجــب أن تبقــى ســرية.

 كمــا ذكــر الشــرطي نفســه أن ضابطــًا يدعــى حميــد كان أحــد مــن 
نورمحمــد. مــع  بالتحقيــق  قامــوا 

 وأضــاف: كان حميــد ضابــط شــرطة مثاليــًا فــي الســنوات األربــع 
العمــل  جائــزة  بإلغــاء  المســؤولين  كبــار  قــام  ولكــن  الماضيــة، 
ــة إســتخدم فيهــا القــوة  ــي حصــل عليهــا بســبب حادث النموذجــي الت

المفرطــة.

ترجمة إدارة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

تتذكر نساء األويغور في 
معسكرات العمل في 

الصين رعب اإلغتصاب 
والتعقيم القسري

قالت تورسوناي زياودون لبي بي سي إن هذه الصورة الجوية 
لعام 2019 تشبه موقع املعسكر الذي ُاعتقلت به.

بقلم مايكل كابالن
18 ديسمبر 2021 

 فــي عــام 2017، ألقــي القبــض علــى تورســوناي زيــاودون 
فــي  تقــع  التــي  الشــرقية  تركســتان  فــي  الشــارع  مــن 
شــمال الصيــن، وأجبرهــا ضبــاط الشــرطة علــى تســليم 
جــواز ســفرها واقتيــدت إلــى معســكر اعتقــال علــى بعــد 
ُأجبــرت علــى  30 دقيقــة مــن قريتهــا. وهنــاك،  حوالــي 
غنــاء األغانــي الشــيوعية عــن حــب الوطــن وقيــل لهــا 
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 كثيــرًا أن دينهــا اإلســامي غيــر صحيــح. وقــد أصيبــت 
بمشــاكل فــي المعــدة بعــد شــهر، وأغمــي عليهــا ثــم 

أطلــق ســراحها.
إلــى الواليــات المتحــدة  التــي جــاءت  زيــاودون،   قالــت 
 The لصحيفــة   ،2020 عــام  فــي  سياســية  كاجئــة 
ــى المستشــفى”. “ولــوال ذلــك  Post: “لقــد أرســلوني إل

اآلن.” ميتــة  ألصبحــت 

ُأجبــرت علــى دخــول  زيــاودون، مســلمة مــن األويغــور،   تورســوناي 
معســكر اعتقــال فــي تركســتان الشــرقية - حيــث قالــت إنهــا تعرضــت 

لاغتصــاب وأخــذ حبــوب للتعقيــم ضــد إرادتهــا.

 وبعــد مــرور عــام علــى إعتقالهــا، وكانــت ال تــزال فــي الصيــن، تــم 
ــى إكمــال  ــى مركــز الشــرطة وقيــل لهــا إنهــا بحاجــة إل اســتدعاؤها إل
تدريبهــا. وتــم إعادتهــا إلــى معســكر “إعــادة التعليــم” ، حيــث تــم قــص 
شــعرها - ليتــم بيعــه علــى شــكل باروكــة غالبــًا - وتــم أخــذ أقراطهــا. 
تتذكــر زيــاودون “لقــد شــدوا األقــراط بشــدة لدرجــة أن أذنــي كانــت 

تنــزف”. “كانــوا يعاملوننــي مثــل الحيــوان.”

 قالــت وهــي تنهــار وتبكــي: “تعرضــت لإلغتصــاب الجماعــي وتعرضــت 
أعضائــي التناســلية للتعذيــب بالكهربــاء. لقــد تُركــت مــع عامــات 

علــى جســمي تجعلنــي ال أرغــب فــي النظــر إلــى نفســي “.

 قالــت زيــاودون: “لقــد أعطونــي أدويــة للتعقيــم”. “أنــا متأكــدة مــن أن 
هــذا هــو الســبب فــي أننــي ال أســتطيع إنجــاب طفــل اآلن.”

لأويغــور  بالنســبة  نــادرة  ليســت  قصتهــا  أن  المأســاة  ومــن 
المســلمين، وهــم مــن أصــول تركيــة، يعيشــون تحــت حكــم الرئيــس 
الحالــي جيــن بينــغ. منــذ حوالــي عــام 2016، تــم إعتقالهــا فــي الشــارع 
تقاريــر  - حيــث ظهــرت  التعليــم  إعــادة  إلــى معســكرات  وإرســالها 
القتــل. ويتــم  للتعذيــب واإلغتصــاب وحتــى  عــن تعــرض أشــخاص 

إلــى هنــاك بحجــة تعلــم حرفــة وتعزيــز وطنيتهــم. إرســالهم 

مجلــس  خطــى  الخميــس  يــوم  األمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  اتبــع   
النــواب فــي تمريــر قانــون األويغــور لمنــع العمــل القســري، والــذي 
موطــن   - الشــرقية  تركســتان  مــن  القادمــة  الــواردات  بحظــر  وعــد 
مــا  يكــن هنــاك  لــم  مــا   - األويغــور  مــن  مليــون شــخص   12 حوالــي 
يثبــت أن البضائــع لــم يتــم إنتاجهــا عــن طريــق العمــل القســري. وتــم 

توقيعــه مــن الرئيــس بايــدن.

ســجين،  الصيــن:  فــي  “صنــع  كتــاب  مؤلفــة  بانــغ،  أميليــا  أقــرت   
فــي  الرخيصــة  للبضائــع  المخفيــة  والتكلفــة  إســتغاثة،  ورســالة 
بخطــة  “تضــر  ضخمــة  صفقــة  يشــكل  العمــل  هــذا  بــأن  أمريــكا”، 
الصيــن. لقــد اســتثمرت الصيــن الكثيــر مــن األمــوال إلنشــاء طريــق 
تجــاري مهــم يمــر عبــر تركســتان الشــرقية جــزءًا رئيســيًا ممــا يســمى 
بمبــادرة الحــزام والطريــق. إنــه مشــروع بقيمــة تريليــون دوالر لربــط 
الصيــن بآســيا الوســطى وأوروبــا والشــرق األوســط. ويــكاد يكــون 

أكبــر مــن أن تفشــل.

 إنهــم يخافــون مــن حــدوث إنتفاضــة فــي تركســتان الشــرقية. إنهــم 
خائفــون للغايــة مــن خســارة إســتثماراتهم “.

الحــزام والطريــق. إنــه مشــروع بقيمــة تريليــون دوالر لربــط الصيــن 
بآســيا الوســطى وأوروبــا والشــرق األوســط. ويــكاد يكــون أكبــر مــن 

أن تفشــل.

 إنهــم يخافــون مــن حــدوث إنتفاضــة فــي تركســتان الشــرقية. إنهــم 
خائفــون للغايــة مــن خســارة إســتثماراتهم “.

إلــى  يحتــاج  فعــااًل،  يكــون  لكــي  القانــون،  أن  إلــى  أشــارت  لكنهــا 
معهــد  نشــرها  لدراســة  ووفقــًا  للشــركات:  التنفيذييــن  المديريــن 
السياســة اإلســتراتيجية األســترالي، تســتخدم شــركات مثــل Nikeو 
BMW و Apple المكونــات والمــواد التــي يتــم إنتاجهــا بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر عــن طريــق العمــل القســري.

 قالــت بانــغ للصحيفــة “سلســلة التوريــد غامضــة ... وال يوجــد قــدر 
كبيــر مــن المســاءلة”، وأضافــت أن الشــركات الكبيــرة غالبــًا مــا تنظــر 
فــي اإلتجــاه اآلخــر وتتجنــب طــرح األســئلة الصحيحــة. “إنهــم بحاجــة 
إلــى التفكيــر فيمــا إذا كانــت األمــوال التــي يدفعونهــا للتصنيــع يمكــن 
ــع  ــع المصان أن تفــي األجــور مــن تلــك المنطقــة بشــكل واقعــي. تتب
خارجيــة  بمصــادر  باإلســتعانة  وتتعهــد  األساســي  اإلنتــاج  خــط 

لمعســكرات اإلعتقــال حيــث يعمــل العمــال أساســًا بالســخرة “.

 قــال متحــدث بإســم شــركة Apple لصحيفــة The Post ، “لقــد أجرينــا 
مراجعــة  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا  مراجعــة،  عمليــة   1100 مــن  أكثــر 
لضمــان  عامــل   57000 مــن  أكثــر  مــع  مقابــات  وأجرينــا  مفاجئــة، 
إحتــرام معاييرنــا ... لــم نعثــر علــى أي دليــل علــى وجــود عمــل قســري 
يســتجب  ولــم  بنــا.”  الخاصــة  التوريــد  فــي سلســلة  مــكان  أي  فــي 

للتعليــق.  BMW و   Nike ممثلــو 

األفــق  فــي  يلــوح  الــذي  التهديــد  زيــاودون  تذكــرت  وبالفعــل،   
بإســتدعاءها إلــى مــكان أشــارت إليــه النســاء فــي معســكر إعتقالهــا 

المظلمــة”. “الغرفــة  بإســم 

 “كنــا جميعــًا خائفيــن مــن ذلــك. عندمــا أرادت الشــرطة تهديدنا، قالوا 
زيــاودون. “أي شــيء  تلــك الغرفــة “، قالــت  إلــى  إنهــم ســيأخذوننا 

يخطــر ببالــك، بمــا فــي ذلــك اإلغتصــاب، يحــدث فــي تلــك الغرفــة.”

وقالت جولزيرا أولخان، التي اعتقلت ملدة عامين، لصحيفة 
The Post إنها “شعرت وكأنها عبدة”.
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لكنهــا أشــارت إلــى أن القانــون، لكــي يكــون فعــااًل، يحتــاج إلــى المديرين 
السياســة  معهــد  نشــرها  لدراســة  ووفقــًا  للشــركات:  التنفيذييــن 
و   BMW Nikeو  مثــل  شــركات  تســتخدم  األســترالي،  اإلســتراتيجية 
Apple المكونــات والمــواد التــي يتــم إنتاجهــا بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر عــن طريــق العمــل القســري.

