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فيديوهات مفبركة..
رهب الصين ناشطي األويغور

ُ
هكذا ت

في الخارج عبر أقاربهم

المصدر: uhrp، محمد الجنون 28.02.2021 ، أخبار اآلن | الصين - )وكاالت(
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ــة “التأطيــر اإلعالمــي”،  اعتمــدت نظري
الجانــب  هــو  إظهــاره  تريــد  مــا  أن  إذ 
أن  حيــن  فــي  الصــورة،  مــن  اإليجابــي 

مخفيــة. األخــرى  الجوانــب 

توصيــف “التأطيــر اإلعالمــي”.. الصيــن 
تبــرز الصــورة التــي تريدهــا فــي حيــن أن 

الحقائــق األخــرى مخفيــة

ولهــذا، فــإن الّصيــن تعتمــُد األكاذيــب 
عبــر هــذه الفيديوهــات وتريــد تصويــر 
حيــاة األويغــور بأنهــا جيــدة وعلــى مــا 

فــي  تتفاقــم  األويغــور  ضــّد  الصيــن  حملــة  فــإن  الواقــع،  فــي 
عــن االعتقــاالت  تقاريــر خطيــرة  الشــرقية، وقــد ظهــرت  تركســتان 

المنهجــي. واالغتصــاب  القســري  والتعقيــم  الجماعيــة 

ويعتقــد األشــخاص الفــارون مــن تركســتان الشــرقية أن أقاربهــم 
هنــاك يواجهــون قيــودًا كبيــرة، كمــا أن التواصــل فيمــا بينهــم تقابلــه 

ــات. ــر مــن الصعوب الكثي

ووســط ذلــك، فــإن الكثيــر مــن المعلومــات تصــل إلــى أولئــك الذيــن 
تركــوا تركســتان الشــرقية، وتفيــد بــأن أقاربهــم وأصدقاءهــم وأفــراد 
أن  حيــن  وفــي  االعتقــال.  مراكــز  فــي  احتجازهــم  تــّم  قــد  عائالتهــم 
 إيجابــي بشــأن الكشــف عــن 

ٍ
الصيــن ال تســتجيب وال تُظهــر أي تعــاط

مصيــر هــؤالء، فــإّن أبنــاء األويغــور فــي الخــارج يبــادرون إلــى تنفيــذ 
حمــالت واســعة، معتقديــن أن الضغــط الدولــي قــد ينقــذ أحباءهــم.

لصورتهــا  تلميــع  اإلعالمــي”..  “التأطيــر  نظريــة  تعتمــد  الصيــن 
الخــارج فــي  األويغــور  لناشــطي  وترهيــب 

وفــي الواقــع، فــإّن الســلطات الصينيــة أطلقــت منــذ أوائــل العــام 
يمارســون  وهــم  األويغــور  مــن  ألشــخاص  فيديــو  مقاطــع   2019
أنهــم  قيــل  الذيــن  أولئــك  أيضــًا  أظهــرت  كمــا  اليوميــة،  أعمالهــم 
هــذه  فــإن  أساســي،  وبشــكل  المفقوديــن.  عــداد  فــي  أصبحــوا 
الفيديوهــات تأتــي موّجهــة إلــى األشــخاص الذيــن ينفــذون الحمــالت 
فــي الخــارج، وتهــدف الســلطات الصينيــة مــن خــالل تلــك المقاطــع 
التــي يجــري نشــرها، إلــى تكذيــب إدعــاءات الناشــطين األويغــور بشــأن 

أقاربهــم.

الحكومــة  نشــرتها  التــي  الفيديوهــات  فــإّن  األمــر،  حقيقــة  وفــي 
الناشــطين  ترهيــب  واألســاس  األول  هدفهــا  لألويغــور  الصينيــة 
فــي الخــارج والضغــط عليهــم مــن خــالل أقاربهــم لوقــف حمالتهــم. 
ــا إلــى الصــورة، فــإّن الحكومــة الصينيــة تصــّور أبنــاء  ففــي حــال نظرن
األويغــور علــى أنهــم يعيشــون بشــكل طبيعــي وال قيــود مفروضــة 
عليهــم، إال أن الواقــع خلــف اإلطــار الــذي وضعتــه ســلطات الصيــن 
مختلــف تمامــًا. وفــي سلســلة مــن الفيديوهــات، يعــارض العديــد مــن 
األويغــور األنشــطة التــي يمارســها أقاربهــم فــي الخــارج، ويقولــون 
قصــص  اختــالق  بعــدم  ويطالبــون  جيــدة  حيــاة  يعيشــون  أنهــم 

بشــأنهم.

ومــن دون أي شــك، فــإن هــذه الفيديوهــات التــي أنتجتهــا الصيــن 

حملة الصين ضّد األويغور تتفاقم في تركستان الشرقية، وقد ظهرت 
ير خطيرة عن اإلعتقاالت الجماعية والتعقيم القسري واإلغتصاب  تقار

المنهجي
معاناة أبناء األويغور مستمرة.. الصين ُترهب الناشطين في الخارج

تتواصل معاناة أبناء أقلية األويغور في منطقة تركستان الشرقية، إذ يعيش 
هؤالء في ظّل القمع واالضطهاد الذي تفرضه حكومة بكين ضّدهم.

صورة من أحد الفيديوهات لشخص من األويغور يطالب 
شقيقه بعدم تحطيم ما وصفها بـ”الحياة الجميلة”

hongkongfp المصدر: موقع

رجل من األويغور في فيديو أصدرته الحكومة الصينية، 
يتوجه إلى إحدى السيدات بالقول: ال أعرف لماذا ستختلق مثل 

hongkongfp هذه القصص عنا، المصدر: موقع

ُيــرام، فــي وقــت تكشــف الكثيــر مــن التقاريــر والشــهادات عــن فظاعــة 
الحيــاة التــي يعيشــها أبنــاء األويغــور فــي شــينجيانغ فــي االغتصــاب 

ــة. ــات الديني ــد الحري ــم القســري واإلضطهــاد وتقيي والتعقي
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

قتــل وســجن وتعذيــب.. مشــاهد “عاديــة” فــي حيــاة مواطــن مــن 
األويغــور

فــي  فــارق  أي  تشــكل  ال  األويغــوري  طفولــة  األول..  المشــهد 
وســاوس آلــة القمــع الّصينيــة فــي ليلــة صيفيــة مــن شــهر مايو/آيــار 
عــام 1994، كان محمــد أميــن صاحــب الـــ14 عامــا يلعــب مــع أصدقائــه 
قــرب منزلهــم فــي منطقــة الختــل التاريخيــة فــي تركســتان الشــرقية، 
قبــل أن يأتيــه صــوت ســيارات الشــرطة، التــي ربمــا لــم يتخيــل للحظــة 

أنهــا جــاءت مــن أجلــه.

رمن أحد مقاطع الفيديو التي أنتجتها الحكومة الّصينية..

عائلة من األويغور تقول أنها تعيش حياة سعيدة،

uhrp :المصدر

يقول أحد األشخاص في أحد الفيديوهات أن التطور 
السريع للصين صدم العالم بأسره

uhrp :المصدر

صورة من فيديو ألحد األشخاص يقول أنه بصحة جيدة

uhrp :المصدر
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إضطهاد علماء بارزين في شينجيانغ

)تركستان الشرقية(

02/17/2021 مارتينا كوكوتكيويكز

تتمثــل إحــدى إســتراتيجيات الحــزب الشــيوعي الصينــي لتدميــر هويــة 
األويغــور فــي شــينجيانغ فــي تحديــد وســجن الشــخصيات البــارزة فــي 

الديانــة اإلســالمية.

بعــض  حــاالت  علــى  الضــوء  تســليط  المقالــة،  هــذه  مــن  الهــدف   
األفــراد، باإلضافــة إلــى كونهــا مقدمــة لموضــوع اإلضطهــاد الدينــي 
فــي شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(، هــو جعلنــا ننظــر عــن كثــب فــي 

اإلتجــاه الــذي يتجــه إليــه عالمنــا المتســارع.

ــى إهتمامهــم بشــكل خــاص هــم  ــن نســعى إل  مجموعــة القــراء الذي
الدينيــة  الحريــة  فيهــا  تعتبــر  التــي  األماكــن  مــن  القادميــن  أولئــك 
واحــدة مــن أبســط حقــوق اإلنســان وحيــث يحظــى الزعمــاء الدينيــون 
أن  يســتطيع  اليــوم  العالــم  معظــم  أن  حيــن  وفــي  كبيــر.  بإحتــرام 
يعبــد،  وكيــف  مــن  كذلــك،  األمــر  كان  وإذا  عقيدتهــم،  بحريــة  يقــرر 
دراســتهم  بســبب  ويقتلــون  النــاس  ُيعــذب  األماكــن،  بعــض  فــي 
وتعليمهــم الديــن، وأحيانــًا فقــط ألنهــم يصلــون.  وعــالوة علــى ذلــك، 
فــإن المرافــق التــي يدرســون فيهــا ويمارســون فيهــا صالتهــم مــع 
زمالئهــم المصليــن، تحظــى بالموافقــة رســميًا، وإضفــاء الشــرعية 
عليهــا، مــن قبــل نفــس النظــام الــذي يضطهدهــم. هكــذا يصبــح 
الحــزب  يحكمهــا  التــي  المناطــق  فــي  حقيقــة  تصــوره  يمكــن  ال  مــا 

الصينــي. الشــيوعي 

يتــم  أنــه  حــد  إلــى  بولنــدا،  مثــل  الكاثوليكيــة  الــدول  معظــم  فــي   
دراســتها مــن قبــل البعــض مثــل علمــاء الديــن حتــى لــو لــم يكــن 
علــى ســبيل  ينطبــق  )وهــذا  الديــن  فــي  أكاديميــة  خبــرة  أي  لديهــم 
المثــال علــى بعــض الرهبــان(. يتــم التعبيــر عــن آرائهــم، أينمــا ظهــرت، 
ويتــم التعامــل معهــا بإحتــرام، حيــث تعتبــر الطريقــة التــي يعيشــون 
بهــا حياتهــم مقدســة. وفــي أماكــن أخــرى، مثــل المغــرب ذي األغلبيــة 
المســلمة، هنــاك تقليــد لتقاســم الطعــام ومــا إلــى ذلــك مــع أئمــة 
ــادرًا مــا يكــون لديهــم أي  ــراف بأنهــم ن ــة، مــع اإلعت المســاجد المحلي

دخــل ملمــوس.

 ولكــن فــي الصيــن، حيــث نشــهد الحــرب على األديــان، يمكنك أن تفقد 
حياتــك أو علــى األقــل قضــاء ســنوات طويلــة فــي الســجن لمجــرد 
الصــالة فــي األماكــن العامــة. وهــذا ينطبــق علــى البــالد بأســرها، ولكن 
مــا يجــري مؤخــرًا فــي تركســتان الشــرقية ليــس فصــاًل قاســيًا آخــر 
مــن فصــول هــذه الحــرب فحســب، بــل أيضــًا معركــة ســريالية ضــد 
الفطــرة الســليمة. وتوجــد بالفعــل مؤسســات معتمــدة مــن قبــل 
الدولــة، حيــث يمكــن للزعمــاء الدينييــن فــي المســتقبل الدراســة ثــم 
يصبحــون أئمــة رســميين معتمديــن مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي.

 ومــع ذلــك، فــي الواقــع هــم مجــرد بيــدق فــي لعبــة تلعبهــا الصيــن 
مــع بقيــة العالــم، وربمــا تهــدف إلــى تضليــل العالــم مــن خــالل إظهــار 

عــدد اإلمتيــازات، بمــا فــي ذلــك الحريــة الدينيــة، يمكــن للمــرء أن يتمتــع 
فــي منطقــة األويغــور. كيــف يمكنــك أن تفســر حقيقــة أنــه حتــى مــن 
ُيطلــق عليهــم الزعمــاء الدينيــون المعتمــدون مــن الدولــة يختفــون 
عليهــم  ُحكــم  بعضهــم  أن  ورد  حيــث  مختلفــة،  احتجــاز  مراكــز  فــي 

ــد، وتوفــي آخــرون فــي الحجــز؟ بالســجن المؤب

 عندمــا تقــوم بتصفيــة قاعــدة بيانــات ضحايــا تركســتان الشــرقية 
مــن أجــل الحصــول علــى وثيقــة تشــمل فقــط ملفــات تعريــف األئمــة، 
ســوف تحصــل علــى ملــف يتكــون مــن حوالــي 600 صفحــة، ولكــن إذا 
كنــت تعتبــر أن هــذا كثيــر، ضــع فــي إعتبــارك أنــه لــم يتــم إبــالغ جميــع 
الحــاالت إلــى قاعــدة البيانــات. وســيكون مــن المســتحيل تســليط 
يجــدر  ذلــك،  ومــع  واحــد.  وقــت  فــي  الحــاالت  جميــع  علــى  الضــوء 
محاولــة لفــت إنتبــاه العالــم إلــى بعضهــا علــى األقــل، علــى أمــل أن 

تتوقــف قائمــة قاعــدة البيانــات عــن النمــو فــي وقــت قريــب جــدًا.

ــدأ  الحديــث عــن األئمــة األويغــور فــي اإلحتجــاز، ال يمكــن للمــرء أن يب
دون ذكــر الشــيخ عابديــن أيــوب.

