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تركيا تقاضي 112 مسؤواًل صينيًا بتهمة 
ارتكاب جرائم بحق األويغور

ــة  ــع مجموع ــرقية رف ــتان الش ــي تركس ــور ف ــلمين األويغ ــق المس ــم بح ــكاب جرائ ــم ارت بته
مــن المحاميــن األتــراك دعــوى قضائيــة لــدى النيابــة العامــة فــي إســطنبول بحــق 112 مســؤواًل 
صينيــاً. رفــع مجموعــة مــن المحاميــن األتــراك الثالثــاء دعــوى قضائيــة لــدى النيابــة العامــة فــي 
إســطنبول بحــق 112 مســؤواًل صينيــاً بتهــم ارتــكاب جرائــم بحــق المســلمين األويغــور فــي 

ــرقية. ــتان الش تركس

)AA( إسطنبول.. مقاضاة 112 مسؤواًل صينياً بتهمة ارتكاب جرائم بحق األويغور

TRT عربي - وكاالت
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فــي  العدلــي  بالقصــر  الدعــوى  تقديــم  عقــب  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
إســطنبول بمنطقــة “تشــاغاليان” كشــف المحامــون عــن الدعــوى التــي 
تقدمــوا بهــا، وشــملت 116 ضحيــة مــن األويغــور فقــدوا حياتهــم بســبب 

التعذيــب فــي معســكرات االعتقــال.

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

أي “الحــدود الجديــدة”.

وقالــت المحاميــة غولــدن ســونماز التــي تتــرأس فريــق المحاميــن، خــالل 
المؤتمــر: “كمــا يعلــم المجتمــع الدولــي ترتكــب الصيــن فــي تركســتان 
الشــرقية جرائــم إبــادة فــي معســكرات االعتقــال والعالــم يشــهد ذلــك”.

ــا محاميــن  ــا وبصفتن ــوا معن ــا تواصل ــاء بعــض الضحاي وأضافــت: “أقرب
ــة العامــة فــي إســطنبول باســمهم وباســم  لهــم قدمنــا شــكوى للنياب

أقــارب بعــض المحتجزيــن مــن حَملــة الجنســية التركيــة”.

مــن جانبهــا قالــت المحاميــة رميســة كابــا أوغلــو: “توجــد مجموعــة مــن 
التهــم الموجهــة بحــق المتهميــن فــي مذكــرة الدعــوى القضائيــة منهــا: 
القتــل العمــد والتعذيــب والمعاملــة بعنــف ومنــع المحاكمــة واإلخفــاء 

وغيرهــا”.

أقاربهــم، وطلبــت  عبــر  116 ضحيــة  باســم  الدعــوى  “ُرفعــت  وأردفــت: 
المذكــرة محاكمــة 112 مســؤواًل صينيــًا بالتهــم الموجهــة إليهــم، وهــم 

وآخــرون”. المعســكرات  عــن  مســؤولون سياســيون ومســؤولون 

معلومــات  تقديــم  “جــرى  يــون:  فرقــان  محمــد  المحامــي  قــال  كمــا 
تفصيليــة عــن معســكرات االعتقــال وفيهــا نحــو 3 مالييــن شــخص جــرى 
توقيفهــم مــن دون تهــم فــي مخيمــات غيــر إنســانية تحــوي أبــراج مراقبــة 

وأســالكًا شــائكة، ومعاملتهــم بطريقــة مزاجيــة مــن قبــل مســؤولي 
المعســكرات”.

وتابــع: “جــرى توضيــح مجموعــة مــن األحــداث التــي حصلــت والجرائــم 
التركــي  القضــاء  مــن  وُطلــب  الجريمــة،  عناصــر  فيهــا  تشــكل  التــي 
التــي تتضمــن حقــوق  محاكمــة المتهميــن وفــق االتفاقيــات الدوليــة 
اإلنســان إذ تظهــر عناصــر حصــول عمليــات التطهيــر العرقــي والدينــي 

فــي هــذه الجرائــم”.

أبنــاء منطقــة تركســتان  وتجمــع فــي البيــان الصحفــي عشــرات مــن 
الشــرقية المقيميــن فــي تركيــا، رافعيــن أعــالم اإلقليــم وصــورًا للضحايــا 
عــن  والكشــف  عنهــم  باإلفــراج  تطالــب  وشــعارات  والمعتقليــن، 

مصيرهــم.