 قالــت بانــغ للصحيفــة “سلســلة التوريــد غامضــة ... وال يوجــد قــدر 
كبيــر مــن المســاءلة”، وأضافــت أن الشــركات الكبيــرة غالبــًا مــا تنظــر 
فــي اإلتجــاه اآلخــر وتتجنــب طــرح األســئلة الصحيحــة. “إنهــم بحاجــة 
إلــى التفكيــر فيمــا إذا كانــت األمــوال التــي يدفعونهــا للتصنيــع يمكــن 
أن تفــي األجــور مــن تلــك المنطقــة بشــكل واقعــي. تتبــع المصانــع 
خارجيــة  بمصــادر  باإلســتعانة  وتتعهــد  األساســي  اإلنتــاج  خــط 

لمعســكرات اإلعتقــال حيــث يعمــل العمــال أساســًا بالســخرة “.

 قــال متحــدث بإســم شــركة Apple لصحيفــة The Post ، “لقــد أجرينــا 
مراجعــة  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا  مراجعــة،  عمليــة   1100 مــن  أكثــر 
مفاجئــة، وأجرينــا مقابــات مــع أكثــر مــن 57000 عامــل لضمــان إحتــرام 
معاييرنــا ... لــم نعثــر علــى أي دليــل علــى وجــود عمــل قســري فــي أي 
 Nike مــكان فــي سلســلة التوريــد الخاصــة بنــا.” ولــم يســتجب ممثلــو

و BMW للتعليــق.

األفــق  فــي  يلــوح  الــذي  التهديــد  زيــاودون  تذكــرت  وبالفعــل،   
بإســتدعاءها إلــى مــكان أشــارت إليــه النســاء فــي معســكر إعتقالهــا 

المظلمــة”. “الغرفــة  بإســم 

 “كنــا جميعــًا خائفيــن مــن ذلــك. عندمــا أرادت الشــرطة تهديدنــا، قالــوا 
“أي شــيء  زيــاودون.  قالــت   ،“ الغرفــة  تلــك  إلــى  إنهــم ســيأخذوننا 

يخطــر ببالــك، بمــا فــي ذلــك اإلغتصــاب، يحــدث فــي تلــك الغرفــة.”

فــي  معتــاد  أمــر  هــو  “اإلغتصــاب  مندهشــة:  غيــر  بانــغ  وقالــت   
معســكرات العمــل القســري”. “الهــدف هــو غســل دمــاغ الســجناء 

الصينيــة.” الدولــة  مــع  للغايــة  ومتحالفيــن  وطنييــن  ليصبحــوا 

 أخبــر بــوب فــو، مؤســس ورئيــس منظمــة China Aid، وهــي منظمــة 
مهمتهــا تعزيــز الحريــة الدينيــة فــي الصيــن، مــن قبــل ســجين ســابق 

أن الوحشــية الجنســية تأتــي مــع عنصــر تجــاري.

وقــال فــو للصحيفــة “أنقذنــا امــرأة كانــت شــاهدة عيــان علــى برنامــج 
الســرير، وقــام  إلــى  يديهــا  تقييــد  “تــم  للدعــارة”.  الحكومــة  نظمتــه 
الرجــل بفعلتــه وبكــت. قالــت إنهــا ســمعت الرجــل يصــرخ ويشــكو 

مــن دفــع أمــوال جيــدة مقابــل ذلــك وكانــت تبكــي “.

معســكر  وهــو   ،Cydeo لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  ألتــاي،  قــوزات  وقــال 
تدريبــي دولــي لتشــفير البرمجيــات، إن اســتخدام العمــل القســري فــي 
مئــات المعســكرات والمصانــع المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء البــاد 
يســمح للحكومــة الصينيــة بتقليــص تكاليــف التصنيــع فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.

 قــال ألتــاي، وهــو أويغــوري انتقــل إلــى أمريــكا فــي عــام 2008 وهــو 
“تحافــظ  البــاد:  فــي  اإلنســان  حقــوق  إلنتهــاكات  معــارض صريــح 
شــراء  األمريكيــون  ويواصــل  منخفضــة  األســعار  علــى  الصيــن 

بخــس”. بثمــن  الصينيــة  المنتجــات 

ــى  ــد المصنعــة بالكامــل فــي الصيــن تنطــوي عل  “إن سلســلة التوري
واأللــواح  والســراويل  األحذيــة  يصنعــون  إنهــم  القســري.  العمــل 

تقول أولخان إن زوجها رصدها وهي تعمل يف مصنع 
القفازات يف مقطع فيديو لوسائل اإلعالم الحكومية الصينية

ىلع موقع يوتيوب.

تم بناء سياج محيط حول ما ُيعرف رسميًا بمركز تعليم 
املهارات املهنية يف دابانتشنغ يف تركستان الشرقية.

وبحسب ما ورد ُتظهر هذه الصورة سجناء يف معسكر إعادة 
تعليم سياسي صيني يف مقاطعة لوب بمحافظة خوتان يف 

تركستان الشرقية.

البــاد: “تحافــظ  فــي  معــارض صريــح إلنتهــاكات حقــوق اإلنســان 
شــراء  األمريكيــون  ويواصــل  منخفضــة  األســعار  علــى  الصيــن 

بخــس”. بثمــن  الصينيــة  المنتجــات 

 “إن سلســلة التوريــد المصنعــة بالكامــل فــي الصيــن تنطــوي علــى 
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واأللــواح  والســراويل  األحذيــة  يصنعــون  إنهــم  القســري.  العمــل 
الشمســية فــي مصانــع الســخرة”. اإلقتصــاد الصينــي هــو وســيلة 
وول  وهوليــوود  الســيليكون  وادي  فــي  للنفــوذ  ومصــدر  للقمــع 

.“ العبوديــة  مــن  تأتــي  األمــوال  هــذه  ســتريت. 

 كان والــد ألتــاي البالــغ مــن العمــر 67 عامــًا معتقــًا فــي معســكر 
إعتقــال لمــدة عاميــن، حتــى تتمكــن الحكومــة مــن تعليمــه حرفــة التــي 

قــد تســاعد الحــزب الشــيوعي.

قــال ألتــاي “لــم أكــن أعــرف مــا إذا كان علــى قيــد الحيــاة أم ال لمــدة 
عاميــن، بكيــت كل يــوم، لقــد كان تعذيبــا نفســيا “.

ألتــاي:  قــال  حيــث  ســليم،  وهــو  ألتــاي  والــد  ظهــر  الحــظ  لحســن   
الصينــي”.  الشــيوعي  الحــزب  فــي  طبيعــي  أمــر  األعضــاء  “ســرقة 
“إنهــم معروفــون بهــذا. هنــاك بعــض العمــاء األثريــاء فــي الشــرق 
األوســط يريــدون كليــة مســلمين “خاليــة مــن الكحــول ولحــم الخنزيــر. 

“لذلــك يتــم أخــذ كلــى األويغــور.”

 فــي عــام 2019، قدمــت مجموعــة تدعــي المحكمــة الصينيــة شــهادة 
أن  مؤكــدة  المتحــدة،  لأمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  إلــى 
“ســرقة األعضــاء قســريًا مــن ســجناء الــرأي قــد تــم ارتكابها لســنوات 

فــي جميــع أنحــاء الصيــن علــى نطــاق واســع.”

ينظــر ألتــاي إلــى هــذا علــى أنــه أكثــر مــن قســوة خالصــة - مضيفــًا إنــه 

أيضــًا شــكل مــن أشــكال اإلبــادة الجماعيــة البطيئــة، حيــث قــال: “يتــم 
تعقيــم النســاء ألن الحكومــة الصينيــة تريــد تقليــل عــدد األويغــور”. 
فــي الوقــت الحالــي، يبلــغ معــدل النمــو الســكاني صفــر بالمائــة تقريبــًا. 
10 ســنوات ســيكون الصفــر “. وقــد نفــى المتحدثــون  فــي غضــون 

بإســم الحكومــة الصينيــة ذلــك.

 تعتقــد بانــغ أن الســبيل إلــى المســاعدة فــي وضــع حــد لــكل ذلــك 
التــي  الســلع  شــراء  عــن  الغربيــون  المســتهلكون  يتوقــف  أن  هــو 
تــم تصنيعهــا بإســتخدام العمــل القســري - وهــي حركــة تســميها 
فــي   Nike مســتهلكي  يســتجيب  وأن   - األخاقيــة”  “اإلســتهاكية 

مناســب. بشــكل  العالــم 

إســتخدام  الصينيــة  للمصانــع  المربــح  مــن  يكــن  لــم  “إذا  وقالــت:   
كبيــرة، فســيكون  عقــودا  كانــوا سيخســرون  إذا  القســري،  العمــل 

المعســكرات”. هــذه  علــى  تأثيــر  لذلــك 

وسيســمح للمصنعيــن األمريكييــن بالتنافــس علــى تكافــؤ الفــرص. 
وكمــا قــال ألتــاي: “إنــك تشــتري شــيئًا مصنوعــًا فــي الصيــن، وأنــت 

تمنــح الصيــن رصاصــة لتطلقهــا إلــى أمريــكا”.

ترجمة/ رضوى عادل

الشعب األويغوري يهان بالفعل إذا تغاضى العالم
عن جرائم اإلبادة الجماعية التي ترتكب بحقه

كارولين لوكاس/ جون أشتون

   فــي مواجهــة وحشــية لــم يشــهد 
عصرنــا مثيــا لهــا، كانــت حكومتنــا 
علــى  تصميمهــا  فــي  حازمــة 

األذنيــن وإغــاق  التجاهــل 

اآلن، لــم يعــد هنــاك مجــال للشــك. 
إلــى  الجماعيــة  اإلبــادة  وصلــت 
شــعب األويغــور فــي “شــينجيانغ” 
إنهــا  الشــرقية(.  )تركســتان 
إليهــا  توصلــت  التــي  الخاصــة 
أبــرز  أحــد  األويغــور”،  “محكمــة 
التحقيقــات التــي أجريــت حتــى اآلن 
حــول  ومصداقيــة  عمقــًا  وأكثرهــا 
أســباب معانــاة هــذا الشــعب فــي 

. لصيــن ا

بات إقليم شينجيانغ اآلن أكبر سجن مفتوح في العالم )أ ب(
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ــر المحكمــة الــذي نشــر األســبوع الماضــي، تظهــر قصــة  وفــي تقري
أقســى مــن أن توصــف بمجــرد الكلمــات. لكــن لذلــك الســبب تحديدًا، 
يتوجــب علــى كل منــا ممــن يتمتعــون بفرصــة العيــش فــي مجتمــع 
حــر، أن ياحظــوا مــا يجــري )هنــاك(. أهلنــا وأجدادنــا مــن أجيــال “لــن 
نســمح بإعــادة الكــرة” ]جيــل الحــرب العالميــة الثانيــة[، لــن يتوقعــوا 
منــا مــا هــو أقــل مــن ذلــك، ألنهــم قــادرون علــى فهــم المصيــر القاتــم 

الــذي يعانيــه هــؤالء النــاس )األويغــور(.