وهــو عالــم دينــي محتــرم ومعــروف مــن أتــوش كمــا هــو مذكــور فــي 

التظاهر على إعتقال اإلمام عابدين أيوب وسجناء رأي 
آخرين )من فيسبوك(.
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ملفــه الشــخصي لقاعــدة البيانــات، يبلــغ اآلن أكثــر مــن تســعين عاًمــا. 
لقــد كان بالفعــل قرابــة التســعين عندمــا تــم القبــض عليــه فــي عــام 
2017. بالنســبة للســلطات لــم يكــن هنــاك شــيء غيــر عــادي فــي إتهــام 
هــذا الرجــل بالتطــرف. ال عمــره، وال حقيقــة أنــه كان إمامــًا رســميًا 
اإلســالمية  المؤسســات  فــي  ُيــدرس  وكان  الرســمية،  للمســاجد 
“الرســمية”. ولــم يتلــق أقاربــه فــي الخــارج أي أخبــار منــه منــذ ســنوات. 
واألمــر األكثــر إثــارة للقلــق هــو أن الشــيخ أيــوب كان لديــه مشــاكل 
التــي تمكــن أقاربــه مــن معرفتهــا عــن  صحيــة كبيــرة وآخــر األخبــار 
دخولــه فــي المستشــفى. وغنــي عــن القــول إن المــرء لــن يجــد أي خبــر 
يتعلــق بأعمــال التطــرف التــي قــام بهــا عابديــن أيــوب. ولذلــك يمكــن 
القــول إن “جريمتــه” الوحيــدة كانــت أن يكــون شــخصًا رئيســيًا فــي 
الحفــاظ علــى التقاليــد الدينيــة لألويغــور، ربمــا مــع إضافــة صغيــرة 
لوجــود أقــارب فــي الخــارج )وهــو مــا يكفــي إلــى حــد كبيــر لإلحتجــاز فــي 

تركســتان الشــرقية(.

 وفــي بعــض األحيــان، وبــكل بســاطة، ال يبقــى أي أمــل. كان ذلــك 
فــي أغســطس 2020 عندمــا وصلــت أخبــار مدمــرة عــن إمــام بــارز آخــر، 
محمــد أميــن يونــس مــن خوتــان. وفــي ذلــك الوقــت علمنــا بأنــه توفــي 
فــي الســجن فــي وقــت ســابق مــن ذلــك العــام عــن عمــر يناهــز 56 

عامــا. وكان محتجــزًا منــذ 2016.

مــن الواضــح أن الحــزب الشــيوعي الصينــي يســتهدف أشــخاصًا مثلــه 
تمامــًا. متعلــم جيــدًا، ومحترمــًا مــن قبــل مجتمعــه، وبعبــارة أخــرى، 
مؤثــرًا للغايــة، وبالتالــي خطــرًا علــى النظــام. وفــي حالــة محمــد أميــن 
يونــس، علــى خــالف قضيــة عابديــن أيــوب، لــم ُيعــَط أي ســبب رســمي 
إلحتجــازه. وهــذا أمــر الفــت للنظــر ألن الرســالة التــي تقــف وراءهــا 
يمكــن تفســيرها علــى أنهــا “يكفــي أن تمــارس دينــك لتصبــح عدونــا. 
ــى أي شــخص”.  ــا تجــاه أعــداء األمــة إل ــا أن نشــرح أفعالن ليــس علين
وســواء كان األمــر أكثــر قســوة مــن وصــف أســتاذ فــي التســعين مــن 
عمــره بأنــه متطــرف خطيــر أم ال، فــإن التأثيــر هــو نفســه. لقــد فقــدت 

إحياء ذكرى اإلمام يونس 
على تويتر.

آخــر  شــخصًا  المضطهــدة  األمــة 
كان مــن الممكــن أن يجلــب بعــض 
علــى  شــعبه  لبعــض  العــزاء 

األقــل.

هيــروالم  إلــى  اآلن  وباإلنتقــال   
المــكان  هــو  هــذا  فــإن  تورغــون، 
الســريالية  فيــه  تبلــغ  الــذي 
اإلمــام  هــذا  ذروتهــا.  الصينيــة 
مــن كورغــاس، المحتجــز منــذ عــام 
الســجن  عقوبــة  يقضــي   ،2008
دينيــًا  مدرســًا  كان  ألنــه  المؤبــد 
لــم  أنــه  لنفتــرض  قانونــي”.  “غيــر 

رســميًا  معتمــدًا  إمامــًا  يكــن 

يكــن لديــه ترخيــص لتعليــم الديــن. ومــع ذلــك، مــا الــذي كان يمكــن أن 
يتغيــر مثــل هــذا الترخيــص لــو كان مئــات األئمــة “القانونييــن” يعانــون 
أيضــًا ويموتــون أثنــاء اإلحتجــاز؟ مــاذا يعنــي، وفقــًا للحكومــة، أن تكــون 
ــًا” فــي الصيــن؟ وإذا كان جميــع اآلخريــن الذيــن  ــًا “قانوني معلمــًا ديني
عوقبــوا  فلمــاذا  “قانونييــن”،  مختلفــة  احتجــاز  مرافــق  فــي  اختفــوا 
أيضــًا؟ قــد يطــرح البعــض أيضــًا الســؤال عمــا إذا كان كونــك معلمــًا 
غيــر مرخــص يســتحق حقــًا حكمــًا بالســجن مــدى الحيــاة، لكننــي أعتقــد 
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  رؤيــة  علــى  ينطبــق  الســؤال ال  هــذا  أن 

للعالــم.

 هنــاك العديــد مــن األســئلة األخــرى التــي يجــب طرحهــا، والعديــد 
ــا.  مــن الشــخصيات الدينيــة األخــرى التــي يمكــن عــرض قضاياهــا هن
هنــاك مجموعــة غيــر رســمية مــن النشــطاء تركــز علــى جمــع البيانــات 
مــن  المزيــد  تظهــر  أن  ونأمــل  والقــادة،  الديــن  بعلمــاء  المتعلقــة 
الشــهادات. وقــد خــدم األشــخاص المعنيــون مجتمعاتهــم لفتــرة 
ــا اآلن إلظهــار إحترامنــا لهــم مــن خــالل ســرد  طويلــة. لقــد حــان دورن

قصصهــم للعالــم.

ترجمة/ رضوى عادل
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هل تمارس الصين ضغوطا على تركيا
وتربط لقاحات كورونا بملف األويغور؟

بقلم/ إسماعيل جمال

إسطنبول– “القدس العربي”: في وقت مبكر، أعلنت 
تركيا أنها سوف تكون من أوائل الدول التي ستحصل على 
اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، لكنها اليوم تواجه 
صعوبات في عمليات التسليم ما أثار الشكوك وفتح الباب 
واسعًا أمام الكثير من التساؤالت أبرزها حول ما إن كانت 

الصين تمارس ضغوطًا على تركيا وتحاول ربط ملف األويغور 
المعقد بلقاحات كورونا.

األويغور في تركيا خالل وقفة للمطالبة باإلفراج عن أقربائهم المحتجزين في الصين- أرشيف
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وبحســب تصريحــات ســابقة للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ووزيــر 
ــة  ــا ســوف تحصــل -فــي المرحل ــن قوجــه، فــإن تركي الصحــة فخــر الدي
األولــى- علــى 50 مليــون جرعــة مــن لقــاح كورونــا الصينــي، علــى أن 
تتوصــل التفاقيــات جديــدة للحصــول علــى كميــات أكبــر فــي أقــرب 

وقــت ممكــن.

العــام الماضــي، وصلــت أول دفعــة مــن  وفــي نهايــة كانــون األول 
اللقــاح الصينــي إلــى تركيــا وبلغــت 3 مالييــن جرعــة، قبــل أن تصــل 
تشــير  حيــث  الماضــي،  الثانــي  كانــون  نهايــة  تباعــًا  الثانيــة  الدفعــة 
التقديــرات إلــى أن إجمالــي مــا وصــل تركيــا حتــى اآلن لــم يتجــاوز الـــ10 
مالييــن جرعــة مــن أصــل قرابــة 50 مليونــا تــم االتفــاق عليهــا بيــن 

البلديــن.

وهــذه الوتيــرة فــي التســليم ال تؤشــر علــى اإلطــالق علــى إمكانيــة أن 
تصــل 100 مليــون جرعــة لتركيــا بحلــول نيســان/أبريل المقبــل بحســب 
تصريــح ســابق لوزيــر الصحــة التركــي تحــدث فيــه لصحيفــة محليــة عــن 
أن بــالده ســوف تســتلم 100 مليــون جرعــة بحلــول هــذا التاريــخ الــذي 

بــات قريبــًا.

مــن  الكثيــر  التركيــة  المعارضــة  طرحــت  األرقــام،  هــذه  علــى  وبنــاء 
تتعــرض  كانــت  إن  مــا  حــول  تركــزت  الحكومــة  علــى  التســاؤالت 
مــا  وحــول  األويغــور،  مقابــل  اللقاحــات  لتســليم  صينيــة  لضغــوط 
إن كانــت الحكومــة التركيــة قــد رضخــت بالفعــل لبعــض الضغــوط 
أو  مطلوبيــن  تســليم  ومنهــا  األويغــور  بملــف  المتعلقــة  الصينيــة 
عــدم ممارســة ضغــوط سياســية علــى بكيــن لوقــف انتهاكاتهــا ضــد 

تركيــا. الحــد مــن نشــاطهم فــي  أو  األويغــور األتــراك 

وعلــى الرغــم مــن أن الصيــن صادقــت، مؤخــرًا، بشــكل نهائــي علــى 
اتفاقيــة تبــادل تســليم المطلوبيــن مــع تركيــا، إال أن األخيــرة مــا زالــت 
تماطــل حتــى اليــوم فــي التوقيــع علــى االتفاقيــة التــي كان يتوقــع أن 
يصــادق عليهــا البرلمــان التركــي فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، حيــث 
اتهمــت بالســابق المعارضــة التركيــة الحكومــة بالرضــوخ لضغــوط 
ــة مــن أجــل تســليم أويغــور لبكيــن،  ــة للمصادقــة علــى االتفاقي صيني
إال أن الحكومــة نفــت ذلــك، ولــم تمــرر االتفاقيــة بالفعــل حتــى اليــوم.

وفــي تصريــح ســابق، قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جــاوش أوغلــو 
إن المصادقــة علــى اتفاقيــة تبــادل تســليم المطلوبيــن مــع الصيــن 
األويغــور  مــن  أفــرادًا  ســترحل  تركيــا  أن  تعنــي  ال  تمــت  وإن  “حتــى 
هــذه  إن  القــول  العــدل  مــن  “ليــس  أنــه  علــى  مشــددًا  للصيــن”، 

ترحيــل هــذه األقليــة”. االتفاقيــة هدفهــا 

كمــا نفــت تركيــا بشــكل قاطــع تقاريــر نشــرتها صحــف دوليــة عــن أنهــا 
رحلــت عشــرات مــن األويغــور كانــوا محتجزيــن فــي مراكــز الترحيــل إلــى 
الصيــن عبــر دولــة ثالثــة هــي طاجكســتان. وقبــل أيــام، أصــدرت وزارة 
الداخليــة بيانــًا رســميًا نفــت مــن خاللــه إعــادة مجموعــة مــن األويغــور 

إلــى الصيــن، بســبب دخولهــم تركيــا بجــوازات ســفر مــزورة.

وجــاء فــي بيــان دائــرة الهجــرة التابعــة للــوزارة: “مزاعــم ترحيــل أتــراك 
األويغــور إلــى الصيــن لدخولهــم )تركيــا( بجــوازات ســفر مــزورة عاريــة 
عــن الصحــة”، مشــيرة إلــى أن المجموعــة التــي تحدثــت عنهــا منصــات 
أتاتــورك  مطــار  وصلــوا  شــخصًا،   11 تضــم  االجتماعــي  التواصــل 
بمدينــة إســطنبول فــي 29 ديســمبر/ كانــون األول 2018 و”بعــد إجــراء 
أتــراك األويغــور،  التحريــات الالزمــة بحقهــم تبّيــن أنهــم مــن أقليــة 

وُســمح لهــم بدخــول تركيــا، بتعليمــات صــادرة عــن الــوزارة”.

ورغــم ذلــك، مــا زالــت المعارضــة التركيــة بتوجهاتهــا المختلفــة توجــه 
اتهامــات قاســية للحكومــة بالتخلــي عــن األويغــور الذيــن يعتبــرون 
مــن أصــول تركيــة ويتحدثــون لغــة قريبــة منهــا. وتتزامــن اتهامــات 
تركيــا  فــي  يعيشــون  الذيــن  األويغــور  تصعيــد  مــع  المعارضــة 
لتحركاتهــم إلبــراز قضيتهــم للعالــم للضغــط علــى الصيــن مــن جانــب، 
ولمنــع تركيــا مــن تســليم أي منهــم للصيــن حيــث يقولــون إن بكيــن 

تمــارس ضغوطــًا هائلــة علــى أنقــرة لتســليمهم.

ويعيــش قرابــة 50 ألــف مــن األويغــور فــي تركيــا، نجحــوا خــالل العقــود 
الماضيــة فــي الوصــول إليهــا بطــرق مختلفــة خاصــة فــي الســنوات 
إجراءاتهــا ضدهــم، وفــي  الصيــن مــن  التــي صعــدت فيهــا  األخيــرة 
األيــام األخيــرة نظمــوا تظاهــرات شــبه يوميــة أمــام الســفارة الصينيــة 
أنقــرة وقنصليتهــا فــي إســطنبول للمطالبــة بمعرفــة مصيــر  فــي 

أقاربهــم فــي الصيــن.

وفــي ظــل هــذه المعطيــات، تبــدو الحكومــة التركيــة أمــام خيــارات 
صعبــة، فهــي مــن جانــب بحاجــة إلــى أكبــر كميــة ممكنــة مــن لقاحــات 
ومصالحهــا  عالقاتهــا  علــى  والحفــاظ  وقــت،  أقــرب  فــي  كورونــا 
االقتصاديــة المتزايــدة مــع الصيــن، ومــن جهــة أخــرى الوقــوف بجانــب 
مــن  واســعة  لشــريحة  بالنســبة  يعتبــرون  الذيــن  األيغــور  أتــراك 
الشــعب التركــي قضيــة وطنيــة يمكــن أن تثيــر الشــارع ضــد الحكومــة 

لــو ثبــت بالفعــل أنهــا ســلمت أفــرادًا منهــم للصيــن.