أمــا “مدينــة ناظمــي”، قريبــة إحــدى الضحايــا، فقالــت فــي كلمــة: “أختــي 
االعتقــال،  معســكرات  فــي  محتجــزة  تــزال  ال  تركيــة  مواطنــة  تعتبــر 
ولــم نحصــل علــى أي معلومــات عنهــا والســلطات الصينيــة تمنعنــا 

الحصــول علــى أي معلومــة، ونحــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين”.

بيمــا قــال نــور محمــد وهــو يحمــل صــورة ألفــراد مــن عائلتــه بعضهــم 
وقــع ضحيــة لالنتهــاكات فــي تركســتان الشــرقية: “فــي الصــورة عائلتــي، 
أبــي  عنهــم،  معلومــات  أي  علــى  أحصــل  لــم  تركيــا  إلــى  قدومــي  بعــد 

تعــرض لالختطــاف وبعــد فتــرة عثــر عليــه مقتــواًل”.

علــى  وحصلــت  األربعــة،  وأطفالــي  زوجتــي  أيــن  أعــرف  “ال  وأضــاف: 
معلومــات بأنهــم فــي مخيمــات االعتقــال، وال أعــرف إن كانــت والدتــي 

علــى قيــد الحيــاة أم ال”.
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تعترف فرنسا رسمًيا بمعاملة الصين لألويغور
على أنها “إبادة جماعية” في قرار برلماني

خبر 25 - 22 يناير 2022

)AA( إسطنبول.. مقاضاة 112 مسؤواًل صينياً بتهمة ارتكاب جرائم بحق األويغور

يــوم الثالثــاء ، أقــرت الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية القــرار غيــر الملــزم 
الصيــن  جمهوريــة  ترتكبــه  الــذي  العنــف  بــأن  رســمًيا  “يعتــرف  الــذي 
الشــعبية ضــد األويغــور يشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وإبــادة جماعيــة”. 

وكالــة فرانــس ميديــا.

وحصــل االقتــراح ، الــذي طرحــه الحــزب االشــتراكي المعــارض ، علــى دعم 
 ، )La République en Marche )LREM حــزب الرئيــس إيمانويــل ماكــرون

حيــث حصــل علــى 169 صوتـًـا لصالحــه وصــوت واحــد فقــط ضــده.

يحــث القــرار البرلمانــي الحكومــة الوطنيــة علــى حمايــة مجموعــة أقليــة 
األويغــور مــن خــالل “اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة داخــل المجتمــع الدولــي 

وفــي سياســتها الخارجيــة تجــاه جمهوريــة الصيــن الشــعبية”.

يتذكــر زعيــم الحــزب االشــتراكي أوليفييــه فــور كيــف شــهد الناجــون مــن 
المحتجزيــن فــي معســكرات  بــأن  الفرنســي  البرلمــان  أمــام  األويغــور 
االغتصــاب  مثــل  انتهــاكات  مــن  عانــوا  شــينجيانغ  فــي  االعتقــال 

والتعذيــب.

الشــعب  نحــب  “نحــن  قــوة عظمــى”.  الصيــن  “إن  قــال:  فــور  أن  ورد 
جبننــا  علــى  يعتمــد  نظــام  لدعايــة  الخضــوع  نرفــض  لكننــا  الصينــي. 

الجميــع.” مــن  مــرأى  علــى  الجماعيــة  اإلبــادة  الرتــكاب  وجشــعنا 

تســتخدم  إنهــا  قائلــة   ، االنتهــاكات  مزاعــم  الصيــن  نفــت  لطالمــا 
المعســكرات لتوفيــر التدريــب الوظيفــي ومحاربــة التطــرف ، حســب 

رويتــرز. التقاريــر 

علــى  موقعهــا  علــى  بيانًــا  فرنســا  فــي  الصينيــة  الســفارة  أصــدرت 
مثــل”  حــول شــينجيانغ  المثيــرة  “المزاعــم  إن  فيــه  قالــت   ، اإلنترنــت 
اإلبــادة الجماعيــة “هــي أكاذيــب محضــة تســتند إلــى التحيــز والعــداء 

الصيــن”. تجــاه 

أقــر المشــرعون البريطانيــون قــراًرا مشــابًها العــام الماضــي ، بينمــا 
اعتــرف البرلمانــان الهولنــدي والكنــدي رســمًيا أيًضــا بمعاملــة الصيــن 

ــة”. ــادة جماعي ــى أنهــا “إب لألويغــور عل
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وقــد طلبــوا مــن جميــع الطوائــف مــن المســلمين عــدم حضــور األلعــاب 
الجنســي  واالعتــداء  والتعذيــب  القمــع  بســبب  فيهــا  المشــاركة  أو 

المســتمر فــي الصيــن علــى المســلمين فــي تركســتان الشــرقية.