ــَل أكثــر مــن مليــون مــن األويغــور والقــازاق، واألوزبــك، 
ِ
لقــد اعُتق

واقُتلعــوا  المســلمين،  مــن  معظمهــم  وآخريــن،  والطاجيــك 
مــن منازلهــم وأبعــدوا عــن عائاتهــم، وفــي غالــب األحــوال، جــرى 
إخفاؤهــم، بــكل بســاطة، واعتقالهــم فــي ظــروف قاســية ال يمكــن 
وصفهــا فــي معســكرات شــّكل وجودهــا أمــرًا جــرى نفيــه لفتــرة 
َم التعذيــب واالغتصــاب بشــكل منهجــي 

ِ
طويلــة. وكذلــك اســُتخد

والتعقيــم  اإلجبــاري  اإلجهــاض  أعمــال  جــرت  وقــد  إلخضاعهــم. 
بشــكل “هدفــه تدميــر شــعب األويغــور، إذ تراجعــت نســبة الــوالدات 
فــي بعــض المناطــق بنســبة الثلثيــن بحســب التقريــر. واعُتمــدت 
األشــغال الشــاقة كجــزء مــن االقتصــاد فــي مقاطعــة “شــينجيانغ”، 

وداخــل مصانــع فــي أنحــاء الصيــن.

 وبالتالــي، باتــت “شــينجيانغ” اليــوم كالســجن المفتــوح األكبــر مــن 
نوعــه، وتجــري حراســته بأشــد مــا يمكــن تصميمــه مــن أســاليب 
المســلمين  مســاجد  حرمــة  انُتهكــت  لقــد  والســيطرة.  المراقبــة 
الدينيــة تحــت  إبــراز المظاهــر  ُدمــرت، فيمــا ُحظــر  بــل  ومقابرهــم، 
منازلهــم،  مــن  األطفــال  يؤخــذ  دوري،  وبشــكل  العقــاب.  طائلــة 
ثــم تجــري معاملتهــم كاأليتــام، وُيصــار إلــى غســل أدمغتهــم فــي 

الغــرض. مــدارس أقيمــت لهــذا 

 هنــاك أكثــر مــن طريقــة واحــدة لتدميــر شــعب بأكملــه. باإلمــكان 
ومحــو  ثقافتــه،  تحطيــم  يمكــن  وكذلــك  فــردًا.  فــردًا  ناســه  قتــل 
فــي  إرادتــه، وســلبه حقــه  تقاليــده، ومعتقداتــه، ورمزيتــه، وكســر 
التكاثــر، وغســل دمــاغ مــن بقــي مــن هــذا الشــعب علــى قيــد الحيــاة 
حتــى يصلــوا إلــى مرحلــة ينســون فيهــا مــن هــم كشــعب، ومــن أيــن 

تحــدر أبنــاؤه.

التزمــت  أن  المتحــدة  للمملكــة  ســبق  لقــد  متصــل،  ســياق  فــي 
رســميًا مكافحــة اإلبــادة الجماعيــة عبــر توقيعهــا علــى “معاهــدة 
مكافحــة اإلبــادة الجماعيــة” فــي 1948. لكــن، فــي مواجهــة الوحشــية 
التــي لــم يشــهد عصرنــا هــذا مثيــًا لهــا، أبــدت حكومتنــا حزمــًا فــي 
تصميمهــا علــى تجاهــل األمــر وإغــاق أذنيهــا ومواصلــة التصفيــر 

]إشــارة إلــى التجاهــل وعــدم االهتمــام[.

 إذ ترفــض الحكومــة مناقشــة موضــوع اإلبــادة الجماعيــة، معّللــة 
رفضهــا بمهزلــة أن المحاكــم وحدهــا يمكــن أن تقضــي بمناقشــة 
هــذا الموضــوع، علــى الرغــم مــن معرفتهــا المســبقة بــأن الصيــن 
ستســتخدم حــق النقــض “الفيتــو” فــي مواجهــة أي محاولــة للجــوء 
إلــى “محكمــة العــدل الدوليــة” فــي هــذه القضيــة، وقــد تجعــل مــن 
التحقيــق.  اإلبــادة، صعبــة  تنظــر بمســألة  أخــرى  آليــة عالميــة  أي 
وفــي المقابــل، تعرقــل هــذه الحكومــة كل المحــاوالت الراميــة إلــى 
الطلــب مــن محاكــم المملكــة المتحــدة النظــر فــي المســألة وإصــدار 

حكــم مبدئــي فــي هــذه القضيــة قــد يكــون ضمــن اختصاصهــا.

 باإلمــكان ربمــا التنبــؤ حــول األســباب التــي تحفــز الحكومــة البريطانيــة 
الباهــظ والظهــور بمظهــر  الثمــن  الموافقــة علــى دفــع ذلــك  علــى 
أنــه  بوريــس جونســون  الــوزراء  رئيــس  أعلــن  المتواطــئ. فلطالمــا 
يعتبــر نفســه “صينــي الهــوى حتــى النخــاع”. وكذلــك عّبــر وزيــر خزانتــه 
تكــون  الصيــن  مــع  عاقــة  فــي  رغبتــه  عــن  دومــًا  ســوناك  ريشــي 
“راشــدة ومتوازنــة” بمــا يتماشــى مــع طموحــات عــن إمكانيــة “تطويــر 
ســوق للخدمــات الماليــة قــادرة علــى التوســع والنمــو” بيــن البلديــن.

 فــي المقابــل، يبــدو أن الحكومــة األلمانيــة الجديــدة ترفــض التوّجــه 
العاقــة مــع  الســابقة حيــال  الحكومــة  انتهجتــه  الــذي  المتســاهل 
الصيــن. وكذلــك يعتقــد عــدد متزايــد مــن الحكومــات )مــن ضمنهــا 
ضمنهــا  )مــن  وبرلمانــات  المتحــدة(  الواليــات  فــي  الحاليــة  اإلدارة 
مجلــس العمــوم البريطانــي(، أن مــا يجــري فــي شــينجيانغ يشــّكل 

إبــادة جماعيــة.

ــب علــى الحكومــة البريطانيــة أن تتبــع النهج نفســه   واســتطرادًا، يتوجَّ
فــورًا. ينبغــي عليهــا أن تطلــب مــن المحكمــة العليــا فــي البــاد إصــدار 
حكــم حيــال اإلبــادة الجماعيــة فــي الصيــن. ويتوجــب عليهــا أيضــًا أن 
تضــع، بشــكل طــارئ، أمــام البرلمــان ســلة إجــراءات تتناســب مــع 
االلتزامــات التــي قطعتهــا المملكــة المتحــدة وفق “معاهــدة مكافحة 
اإلبــادة الجماعيــة”. وكذلــك يجــب أن تتضمــن تلــك اإلجــراءات آليــات 
موضوعيــة ومحكمــة وتتمتــع بالشــفافية، بغيــة وقــف التعامــل مــع 
أي شــركة عاملــة فــي أســواق المملكــة المتحــدة قــد تكــون متواطئــة، 
إمــا عبــر ساســل اإلمــداد أو امتاكهــا عملياتهــا الخاصــة فــي الصيــن، 
وقطــاع  االصطناعــي،  والــذكاء  االتصــاالت،  قطــاع  ذلــك  فــي  بمــا 

المراقبــة وإنفــاذ القانــون أو حتــى قطــاع المابــس الجاهــزة.

اتفــاق  أي  اســتبعاد  أيضــًا  الحكومــة  علــى  يتوجــب  بذلــك،  واتصــااًل 
للتجــارة واالســتثمار مــع أي حكومــات ربمــا تكــون ضالعــة فــي عمليات 
اإلبــادة الجماعيــة. ويجــب عليهــا كذلــك القيــام بحملــة دبلوماســية 
لبــدء حملــة مقاطعــة عالميــة ضــد المنتجــات والخدمــات التــي ربمــا 
تكــون ثمــرة العمــل بالســخرة فــي الصيــن. ويتوجــب علــى الحكومــة 
بـ”ماغنيتســكي”،  المعروفــة  العقوبــات  مروحــة  توســيع  أيضــًا 
لتشــمل مســؤولين صينييــن مــن كل أولئــك المســؤولين مباشــرة 
عــن اإلبــادة، مهمــا عــا شــأنهم، وضمنهــم تشــين تشــوانغوو زعيــم 
الحــزب الشــيوعي الصينــي الســابق فــي “شــينجيانغ”، المعــروف بأنــه 

مهنــدس عمليــات اإلبــادة الجماعيــة.

دورة  بمقاطعــة  البرلمــان  الــوزراء  رئيــس  وعــد  ســابق،  وقــت  فــي 
األلعــاب األولمبيــة الشــتوية التــي ســتجري فــي الصيــن، دبلوماســيًا 
وسياســيًا. يجــب عليــه اآلن العمــل مــع شــركائه فــي الضغــط علــى 
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شــركات الرعايــة التجاريــة كــي تســحب دعمهــا لتلــك الــدورة. وكذلــك 
ينبغــي علــى الرياضييــن، بدعــم مــن مموليهــم التجارييــن والهيئــات 
الرياضيــة العامــة، إجــراء دراســة حــول حجــم مــا سيخســرونه جــراء 
مشــاركتهم بهــذه األلعــاب الصينيــة بالمقارنــة مــع مــا قــد يفــوزون 
بــه مــن المشــاركة بمــا ســيكتبه التاريــخ يومــًا بأنهــم شــاركوا فــي 

.Genocide Games ”ألعــاب اإلبــادة الجماعيــة األولمبيــة“

كان  الــذي  الصينــي  الشــعب  تجــاه  ضغينــة  أيــة  نحمــل  ال  نحــن   
بنفســه ضحيــة االســتبداد اإلمبريالــي الماضــي. علــى العكــس، نحــن 
نــود رؤيــة دولــة صينيــة ترتقــي إلــى أســمى الدرجــات بعيــدًا عــن دورات 
االنتهــاكات التــي مــرت عليهــا فــي تاريخهــا، ومســاعدة اآلخريــن علــى 

فعــل الشــيء نفســه، دولــة صينيــة تلعــب دورًا رئيســًا تكــون من خاله 
فــي قلــب اإلجمــاع للــدول التــي تعمــل معــًا مــن أجــل عالــم أفضــل. إن 
اإلهانــة الحقيقيــة للشــعب الصينــي تكمــن فــي تغاضيــه عــن أعمــال 
الوقــوف ضــد  فــي  باســمه، وتلكئــه  ترتكــب  التــي  الجماعيــة  اإلبــادة 
ذلــك. إذ يســتحق أيضــًا مســتقبًا يكــون خاليــًا إلــى األبــد مــن أي صلــة 

بهــذا الجــرم المتفــرد فــي البشــاعة.