ورغــم ممارســة الصيــن ضغوطــًا أخــرى علــى الحكومــة التركيــة مــن 
أجــل عــدم إبــراز ملــف األويغــور المتصاعــد عالميــًا، مــا زالــت وكالــة 
تبــرز  المختلفــة  الحكوميــة  اإلعــالم  ووســائل  الرســمية  األناضــول 
بشــكل شــبه يومــي أخبــارًا وتقاريــر حــول معانــاة األيغــور واالنتهــاكات 
ــة اســتجابة  الصينيــة ضدهــم، وهــو مــا يظهــر بشــكل أوضــح صعوب
الحكومــة التركيــة للضغــوط الصينيــة فــي ملفــات معقــدة وحساســة 

بالنســبة للشــعب التركــي.

فــي  المتبعــة  سياســتها  التركيــة  الحكومــة  تواصــل  أن  ويتوقــع 
األمريــن  بيــن  الموازنــة  محاولــة  فــي  والمتمثلــة  األخيــرة  الســنوات 
ــة بملــف األيغــور وهــي  ــة الصيني ــر العالقــات التركي وعــدم ربــط مصي
سياســة نجحــت ولــو جزئيــًا خــالل الســنوات الماضيــة، وال يعــرف إلــى 
أي مــدى يمكــن أن تنجــح هــذه السياســة خــالل األشــهر والســنوات 

المقبلــة.
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سياسات » شي« الديكتاتورية
والطريق نحو تمزيق الصين

بقلم: د/ عز الدين الوردانى 
كاتب متخصص في شؤون تركستان الشرقية

محاولتهــا  فــي  الصيــن  مبــدأ  هــو  ذلــك  ونظامــان،  واحــدة  صيــن   
الســتيعاب هونــج كونــج ومحاولــة توحيــد تايــوان التــي انفصلــت عــن 
الحــزب الشــيوعي علــى الســلطة فــي  الرئيســى بعــد ســيطرة  البــر 
الصيــن عــام 1949م ؛ ومــن المفتــرض أن تحتــرم الصيــن المبــدأ الــذى 
أعلنتــه وتُقــدم علــى سياســات جاذبــة تشــجع ســكان البلديــن علــى 
للحــزب  العنيفــة  الخرقــاء  السياســات  لكــن  الصيــن.  مــع  االندمــاج 
الشــيوعى الصيــن، وباألخــص منــذ قــدوم شــي جيــن بينــغ للســلطة 
عــام 2013م واتباعــه سياســات عنيفــة ديكتاتوريــة ليــس تجــاه تايــوان 
وهونــج كونــج فحســب بــل فــي عمــوم الصيــن وفــى مناطــق األقليــات 
العرقيــة بصفــة .خاصــة كالتبــت و تركســتان الشــرقية التــي يعــرف 
العالــم مــدى بشــاعة مــا يجــرى بهــا مــن انتهــاكات ممنهجــة تفــوق 

الوصــف.                                                                            

 فــي تعاملــه مــع ملــف تايــوان نرصــد تحرشــات عديــدة تدفــع نحــو 
طائراتهــا  إرســال  علــى  الصيــن  دأبــت  2020م  العــام  فــي  التوتــر، 
الحربيــة بكثافــة نحــو مناطــق تعــرف وســائل الدفــاع الجــوي التايوانــي 
ــة  ــرة فــي 23/1/2021م وذلــك فــي محاول ــة عشــر طائ وتكــرر ذلــك بثالث
للضغــط علــى الجزيــرة وزعزعــة معنوياتهــا. وقــد دفــع ذلــك تايــوان 
لزيــادة ميزانيــة الدفــاع %10 واعتمــاد خطــط واســتعدادات للدفــاع 

عــن الجزيــرة ضــد أي هجــوم مــن الصيــن.

 تــم رصــد زيــادة ملحوظــة فــي الهجمــات المعرفيــة علــى المجتمــع 
المضللــة  والمعلومــات  والدعايــة  القرصنــة  عبــر وســائل  التايوانــي 
وذلــك فيمــا يعــد حربــا نفســية تســتهدف إضعــاف معنويــات شــعب 
قســري  توحيــد  مــن  الصيــن  تريــده  بمــا  للتســليم  ودفعــه  تايــوان 
للجزيــرة المتمتعــة بالديموقراطيــة. يضــاف إلــى ذلــك تصريحــات “لــى 

كــه تشــيانج” حــول تايــوان فــي دورة البرلمــان الصينــى 3/2017م. 

فــي  عكســية  بنتائــج  أتــت  المتغطرســة  الصيــن  سياســة  أن  غيــر   
المجتمــع التايوانــي، إذ أجريــت دراســات واســتطالعات رأي عديــدة 
دراســة  منهــا:  الصيــن  نحــو  التايوانــي  الشــعب  توجهــات  لرصــد 
الــرأي  مؤسســة   ، 9/2020م  فــي  الوطنيــة”  تشنغتشــي   “ جامعــة 
التايوانــي.  القومــى  األمــن  مســح  10/2020م،  التايوانيــة  العــام 
ــرأي العــام التايوانــي غيــر المؤيــدة  أظهــرت النتائــج تزايــد اتجاهــات ال
بالوحــدة  واالهتمــام  الدعــم  وتراجــع  فيهــا  الثقــة  وضعــف  للصيــن 
معهــا، وتصاعــد مشــاعر الهويــة التايوانيــة المســتقلة ودعــم خيــار 
عينــات  أظهــرت  حيــث  بــه؛  المرتبطــة  المخاطــر  رغــم  االســتقالل 

الدراســة النســب اآلتيــة: %83 يعتبــرون أنفســهم تايوانييــن وليســوا 
صينييــن أو تايوانييــن صينييــن وكانــت النســبة فــي العــام الســابق 
2019م %70. نســبة %77,6 مســتعدون للقتــال إذا مــا غــزت الصيــن 
الصيــن  غــزت  لــو  حتــى  االســتقالل  ســيدعمون   48,73% الجزيــرة. 
الجزيــرة. باإلضافــة لدعــم الغالبيــة لسياســات الرئيســة “ تســاي” 

االســتقاللية. التوجهــات  ذات 

 إن الديكتاتــور بصفــة عامــة لديــه رغبــة محمومــة للســيطرة وبســط 
القمعيــة  سياســاته  أن  ورغــم  التفاصيــل  أدق  علــى  حتــى  النفــوذ 
العنيفــة  تنتــج مــن المشــاكل أكثــر ممــا تقــدم مــن الحلــول إال أنــه 
ال يكــف عــن اســتخدامها الفتقــاده القــدرة علــى اإلقنــاع وتفضيلــه 
الصيــن  أن  والشــك  قناعاتــه،  تغييــر  علــى  لحملــه  اآلخــر  إرهــاب 
الســلبية  االتجاهــات  تعــزز  تايــوان  تجــاه  العدائيــة  بسياســتها 
ــوان، كمــا  ــدى شــعب تاي ــة ل ــار الوحــدة الطوعي ضدهــا وستخســر خي
أن السياســات اإلرهابيــة للصيــن وانتهاكاتهــا الممنهجــة لحقــوق 
اإلنســان فــي التبــت وتركســتان الشــرقية وهونــج كونــج ومنغوليــا 
القســري  والدمــج  الوطنيــة  الهويــة  محــو  ومحاوالتهــا  الداخليــة 
لتلــك المناطــق وعــدم احتــرام هويتهــا الدينيــة والثقافيــة والحريــات 
السياســية، لــن يدعــم وحــدة الصيــن بــل هــي عوامــل خطيــرة تعــزز 

آجــال. أو  االنقســامات داخلهــا وتدفــع لتمزيــق الصيــن إن عاجــال 
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الصين وتركيا: ما يجمعهما وما يفرقهما

بقلم: نور علوان

للغايــة،  تقليديــة  المقربيــن  أصدقائهــا  اختيــار  فــي  تركيــا  معاييــر   
وأسســها مبنيــة علــى الروابــط العرقيــة والثقافيــة والدينيــة، وتشــمل 
فــي الغالــب الــدول التــي امتــدت إليهــا حــدود اإلمبراطوريــة العثمانيــة 
وتركــت فيهــا شــواهد ماديــة ومعنويــة منــذ ذلــك التاريــخ، وال شــك 
أيًضــا أن المصالــح والضــرورات االقتصاديــة تفــرض وزنهــا الخــاص 
فــي تلــك الحســابات، مــن حيــن آلخــر، أكثــر مــن المقاييــس االعتياديــة.

لكــن عنــد الحديــث عــن العالقــات التركيــة الصينيــة، فــإن المعادلــة 
تختلــف، فعلــى الرغــم مــن وجــود قرابــة عرقيــة بينهمــا، فــإن هــذه 
بــل  بيــن الجانبيــن كمــا هــو متوقــع،  لــم تقــرب المســافات  الصلــة 
وإلــى  معينــة،  مرحلــة  فــي  لكــن  وتعطلهــا،  تشــنجها  فــي  تســببت 
الالذعــة  والخطابــات  الحــادة  المواقــف  عــن  تخلــى كالهمــا  مــا،  حــد 
الهجوميــة، وجلســا إلــى الطاولــة إلبــرام اتفاقــات اقتصاديــة بمليــارات 

الــدوالرات.

عندمــا بــدأت العالقــات الرســمية بيــن تركيــا والصيــن عــام 1971، لــم 
يبــذل أي مــن الطرفيــن جهــوًدا عميقــة لتقويــة األواصــر، لكــن فــي 
ازدهــرت  فقــد  تحســًنا ملحوًظــا،  العالقــات  األخيــر شــهدت  العقــد 
التجــارة وازداد تدفــق االســتثمارات الصينيــة إلــى االقتصــاد التركــي، 
وكثــرت الزيــارات المتبادلــة والحــوارات البنــاءة بيــن الجانبيــن، ومــع 

ذلــك يأتــي هــذا التقــارب علــى قواعــد مهــزوزة بعــض الشــيء، لذلــك 
ــًزا أكبــر ممــا تتحملــه  فــإن كلمــة الصداقــة فــي هــذا الســياق تأخــذ حي

التوقعــات والمعطيــات، ال ســيما لــو فتحنــا ملــف األويغــور.

مالمح االهتمام

فــي شــهر ديســمبر/كانون األول الماضــي، وصــل أول قطــار شــحن 
قارتــي  عبــر  الســفر  مــن  أســبوعين  بعــد  الصيــن،  إلــى  تركيــا  مــن 
أوروبــا وآســيا وبحــري مرمــرة وقزويــن وخمــس دول )تركيــا وجورجيــا 
وأذربيجــان وكازاخســتان والصيــن(، قاطًعــا مســافة إجماليــة قدرهــا 

8693 كيلومتــًرا، وقيمــة شــحنة بلغــت نحــو 1.59 مليــون دوالر.

عنــد وصــول القطــار إلــى مدينــة شــيآن الصينيــة، احتفــل الجانبــان 
بحمــاس، وقــال الســفير التركــي لــدى الصيــن عبــد القــادر أميــن أونيــن: 
ــة  ــاء للعالقــات التاريخي “هــذه المناســبة الســعيدة تمثــل إعــادة إحي

ــا والصيــن”. بيــن تركي

بعــد  االســتيراد  فــي  لتركيــا  الثانــي  التجــاري  الشــريك  الصيــن  تعــد 
روســيا 

 من فراغ، فلطالما كانت 
ِ

مشروع السكك الحديدية الجديد لم يأت
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فــي  إســتراتيجي  اهتمــام  مركــز  تركيــا 
تركيــا  الخارجيــة  الصينيــة  السياســة 
مركــز اهتمــام إســتراتيجي فــي السياســة 
التاســع  القــرن  منــذ  الخارجيــة  الصينيــة 
عشــر، فقــد دعــا ســابًقا الفيلســوف تــان 
اإلنســانية”  “تعليــم  عملــه  فــي  ســيتون 
تركيــا  مــن  آســيوي  تحالــف  إنشــاء  إلــى 
مــن  الثانــي  النصــف  وفــي  الصيــن،  إلــى 
القــرن العشــرين، فــي نظريــة “العوالــم 
الثالثــة” لمــاو تســي تونــغ، أعطيــت تركيــا 
مكانــة مهمــة فــي إنشــاء حــزام أمنــي ضــد 

الســوفيتي. االتحــاد 

ومــع ذلــك، ففــي التســعينيات، أصبحــت 
معقــدة  وأنقــرة  بكيــن  بيــن  العالقــات 
دعمــت  فقــد  األويغــور،  قضيــة  بســبب 

النزعــة التركيــة  الحكومــات  جميــع 

االنفصاليــة لألويغــور، وفــي بدايــة األلفينيــات اتخــذ الرئيــس التركــي 
الســلطات  ممارســات  تجــاه  صارًمــا  موقًفــا  أردوغــان  طيــب  رجــب 
الصينيــة ضــد األقليــة المســلمة فــي إقليــم تركســتان الشــرقية الــذي 
تســيطر عليــه بكيــن منــذ عــام 1949، وتطلــق عليــه اســم “شــينجيانغ” 

أي “الحــدود الجديــدة”.

ووصلــت  الطرفيــن،  بيــن  والعطــاء  األخــذ  اســتمر  ذلــك،  ومــع 
الصيــن  تعــد  إذ  اإلســتراتيجية،  الشــراكة  مســتوى  إلــى  العالقــات 
الشــريك التجــاري الثانــي لتركيــا فــي االســتيراد بعــد روســيا، وعلــى 
مــدى الســنوات الثالثــة الماضيــة، اســتثمرت الســلطات الصينيــة 3 
مليــارات دوالر، وتخطــط لمضاعفــة هــذا المبلــغ عــام 2021، وذلــك 
باإلضافــة إلــى وجــود أكثــر مــن ألــف شــركة صينيــة تعمــل فــي تركيــا.