ــن بدعــوة المســلمين  قــام المجلــس اإلســالمي العالمــي لعلمــاء الدي
فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى االمتنــاع عــن المشــاركة أو حضــور دورة 
مــع  تضامنــًا  بكيــن،  فــي   2022 لعــام  الشــتوية  األولمبيــة  األلعــاب 

الصيــن. فــي  المضطهديــن  األويغــور  المســلمين 

وقــال الزعمــاء الدينيــون المســلمون فــي بيــان صــدر فــي 30 ديســمبر إن 
الحــدث “يخــدم بشــكل مباشــر مصالــح النظــام االســتبدادي المســؤول 

عــن اإلبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي لألويغــور”.

حقــوق  انتهــاك  تواصــل  الصينيــة  “الحكومــة  أن  البيــان  فــي  وجــاء 
اإلنســان والحقــوق األساســية للمســلمين األويغــور مــن خــالل القهــر 

والديكتاتوريــة”. والتعذيــب 

“نحن ندعم ونتحد مع مسلمي األويغور المضطهدين.”

إن المجلــس اإلســالمي العالمــي لعلمــاء الديــن هــو أول وأكبــر هيئــة 
غيــر حكوميــة عابــرة للحــدود فــي العالــم لزعمــاء الديانــة اإلســالمية مــن 
اإللكترونــي  لموقعــه  وفقــًا  اإلســالمية،  والمــدارس  الطوائــف  جميــع 

علــى اإلنترنــت. ومقرهــا بغــداد.

ارتكبــت بكيــن سلســلة مــن االنتهــاكات فــي منطقــة تركســتان الشــرقية 
، التــي تضــم أغلبيــة الســكان مــن المســلمين، وفقــًا للعديــد مــن تقاريــر 
وســائل اإلعــالم والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي أثــارت غضبــًا عالميــًا.

احُتجــز أكثــر مــن مليــون شــخص ، معظمهــم مــن األويغــور ، بشــكل 
تعســفي فــي معســكرات “إعــادة التعليــم السياســي” فــي تركســتان 

الشــرقية.

كشــفت التحقيقــات والمقابــالت المســتقلة مــع ســجناء المعســكر 
 ، المــخ  وغســيل   ، والنفســي  الجســدي  التعذيــب  عــن  الســابقين 
واالغتصــاب المنهجــي ، واالعتــداء الجنســي داخــل المعســكرات ، التــي 

بالفعــل. كســجون  تُســتخدم 

باإلضافــة إلــى ذلــك ، اســتخدمت الســلطات الصينيــة ذرائــع مختلفــة 
إللحــاق الضــرر أو تدميــر ثلثــي مســاجد تركســتان الشــرقية وغيرهــا مــن 
هيومــن  منظمــة  ذكرتــه  لمــا  وفقــًا   ، المقدســة  اإلســالمية  المواقــع 

رايتــس ووتــش فــي تقريــر مفصــل فــي أبريــل.

ومــن المقــرر أن تنطلــق أولمبيــاد بكيــن يــوم 4 فبرايــر وتســتمر حتــى 20 
فبرايــر.

دعوة إلى “إنهاء اإلبادة الجماعية”

والمملكــة  المتحــدة  الواليــات  إعــالن  بعــد  المجلــس  خطــوة  وتأتــي 
المتحــدة وأســتراليا العــام الماضــي مقاطعتهــا الدبلوماســية لــدورة 

.2022 بكيــن  فــي  الشــتوية  األولمبيــة  األلعــاب 

وقامــت واشــنطن بتشــديد العقوبــات المفروضــة علــى الصيــن ، حيــث 
وصفــت إجــراءات بكيــن ضــد األويغــور بأنهــا إبــادة جماعيــة.

المجلس اإلسالمي العالمي لعلماء الدين
يحثون المسلمين على مقاطعة أولمبياد بكين

بقلم/ المشارق- 5 يناير 2022
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ــون يحظــر  ــى مشــروع قان ــدن فــي 23 ديســمبر عل وقــع الرئيــس جــو باي
الــواردات مــن تركســتان الشــرقية اســتجابًة للمخــاوف بشــأن العمــل 

القســري.