ــا مــع  ــر والمكتــظ بالبشــر تعاطفن ــم الصغي ــا فــي هــذا العال إذا فقدن
إخواننــا فــي اإلنســانية، بغــض النظــر عــن اختافاتنــا الثقافيــة أو بعدنــا 
الجغرافــي عنهــم، فنحــن فــي حينــه سنخســر كل شــيء. حــان الوقــت 

كــي نســتيقظ. حــان الوقــت للتحــرك.

SenseTime يكية شركة تجبر العقوبات األمر
الصينية للذكاء االصطناعي على تأخير اإلكتتاب العام

يرة ، 13 ديسمبر 2021 الجز

فرضت الواليات المتحدة عقوبات على الشركة لدورها في إنشاء برامج للتعرف على 
الوجه تستخدم لقمع مسلمي األويغور.
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 أجلــت شــركة SenseTime Group، وهــي الشــركة الصينيــة 
العــام  طرحهــا  اإلصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  فــي  الناشــئة 
األولــي )IPO( الــذي تبلــغ تكلفتــه 767 مليــون دوالر فــي هونــج 
فــي  لإلســتثمار  ســوداء  قائمــة  علــى  وضعهــا  بعــد  كونــج 

المتحــدة. الواليــات 

 وقالــت شــركة SenseTime إنهــا ال تــزال ملتزمــة بإســتكمال 
زمنــي  وجــدول  تكميليــة  إكتتــاب  نشــرة  وستنشــر  العــرض 

محــدث لــإلدراج.

ــرز قــد ذكــرت ألول مــرة فــي وقــت ســابق  ــة رويت  وكانــت وكال
يــوم اإلثنيــن عــن خطــة الشــركة لســحب العــرض وتحديــث 
ــر المحتمــل لحظــر اإلســتثمار  نشــرة اإلصــدار لتشــمل التأثي

األمريكــي، بهــدف إعــادة إطــاق عمليــة اإلكتتــاب العــام.

 وكانــت شــركة SenseTime تخطــط لبيــع 1.5 مليــار ســهم فــي نطــاق 
أمريكــي(  دوالر   0.49( كونــج  هونــج  دوالر   3.85 بيــن  يتــراوح  ســعر 
إلــى 3.99 دوالر هونــج كونــج )0.51 دوالر أمريكــي(، وفقــًا إليداعاتهــا 
التنظيميــة. وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مــا يصــل إلــى 767 مليــون دوالر، 
وهــو رقــم تــم تقليصــه بالفعــل فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام عــن 
مليــاري دوالر. وكان مــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم فــي 17 

ديســمبر.

 ومــع ذلــك، بــداًل مــن تحديــد ســعر اإلدراج فــي البورصــة يــوم الجمعــة، 
كمــا كان مقــررًا، وجــدت نفســها فــي محادثــات عاجلــة مــع بورصــة 
هونــج كونــج ومحاميهــا حــول مســتقبل الصفقــة وســط تقاريــر حــول 

القائمــة الســوداء التــي تلــوح فــي األفــق.

الجمعــة  يــوم  األمريكيــة  الماليــة  وزارة  تحــرك  بعــد  التأجيــل  يأتــي   
لفــرض عقوبــات علــى الشــركة لدورهــا فــي إنشــاء برامــج التعــرف 
علــى الوجــه المســتخدمة فــي قمــع مســلمي األويغــور فــي تركســتان 

الشــرقية التــي تقــع بغــرب الصيــن.

 وكان المصرفيــون يقيســون إهتمــام المســتثمرين فــي اإلكتتــاب 
إلــى  الشــركة  إلضافــة  خطــة  عــن  أنبــاء  ظهــرت  عندمــا  العــام 
قائمــة وزارة الماليــة لمــا يســمى بشــركات المجمعــات الصناعيــة 
العســكرية الصينيــة، والتــي تــم توقيتهــا لتتوافــق مــع اليــوم العالمــي 

.SenseTime لـــ  المتوقــع  التســعير  عــن  اإلنســان فضــًا  لحقــوق 

لــم تقــدم شــركة SenseTime تفاصيــل عــن الجــدول الزمنــي لطــرح 
ــن. ــوم اإلثني ــغ ي ــغ كون ــى بورصــة هون ــي منقــح فــي ملفهــا إل عــام أول

وقالــت فــي التســجيل: “ال تــزال الشــركة ملتزمــة بإســتكمال الطــرح 
ــًأ”. العالمــي واإلدراج قريب

معسكرات الصين

 قــال أحــد المصــادر إن الشــركة كانــت تحــاول التحــرك بســرعة لتفــادي 
العــام  اإلكتتــاب  صياغــة  إعــادة  فــي  المتمثــل  التنظيمــي  الشــرط 
بالكامــل بعــد 9 ينايــر عندمــا يلــزم تحديــث األرقــام الماليــة فــي نشــرة 
اإلصــدار الحاليــة. وأضــاف المصــدر أن الشــركة احتفظــت بنحــو 450 
مليــون دوالر مــن المســتثمرين األساســيين ويمكــن أن تتوقــع بقــاء 

معظمهــم فــي الصفقــة.

 وقالــت الشــركة إنهــا ســتعيد جميــع أمــوال الطلبــات بالكامــل، دون 
إلــى جميــع المتقدميــن الذيــن اشــتركوا فــي أســهمها فــي  فوائــد، 

عمليــة الطــرح.

 ويقــدر خبــراء األمــم المتحــدة وجماعــات حقــوق اإلنســان أن أكثــر 
مــن مليــون شــخص، معظمهــم مــن األويغــور واألقليــات المســلمة 
ــرة فــي نظــام واســع  ــم احتجازهــم فــي الســنوات األخي األخــرى، قــد ت

مــن المعســكرات فــي منطقــة تركســتان الشــرقية.

وزيــرا  وكذلــك  األجنبيــة،  والبرلمانــات  المشــرعين  بعــض  وصــف   
الخارجيــة األمريكييــن فــي كل مــن إدارتــي بايــدن وترامــب، معاملــة 
إبــادة جماعيــة، مستشــهدين بأدلــة علــى عمليــات  األويغــور بأنهــا 
تعقيــم قســري ووفيــات داخــل المعســكرات. وتنفــي الصيــن هــذه 
اإلدعــاءات وتقــول إن معــدالت النمــو الســكاني لأويغــور أعلــى مــن 

المتوســط   الوطنــي.

 وقالــت شــركة SenseTime فــي بيــان يــوم الســبت إنهــا “تعــارض 
بشــدة اإلتهامــات التــي وجهــت بخصوصهــا” ووصفــت اإلتهامــات 

بأنهــا “ال أســاس لهــا مــن الصحــة”.

أسواق ضعيفة

أكبــر  مــن  واحــدة   SenseTime شــركة  تكــون  أن  المقــرر  مــن  كان   
الصفقــات فــي الربــع الثالــث فــي هونــغ كونــغ، ويضيــف تأجيلهــا إلــى 

العــام فــي المدينــة. الضعــف المســتمر فــي ســوق اإلكتتــاب 

 5 حوالــي  لجمــع  خطــة  للســياحة  الصينيــة  المجموعــة  وأوقفــت   
مليــارات دوالر فــي القائمــة الثانويــة فــي وقــت ســابق مــن ديســمبر، 

المؤكــدة. غيــر  الماليــة  الســوق  بظــروف  مستشــهدة 

 وكان اإلكتتــاب العــام األولــي لشــركة SenseTime هــو األكثــر شــهرة 
فــي إدراج HSBC هــذا العــام، والــذي كان راعيــًا مشــتركًا مــع شــركة 
China International Capital Corpo-  الصيــن لــرأس المــال الدوليــة
 .Haitong International وشــركة هايتونــج الدوليــة )ration )CICC

المصدر: وكاالت األنباء

ترجمة/ رضوى عادل
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تركيا والصين على صفيح ساخن.. هل تدعم بكين األكراد
ردا على دعم أنقرة لألويغور؟

بقلم/ ميرفت عوف

قامــت الســلطات فــي تركســتان الشــرقية بإلقــاء القبــض لــم 
يكــن االحتفــاء بواحــد مــن مئــات المقاتليــن الدولييــن الذيــن 
الشــعب  وحــدات حمايــة  جانــب  إلــى  القتــال  فــي  يشــاركون 
الكرديــة )YPG( فــي ســوريا أمــرا اســتثنائيا بالكليــة، فغالبــا مــا 
يعــرض هــؤالء المقاتلــون صــورا توثِّــق تفاصيــل يومياتهــم 
فــت وســائل  علــى الجبهــات فــي ســاحة القتــال، وكثيــرا مــا تلقَّ
اإلعــام الغربيــة هــذه الصــور لُتثنــي علــى مقاتلــي المجموعــة 
أن  المــرة  هــذه  الغريــب  لكــن  للغــرب.  المواليــة  الكرديــة 
َبــل وســائل إعــام صينيــة تناولــت حكايــة 

ِ
االحتفــاء جــاء مــن ق

مقاتــل بريطاني-صينــي ُيدعــى “هوانــغ لــي” يبلــغ مــن العمــر 
لــه علــى جبهــات  مة صــورة 

ِ
ثاثــة وعشــرين عامــا، ُمســتخد

القتــال نشــرها علــى حســابه بموقــع “ســينا   ويبــو” )موقــع 
تدوينــات ُمصغــرة صينــي يشــبه تويتــر( ُبغيــة توثيــق حضــوره 
علــى  األمــر  يقتصــر  ولــم   .2015 عــام  الســورية  الحــرب  فــي 
اإلعــام  واندفــع  بــل  وحــده،  لــي”  “هوانــغ  ببطولــة  التفاخــر 