فــي األعــوام الســابقة، اتضحــت مالمــح التقــارب عــام 2018، عندمــا 
انخفضــت قيمــة الليــرة التركيــة بنســبة %40 وســط أزمــة العالقــات 
بيــن أنقــرة وواشــنطن، وقدمــت حينهــا بكيــن لتركيــا قرًضــا بقيمــة 
3.6 مليــار دوالر، وال شــك أيًضــا أن مشــاريع بكيــن االســتثمارية فــي 
البنيــة التحتيــة التركيــة، أحــد أهــم األمثلــة علــى االنفتــاح بيــن الجانبيــن، 
حيــث تمتلــك الشــركات الصينيــة %65 مــن محطــة حاويــات كومبــورت 
)Kumport( فــي إســطنبول، وكذلــك %51 مــن جســر الســلطان ســليم 
يافــوز، كمــا تبرعــت بمبلــغ 1.7 مليــار دوالر لمحطــة هونوتلــو لتوليــد 
الطاقــة الحراريــة فــي البحــر األبيــض المتوســط ، التــي مــن المقــرر أن 
تلبــي %3 مــن احتياجــات تركيــا مــن الكهربــاء، وخــالل تنفيــذ مشــروع 

طريــق الحريــر، تلقــت تركيــا أيًضــا 5 مليــارات دوالر مــن الصيــن.

شــركة  مــن  الصينيــة  التكنولوجيــا  أنظمــة  حصــة  ازدادت  وكذلــك 
هــواوي العمالقــة فــي الســوق التركيــة بيــن األعــوام )2019-2017( مــن 
ــة أخــرى مثــل  ــا صيني ــى %30، كمــا اســتحوذت شــركة تكنولوجي %3 إل
 ،2016 التركيــة عــام   )Netaş( 48 مــن شــركة االتصــاالت% ZTE علــى 
وهــي الشــركة التــي تديــر مشــاريع ضخمــة مثــل أنظمــة االتصــاالت 

فــي مطــار إســطنبول ورقمنــة البيانــات الصحيــة الوطنيــة.

ــا فــي عــدد مــن المشــاريع االقتصاديــة ذات  تــؤدي الصيــن دوًرا مركزًي
الــوزن الثقيــل فــي تركيــا، مثــل منصــة التجــارة اإللكترونيــة “ترينــد يــول 

أنتجــت  فقــد  أيًضــا،  الدفــاع  قطــاع  إلــى  التعــاون  مجــاالت  امتــدت 
فــي  المتخصصــة   )Roketsan( “روكتســان”  التركيــة  الدفــاع  شــركة 
صــاروخ  غــرار  علــى  يلدريــم  صــاروخ  والقذائــف  الصواريــخ  صناعــة 
B-611 الباليســتى الصينــي، وفــي عــام 2013، أبرمــت تركيــا عقــًدا بقيمــة 
4 مليــارات دوالر مــع شــركة دفــاع صينيــة إلنشــاء نظــام صاروخــي 
بســبب  الحــق  وقــت  فــي  المناقصــة  ألغــت  أنقــرة  أن  إال  بالســتي، 
اســتياء حلفائهــا فــي الناتــو، لدواعــي أمنيــة وعســكرية، وألن الشــركة 
الالئحــة  علــى  مدرجــة  المشــروع  هــذا  عــن  المســؤولة  الصينيــة 
علــى  المفروضــة  العقوبــات  خرقهــا  بســبب  األمريكيــة  الســوداء 
إيــران، يضــاف إلــى مــا ســبق مشــاركة الجيــش الصينــي فــي منــاورات 

تركيــا فــي مدينــة أفســس عــام 2018. 

تــؤدي الصيــن أيًضــا دوًرا مركزًيــا فــي عــدد مــن المشــاريع االقتصاديــة 
مــن منصــة  امتــالك حصــة  ومنهــا:  تركيــا،  فــي  الثقيــل  الــوزن  ذات 
التجــارة اإللكترونيــة “ترينــد يــول” التركيــة، وتأســيس محطــة ثالثــة 
للطاقــة النوويــة لتكمــل محطــة “أك كويــو” التــي يقيمهــا الــروس فــي 

واليــة مرســين.

ونجــد أيًضــا يــًدا للصيــن فــي النظــام المالــي التركــي، فقــد ازداد حضــور 
المصــارف التركيــة فــي الصيــن مــن خــالل افتتــاح “أك بنــك” و”إيــش 
بنــك” و”غارانتــي”، وذلــك بخــالف اتفاقيــات االئتمــان، فقــد وقــع بنــك 
الزراعــة الحكومــي التركــي علــى اتفاقيــة ائتمــان بقيمــة 600 مليــون 
دوالر مــع بنــك التنميــة الصينــي عــام 2017 لتقديــم ضمانــات قــروض 
للشــركات الصينيــة، كمــا وقــع إكســيم بنــك التركــي علــى اتفاقيــة 
ائتمــان بقيمــة 350 مليــون دوالر مــع بنــك الصيــن الصناعــي والتجــاري 
)ICBC(، وأصــدر قرًضــا آخــر بقيمــة 140 مليــون دوالر إلــى بنــك وقــف 

الحكومــي التركــي الســتخدامه فــي التجــارة الثنائيــة.

و”عــام  الصيــن  فــي  تركيــا”  “عــام  ظهــر  الثقافــي،  الصعيــد  وعلــى 
اللغــة  لتعليــم  مخصصــة  مراكــز  انتشــار  مــع  تركيــا،  فــي  الصيــن” 
الصينيــة فــي تركيــا، وفــي اآلونــة األخيــرة، كرســت الصيــن طاقاتهــا 
االســتثمارية فــي بنــاء سلســلة مستشــفيات فــي المــدن الكبــرى 
بتركيــا التــي تتبنــى عالجــات الطــب الصينــي التقليــدي إلــى جانــب الطــب 

الحديــث. 
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لماذا كل هذا االهتمام؟

يمكــن  لكــن  دولــة،  كل  منظــور  بحســب  التقــارب  أســباب  تختلــف 
كالتالــي: وجمعهــا  تلخيصهــا 

نفوذ عالمي

يمثــل قــرب تركيــا الجغرافــي مــن أوروبــا والشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا أهــم دوافــع التقــارب الصينــي إليهــا، وتحديــًدا ألهــداف مبــادرة 
مجدهــا  إحيــاء  لبكيــن  ستســمح  التــي  الصينــي،  والطريــق  الحــزام 
الماضــي وتعزيــز حلمهــا بتأســيس شــبكة اقتصاديــة عالميــة تمنحها 
المزيــد مــن التأثيــر والســيطرة علــى تلــك األجــزاء مــن العالــم عبــر 

الســكك الحديديــة والطــرق البريــة.

وبحســب الباحــث السياســي ألتــاي أتلــي، فــإن اســتثمارات الصيــن 
الصيــن  والطريــق، ألن  للحــزام  التركيــة مهمــة  التحتيــة  البنيــة  فــي 
تحــاول إنشــاء شــبكة لوجســتية فــي شــرق البحــر المتوســط، كمــا 
تتابــع عــن كثــب التطــورات فــي الشــرق األوســط، حيــث تبحــث عــن 

فــرص إلعــادة اإلعمــار فــي ســوريا بعــد الحــرب. 

فــي المقابــل، تمثــل اإلســتراتيجية الصينيــة أحــد أهــداف تركيــا لعالقــة 
بتعزيــز  لهــا  الصيــن، ألنهــا تســمح  المــدى مــع  اقتصاديــة طويلــة 
نفوذهــا كمركــز قــوة عالمــي وليــس إقليمًيــا فقــط، فعلــى اعتبارهــا 
والشــرق  وأوروبــا  آســيا  بيــن  جســًرا سياســًيا واقتصادًيــا وثقافًيــا 
ومــن  منــه،  أمــًرا ال مفــر  المبــادرة  فــي  باتــت مشــاركتها  األوســط، 
إلــى  الوصــول  الصعــب  مــن  فســيكون  الصيــن  مــع  تعاونهــا  دون 
تلــك المجــاالت، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن تركيــا كقــوة صاعــدة، لهــا دور 

محــوري فــي نفــوذ الصيــن ولديهــا القــدرة علــى تغييــر قواعــد اللعبــة 
فــي سياســات هــذه المناطــق )الشــرق األوســط وأوراســيا وآســيا 

الوســطى(.

مصالح اقتصادية

فــي  األســاس  هــي  االقتصاديــة  المصالــح  أن  بوضــوح  نالحــظ 
العالقــات التركيــة الصينيــة، ال ســيما بالنســبة إلــى أنقــرة التــي تبــذل 
جهــوًدا جــادًة لتنويــع مصــادر وأدوات التمويــل الخارجــي، فمــع هبــوط 
التمويــل  تأميــن  فــإن  الرئيســية،  الدوليــة  العمــالت  مقابــل  الليــرة 

الخارجــي يمثــل أولويــة فــي األجنــدة التركيــة.

قصيــر  للتمويــل  كمصــدر  فقــط  الصيــن  إلــى  تركيــا  تنظــر  ال  لكــن 

األجــل مــن شــأنه أن يســاعد فــي إنقــاذ اقتصادهــا، إذ تحتــاج البــالد 
إلــى تصحيــح أوضاعهــا الماليــة فــي الوقــت الحالــّي وهــذا يتطلــب 
تحســين البنيــة التحتيــة الماديــة ورفــع القــدرات التكنولوجيــة ورفــع 
اإلنتــاج، وذلــك مــا تتوقــع تركيــا تحقيقــه مــن خــالل تدفــق المزيــد مــن 
االســتثمارات الصينيــة عبــر مبــادرة الحــزام والطريــق علــى المــدى 

الطويــل.

استبدال الغرب

ــرى أن  ــى: ت يحتمــل هــذا المحــور ثــالث وجهــات نظــر متناقضــة، األول
لــدى تركيــا والصيــن رغبــة مشــتركة فــي اســتبدال الغــرب، علــى اعتبــار 
أن التفاعــل بينهمــا أصبــح أكثــر كثافــة وســط تدهــور عالقاتهمــا مــع 
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الــدول الغربيــة، وتماشــًيا أيًضــا مــع مســاعي الصيــن فــي لعــب أدوار 
إلــى  وبالنظــر  المتحــدة،  للواليــات  منافســة  وعســكرية  اقتصاديــة 
هــذه الحجــة الواقعيــة فمــن الصعــب علــى الدولــة أن تــوازن بيــن قــوة 
عظمــى وحدهــا دون تحالــف أو تحالــف مــع دول أضعــف نســبًيا، لذلــك 
تشــكل بكيــن شــراكات علــى مســتويات مختلفــة مــع دول الشــرق 

ــا للقــوة والهيبــة العالميــة لواشــنطن. األوســط، تحدًي

زيــادة قوتهــا  أيًضــا علــى  وفــي الوقــت نفســه، بينمــا تعمــل تركيــا 
التحالفــات،  تلــك  فــي  رئيســية  أدوار  لعــب  خــالل  مــن  اإلقليميــة 
فإنهــا لــن تســمح لبكيــن فقــط بالنجــاح فــي توســيع مبــادرة الحــزام 
والطريــق إلــى أوروبــا والبحــر األبيــض المتوســط   والشــرق األوســط، 
الشــرق  فــي  واشــنطن  هيمنــة  تحــدي  فــي  أيًضــا  ســتدعمها  بــل 

األوســط.

ُيفســر  الدولتيــن  بيــن  التعــاون  أن  تــرى  الثانيــة  النظــر  لكــن وجهــة 
وليــس  االقتصاديــة،  المكاســب  خــالل  مــن  أساســي  بشــكل 
المصالــح السياســية أو المواقــف اإليديولوجيــة المناهضــة للغــرب، 
فعلــى الرغــم مــن أن العالقــات المتوتــرة مــع الغــرب ســاهمت فعــًلا 
علــى  ركــزت  األخيــرة  فــإن  وأنقــرة،  بكيــن  بيــن  التقــارب  تحقيــق  فــي 
ــا إلــى شــركاء مــن أجــل تنميتهــا  ــة، إذ تحتــاج تركي الجــدوى االقتصادي
فــي  رئيســي  كالعــب  والصيــن  الطويــل،  المــدى  علــى  االقتصاديــة 

لذلــك. خيــار طبيعــي  العالمــي  االقتصــاد 

ويمكــن دعــم هــذه النظريــة بالنظــر إلــى الخيــوط المتشــابكة بيــن 
تركيــا والغــرب، وتحديــًدا مــع أوروبــا فــي المجــال االقتصــادي، ففــي 
عــام 2019 كانــت تركيــا خامــس أكبــر شــريك تجــاري لالتحــاد األوروبــي، 
حيــث بلغــت صــادرات ســلع االتحــاد األوروبــي إلــى تركيــا نحــو 68.2 
مليــار يــورو، بينمــا قــدرت الــواردات مــن تركيــا مــا يقــارب 69.8 مليــار 
 138 نحــو  الســلع  فــي  البينيــة  التجــارة  إجمالــي  بلــغ  وبذلــك  يــورو، 
مليــار يــورو، وذلــك عــدا عــن الملفــات السياســية المشــتركة، وهــي 

المعطيــات التــي تشــير إلــى اســتحالة اســتبدال تركيــا بالصيــن.

أمــا وجهــة النظــر الثالثــة فتــرى أن تركيــا ال تبتعــد عــن الغــرب، بــل 
تتبــع نهــج االتحــاد األوروبــي فــي سياســاته الخارجيــة التــي تعمــل علــى 
ــة واالســتفادة مــن ازدهــار الصيــن وأدائهــا  ــع العالقــات الخارجي تنوي

القــوي فــي الســوق مــع تجنــب االعتمــاد المفــرط عليهــا.