ويحظــر قانــون األويغــور لمنــع العمــل القســري اســتيراد جميــع الســلع 
مــن تركســتان الشــرقية مــا لــم تقــدم الشــركات دليــاًل يمكــن التحقــق 

منــه علــى أن اإلنتــاج لــم يتضمــن عمالــة قســرية.

تركســتان الشــرقية هــي واحــدة مــن أكبــر منتجــي القطــن فــي العالــم 
إلــى جانــب   ، إنفــاذ ذات أولويــة عاليــة  تــم اختيارهــا إلجــراءات  ، والتــي 
الطماطــم والبولــي ســيليكون ، وهــي مــادة تســتخدم فــي إنتــاج األلــواح 

الشمســية.

مــا يقــدر بنحــو 20 ٪ مــن المالبــس التــي تســتوردها الواليــات المتحــدة 
كل عــام تشــمل بعــض القطــن مــن تركســتان الشــرقية.

وقــال وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي بلينكيــن فــي بيــان إن القانــون 
يمنــح الحكومــة “أدوات جديــدة لمنــع الســلع المصنوعــة مــن الســخرة 

فــي تركســتان الشــرقية مــن دخــول األســواق األمريكيــة”.

وأضــاف أن ذلــك “ســيزيد مــن تعزيــز مســاءلة األشــخاص والكيانــات 
المســؤولين عــن هــذه االنتهــاكات” ، داعيــا النظــام الصينــي إلــى إنهــاء 

“اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية”.

علــى  عقوبــات  بفــرض  األمريكــي  الرئيــس  مــن  القانــون  يتطلــب  كمــا 
المســؤولين الصينييــن المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

الشــرقية. تركســتان  فــي 

ترجمة/ رضوى عادل

قــال وزيــر خارجيــة تركيــا ، جاويــش أوغلــو ، إن بــالده نقلــت وجهــات نظــر 
وتوقعــات وموضوعــات حساســة بشــأن القضايــا المدرجــة علــى جــدول 

األعمال

أنقرة

التقــى وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو بنظيــره الصينــي 
فــي بكيــن يــوم األربعــاء وتحــدث عــن وضــع األويغــور األتــراك

وقــال جاويــش أوغلــو علــى تويتــر “ناقشــنا عالقاتنــا الثنائيــة والقضايــا 
اإلقليميــة مــع وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي”.

ــر إنهــم “قيمــوا فــرص التعــاون االقتصــادي” ، ونقــل “آراء  وقــال الوزي
وتوقعــات وموضوعــات حساســة تركيــة بشــأن القضايــا المدرجــة علــى 

جــدول أعمالنــا ، وخاصــة األويغــور األتــراك”.

العالقــات  الشــعبية  الصيــن  وجمهوريــة  تركيــا  أقامــت  وقــد 
.1971 أغســطس  فــي  الدبلوماســية 

واعترافــا بحــق الصيــن فــي محاربــة اإلرهــاب ، حثــت أنقــرة بكيــن علــى 
رســم خــط دقيــق بيــن اإلرهابييــن واألبريــاء.

كمــا تعيــد تركيــا أيضــًا تأكيــد أنــه مــن المتوقــع أن تحتــرم الســلطات 

وزيرا خارجية الصين
وتركيا يناقشان

القضايا المتعلقة 
باألويغور األتراك

بقلم/ ميرف جول ايدوغان اغالرسى 
12.01.2022
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الدينيــة  الحريــة  ذلــك  فــي  بمــا   ، العالميــة  اإلنســان  حقــوق  الصينيــة 
األخــرى. اإلســالمية  والمجموعــات  األتــراك  لألويغــور 

وفــي الســنوات األخيــرة ، تعرضــت انتهــاكات هويــة وثقافــة األويغــور 
األتــراك فــي الصيــن النتقــادات علــى الصعيــد الدولــي.

حملــة  تفاصيــل   2018 لعــام  ووتــش  رايتــس  هيومــن  تقريــر  وقــدم 
والتعذيــب  الجماعــي  التعســفي  “االحتجــاز  مــن  الصينيــة  الحكومــة 
لمســلمي  الجماعيــة  والمراقبــة  القســري  السياســي  والتلقيــن 

الشــرقية”. تركســتان 

ومــع ذلــك ، نفــت الصيــن كثيــرًا بأنهــا تديــر معســكرات اعتقــال فــي 
تركســتان الشــرقية ، زاعمــة بــداًل مــن ذلــك أنهــا تعمــل علــى “إعــادة 

األويغــور. تعليــم” 

اكتســبت العالقــات الثنائيــة واالقتصاديــة والسياســية بيــن الدولتيــن 
زخمــا فــي الثمانينيــات. منــذ العقــد الماضــي فصاعــدًا ، نمــت العالقــات 

إلــى مســتوى تعــاون اســتراتيجي.