الذيــن  الدولييــن  بالمقاتليــن  لإلشــادة  بنفســه  الصينــي 
الدولــة  تنظيــم  ضــد  حربهــا  فــي  الكرديــة  القــوات  ســاعدوا 

)داعــش(. اإلســامية 

ف عــن الوســائل اإلعاميــة الصينيــة الرســمية اإلحجــام 
ِ
لطالمــا ُعــر

عــن تنــاول قضايــا مثيــرة للجــدل لبلــدان أخــرى، ال ســيما تلــك التــي 
تُخالــف النهــج السياســي لجمهوريــة الصيــن الشــعبية، القائــم علــى 
االمتنــاع عــن دعــم النزعــات االنفصاليــة فــي أي بلــد. ولــذا مثَّلــت تلــك 
المــرة اســتثناء صارخــا، بيــد أنــه لــم يُكــن الظهــور األول للصيــن فــي 
دت المواقــف الصينيــة الداعمــة لأكــراد، إذ  الملــف الُكــردي. لقــد تعــدَّ
أعربــت بكيــن عــن اســتنكارها للتحــركات التركيــة ضدهــم فــي المحافــل 
الدوليــة. ووقفــت خلــف الموقــف الصينــي المثيــر للجــدل دوافــع عــدة، 
لعــل أبرزهــا رغبــة بكيــن فــي إرســال رســائل إلــى أنقــرة التــي أغضبــت 
الصيــن مــرارا بدعمهــا المعهــود ألويغور، األقلية المســلمة الناطقة 
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“هوانغ لي”

بإحــدى اللغــات التركيــة فــي تركســتان الشــرقية أو شــينجيانغ غربــي 
الصيــن، والتعاطــف علنــا مــع المحنــة التــي يعيشــونها بســبب قمــع 

الحكومــة الصينيــة.

األويغور.. بين الصين وتركيا

الصينيــة  التركيــة  العاقــات  شــهدت  األخيــرة،  العقــود  مــدار  علــى 
موجــات مــن المــد والجــزر، لكــن أكثــر مــا ســبَّب الشــروخ فــي تلــك 
العاقــة هــو الخــاف حــول قضيــة األويغــور، وهــو خــاف بــدأ منــذ 
عرضــت تركيــا اللجــوء علــى األويغورييــن الذيــن فــروا مــن شــينجيانغ 
البــاد  فــي  الســلطة  مقعــد  الصينييــن  الشــيوعيين  ء  تبــوُّ بعــد 
منتصــف القــرن الماضــي. ومنــذ ذلــك الحيــن اعتــادت أنقــرة منحهــم 
اإلقامــة المؤقتــة أو الدائمــة، وواصلــت الدفــاع عنهــم فــي المحافــل 
الدوليــة، ال ســيما فــي ظــل تحالفهــا الوطيــد مــع الواليــات المتحــدة 
آســيا  بلــدان  عبــر  نفوذهــا  بمــد  واهتمامهــا  البــاردة،  الحــرب  طيلــة 
رقيــة القويــة بتركيــا.

ِ
ــات الثقافيــة واللغويــة والع الوســطى ذات الصِّ

اســتجلب االهتمــام التركــي باألويغــور ســخط بكيــن التــي اعتبــرت تلــك 
القضيــة مــن أكثــر القضايــا الداخليــة حساســية بالنســبة لهــا، وبنــاء 
ــرت العاقــات بيــن البلديــن طيلــة حقبــة التســعينيات التــي  عليــه توتَّ
شــهدت ذروة اهتمــام تركيــا بآســيا. ولكــن مــع وصــول حــزب العدالــة 
ــا، اكتســبت العاقــات الثنائيــة بيــن  والتنميــة إلــى الســلطة فــي تركي
اقتصاديــة  اتفاقيــات  البلــدان  ــع  ووقَّ جديــدا،  زخمــا  وبكيــن  أنقــرة 
الشــركات  عــدد  كان   2018 عــام  حلــول  ومــع  وتعليميــة،  وثقافيــة 

ــا قــد تجــاوز ألــف شــركة. ــة فــي تركي ــة العامل الصيني

اتســاقا مــع موقــف بــاده الُمهَتــم بقضيــة األويغــور رغــم االنفتــاح 
علــى الصيــن، زار رئيــس الــوزراء آنــذاك “رجــب طيــب أردوغــان” إقليــم 
ــة  ــارة رســمية للصيــن، فــي محاول شــينجيانغ عــام 2012 فــي إطــار زي
المســؤولين  مــع  الثقــة  وزْرع  التركيــة  الناعمــة  القــوة  الســتخدام 
 

ِ
يــأت لــم  وأنــه  المنطقــة،  بتلــك  تركيــا  اهتمــام  حيــال  الصينييــن 

لتقويــض الســيادة الصينيــة، بــل ُجــلُّ مــا هنالــك أن أنقــرة مهتمــة 
بتنميــة المنطقــة تحــت ســلطة بكيــن، وهــو مــا قــد يســهم فــي تعزيــز 

االســتقرار فــي الصيــن بــدال مــن تقويضــه.

بيــد أنــه مــع تفاقــم الحديــث عــن احتجــاز الماييــن مــن األويغــور فــي 
رقــي واإلبــادة 

ِ
معســكرات اعتقــال صينيــة وتعرُّضهــم للتطهيــر الع

الجماعيــة منــذ عــام 2014، لــم تســتطع تركيــا أن تقــف دون ردة فعــل، 
فكانــت مــن أوائــل الــدول التــي أظهــرت تضامنهــا. ومــن ثــمَّ عــاد التوتــر 
عــام 2019، حيــن ُأشــيع خبــر عــن وفــاة الشــاعر األويغــوري الشــهير 
لــت تركيــا بإدانــة  “عبــد الرحيــم هييــت” بمعســكر اعتقــال صينــي، فعجَّ
الواقعــة، لتــرد بكيــن بفيديــو ينفــي حقيقــة موتــه وينتقــد تركيــا بشــدة. 
ورغــم أن العاقــات كانــت تعــود بســرعة لوضعهــا “االفتراضــي” بعــد 
ــظ علــى المواقــف التركيــة  ــت تتحفَّ كل موجــة توتــر، فــإن الصيــن ظلَّ
ــر/ ــا فــي شــؤونها، ومنهــا مــا حــدث فــي 22 أكتوب التــي اعتبرتهــا تدخُّ
ــت 43 دولــة، مــن بينهــا  تشــرين األول مــن العــام الحالــي، حيــن حثَّ
تركيــا، الصيــن علــى “ضمــان االحتــرام الكامــل لســيادة القانــون فيمــا 

يتعلــق بمجتمــع األويغــور المســلم فــي شــينجيانغ”.

ضغوط صينية

لطالمــا كان دعــم تركيــا لأويغــور أشــبه بلعبــة الســير علــى الحبــال، 
وكان الســؤال فــي هــذه القضيــة دومــا يتعلــق بالمــدى الــذي يمكــن 
أن تذهــب إليــه أنقــرة فــي هــذه القضيــة دون أن تُفســد عاقاتهــا مــع 
ا ال يمكــن  الصيــن تمامــا، أو قبــل أن تبلــغ الضغــوط الصينيــة حــدًّ
لــه. نتيجــة لذلــك، تتصاعــد الشــكوك حــول مســتقبل  لأتــراك تحمُّ
االعتقــاالت  مــن  بعــد سلســلة  خاصــة  اليــوم،  تركيــا  فــي  األويغــور 
قــام بهــا األمــن التركــي فــي صفوفهــم بمزاعــم تتعلــق باإلرهــاب، 
مــع مخــاوف مــن إمكانيــة تســليمهم إلــى الصيــن، خاصــة مــع توقيــع 
الحكومــة  وتنفــي  هــذا  البلديــن.  بيــن  المجرميــن  لتســليم  معاهــدة 
التركيــة أنهــا تنــوي تســليم أيٍّ مــن األويغــور علــى أراضيهــا، هــو مــا لــم 

يحــدث بالفعــل حتــى اآلن.

تَُعــدُّ واقعــة اعتقــال “عبــد الرحيــم أميــن بــاراش”، الــذي احُتجــز العــام 
ــة بينمــا  ــان مابــس مدني ــل شــرطيين تركييــن يرتدي َب

ِ
الماضــي مــن ق

كان يتنــاول الطعــام فــي أحــد مطاعــم إســطنبول هــي األكثــر إثــارة 
للجــدل فــي هــذا الملــف حتــى اليــوم. وقــال الرجــل إن الشــرطة التركيــة 
حاولــت إجبــاره علــى توقيــع إفــادة تُفيــد بتورُّطــه فــي أعمــال إرهابيــة 
لــه إلــى أحــد الســجون. فــي النهايــة، ُأطلــق  أثنــاء اعتقالــه، قبــل أن تُرحِّ
عــدم  منــه  وُطلــب  تفســير،  دون  أشــهر  ثاثــة  بعــد  بــاراش  ســراح 
ــذي يعيــش فــي  ــذا يعتقــد الرجــل ال ث عانيــة ضــد الصيــن، ول التحــدُّ
تركيــا منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات بعــد فــراره مــن شــينجيانغ أن 
الصيــن تقــف وراء اعتقالــه، وذلــك بســبب نشــره كتابــا شــعريا يصــف 
الراديــو  لموقــع  بــاراش  ويقــول  لأويغــور.  الصيــن  فيــه اضطهــاد 
كانــت  إذا  ممــا  متأكــدا  “لســت   :”NPR“ األميركــي  العــام  الوطنــي 
الصيــن تمــارس ضغوطــا مباشــرة علــى الحكومــة التركيــة للســيطرة 
ــن تســلَّلوا  ــم َم ــا، أم إذا كان العمــاء الصينيــون ُه علــى األويغــور هن

إلــى المجتمــع التركــي لتصويرنــا إرهابييــن”.