أين العقدة؟

ــا لهــا أبعــاد  هــذا الزخــم ال يخفــي أن االســتثمارات الصينيــة فــي تركي
سياســية أيًضــا، إذ تســعى بكيــن إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة مــع 
أنقــرة بشــأن المســائل السياســية، خاصــة فيمــا يتعلــق باألويغــور، 
تقلــب  أن  يمكــن  التــي  الجانبيــن،  بيــن  تحدًيــا  األكثــر  القضيــة  وهــي 
البلديــن  بيــن  المتناميــة  والدبلوماســية  االقتصاديــة  العالقــات 
وتشــوه صــورة كل دولــة فــي عيــون األخــرى، فقــد انتقــدت تركيــا حملــة 
القمــع الصينيــة عــام 2009 علــى االحتجاجــات فــي منطقــة تركســتان 
الشــرقية، فقــد وصــف أردوغــان الحملــة الصينيــة بأنهــا “شــبه إبــادة 
التركيــة  الخارجيــة  وزارة  وصفــت   2019 عــام  فــي  جماعية”.والحًقــا 
المعســكرات الصينيــة القســرية بأنهــا تمثــل عــاًرا علــى اإلنســانية، 
ودعــت المجتمــع الدولــي واألميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو 
ــة إلنهــاء المأســاة اإلنســانية  ــى “اتخــاذ خطــوات فعال غوتيريــش، إل

في منطقة تركستان الشرقية”.

ومــن ثــم طــرأ تبــّدل علــى النهــج التركــي تجــاه قضيــة األويغــور، فقــد 
مــن  بــدًلا  المتأنيــة  واالســتجابة  المراقبــة  آليــة  الســلطات  اتبعــت 
إلقــاء خطابــات حــادة ومفاجئــة بشــكل عشــوائي، وهــو النهــج األكثــر 

عقالنيــة فــي الحفــاظ علــى عالقــات مســتقرة مــع أي دولــة.

لكــن مــا كان مقلًقــا بالفعــل هــو توقيــع الطرفيــن عــام 2017 اتفاقيــة 
تقضــي بتســليم المجرميــن حتــى لــو اعتبــرت الجريمــة المرتكبــة كذلــك 
فــي إحــدى الــدول فقــط، فقــد صادقــت الصيــن علــى هــذه االتفاقيــة 
قبــل شــهور معــدودة، وهــو المشــروع الــذي تســعى بكيــن مــن خاللــه 
إلــى ترحيــل صينييــن مــن أقليــة األويغــور لجــأوا إلــى تركيــا وتشــتبه 
بعــد  التركــي  البرلمــان  يصــادق  لــم  لكــن  اإلرهــاب،  فــي  بتورطهــم 
علــى االتفاقيــة الثنائيــة التــي مــن شــأنها أن تثيــر قلــق نحــو 50 ألــف 
شــخص مــن جاليــة اإليغــور فــي تركيــا وهــم األشــخاص الذيــن هربــوا 

مــن اضطهــاد الحــزب الشــيوعي منــذ عــام 1949.

النفــوذ  نتيجــة  المقلقــة  الخطــوة  هــذه  تأتــي  التحليــالت،  وبحســب 
االقتصــادي المتزايــد للصيــن علــى مــر الســنين، فقــد جعلــت تركيــا 
أكثــر اعتمــاًدا علــى األمــوال الصينيــة وأقــل التزاًمــا تجــاه مســؤولياتها 
والعالــم  التركيــة  العرقيــة  عــن  بالدفــاع  يتعلــق  فيمــا  اإلنســانية 
اإلســالمي بشــكل خــاص والمضطهديــن بشــكل عــام، ومــع ذلــك، 
االنتهــاكات  تجــاه  طويلــة  لفتــرة  الصمــت  تركيــا  التزمــت  إن  وحتــى 
الصينيــة بحــق األويغــور، فمــن الصعــب أن ننظــر إلــى الصيــن علــى 
أنهــا “صديقــة” تركيــا، مــع وجــود هــذا الملــف علــى الطاولــة، فالصمــت 
كلهــا  مفاتيحهــا  ســلمت  تركيــا  أن  يعنــي  ال  المؤقــت  التجاهــل  أو 

للصيــن بــكل راحــة وثقــة.

القــدرة  لديهمــا  تركيــا والصيــن  أن  البعــض  يــرى  أخــرى،  مــن جهــة 
عــدة  علــى  االتفــاق  خــالل  مــن  المشــكلة  هــذه  علــى  التغلــب  علــى 
حــدود حقــوق اإلنســان  التركــي لألويغــور ضمــن  الدعــم  بنــود مثــل 
الشــعائر  ممارســة  مــن  بدايــًة  لهــم،  الحمايــة  وتوفيــر  العالميــة 
الدينيــة إلــى التعليــم ومــا إلــى ذلــك، إضافــة إلــى تغييــر وجهــة نظــر 
مواطنيــن  إلــى  إرهابييــن  مــن  األويغــور  تجــاه  الصينيــة  الحكومــة 
ــز التنــوع الثقافــي والعرقــي، إال أن  صينييــن، ورؤيتهــم كفرصــة لتعزي
مــا نــراه علــى أرض الواقــع ال يشــير إلــى أن العالقــات تســير علــى مبــدأ 
التعــاون والحــوار والبنــاء اســتعاضًة عــن القتــال والعقــاب والهــدم، 
وإنمــا تســير علــى مبــادئ أساســها البراغماتيــة والعقالنيــة وليســت 

واإلنســانية. األخالقيــة  الدوافــع 
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المسلمون ُيقتلون
والعرب صامتون

لم تعد قضية مسلمي األويغور مسألة مخفية، كما 
كان يحدث في عالم الغيب التاريخي للدول السفاحة 
والمتعطشة لدماء البشر من العصور المظلمة، بل 
خطورة القضية أن ال أحًدا من الدول العربية خرجت 

يوما بالتنديد أو توجيه تحذير أو سؤال عما يجري 
لألقلية المسلمة في الصين، 

الكاتب : فايز الفايز
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لــم تعــد قضيــة مســلمي األويغــور مســألة مخفيــة، كمــا كان يحــدث 
فــي عالــم الغيــب التاريخــي للــدول الســفاحة والمتعطشــة لدمــاء 
البشــر مــن العصــور المظلمــة، بــل خطــورة القضيــة أن ال أحــًدا مــن 
الــدول العربيــة خرجــت يومــا بالتنديــد أو توجيــه تحذيــر أو ســؤال عمــا 
يجــري لألقليــة المســلمة فــي الصيــن، حتــى خرجــت الصحافــة الغربيــة 
وتكشــف  لتنــدد  والشــفافة  الرصينــة  اإلنســان  حقــوق  ومنظمــات 
حجــم الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي تعتمدهــا أذرع رســمية للدولــة 
فــي ارتــكاب جرائــم اإلبــادة ضــد شــعب األويغــور ذوي الحكــم الذاتــي، 
واإلعقــام المنهــج للنســاء بــال أي ذنــب، وســجن أكثــر مــن مليــون 
مســلم فــي جيــوب محروســة بذريعــة إعــادة تأهيلهــم وتثقيفهــم ألن 

منهــم متشــددون.

وصلــوا  أنهــم  أهلــه  يدعــي  عصــر  فــي  المأســاة  عــن  كثيــرا  قــرأت 
درجــة القداســة فــي حمايــة أرواح البشــر، وتهافتــت الــدول لصنــع أو 
اســتخدام لقــاح ومطاعيــم لحمايــة البشــرية مــن فيــروس كورونــا، 
ولكــن أحــًدا مــن الحكومــات العربيــة أو منظمــات الحقوقيــة فيهــا لــم 
تحــرك ســاكنا فيمــا يتعلــق بتلــك الفئــة مــن البشــر المســتهدفين 
ــاًء علــى ديانتهــم، وهــذا مــرض سياســي قاتــل يقــوده عباقــرة فــي  بن

علــم الحقــد والبغضــاء وكراهيــة اآلخــر.

وبعيــدا عــن العــرب، فقــد صــدر أخيــرا رأي قانونــي رســمي نشــر فــي 
بريطانيــا، وهــو رأي لمستشــار الملكــة اليزابيــث القانونــي أليســون 
أكشــن(  ليغــل  )جلوبــال  شــبكة  مــن  طلــب  علــى  بنــاًء  ماكدونالــد، 
وهــي منظمــة ناشــطة فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي القضايــا 
الجرائــم  يثبــت  الــذي  القانونــي  الــرأي  وقــع  وقــد  للحــدود،  العابــرة 
واالنتهــاكات ضــد األويغــور فــي وثيقــة مــن مئــة صفحــة تؤســس 
قدمــت  حيــث  الممنهــج،  اإلبــادة  لوقــف  قانونــي  مشــترك  لتحــرك 
الوثيقــة أدلــة علــى ضلــوع رســمي فــي عمليــات اســتعباد وتعذيــب 

واغتصــاب وإعقــام للنســاء، حســبما نقلــت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة.

اليــوم يجــد العــرب، الذيــن صمتــوا طويــال عــن مجــازر الحــروب التــي 
هنــاك  أن  لغزوهــا،  مبــرر  أي  عربــي دون  بلــد  مــن  أكثــر  فــي  وقعــت 
نســخة ثانيــة مــن مســلمي الروهينغــا فــي مينامــار، والذيــن تعرضــوا 
ألبشــع مــا يمكــن للخيــال اإلنســاني أن يتوقعــه، مــن حــرق البيــوت 
والبشــر وطــرد مئــات آالف المواطنيــن األصلييــن مــن أرضهــم وهــدم 
أي  مــن  تدخــل  أي  دون  وحقولهــم،  بيوتهــم  وتجريــف  مســاجدهم 
دولــة فــي العالــم، الــذي يقــوم ويقعــد لمقتــل مواطــن غربــي علــى يــد 
مســلم، مــع رفضنــا التــام لــكل الجرائــم أو المحــاوالت التــي تســتهدف 
المدنييــن واألبريــاء دون ذنــب مهمــا كانــت جنســياتهم أو أعراقهــم 

أو معتقداتهــم.

القضيــة ليســت مخفيــة علــى أحــد، بــل إن األمــم المتحــدة أصــدرت 
بيانــات »قلــق« بعــد تلقيهــا تقاريــر موثوقــة واردة مــن الصيــن عــن 
ألولئــك  ظهــره  العالــم  يديــر  ذلــك  ومــع  اإلنســانية،  الكارثــة  تلــك 
المســتضعفين، ومــن المعــروف أن تلــك الــدول فــي شــرق آســيا ال 
تعتــرف بالديانــات الثــالث كمؤســس للعقيــدة هنــاك، حيــث يغلــب 
للحجــر  تســجد  بمعتقــدات  ويســمحون  اإللحــادي  الفكــر  عليهــم 

والبقــر.

مــا يلــزم اليــوم هــو تحــرك علــى مســتوى عــال مــن قبــل الجامعــة 
العربيــة ومنظمــة العالــم اإلســالمي يؤســس لجبهــة مقاومــة ضــد 
هــذا الجنــون الرســمي الــذي تتبنــاه الســلطات هنــاك والوقــوف مــع 
االقصائيــة  السياســة  تلــك  رفــض  فــي  ســبقتنا  ومنظمــات  دول 
لبشــر، معتمديــن علــى قــول هللا تعالــى: »أنــه مــن قتــل نفســا بغيــر 
نفــس أو فســاّد فــي األرض فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا، ومــن أحياهــا 

فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا «.. فهــل مــن مجيــب.
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 روت معلمة كانت تعمل بمعســكرات اعتقال األويغور المســلمين 
فــي )تركســتان الشــرقية(، قصصــا “مروعــة” عــن انتهــاكات لحقــوق 

اإلنســان مــن قبــل الســلطات داخــل تلــك المعســكرات.

نــور  قلــب  المعلمــة،  قالــت  إن”،  إن  “ســي  لشــبكة  حديثهــا  فــي   
صديــق، إنهــا كانــت شــاهدة علــى أحــداث “مأســاوية” فــي معســكرات 
مــا ســمعته ورأتــه بنفســها كان  أن  اعتقــاالت األويغــور، مضيفــة 

مزعجــا للغايــة لدرجــة أنــه أصابهــا بالمــرض.

التعليــم  فــي  ُأجبــرت علــى قضــاء عــدة أشــهر  إنهــا  قالــت صديــق، 
 .2017 عــام  الشــرقية  تركســتان  فــي  لالحتجــاز  بمركزيــن 

 فــي اليــوم األول مــن وظيفتهــا التعليميــة الجديــدة فــي مركــز احتجــاز 
تديــره الحكومــة الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية، قالــت صديــق إنهــا 
شــاهدت جندييــن يحمــالن شــابة مــن األويغــور خــارج المبنــى علــى 

نقالــة.

وأردفــت: لــم تكــن هنــاك عالمــات الحيــاة فــي وجههــا. كان لــون خديهــا 
جافــا، ولــم تكــن تتنفــس.

بعــد ذلــك، أخبرتهــا شــرطية كانــت تعمــل فــي المخيــم أن المــرأة 
ماتــت بســبب نزيــف حــاد. 

كانــت هــذه القصــة األولــى بيــن العديــد مــن القصــص التــي كانــت 

يتباهون بقصص اإلغتصاب..
شهادة مفزعة من داخل معسكرات األويغور

الحرة / ترجمات - دبي

ترويهــا الشــرطية للمعلمــة صديــق خــالل مهمتهــا التــي اســتمرت 3 
أشــهر فــي المبنــى شــديد التحصيــن الــذي كان يــؤوي المحتجــزات مــن 

األويغــور.

فــي  بالتحقيــق  تكليفهــا  تــم  أنــه  الشــرطية  زعمــت  لصديــق،  وفقــا 
رؤســائها. قبــل  مــن  المعســكر  داخــل  االغتصــاب  تقاريــر 

الذيــن   تتشــابه مزاعــم صديــق مــع مزاعــم المعتقليــن الســابقين 
داخــل  الممنهــج  الجنســي  واالعتــداء  االغتصــاب  عــن  تحدثــوا 
الشــبكة  بحســب  الواســعة،  الصينيــة  االعتقــال  معســكرات 

األميركيــة.

إبــادة جماعيــة ضــد  ترتكــب  الصيــن  أن  األميركيــة  الحكومــة  تقــول   
قمعيــة  حملــة  خــالل  مــن  األخــرى  المســلمة  واألقليــات  األويغــور 
القســري  النســل  وتحديــد  والتعذيــب  الجماعــي  االعتقــال  تشــمل 

واإلجهــاض.

لكــن الحكومــة الصينيــة تنفــي ذلــك مــرارا، وقالــت فــي بيــان لـــ “ســي إن 
إن” إنــه “ال يوجــد مــا يســمى بـ”االعتــداء الجنســي الممنهــج والتعــدي 

علــى النســاء فــي تركســتان الشــرقية”.
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مقيدون بالسالسل

ــاد  ومــع ذلــك، قالــت صديــق إن ضابطــة الشــرطة وصفــت كيــف اعت
زمالؤهــا الذكــور علــى التباهــي بإغتصــاب النســاء.

 وقالــت صديــق مــن منزلهــا الجديــد فــي هولنــدا: عندمــا يشــربون فــي 
الليــل، كان رجــال الشــرطة يخبــرون بعضهــم البعــض كيــف قامــوا 

بإغتصــاب وتعذيــب الفتيــات.

الشــرقية  تركســتان  فــي  أوزبكــي،  أصــل  مــن  وهــي  نشــأت صديــق، 
وقضــت 28 عامــا بتدريــس طــالب المرحلــة االبتدائيــة الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 6 أعــوام و13 عامــا.

وفــي ســبتمبر 2016، قالــت إنهــا اســُتدعيت إلــى اجتمــاع فــي مكتــب 
أحــد  بداخــل  ســتعمل  أنهــا  وأخبرتهــا  ســايباغ  بمنطقــة  التعليــم 

األويغــور. معســكرات 

وبــدأت صديــق العمــل الجديــد فــي مــارس 2017، حيــث التقــت بطالبهــا 

 18  ُحكــم علــى رجــل أويغــوري أمضــى 
إضطرابــات  أثــر  الســجن  فــي  عامــًا 
غولجــا الداميــة فــي منطقــة )تركســتان 
بنفــس  أخــرى  بعقوبــة  الشــرقية(، 
وفقــًا  عنــه،  اإلفــراج  بعــد  المــدة 

. ل و لمســؤ

ــر 1997، قامــت الســلطات    فــي 5 فبراي
التــي  لإلحتجاجــات  عنيــف  بقمــع 
اندلعــت بســبب تقاريــر عــن إعــدام 30 
األويغــور  اإلســتقالل  نشــطاء  مــن 
فــي مدينــة غولجــا فــي محافظــة إيلــي 
مقتــل  عــن  أســفر  ممــا  القازاقيــة، 
لوســائل  وفقــًا  أشــخاص،  تســعة 
اإلعــالم الرســمية، علــى الرغــم مــن أن 
المجموعــات فــي المنفــى تقــدر العــدد 

.167 إلــى  يصــل  بمــا 

  في أعقاب ما يعرف بحادثة غولجا،

الجــدد، قائلــة: دخلــوا وأقدامهــم وأيديهــم مقيدة بالسالســل.

وأضافــت أنــه وبينمــا كنــت مهتمــة فــي شــرح الــدرس األول، اســتدرت 
للــوراء، ورأيــت دموعهــم تتســاقط، والمعتقــالت كــن يبكيــن بصــوت 

.
ٍ
عــال

إلــى  وصلــوا  الذيــن  الشــباب  المحتجزيــن  أن  إلــى  صديــق  وأشــارت 
مشــرقة  وبعيــون  والنشــاط  البدنيــة  باللياقــة  يتمتعــون  المراكــز 

والضعــف.  بالمــرض  يصابــون  مــا  ســرعان  لكنهــم 

أن  إن”  إن  “ســي  عليهــا  حصلــت  التــي  المســربة  الوثائــق  أظهــرت 
إطــالق اللحيــة أو ارتــداء الحجــاب مــن الممكــن أن يــؤدي بصاحبــه إلــى 

معســكرات إعتقــال األويغــور.

تزعــم الحكومــة الصينيــة أن المعســكرات هــي “مراكــز تدريــب مهنــي”، 
كجــزء مــن اســتراتيجية رســمية للقضــاء علــى التطــرف اإلســالمي 

وخلــق فــرص عمــل.

قضى 18 عاًما في السجن بعد حادثة غولجا.. 

حكم عليه بالسجن 18 عاًما مرة أخرى
عبد السالم روزي، “ سجين 5 فبراير”، تم إطالق سراحه 

عام 2016 ثم سجن عام 2019.

برج مراقبة حرس يرتفع على طول السياج المحيط بما ُيعرف رسمًيا باسم “ المركز 
المهني’’ في منطقة دابانتشنغ في أورومتشي، في منطقة )تركستان الشرقية(، 4 سبتمبر، 

.2018
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فيمــا بعــد بالســجن لمــدد طويلــة بتهــم ملفقــة مــن جانــب الســلطات 
الصينيــة لتورطهــم فــي أحــداث ذلــك اليــوم. وتشــير جماعــات حقــوق 
اإلنســان وجماعــات األويغــور فــي المنفــى إلــى الحــدث علــى أنــه مذبحــة 
غولجــا، مستشــهدة بتقاريــر تفيــد بــأن نحــو 200 مــن األويغــور ُأعدمــوا 

خــالل حملــة قمــع الحقــة.

 تــم القبــض علــى العديــد مــن ســجناء 5 فبرايــر الذيــن تــم اإلفــراج 
عنهــم منــذ ذلــك الحيــن فــي سياســة الســجن الجماعــي خــارج نطــاق 
القانــون التــي شــهدت إحتجــاز الســلطات لمــا يصــل إلــى 1.8 مليــون 
أويغــور وأقليــات مســلمة أخــرى فــي شــبكة واســعة مــن معســكرات 
ــل عــام 2017. بعــد قضــاء ســنوات  ــذ أوائ اإلعتقــال فــي المنطقــة من
طويلــة فــي الســجون، ُحكــم عليهــم بالســجن مــرة أخــرى وال يزالــون 

خلــف القضبــان اليــوم.

ــد الســالم روزي، مــن   ولقــد علمــت إذاعــة آســيا الحــرة مؤخــرًا أن عب
قــد  غولجــا،  مقاطعــة  فــي  حدياريــوزي،  ســوق  فــي  قوتانتــام  قريــة 
تعــرض للســجن مــرة أخــرى. وبعــد قضــاء 18 عامــا فــي الســجن، تــم 
إعتقالــه فــي مركــز “إعــادة التعليــم” التابــع لمدرســة الحــزب، ثــم ُحكــم 

عليــه بالســجن 18 عامــا فــي عــام 2019.

 بعــد وقــت قصيــر مــن بــدء حملــة اإلعتقــال الجماعــي فــي منطقــة 
الســجناء  وضــع  تــم   ،2017 عــام  أوائــل  فــي  الشــرقية  تركســتان 
الســابقين على رأس قائمة األشــخاص “المشــبوهين” - المرشــحين 
لمــا أســمته الســلطات “إعــادة التعليــم” كتعبيــر ألطــف. وقــد تــم 
إحتجــاز عــدد مــن ســجناء 5 فبرايــر الســابقين، بمــن فيهــم روزى، فــى 

االيــام االولــى مــن الحملــة.

“للتدريــب  المعســكرات هــي مراكــز  إن  قــال مســؤولون صينيــون   
المهنــي”، لكــن تقاريــر إذاعــة آســيا الحــرة وغيرهــا مــن وســائل اإلعــالم 
تظهــر أنــه يتــم اعتقــال محتجزيــن ســابقين فــي الغالــب ضــد إرادتهــم 
فــي ظــروف صعبــة وغيــر صحيــة، حيــث ُيجبــرون علــى تحمــل المعاملــة 

الالإنســانية والتلقيــن السياســي.

 وأثنــاء طلــب معلومــات عــن وضــع روزي، تحدثــت إذاعــة آســيا الحــرة 

مؤخــرًا مــع ضابــط شــرطة فــي قريــة آرال المجــاورة وقــال إنــه غيــر 
قــادر علــى تقديــم معلومــات عــن القضيــة.

 إال أن رئيــس مركــز شــرطة قريــة آرال أكــد فــي وقــت الحــق أن روزي 
“ُحكــم عليــه بالســجن 18 عامــا” فــي قضيــة “مرتبطــة بالسياســة”. 
وقــال إن روزى يقضــي حاليــًا عقوبتــه فــى مدينــة شــيخو فــي مقاطعــة 

تارباغاتــاي فــي مدينــة إيلــي.

 باإلضافــة إلــى ذلــك، كشــف الرئيــس أن أربعــة ســجناء ســابقين مــن 
5 فبرايــر مــن واليتــه القضائيــة قــد ُحكــم عليهــم بالســجن مــرة أخــرى 

بعــد أن أنهــوا فتــرة ســجنهم الســابقة.

إعادة اإلحتجاز بتهمة “جرائم واضحة”

علمــت إذاعــة آســيا الحــرة ألول مــرة بإعــادة إحتجــاز روزي فــي صيــف 
معســكرات  فــي  الموظفيــن  مــع  التحــدث  خــالل  مــن   2017 عــام 
اإلعتقــال المحليــة، الذيــن قالــوا إن معظــم المحتجزيــن كانــوا ســجناء 
الموظفــون  وقــال  بهــم.  ومشــتبه  ســابقين  ومحتجزيــن  ســابقين 
“المجرميــن  مــن  مجموعــة  ضمــن  كان  روزي  إن  الوقــت  ذلــك  فــي 
الخطيريــن نســبيًا” الذيــن تــم إعتقالهــم فــي أبريــل مــن ذلــك العــام.

 وحكــم علــى روزي للمــرة االولــى بالســجن 18 عامــًا فــي 1998 بعــد 
فتــرة مــن اإلعتقــال بعــد حــادث غولجــا. وقــد قضــى فتــرة عقوبتــه فــي 
الســجن رقــم 1 فــي أورومتشــي، عاصمــة إقليــم تركســتان الشــرقية، 
وُأفيــد أنــه ُأطلــق ســراحه فــي عــام 2016، لكنــه أعيــد اعتقالــه بعــد عــام 

تقريبــًا.

إحتجــاز  بإعــادة  الحــرة  الــذي علمــت فيــه وكالــة آســيا  الوقــت  فــي   
روزي، قــال مســؤول فــي المعســكر إن حوالــي 10 ســجناء ســابقين 
مــن ســجناء 5 فبرايــر كانــوا محتجزيــن فــي الموقــع بســبب “تهــم” 
ســابقة، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي مجموعــة أخويــة مــن الرجــال  
األويغــور المعروفــة بإســم “مشــرب” والمشــاركة فــي المظاهــرات

أو مســاعدة المشــاركين فيهــا. كمــا ُأجبــروا علــى التوقيــع علــى وثائــق 
باإلعتــراف بـــ “النــدم” علــى أفعالهــم.
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 وأكــد مســؤول ثــان فــي المعســكر فــي ذلــك الوقــت أن روزي ُحكــم 
عليــه بالســجن 18 عامــا فــي عــام 1998 بتهمــة “تقســيم البــالد وتوزيــع 
أغســطس  فــي  ســراحه  إطــالق  قبــل  للحكومــة”  مناهضــة  دعايــة 
2016. قــال المســؤول إن روزي أعيــد إحتجــازه ألن “جرائمــه” كانــت 
“واضحــة المعالــم”، وأنــه “أعلــن أنــه يفهــم خطــأه بشــكل أعمــق”، 

ــي وقعهــا. ــى رســالة األســف الت مشــيرًا إل

وخــالل المكالمــة، يمكــن ســماع رجــل ُيعتقــد أنــه روزي مــع ســجناء 
 “ دروســًا   “ يتلــوون  وهــم  فبرايــر   5 ســجناء  مــن  اخريــن  ســابقين 
يعلموهــم إياهــا العاملــون فــي المعســكر، بمــا فيهــا قســم الــوالء 

للصيــن، كجــزء مــن أنشــطتهم اليوميــة .

إعادة معاقبة السجناء السابقين

ووفقــًا لتقاريــر ســابقة، بــدأت موجــة مــن إعــادة معاقبــة الســجناء 
التطــرف”.  “مكافحــة  مــن حملــة  كجــزء   2014 مايــو  فــي  الســابقين 
وبــدأت الســلطات فــي تقييــم مــا إذا كان الســجناء الســابقون قــد 
الســابقة،  “اإلجراميــة”  طرقهــم  عــن  يتغيــروا”  “لــم  أو  “تغيــروا” 
وألقــت القبــض علــى أشــخاص اشــتبهت فــي أنهــم لــم يتــم إصالحهــم 

إصالحــًا شــاماًل فــي الســجن.

 ومــع ذلــك، أعيــد الحكــم علــى أعــداد كبيــرة مــن الســجناء الســابقين 
كاشــغر  بمحافظــة  ماكيــت  مقاطعــة  فــي  علنيــة  محاكمــات  فــي 
ومقاطعــة فيــزوات، علــى مــا يبــدو مــع القليــل مــن االهتمــام لمــن 

ُوصــف بأنــه “تغيــر” و “لــم يتغيــر”.