ــت تركيــا تؤكــد أن موقفهــا الداعــم لأويغــور  فــي غضــون ذلــك، ظلَّ
لــم يتغيــر، وأن إجراءاتهــا األمنيــة تســتهدف أشــخاصا بعينهــم تحــوم 
حولهــم الشــبهات، وال عاقــة لهــا بضغــوط الصيــن، وأن 35 ألــف 
أويغــوري يعيشــون فــي تركيــا فــي أمــان كامــل، ودون أي ضغــوط أو 
مخــاوف، بيــد أن التطــورات األخيــرة تشــي بــأن أنقــرة ترغــب على األقل 
فــي تخفيــف لهجــة االنتقــاد المعتــادة للصيــن، بعدمــا بــرزت بكيــن 
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متظاهرون من طائفة األويغور خالل احتجاج ضد الصين 
بالقرب من القنصلية الصينية في اسطنبول

ــه االقتصــاد التركــي  ــاج إلي ضــا رئيســيا يحت
ِ
بوصفهــا مســتثمرا وُمقر

الــذي يواجــه عثــرات عديــدة. فمــع تراجــع الليــرة التركيــة فــي الســنوات 
األخيــرة، كانــت بكيــن مــن المبادريــن بدعــم االقتصــاد التركــي، حيــث 

منــح بنــك الصيــن الشــعبي مليــار دوالر نقــدا لتركيــا عــام 2019.

وجودهــا  عــزَّزت  بــل  فقــط،  التركيــة  الليــرة  بدعــم  بكيــن   
ِ

تكتــف لــم 
التجــاري فــي تركيــا، حتــى أضحــى هنــاك أكثــر مــن ألــف شــركة صينيــة 
نشــطة فــي البــاد كمــا أســلفنا، بمــا فــي ذلــك عــدد مــن الشــركات 
الُمصنِّعــة للهواتــف الذكيــة. وبينمــا تضــع بكيــن بصمتهــا فــي البنيــة 
جــت أعمــال شــركة “TCIT” فــي بكيــن  التحتيــة الحديثــة لتركيــا، حيــث توَّ
بوصــول أول قطــار مــن مقاطعــة شــيان الصينيــة إلــى إســطنبول 
النقــل  علــى  أيضــا  تركيــا  تنفتــح   ،2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
البحــري الصينــي ال ســيما مــع اهتمامهــا بتحديــث أســطولها البحــري 
ر روســيا  ــر عاقاتهــا بالناتو وتأخُّ )المدنــي والعســكري(. وفــي ظــل تعثُّ
فــي مجــال القــوة البحريــة تحديــدا مقارنــة بالغــرب -أضــف إلــى ذلــك أن 
روســيا هــي غريــم تركيــا البحــري الرئيســي فــي نهايــة المطــاف- تــرى 

أنقــرة فوائــد عــدة مــن التعــاون مــع الصيــن فــي هــذا المجــال.

الشد والجذب

فــي  الصــراع  أن  مــن  بالقلــق  بكيــن  شــعرت  طالمــا  جانبهــا،  مــن 
منطقــة الشــرق األوســط قــد يمتــد إلــى األراضــي الصينيــة، بعــد أن 
ســافر اآلالف مــن األويغــور إلــى األراضــي الســورية للتدريــب والقتــال 
ل  ضــد نظــام األســد. ولــذا، أبــدت الصيــن اهتمامــا كبيــرا بــأال تتحــوَّ
ســوريا إلــى بــؤرة جهاديــة تــؤدي تباعــا إلــى انعــدام االســتقرار فــي 
شــينجيانغ، ومــن ثــمَّ وجــدت بكيــن نفســها علــى مقربــة مــن روســيا 
الداعمــة لنظــام األســد المقــرَّب أصــا مــن بكيــن، لكنهــا للمفارقــة 
األكــراد  دعــم  فــي  المتحــدة  الواليــات  مــع  تتقــارب  نفســها  وجــدت 

الذيــن أظهــروا كفاءتهــم فــي محاربــة تنظيــم الدولــة اإلســامية.

بحجــر  “عصفوريــن  لضــرب  فرصــة  األكــراد  فــي  الصيــن  وجــدت 
إلــى  الــدارج، فمــن جهــة، تســعى بكيــن  التعبيــر  يقــول  واحــد” كمــا 
ط دون  تعزيــز التحالفــات المناوئــة للجهادييــن فــي ســوريا والتحــوُّ
ــط  عــودة المقاتليــن األويغــور إلــى أراضيهــا، ومــن جهــة أخــرى، تُخطِّ
المتــاك ورقــة مســاوية قويــة فــي مواجهــة اهتمــام تركيــا بقضيــة 
األويغــور، رغــم أن دعــم األكــراد االنفصالييــن يتعــارض مــع كل مــا 
تدعــو إليــه السياســة الخارجيــة لبكيــن حــول الحفــاظ علــى ســيادة 

االنفصالييــن. دعــم  عــن  واالمتنــاع  الــدول 

لكــن األمــر يختلــف كثيــرا مــع األكــراد علــى مــا يبــدو، والمفارقــة أن 
ذلــك االختــاف ليــس وليــد اليــوم. فمنــذ نهايــة الخمســينيات، دعمــت 
بكيــن التمــرد الكــردي ضــد الحكومــة العراقيــة فــي بغــداد، لكــن مــع 
نهايــة هــذا التمــرد عــام 1975، أخــذت العاقــة مــع حكومــة العــراق 
ــن، فاشــترى الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حســين  المركزيــة تتحسَّ

ــه ومــن ضمنهــم األكــراد. األســلحة الصينيــة لقتــال أعدائ

لكــن بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين عــام 2003، أيقنــت الصيــن أن 
نون فــي النهايــة مــن فــرض هيمنتهــم علــى  األكــراد هــم َمــن ســيتمكَّ
المنطقــة النفطيــة الرئيســية بالعــراق، ومــن أجــل ذلــك لــم تتــردد 
فــي إحيــاء عاقاتهــا معهــم، تــارة بفتــح قنصليــة عامــة فــي أربيــل 
االســتثمارات  بــاب  بفتــح  وتــارة   ،2014 األول  ديســمبر/كانون  فــي 

التحتيــة علــى مصراعيــه. غيــر أن بكيــن  النفــط والبنيــة  فــي حقــول 
حرصــت مــع ذلــك علــى النــأي بنفســها عــن دعــم االنفصــال الصريــح 
للحــركات  الُمعــادي  موقفهــا  مــع  اتســاقا  العــراق،  لكردســتان 
حــت أنهــا تدعــم وحــدة األراضــي  االنفصاليــة عمومــا، ومــن ثــمَّ صرَّ
العراقيــة إبَّــان اإلعــان عــن اســتفتاء مــن أجــل االســتقال مــن جانــب 
حكومــة كردســتان العــراق، قبــل أن ُيلغــى فــي األخيــر تحــت ضغــط مــن 

أطــراف إقليميــة ودوليــة عــدة.

عمومــا، يمكــن تبريــر موقــف الصيــن تجــاه القضيــة الكرديــة بالنظــر 
إلــى اعتبــارات عــدة. أوال، تتحــرَّك بكيــن وفــق دوافــع اقتصاديــة فــي 
العــراق وال ســيما فــي كردســتان، إذ يملــك اإلقليــم أرضــا غنية بالنفط 
وثانيــا،  العراقــي(.  النفــط  احتياطــي  مــن   40% نحــو  علــى  )تحتــوي 
يظهــر أن الصيــن، التــي تمــارس منــذ منتصــف التســعينيات ضغوطــا 
علــى أنقــرة لكبــح نشــاط األويغــور فــي أراضيهــا، َمعنيــة باســتخدام 
فــي  تركيــا  نفــوذ  لموازنــة  مهمــة  ورقــة  باعتبارهــا  األكــراد  مناصــرة 

المنطقــة وحضورهــا فــي منطقــة آســيا الوســطى المتاخمــة لهــا.

فــي هــذا الصــدد، اتخــذت بكيــن عــددا مــن اإلجــراءات المناهضــة لتركيا، 
مثــل انضمامهــا إلــى التحالــف الغربــي الــذي أدان الهجــوم الــذي شــنَّته 
ر الرئيــس األميركــي الســابق  أنقــرة علــى المقاتليــن األكــراد بعــد أن قــرَّ
دونالــد ترامــب ســحب قواتــه مــن ســوريا. كمــا اتهــم “َكنــغ شــوانغ”، 
نائــب المنــدوب الصينــي الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، تركيــا بانتهــاك 
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، واصفــا تصرُّفاتهــا فــي شــمال شــرق 
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ســوريا بأنهــا غيــر قانونيــة، وقــال: “منــذ أن غــزت تركيــا بشــكل غيــر 
إمــدادات  خدمــة  بانتظــام  قطعــت  ســوريا،  شــرق  شــمال  قانونــي 

الميــاه”.

انتقــد شــوانغ أيضــا العمليــات الجويــة التركيــة فــي العــراق أمام األمم 
عــى أن مدنييــن قتلــوا بســبب تلــك الضربــات. وكان ذلــك  المتحــدة، وادَّ
ردا علــى تصريــح للرئيــس التركــي أردوغــان أمــام منظمــة التعــاون 
اإلســامي انتقــد فيــه وضــع األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى 
ــة  ــى “إظهــار حساســية تجــاه القضي ــا المنظمــة إل فــي الصيــن، داعي
 بكيــن بتصريــح 

ِ
بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا التأسيســية”. ولــم تكتــف

شــوانغ ذلــك، لكنهــا ســارعت للتأكيــد أنهــا “ســتضع تصرفــات تركيــا 
فــي العــراق وســوريا علــى جــدول أعمالهــا”.

ــا عالقــة بيــن الغــرب وروســيا بشــأن  ــة، وبينمــا تظــل تركي فــي النهاي
عــدد مــن القضايــا اإلســتراتيجية، فــإن معضاتهــا ربمــا تــزداد تعقيــدا 
حــال بلــورت الصيــن موقفــا داعمــا لأكــراد االنفصالييــن. وحســبما 
تشــي التطــورات األخيــرة، مــن غيــر المســتبعد أن تدخــل العاقــات 
الصينية-التركيــة فتــرة مضطربــة فــي المســتقبل القريــب، مــع زيــادة 
نفــوذ القومييــن فــي تركيــا، واهتمامهــم المعتــاد بقضايــا المتحدثيــن 
باللغــات التركيــة مثــل األويغــور، وفــي ظــل تنامــي الحضــور الصينــي 
التدريجــي فــي المنطقــة، ومســاعي الصيــن للبحــث عــن أوراق قــوة 

لتعزيــز حضورهــا الجديــد، الــذي يبــدو أنــه ســيكون صاخبــا أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى.

رفض معالجة مسألة العمل القسري لألويغور 
خيانة لقيم أوروبا وتاريخها

بقلم/ روشان عباس، 13 ديسمبر 2021

تحث المديرة التنفيذية لحملة األويغور روشان عباس 
المجتمع الدولي على إتخاذ اإلجراءات الالزمة اآلن

 لقــد تحطــم قلبــي عندمــا اختفــت أختــي الطبيبــة المتقاعــدة 
لقــد   .2018 ســبتمبر   11 فــي  أورومتشــي  فــي  تعيــش  التــي 
غرقــت بنــات أخــي، وكاهمــا مــن مواطنــي الواليــات المتحــدة 
ولديهمــا أطفــال صغــار، فــي كابــوس لــم تخــرج منــه أســرتنا. 
الشــيوعي  النظــام  يــد  علــى  القســري  إختفائهــا  جــاء  وقــد 
الصينــي بعــد أيــام فقــط مــن حديثــي علنــًا إلدانــة معســكرات 
هويتهــم  بســبب  الماييــن  فيهــا  ُيســجن  التــي  اإلعتقــال 
بالكامــل منــذ ذلــك  العرقيــة والدينيــة. وقــد تغيــرت حياتــي 

الحيــن.

 يتقاســم الماييــن هــذا األلــم الــذي أشــعر بــه، حيــث يعانــي 
كل األويغــور مــن فقــدان عائلتهــم فــي معســكرات اإلعتقــال 
الصينــي، والســجون، ومنشــآت  الشــيوعي  للحــزب  التابعــة 
ونحــن  التاريــخ؟  مــن  شــيئًا  نتعلــم  ألــم  القســري.  العمــل 
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كمجتمــع دولــي لســنا مدانيــن فقــط لفشــلنا فــي التصــرف، 
بــل إننــا متواطئــون مــن خــال عاقاتنــا التجاريــة مــع الصيــن.

الدكتــورة  أختــي،  إختطــاف  مــن  الشــخصية  معاناتــي  قوبلــت  لقــد   
غولشــان عبــاس، باأللــم اإلضافــي المتمثــل فــي إدراك أن الشــركات 
األجنبيــة، مثــل فولكــس فاجــن، وهوجــو بــوس، وزارا، والعديــد مــن 
العامــات التجاريــة األخــرى التــي نعرفهــا ونســتهلكها علــى نطــاق 
واســع، تحقــق أرباحــًا مــن عمــل الســخرة ألولئــك المســجونين كجــزء 

مــن هــذه اإلبــادة الجماعيــة.

وقبــل 75 عامــًا، كانــت بعــض هــذه الشــركات نفســها مذنبــة بإرتــكاب 
للجهــل.  عــذر  أي  لدينــا  يعــد  لــم  ولكــن  الجرائــم،  مــن  النــوع  نفــس 
هــل مــن المقبــول بالنســبة لــي وماييــن مــن الشــعب األويغــوري 
بدمــاء  منتجــة  نرتديهــا  التــي  المابــس  كانــت  إذا  عمــا  يتســاءلون 
أفــراد عائلتنــا المفقوديــن وعرقهــم ودموعهــم؟ وإذا كانــت المنتجــات 
تدميــر  إلــى  تــؤدي  يومــي  أســاس  علــى  نســتهلكها  التــي  الرخيصــة 
كامــل لمجموعــة عرقيــة بأكملهــا؟ يتــم التعامــل مــع حيــاة شــعبي 
علــى أنهــا حيــاة يتــم تجاهلهــا، وال معنــى لهــا، بــل وحتــى يتــم التخلــص 
منهــا بشــكل مبــرر مــن قبــل األعمــال التجاريــة مــع تقديــم األعــذار 

فقــط. والمبــررات 

 تواجــه أوروبــا أزمــة أخاقيــة ويجــب عليهــا أن تســتجيب. مــن الواضــح 
أننــا ال نســتطيع اإلعتمــاد علــى الشــركات فــي إتخــاذ القــرار الصحيــح، 
حيــث تجاهــل الكثيــرون محــاوالت المشــاركة مــن منظمــات حقــوق 
اإلنســان، أو اعترفــوا صراحــًة بــأن الســوق الصينيــة أكثــر أهميــة مــن 

أن ننظــر فــي معالجــة مســألة تطبيعهــم مــع الــرق.

 كمــا تــم تســليط الضــوء مؤخــرًا فــي برنامــج تشــرفت بالمشــاركة 
الواليــات  وبعثــة  للديمقراطيــة  األوروبيــة  المؤسســة  مــن  فيــه 
المتحــدة لــدى اإلتحــاد األوروبــي، يجــب أن نضمــن تطبيــق مســودة 
توجيــه اإلتحــاد األوروبــي بشــأن العنايــة الواجبــة للشــركات ومســاءلة 
الشــركات بشــكل مناســب فــي منطقــة األويغــور. وفــي هــذا األســبوع 

فقــط، أقــر مجلــس النــواب األمريكــي قانــون األويغــور لمنــع العمــل 
القســري، وهنــاك حاجــة ماســة إلــى اإلفتــراض القابــل للدحــض بينمــا 

نواجــه المشــكلة فــي ساســل التوريــد األوروبيــة.

لإلعتقــال  كطــاب  نتحملــه  الــذي  معــًا،  العــبء  نــدرك  أن  ويجــب 
الجثــث،  محــارق  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  عرقيــة،  لمجموعــة  الجماعــي 
والعبوديــة الحديثــة، مــن بيــن إنتهــاكات أخــرى مروعــة لدرجــة أنهــا 

فوريــة. تاريخيــة  تشــابه  أوجــه  ترســم 

فــي التاســع مــن ديســمبر، قــررت محكمــة الشــعب المســتقلة فــي 
جمهوريــة  أن  نيــس،  جيفــري  الســير  برئاســة  المتحــدة،  المملكــة 
الصيــن الشــعبية مذنبــة بإرتــكاب اإلبــادة الجماعيــة ضــد األويغــور. 
ــاء  ــي االختب ــم يعــد بإمــكان الحــزب الشــيوعي الصين وبهــذا الحكــم، ل
التظاهــر  العالــم  لبقيــة  يمكــن  وال  االرتبــاك،  مــن  ســحابة  خلــف 
جيــد  بشــكل  بعملهــم  والخبــراء  الشــهود  قــام  لقــد  بالجهــل. 
للغايــة. نحــن األويغــور تحملنــا عــبء اإلثبــات. واآلن، تقــع علــى عاتــق 
مســؤولية  األوروبــي  واإلتحــاد  المتحــدة  واألمــم  الدولــي  المجتمــع 

الصينــي. الشــيوعي  الحــزب  الازمــة ضــد  اإلجــراءات  إتخــاذ 

 لقــد رأينــا العواقــب الوحشــية للحيــاة فــي ظــل األنظمة اإلســتبدادية 
أو الشــيوعية، وســنجد أن الواقــع المــروع الحالــي لأويغــور ســيكون 
واقعنــا إذا لــم نتصــرف إلتخــاذ موقــف أخاقــي واضــح بــأن العبوديــة 
المرتبطــة باإلبــادة الجماعيــة أمــر غيــر مقبــول، والعمــل مــع مثــل 
هــذه الشــركات التــي لهــا روابــط مثــل هــذه ال تتوافــق مــع القيــم 

الديمقراطيــة والليبراليــة فــي أوروبــا.

ســيكون لفشــلنا فــي القيــام بذلــك تداعيــات هائلــة علــى مســتقبل 
الديمقراطيــة، وعلــى البشــرية نفســها.

 

لحملــة  التنفيذيــة  والمديــرة  المؤسســة  هــي  عبــاس  *روشــان 
األويغــور

ترجمة/ رضوى عادل

األوراق المسربة
تربط كبار القادة

الصينيين بقمع األويغور

بي بي سي نيوز، 30 نوفمبر 2021

وتشــمل الوثائــق خطبــًا يقــول المحللــون إنهــا تثبــت أن كبــار قــادة 
الجماعــي  اإلعتقــال  إلــى  أدت  إجــراءات  إتخــاذ  إلــى  دعــوا  الحكومــة 

القســري. والعمــل 

ضــد  جماعيــة  إبــادة  ترتكــب  أنهــا  بإســتمرار  الصيــن  نفــت  وقــد 
األويغــور.

كانــت بعــض الوثائــق موضــوع تقريــر ســابق، لكــن شــمل التســريب 
األخيــر معلومــات غيــر معروفــة مــن قبــل.

وقــد ُأحيلــت إلــى محكمــة األويغــور - وهــي محكمــة شــعبية مســتقلة 
فــي المملكــة المتحــدة - فــي ســبتمبر، لكــن لــم يتــم نشــرها بالكامــل 

مــن قبــل.
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تكشــف الوثائــق، التــي تحمــل عنــوان “أوراق تركســتان الشــرقية ‘’، 
علــى إســم المنطقــة التــي تضــم معظــم األويغــور، كيــف أدلــى قــادة 
الحــزب الشــيوعي الصينــي )CCP( بمــا فــي ذلــك شــي ورئيــس الــوزراء 
لــي كيكيتشــانج بتصريحــات أدت بشــكل مباشــر إلــى سياســات تؤثــر 

علــى األويغــور وغيرهــم. المســلمون.

وتشــمل اإلعتقــاالت القســرية، والتعقيــم الجماعــي، واإلســتيعاب 
علــى  المحتجزيــن  األويغــور  وإكــراه  التعليــم”،  “إعــادة  و  القســري، 

العمــل فــي المصانــع.

كانــت صحيفــة نيويــورك تايمــز قــد أبلغــت عــن مجموعــة متطابقــة 
مــن الوثائــق التــي تــم تســريبها لهــم فــي عــام 2019، ولكــن لــم يتــم 

إتاحتهــا كلهــا للجمهــور.

قــال الدكتــور أدريــان زينــز فــي تقريــره إن تحليلــه أظهــر أن الروابــط بين 
تصريحــات كبــار الشــخصيات الحكوميــة والسياســات الاحقــة التــي 
تــم تنفيذهــا ضــد األويغــور كانــت “أكثــر شــمواًل وتفصيــًا وأهميــة 

ممــا كان مفهومــًا ســابقًا”.