فــي الحملــة الحاليــة، يعتبــر األويغــور الذيــن ولــدوا فــي الســبعينيات 
خــاص،  بشــكل  خطيــرة”  “أجيــااًل  والتســعينيات  والثمانينيــات 
وبالتالــي يشــكلون نســبة كبيــرة مــن المحتجزيــن فــي المعســكرات 
والســجون. وقــد ولــد المشــاركون فــى أحــداث 5 فبرايــر عــام 1997 إلــى 
حــد كبيــر فــى الســبعينات. وفــي األيــام والشــهور التــي تلــت الحــادث، 
اعتقلــت الســلطات فــي غولجــا ليــس فقــط المشــاركين المباشــرين 

فــي األحــداث ولكــن أيًضــا الشــهود وشــركائهم وأصدقائهــم.

بنقــل  بــدأت  الشــرقية  تركســتان  ســلطات  أن  إلــى  األدلــة  تشــير   
المحتجزيــن مــن المعســكرات إلــى الســجون فــي أواخــر 2019، بعــد 
إتهــام المحتجزيــن بجرائــم خطيــرة وأحــكام طويلــة فــي محاكمــات 
ســرية بــدون أثــر ورقــي. وكان مــن بيــن المحكــوم عليهــم ســجناء 5 

روزى. مثــل  الســابقون  فبرايــر 

 وكان روزي يبلــغ مــن العمــر 22 عامــًا عندمــا ُحكــم عليــه بالســجن 
18 عامــًا فــي عــام 1998. وكان عمــره 43 عامــًا فــي عــام 2019 عندمــا 
ُحكــم عليــه بعقوبــة ثانيــة بالســجن 18 عامــًا. وقــد أمضــى ســنة واحــدة 
فقــط فــي منزلــه، ومــن غيــر المعــروف مــا إذا كان قــد تمكــن مــن 

الــزواج أو اإلنجــاب.

 التقريــر مــن قبــل شــهرت هوشــور إلذاعــة آســيا الحرة التابعــة لخدمة 
اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  كتبــه  األويغــور.  خدمــة  الترجمــة  األويغــور. 

ــز.  جوشــوا يب

ترجمة/ رضوى عادل
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تظهر األرقام الحكومية الصينية إنخفاضًا
حاًدا في معدل المواليد في تركستان الشرقية

وسط مزاعم متزايدة بارتكاب
“ اإلبادة الجماعية ” لألويغور

الصينيــة  الحكومــة  نشــرتها  التــي  الســكانية  اإلحصــاءات  تظهــر 
ــر  انخفاًضــا حــاًدا فــي معــدالت المواليــد فــي شــينجيانغ وســط تقاري
لألقليــات  الســكان  علــى  والســيطرة  الجماعيــة  االعتقــاالت  عــن 
ــة فــي المنطقــة. وتقلــص معــدل النمــو فــي المنطقــة بنحــو  العرقي
الثلثيــن فــي غضــون عاميــن ، بحســب األرقــام التــي اســتمرت حتــى عــام 

.2019

بيــن عامــي 2017 و 2019 ، انخفــض معــدل المواليــد فــي تركســتان 
ــا ، حيــث انخفــض مــن 15.88 فــي المائــة  الشــرقية إلــى النصــف تقريًب
لتقريــر  ، وفًقــا   2019 عــام  فــي  المائــة  فــي   8.14 إلــى   2017 عــام  فــي 

ســنوي أعــده المكتــب الوطنــي لإلحصــاء فــي الصيــن.

وفــي الوقــت نفســه ، انخفــض متوســط   المعــدل الوطنــي للصيــن 
ــرة. ــة فقــط فــي نفــس الفت بنحــو 2 فــي المائ

الســنوي  اإلحصائــي  الكتــاب  فــي  المفصلــة  األرقــام  نفــس  تظهــر 
الصينــي أن معــدل النمــو الســكاني فــي المنطقــة تقلــص بمقــدار 
الثلثيــن مــن عــام 2017 إلــى عــام 2019 ، حيــث انخفــض مــن 11.40 فــي 
ــة  ــى 3.69 فــي المائ ــة فــي العــام األول ، وإل ــى 6.13 فــي المائ ــة إل المائ

فــي العــام الثانــي.

جــون  تويتــر  وتصــوره مســتخدم  الــذي الحظــه   – االنخفــاض  يمثــل 

الصورة: ال بريز عبر فليكر.

ســتون – تغييــًرا ملحوًظــا فــي معــدل النمــو الســكاني الســابق فــي 
شــينجيانغ ، والــذي ظــل ثابًتــا مــن عــام 2010 إلــى عــام 2017 ، ويتــراوح 

بيــن 10 و 11 فــي المائــة.

يعكــس المعــدل النمــو الســكاني لــكل مــن مســلمي الهــان واألويغور 
فــي المنطقــة ، ممــا يشــير إلــى أن االنخفــاض في عدد ســكان األويغور 

قــد يكــون أكثــر حــدة ممــا تصــوره أرقــام المســؤولين ، علــى تويتر.

وبالمقارنــة ، انخفــض المعــدل الوطنــي للصيــن مــن 5.32 إلــى 3.34 
فــي المائــة مــن 2017 إلــى 2019.

بأنهــا  الصينيــة  الســلطات  وصفتهــا  التــي  الشــرقية،  تركســتان 
“منطقــة حكــم ذاتــي” فــي شــمال غــرب البــالد ، يبلــغ عــدد ســكانها 
ــا مــن مســلمي األويغــور. حوالــي 25 مليــون شــخص ، نصفهــم تقريًب

فــي ينايــر ، بدعــم مــن الدولــة جلوبــال تايمــز انتقــد التحليــل الــذي أجــراه 
الباحــث األلمانــي فــي الصيــن ، أدريــان زينــز ، الــذي أفــاد بانخفــاض عــدد 
الــوالدات الطبيعيــة وعمليــات التعقيــم القســري المزعومــة. وقالــت 
الصحيفــة إن البيانــات جــاءت مــن “مصــادر غيــر معروفــة” وأدت إلــى 
ــي  ــى ارتفــاع إجمال ــة ومنطــق ســخيف” ألنهــا أشــارت إل “نقــاط خاطئ
تــم نشــر   ، فــي عــدد الســكان فــي تركســتان الشــرقية. ومــع ذلــك 
مجموعــة البيانــات التــي كشــف عنهــا ســتون مــن قبــل الســلطات 
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ــة نفســها. الصيني

ادعاءات اإلبادة الجماعية

ضغــوط  وســط  المواليــد  معــدل  فــي  المفاجــئ  االنخفــاض  يأتــي 
دوليــة متزايــدة علــى بكيــن بســبب تقاريــر عــن اإلعتقــاالت الجماعيــة 
تركســتان  فــي  األويغــور  مــن  الســكان  علــى  القســرية  والســيطرة 

الشــرقية.

ظهــرت تقاريــر عــن زيــادة المراقبــة واالحتجــاز التعســفي الجماعــي 
فــي “معســكرات  األخــرى  العرقيــة  واألقليــات  األويغــور  لمســلمي 
ــة فــي عــام  إعــادة التثقيــف السياســي” مــن قبــل الســلطات الصيني
2017. وتقــدر مراكــز الفكــر والجماعــات الحقوقيــة أن مــا ال يقــل عــن 

مليــون مــن األويغــور قــد احتجزتهــم بكيــن.

عمليــات  بالتفصيــل  توضــح  تقاريــر  ظهــرت   ، الماضــي  يونيــو  فــي 
الســلطات  أجرتهــا  التــي  واللولــب  والتعقيــم  القســري  اإلجهــاض 

األويغــور. نســاء  علــى  الصينيــة 

معاملــة  الكنــدي  والبرلمــان  األمريكيــة  الحكومــة  مــن  كل  وصفــت 
“إبــادة جماعيــة”. بأنهــا  األويغــور  مــن  لســكانها  الصيــن 

نفــت بكيــن أي إســاءة معاملــة لســكانها مــن األويغــور. فــي األســبوع 
الماضــي ، رحــب وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي بمفوضــة األمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان لزيــارة تركســتان الشــرقية عقــب 
دعــوات مــن وزيــر الخارجيــة البريطانــي دومينيــك راب إلجــراء تحقيــق 

مســتقل فــي التقاريــر المتعلقــة باإلنتهــاكات الواســعة النطــاق.

جوهرهــا  فــي  تتعلــق  الشــرقية  بتركســتان  المتعلقــة  “القضايــا 
بمكافحــة اإلرهــاب العنيــف واإلنفصاليــة.” وقــال وانــغ فــي خطــاب 
يكــن  “لــم  المتحــدة.  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام 
هنــاك مــا يســمى باإلبــادة الجماعيــة أو العمــل الجبــري أو اإلضطهــاد 

الدينــي فــي تركســتان الشــرقية.”

أفــاد الصحفيــون األجانــب الذيــن حاولــوا التحقيــق فــي المعســكرات 
بمراقبــة شــديدة ومضايقــات مــن قبــل الســلطات فــي المنطقــة.

معسكر تركستان الشرقية. الصورة: المركز الدولي للسياسات اإللكترونية التابع لمعهد السياسة اإلستراتيجية 
األسترالي.
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»عمل أيدولوجي«.. كيف تقنع بكين األويغور
في الخارج بالعودة الحتجازهم؟

الحرة / ترجمات - واشنطن

اعتقلــت الســلطات الصينيــة شــابا مــن 
أيــام  بعــد  المســلمة  األويغــور  أقليــة 
مــن عودتــه مــن مصــر، حســب مــا نقلــه 

موقــع “راديــو آســيا الحــرة”.

باكيهاجــي  أن  األربعــاء،  الموقــع،  وذكــر 
أتــوش  منطقــة  مــن  المتحــدر  هيليــل، 
جنــوب غــرب إقليــم تركســتان الشــرقية، 
ــه تهمــة الدراســة فــي الخــارج. وجهــت ل

عبــد الرشــيد نيــاز، باحــث مســتقل مقيــم 
فــي تركيــا، كان يعيــش فــي مصــر، قــال 
هيليــل  إن  الحــرة،  آســيا  راديــو  لموقــع 
كان مــن بيــن خمســة آالف طالــب مــن 

عرقيــة األويغــور فــي مصــر طلبــت منهــم بكيــن العــودة إلــى بالدهــم، 
وكان يــدرس فــي جامعــة األزهــر بالقاهــرة.

وأكــد ضابــط فــي أتوشــي إلذاعــة آســيا الحــرة مــا قالــه نيــاز، وأشــار إلــى 
أن الســلطات الصينيــة قامــت “بعمــل أيديولوجــي” علــى أســرة هيليل 

إلقناعهــا بضــرورة إعــادة ابنهــا مــن مصــر.

وأضــاف “قلنــا لهــم أنــه ســيكون مــن الرائــع أن يتمكنــوا مــن إعادتــه، 
وأن لدينــا أشــياء نتحــدث عنهــا معــه، وأحضــروه إلينــا فــي غضــون 

أربعــة أيــام لالســتجواب األولــي”.

وأوضــح الضابــط إن هيليــل احُتجــز “بعــد ســبعة أو ثمانيــة أيــام مــن 
مــن  مزيــد  تقديــم  دون  بالســجن،  عليــه  وُحكــم  مصــر”  مــن  عودتــه 

التفاصيــل.

وتواجــه الصيــن اتهامــات متزايــدة بإســاءة معاملــة أقليــة األويغــور 
إبــادة  بارتــكاب  اتهامهــا  حــد  إلــى  وصلــت  أراضيهــا  فــي  المســلمة 

عرقيــة بحقهــم.

وفــي مواجهــة االنتقــادات الدوليــة المســتمرة، قــال وزيــر الخارجيــة 
لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  فــي  يــي،  وانــغ  الصينــي، 
المتحــدة عبــر الفيديــو “لــم يكــن هنــاك مــا يســمى باإلبــادة الجماعيــة 
أو العمــل الجبــري أو اإلضطهــاد الدينــي فــي تركســتان الشــرقية. 

الملتهبــة ملفقــة بدافــع الجهــل والتحيــز”. هــذه االتهامــات 

بكيــن  تتبعهــا  التــي  السياســات  مــن  حــذرت  قــد  تقاريــر  وكانــت 
الســترجاع األويغــور لحدودهــا أو عــدم تجديــد جــوازات ســفرهم خوفــا 

ينتظرهــم. الــذي  االضطهــاد  مــن 

وتدعــي الصيــن بأنهــا تضــم األويغــور فــي معســكرات للتدريــب بحجــة 
الحــد مــن التطــرف، إال أن ناشــطين أكــدوا بأنهــا معســكرات اعتقــال 

لغســل أدمغــة األفــراد مــن األقليــات العرقيــة والدينيــة.
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البرلمان الهولندي:
معاملة الصين لألويغور »إبادة جماعية«

الصينيــة  الحكومــة  بــأن  القــول  حــد  إلــى  البرلمــان  بيــان  يصــل  لــم 
األويغــور لــه  يتعــرض  عمــا  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

بــأن  يفيــد  ملــزم  غيــر  اقتراحــا  الخميــس،  الهولنــدي،  البرلمــان  أقــر 
جماعيــة”. “إبــادة  المســلمة  األويغــور  ألقليــة  الصيــن  معاملــة 

وذكــر بيــان صــادر عــن البرلمــان أن أقليــة األويغــور تتعــرض “إلبــادة 
جماعيــة فــي الصيــن”، دون الوصــول إلــى حــد القــول بشــكل مباشــر 
 ”NOS“ إن حكومــة بكيــن مســؤولة عــن ذلــك، حســبما نقــل موقــع

الهولنــدي.