تعرضــت الصيــن لضغــوط دوليــة هائلــة بســبب إنتهــاكات حقــوق 
اإلنســان فــي تركســتان الشــرقية. يمكــن إرجــاع التحــول الملحــوظ 
المشــاة  علــى  هجوميــن  إلــى  المنطقــة  تجــاه  الصيــن  نهــج  فــي 
ــغ فــي عــام 2014،  ــة كونمين ــركاب فــي بكيــن فــي عــام 2013 ومدين وال

ومــن ثــم اللــوم مــن قبــل الصيــن علــى األويغــور.

كان ردهــا منــذ عــام 2016 فصاعــدًا هــو بنــاء مــا يســمى بمعســكرات 
“إعــادة التعليــم” لأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين، وإســتهداف 
شــعب تركســتان الشــرقية الذيــن يمكــن أنهــم يقومــوا بــأي ســلوك 

يتــم إعتبــاره عامــة علــى عــدم الثقــة.

اتبعــت الصيــن أيضــًا إســتراتيجية العمــل القســري، مــن خــال نشــر 
األويغــور لقطــف القطــن فــي تركســتان الشــرقية.

بالتعقيــم  الصيــن  قيــام  عــن  تقاريــر  ظهــرت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
وفصــل  الســكان،  لقمــع  األويغــور  لنســاء  القســري  الجماعــي 
األطفــال عــن عائاتهــم، ومحاولــة محــو التقاليــد الثقافيــة لأويغــور.

وكنــدا  المتحــدة  الواليــات  ذلــك  فــي  بمــا  دول،  عــدة  اتهمــت  وقــد 
ضــد  وجرائــم  جماعيــة  إبــادة  جرائــم  بإرتــكاب  الصيــن  وهولنــدا، 

اإلنســانية.

وقــد نفــت الصيــن بشــدة هــذه اإلتهامــات، قائلــة إن الحملــة فــي 
تركســتان الشــرقية ضروريــة لمنــع “اإلرهــاب” وإســتئصال “التطــرف 
اإلســامي”، وأن المعســكرات أداة فعالــة “إلعــادة التعليــم” النــزالء 

فــي حربهــا ضــد اإلرهــاب.

ترجمة/ رضوى عادل

الرئيس الصيني شي جين بينغ )إلى اليسار( ورئيس الوزراء ليكيتشانغ )إلى اليمين( من بين الشخصيات الحكومية 
البارزة المذكورة في الوثائق المسربة.
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ــادرات الســابقة مــن النشــطاء اجتمــع مــع الصمــت فــي  كانــت المب
ا)ســي إن إن( قــال الســكرتير الصحفــي للبيــت األبيــض جيــن ســاكي 
الواليــات  مــن  رســميًا  وفــدًا  بايــدن  إدارة  ترســل  لــن  اإلثنيــن،  يــوم 
2022 فــي بكيــن  إلــى األلعــاب األولمبيــة الشــتوية لعــام  المتحــدة 
المســتمرة  الجماعيــة  “اإلبــادة  ضــد  المتحــدة  الواليــات  كموقــف 

الشــرقية”. فــي تركســتان  والجرائــم ضــد اإلنســانية 

فــي  بالمنافســة  األمريكييــن  للرياضييــن  مســموحًا  وســيظل   
األلعــاب األولمبيــة، ولكــن اإلدارة لــن ترســل مســؤولين حكومييــن 
إلــى األلعــاب. تنطبــق نفــس السياســة علــى األلعــاب األوليمبيــة 

بكيــن. فــي  أيضــًا  تقــام  الخاصــة، والتــي  لــذوي اإلحتياجــات 

 وقالــت بســاكي للصحفييــن فــي إفــادة بالبيــت األبيــض إن البيــت 
األبيــض يتطلــع إلــى توجيــه “رســالة واضحــة” مفادهــا أن إنتهــاكات 
يكــون هنــاك  أنــه ال يمكــن أن  حقــوق اإلنســان فــي الصيــن تعنــي 

كالمعتــاد”. “أعمــال 

  وتشــكل هــذه الخطــوة تصعيــدًا للضغــط الــذي تمارســه الواليــات 
المتحــدة علــى الصيــن بشــأن العمــل القســري وإنتهــاكات حقــوق 
اإلنســان فــي تركســتان الشــرقية والتــي تقــع بغــرب الصيــن، وخاصــة 

ضــد األويغــور واألقليــات العرقيــة والدينيــة األخــرى.

 قــال الرئيــس جــو بايــدن للصحفييــن الشــهر الماضــي إنــه يــدرس 
الديمقراطيــون  المشــرعون  دعــا  حيــث  الدبلوماســية  المقاطعــة 
والجمهوريــون، بمــن فيهــم رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي، 
إلــى المقاطعــة احتجاجــًا علــى إنتهــاكات الصيــن لحقــوق اإلنســان.

 وقالــت بســاكي إن الرياضييــن الذيــن سيشــكلون فريــق الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة يحظــون “بالدعــم الكامــل” مــن اإلدارة، لكنهــا 
أضافــت أن اإلدارة لــن “تســاهم فــي الضجــة اإلعاميــة للمباريــات”.

للواليــات  الرســمي  أو  الدبلوماســي  “التمثيــل  بســاكي:  وقالــت 
المتحــدة ســيعامل هــذه األلعــاب علــى أنهــا عمــل كالمعتــاد فــي 

البيت األبيض يعلن مقاطعته الدبلوماسية لدورة األلعاب 
األولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين

بقلم/ آلي مالوي وكيت سوليفان، سي إن إن
  6 ديسمبر 2021



العدد الثامن واألربعون - ديسمبر - 2021

26

تمارســها  التــي  الفظيعــة  اإلنســان  حقــوق  إنتهــاكات  مواجهــة 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي تركســتان الشــرقية، ونحن ببســاطة 

ذلــك”. نســتطيع فعــل  ال 

تعنــي  ال  لألعــاب  الدبلوماســية  المقاطعــة  إن  بســاكي  وقالــت   
“نهايــة المخــاوف التــي ســنثيرها بشــأن إنتهــاكات حقــوق اإلنســان”.

وقالــت بســاكي إن البيــت األبيــض أبلــغ حلفــاءه فــي الخــارج بقــرار 
المتحــدة. الواليــات 

وقالــت بســاكي أيضــًا إن البيــت األبيــض لــم يشــعر بأنهــا “الخطــوة 
الذيــن  األمريكييــن  الرياضييــن  لمعاقبــة  العادلــة،  أو  الصحيحــة” 
تدربــوا لســنوات مــن خــال مقاطعــة الواليــات المتحــدة لأولمبيــاد 
المتحــدة  الواليــات  مــرة قاطعــت فيهــا  آخــر  كانــت  بالكامــل. وقــد 
األلعــاب األولمبيــة بالكامــل عــام 1980 عندمــا كان الرئيــس الســابق 

جيمــي كارتــر فــي منصبــه.

األلعــاب  دورة  إلــى  وفــدًا  المتحــدة  الواليــات  ترســل  مــا  وعــادًة 
األولمبيــة - قــادت الســيدة األولــى جيــل بايــدن الوفــد الدبلوماســي 
ــو 2020، والتــي أقيمــت خــال الصيــف  ــاد طوكي ــى أولمبي األمريكــي إل

بعــد تأجيلهــا بســبب وبــاء كوفيــد 19-.

 لــم تكــن دورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية العــام القــادم موضوعــًا 

ونصــف  ســاعات  ثــاث  اســتغرقت  التــي  القمــة  خــال  للمحادثــة 
بينــغ  جيــن  شــي  الصينــي  والرئيــس  بايــدن  عقدهــا  التــي  الســاعة 
الشــهر الماضــي. لــم تســفر القمــة عــن أي إنجــازات كبيــرة، ولــم يكــن 

مــن المتوقــع حــدوث أي إنجــازات قبــل الموعــد المحــدد.

 خــال قمــة نوفمبــر، انخــرط بايــدن وشــي فــي “مناقشــة صحيــة”، 
وفقــًا لمــا ذكــره مســؤول رفيــع فــي إدارة بايــدن حضــر المناقشــات. 
أثــار بايــدن مخــاوف بشــأن حقــوق اإلنســان والعــدوان الصينــي تجــاه 

تايــوان والقضايــا التجاريــة.

  وفــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام، أعلنــت إدارة بايــدن منــع إســتيراد 
بعــض المــواد المســتخدمة فــي األلــواح الشمســية مــن شــركة فــي 
تركســتان الشــرقية بســبب العمــل القســري. تحركــت اإلدارة أيضــًا 
لتقييــد صــادرات خمــس شــركات صينيــة بســبب إنتهــاكات حقــوق 
تركســتان  تعــد  حيــث  األخــرى.  واألقليــات  األويغــور  ضــد  اإلنســان 
الشــرقية مركــزًا رئيســيًا لإلنتــاج للعديــد مــن الشــركات التــي تــزود 

العالــم باألجــزاء الازمــة لبنــاء األلــواح الشمســية. 

ترجمة/ رضوى عادل

إسطنبول.. وقفة
احتجاجية تنديدا

بممارسات
الصين ضد األويغور
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يس_حسن تستمر وكالة أنباء تركستان الشرقية في حملتها اإللكترونية تحت وسم #انقذوا_إدر

يس حسن، حيث أنه معتقل على تويتر وفيسبوك إلى أن يتم اإلفراج عن الناشط المسلم األويغوري إدر

في المغرب لتسليمه إلى الصين، وسيكون مصيره اإلعدام.. شاركونا في نشر الوسم.

يس_حسن #انقذوا_إدر
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يكثف النظام الصيني بإستمرار سياسته اإلرهابية بما يسمى بـ “تصيين اإلسالم” ، والتي تعد جزءا مهما 

يرة للتصيين الكامل على شعب تركستان الشرقية. من خطته الشر
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https://ar.libyaobserver.ly/article/17276

https://www.aa.com.tr/ar

https://www.yenisafak.com/ar/news/3547736

https://www.rfa.org/english/news

https://nypost.com

https://www.independentarabia.com/node/287986

https://stepagency-sy.net

https://www.aljazeera.com/economy

https://turkistantimes.com/en/news-15512.html

http://howiyapress.com

 المصـادر



ماذا يحدث في تركستان الشرقية؟
وكيف نميز األخبار الصحيحة من المزيفة؟
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