الصينيــة  الحكومــة  تتخذهــا  التــي  “اإلجــراءات  أن  البيــان  فــي  وجــاء 
ــة تنــدرج  ــد وإقامــة معســكرات عقابي ــى منــع الموالي والتــي تهــدف إل
باســم  عمومــا  المعــروف   ،260 رقــم  المتحــدة  األمــم  قــرار  تحــت 

الجماعيــة”. اإلبــادة  اتفاقيــة 

تجــاه  الموقــف  هــذا  مثــل  تتخــذ  أوروبيــة  دولــة  أول  هولنــدا  وتعــد 
المســلمة. األويغــور  أقليــة  بحــق  الصيــن  ممارســات 

علــى  واســعا  دوليــا  ضغطــا  األخيــرة  األيــام  خــالل  الصيــن  وتواجــه 
األويغــور. ضــد  ممارســاتها  خلفيــة 

واإلثنيــن، اعتمــد البرلمــان الفيدرالــي الكنــدي، قانونــا يعتبر ممارســات 

الصيــن بحــق األويغــور “إبــادة جماعية”.

كمــا أعلنــت بلجيــكا، الجمعــة، تســلم البرلمــان مشــروع قــرار يدعــو 
الحكومــة إلــى اعتبــار سياســات الصيــن وممارســاتها تجــاه األويغــور 

“إبــادة جماعيــة”.

 ،1949 وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ عــام 
وهــو موطــن أقليــة األويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه بكيــن 

اســم “شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

وتشــير إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــالد، 23 
مليونــا منهــم مــن األويغــور، فيمــا تؤكــد تقاريــر غيــر رســمية أن أعــداد 

المســلمين تناهــز 100 مليــون.

تقريرهــا  األمريكيــة  الخارجيــة  أصــدرت   ،2020 آذار  مــارس/  وفــي 
الســنوي لحقــوق اإلنســان لعــام 2019، ذكــرت فيــه أن الصيــن تحتجــز 
والعرقيــة،  الدينيــة  هويتهــم  لمحــو  اعتقــال  بمراكــز  المســلمين 

بالســخرة. العمــل  علــى  وتجبرهــم 

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
مهنــي”  تدريــب  “مراكــز  هــي  إنمــا  اعتقــال”،  بـ”معســكرات  الدولــي 
وترمــي إلــى “تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن األفــكار المتطرفــة”.
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روث إنجرام      13/ 1/ 2021

كندا.. قانون يعتبر ممارسات الصين
بحق األويغور »إبادة جماعية«

إسطنبول/ األناضول

حصــل علــى موافقــة كافــة 
النــواب

23.02.2021

اعتمــد البرلمــان الفيدرالــي 
االثنيــن،  مســاء  الكنــدي، 
ممارســات  يعتبــر  قانونًــا 
أتــراك  بحــق  الصيــن 
األويغــور “إبــادة جماعيــة”.

البرلمــان  اعتمــاد  وجــاء 
بعــد  باإلجمــاع،  للقانــون 
قبــل  مــن  مناقشــته 
فــي  وشــارك  النــواب، 

نائبــا.  266 التصويــت 

شــباط  فبرايــر/   19 وفــي 
النــواب  ناقــش  الحالــي، 

عنــوان  حمــل  مقترحــا 

إ “األقليــات الدينيــة فــي الصيــن” الــذي قدمــه النائــب مايــكل تشــونغ، 
عــن حــزب المحافظيــن المعــارض.

وفــي كلمــة لــه خــالل الجلســة، أشــار إلــى وجــود العديــد مــن الدالئــل 
ــادة فــي إقليــم تركســتان الشــرقية. ــم إب التــي تؤكــد ارتــكاب جرائ

وشــدد علــى ضــرورة قيــام كنــدا بمســؤولياتها فــي الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان، وأن تكــون فــي مقدمــة الــدول العالميــة فــي هــذا الشــأن.

مــن جانبــه أعــرب وزيــر الخارجيــة الكنــدي مــارك غارنــو، فــي بيــان عقــب 
ــر التــي تتحــدث عــن انتهــاك حقــوق  التصويــت، عــن قلقــه إزاء التقاري

اإلنســان فــي إقليــم تركســتان الشــرقية.

كمــا أعــرب غارنــو عــن امتنانــه مــن نتيجــة التصويــت، مبينــا أن الحكومة 
الكنديــة تأخــذ علــى محمــل الجــد االدعــاءات التــي تتحــدث عــن اإلبــادة 

الجماعيــة فــي اإلقليــم.

وتابــع قائــال: “أعربنــا عــن إدانتنــا النتهــاك الحكومــة الصينيــة حقــوق 
الكنديــة  الحكومــة  بــأن  ونؤكــد  الشــرقية،  تركســتان  فــي  األقليــات 
ســتواصل الدفــاع عــن حقــوق األقليــات، وندعــو لتشــكيل لجنــة دوليــة 

مســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي تركســتان الشــرقية”.

وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ عــام 1949، 
وهــو موطــن أقليــة األويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه اســم 

“شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

وتشــير إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــالد، 23 
مليونــا منهــم مــن األويغــور فيمــا تؤكــد تقاريــر غيــر رســمية أن أعــداد 

المســلمين تناهــز 100 مليــون.

والعــام الماضــي، اتهمــت الخارجيــة األمريكيــة الصيــن، فــي تقريرهــا 
الســنوي لحقــوق اإلنســان للعــام 2019، الصيــن باحتجــاز المســلمين 
الدينيــة والعرقيــة، وتجبرهــم علــى  بمراكــز اعتقــال لمحــو هويتهــم 

العمــل بالســخرة.

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
مهنــي”  تدريــب  “مراكــز  هــي  إنمــا  اعتقــال”،  بـ”معســكرات  الدولــي 
وترمــي إلــى “تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن األفــكار المتطرفــة.
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بريطانيا تتحدى الصين وتطالب بمنح
األمم المتحدة حق التأكد من أوضاع األويغور

نص :مونت كارلو الدولية / رويترز

بريطانيــا  إن  راب  البريطانــي دومينيــك  الخارجيــة  وزيــر  قــال مكتــب 
الوصــول  حــق  المتحــدة  األمــم  منــح  إلــى   02/22 اإلثنيــن  ســتدعو 
“بشــكل عاجــل وبــال قيــود” إلــى إقليــم تركســتان الشــرقية للتحقيــق 

فــي تقاريــر عــن وقــوع انتهــاكات فــي اإلقليــم.

وأضــاف أنــه بمناســبة عــودة بريطانيــا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان 
راب  ســيدين  التصويــت  حــق  لــه  كعضــو  المتحــدة  لألمــم  التابــع 
أيضــا الســجل الحقوقــي للصيــن وروســيا العضويــن فــي المجلــس 
وســيبدي مخــاوف بشــأن ميانمــار وروســيا البيضــاء. وقــال المكتــب 
إنــه  فيمــا يتعلــق بالصيــن سيشــير راب إلــى تقاريــر تحدثــت عــن وقــوع 
انتهــاكات فــي تركســتان الشــرقية منهــا التعذيــب والعمــل بالســخرة 

والتعقيــم القســري للنســاء.

المتحــدة  لألمــم  الســامي  المفــوض  منــح  “يجــب  راب  وســيقول 

نساء من أقلين األويغور في مدينة أورومتشي 
الصينية © أ ف ب

حــق  الحقائــق  لتقصــي  آخــر  أي خبيــر مســتقل  أو  اإلنســان  لحقــوق 
 .“ الشــرقية  تركســتان  إلــى  قيــود  وبــال  عاجــل  بشــكل  الوصــول 
وتعرضــت الصيــن إلدانــة علــى نطــاق واســع إلقامتهــا مجمعــات فــي 
شــينجيانغ تصفهــا بكيــن بأنهــا “مراكــز تدريــب مهنــي” للقضــاء علــى 
التطــرف ومنــح النــاس مهــارات جديــدة. ويصــف منتقــدو الصيــن تلــك 

المراكــز بأنهــا معســكرات اعتقــال.

األويغــور  مــن  مليــون  عــن  يقــل  ال  مــا  إن  المتحــدة  األمــم  وقالــت 
ومســلمين آخريــن معتقلــون فــي تركســتان الشــرقية. وســيثير راب 
نافالنــي  أليكســي  الروســي  أيضــا المعاملــة “المخزيــة” للمعــارض 
وســيحدد   . البيضــاء  روســيا  فــي  والوضــع  ميانمــار  فــي  واألزمــة 
الخطــوات التــي اتخذتهــا بريطانيــا للتصــدي لهــذه المســائل ، مثــل 

فــرض عقوبــات وتشــجيع اآلخريــن علــى أن يحــذوا حذوهــا.
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أنقرة تنفي ترحيل مجموعة

من أتراك األويغور إلى الصين

محمد السواح/   أنقرة/  األناضول

الداخليــة  لــوزارة  التابعــة  الهجــرة  إلدارة  العامــة  المديريــة  نفــت 
إلــى  األويغــور  أتــراك  أقليــة  مــن  إعــادة مجموعــة  اإلثنيــن،  التركيــة، 

مــزورة. ســفر  بجــوازات  تركيــا  دخولهــم  بســبب  الصيــن، 

وذكــرت إدارة الهجــرة فــي بيــان أن عــددا مــن وســائل اإلعــالم المحليــة 
أنقــرة  ترحيــل  عــن  مزاعــم  تناولــت  اإلجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 

ــى الصيــن. مجموعــة مــن األويغــور إل

الصيــن  إلــى  األويغــور  أتــراك  ترحيــل  “مزاعــم  أن  البيــان  وأضــاف 
الصحــة”. عــن  عاريــة  مــزورة  ســفر  بجــوزات  )تركيــا(  لدخولهــم 

التواصــل  منصــات  عنهــا  تحدثــت  التــي  المجموعــة  أن  إلــى  وأشــار 
بمدينــة  أتاتــورك  مطــار  ووصلــوا  شــخصا،   11 تضــم  االجتماعــي 

.2018 األول  كانــون  ديســمبر/   29 فــي  إســطنبول 

وشــدد أنــه بعــد إجــراء التحريــات الالزمــة بحقهــم تبّيــن أنهــم مــن 
أقليــة أتــراك األويغــور، وُســمح لهــم بدخــول تركيــا، بتعليمــات صــادرة 

عــن الــوزارة.

وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ عــام 1949، 
وهــو موطــن أقليــة األويغــور التركيــة المســلمة، وتطلــق عليــه الصيــن 

ــدة”. اســم “شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجدي

وتشــير إحصــاءات رســمية إلــى وجــود 30 مليــون مســلم فــي البــالد، 23 
مليونــا منهــم مــن األويغــور، فيمــا تؤكــد تقاريــر غيــر رســمية أن أعــداد 

المســلمين تناهــز الـــ 100 مليــون.

وفــي مــارس/ آذار 2020، أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة، تقريرهــا 
الســنوي لحقــوق اإلنســان لعــام 2019، ذكــرت فيــه أن الصيــن تحتجــز 
والعرقيــة،  الدينيــة  هويتهــم  لمحــو  اعتقــال  بمراكــز  المســلمين 

وتجبرهــم علــى العمــل بالســخرة.

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
مهنــي”  تدريــب  “مراكــز  هــي  إنمــا  اعتقــال”،  بـ”معســكرات  الدولــي 
وترمــي إلــى “تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا من األفــكار المتطرفة”.

األخبــار المنشــورة علــى الصفحــة الرســمية لوكالــة األناضــول، هــي 
اختصــار لجــزء مــن األخبــار التــي تُعــرض للمشــتركين عبــر نظــام تدفــق 
االتصــال  ُيرجــى  الوكالــة  لــدى  االشــتراك  أجــل  مــن   .)HAS( األخبــار 

بالرابــط التالــي.
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تعزية ومواساة لوفاة
 الشيخ عبدالرؤوف عبداألحد )رحمه اهلل(

محمد السواح/   أنقرة/  األناضول
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ومــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  ســيدنا  علــى  والســالم  والصــالة 
وبعــد:  الديــن،  يــوم  إلــى   

ٍ
بإحســان تبعهــم 

فقــد تلقــت اتحــاد علمــاء تركســتان الشــرقية ببالــغ الحــزن واألســى نبأ 
ؤف عبداالحــد )رحمــه هللا تعالــى( فــي ســجون 

ِ
وفــاة الشــيخ عبدالــرو

الصيــن. كان عالمــا وداعيــة مــن دعــاة وعلمــاء تركســتان الشــرقية. 

كان يعيــش فــي اإلقامــة الجبريــة، وقــد منعتــه الصيــن مــن الســفر 
إلــى خــارج واليــة خوتــان منــذ عــام 1993. ســجن الشــيخ فــي عــام 2015 
ثــم أطلــق ســراحه بعــد ســتة أشــهر. وأعتقــل مــرة أخــرى فــي عــام 

2017 وحكــم عليــه بالســجن 10 ســنوات، وتوفــي الشــيخ

 فــي إحــدى ســجون الصيــن عــن عمــر ناهــز 63 عاًمــا وســلم جثمانــه 
ألســرته، لكنــه ُحــرم مــن أداء صــالة الجنــازة. 

وتالميــذ  التركســتاني  والّشــعب  اإلســالمّية  األمــة  نعــّزي  إذ  وإنّنــا 
الشــيخ وأهلــه وذويــه بوفاتــه، ونســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يتقبله 
مــن الشــهداء وأن يتغمــده بواســع رحمتــه ويرزقــه  الفــردوس األعلــى 
التركســتاني  والشــعب  وتالميــذه  وذويــه  أهلــه  ويلهــم  الجنــة  مــن 

الصبــر والســلوان. 

 

إنا لله وإنا إليه راجعون...

 

اتحاد علماء تركستان الشرقية

12.02.2020

إسطنبول -تركيا
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https://bitterwinter.org

https://www.akhbaralaan.net

https://www.alquds.co.uk

https://alsaa.net/article-154536

https://www.alhurra.com/arabic

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

https://mnalmsdr.com

 https://www.yenisafak.com
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