بلــغ حجــم التجــارة بيــن الدولتيــن حوالــي 24 مليــار دوالر اعتبــارًا مــن عــام 
2020 ، مدفوعــًا بشــكل أساســي بتوســيع حجــم الصــادرات مــن الســلع 

الزراعيــة وتربيــة الماشــية التركيــة إلــى الصيــن.

ترجمة/ رضوى عادل

لحقــوق  الســامية  المفوضــة  مكتــب  قــال   - )رويتــرز(  بكيــن   / جنيــف 
الســامية  المفوضــة  إن  الجمعــة  يــوم  المتحــدة  األمــم  فــي  اإلنســان 
لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة تجــري محادثــات مــع الصيــن بشــأن 
رحلــة وشــيكة محتملــة إلــى تركســتان الشــرقية ، فيمــا قد يوفــر تمحيصًا 

أجنبيــًا نــادرًا عــن قــرب لالتهامــات بارتــكاب انتهــاكات ضــد األويغــور.

ســعت ميشــيل باتشــيليت منــذ فتــرة طويلــة إلــى الوصــول للتحقيــق 
اتهامــات  إلــى  وأدت   ، والغــرب  بكيــن  بيــن  العالقــات  توتــر  أثــارت  فــي 
لأللعــاب  دبلوماســية  ومقاطعــة  واشــنطن  مــن  الجماعيــة  باإلبــادة 

المقبلــة. الشــتوية 

ونددت الصين بحملة تشهير دولية.

الحتمــال  جاريــة  المحادثــات  إن  جنيــف  فــي  باتشــيليت  مكتــب  وقــال 
القيــام برحلــة إلــى تركســتان الشــرقية فــي النصــف األول مــن العــام. 
وذكــرت صحيفــة ســاوث تشــاينا مورنينــج بوســت أنــه تــم االتفــاق علــى 
ــارة بعــد دورة األلعــاب األولمبيــة فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 20 فبرايــر. الزي

وقــال المتحــدث بإســم باتشــيليت ، روبــرت كولفيــل ، فــي إفــادة صحفيــة 

قد تقوم األمم المتحدة 
بزيارة تركستان الشرقية 

محاطة باتهامات 
حقوقية

بقلم/ ستيفاني نيبهاي 
ييل كروسلي وغابر
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لألمــم المتحــدة ، إن “معاييــر تلــك الزيــارة ال تــزال قيــد المناقشــة إلــى 
حــد كبيــر” ، مضيفــة أنهــا ســتحتاج إلــى الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة 

فــي المجتمــع المدنــي والمشــاركة رفيعــة المســتوى مــن الحكومــة.

وقــد أجــرت الصيــن بعــض الزيــارات للصحفييــن والدبلوماســيين فــي 
الســنوات األخيــرة ، وإن كان ذلــك فــي ظــروف خاضعــة لرقابــة مشــددة.

وتتهــم جماعــات حقوقيــة الصيــن بارتــكاب انتهــاكات واســعة النطــاق 
ضــد األويغــور وغيرهــم مــن األقليــات ، بمــا فــي ذلــك التعذيــب والســخرة 
واحتجــاز مليــون شــخص فــي معســكرات االعتقــال، وتقــوم الصيــن 
بوصفهــم أنهــم منشــآت إعــادة التعليــم والتدريــب وتنفــي االنتهــاكات 

وتقــول إنهــا تحــارب التطــرف الدينــي.

‘جرائم ضد اإلنسانية’؟

ونقــاًل عــن مصــادر لــم تســمها ، قالــت صحيفــة “مورنينــج بوســت” إن 
الموافقــة علــى زيــارة باشــيليت قــد ُمنحــت بشــرط أن تكــون “وديــة” وأال 

تكــون فــي شــكل تحقيــق ، وبــدون أي تقريــر فــي أعقــاب ذلــك.

وقــال كولفيــل إن الرحلــة المقترحــة منفصلــة عــن تقريــر معلــق لألمــم 
المتحــدة بشــأن تركســتان الشــرقية. وأضــاف: “يمكننــي أن أؤكــد لكــم 

أنهــم )فريقنــا( ســيتصدون ألي نهــج غيــر مرغــوب فيــه”.

وقــال المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة الصينيــة ، تشــاو ليجيــان ، إن 
باشــليت ُدعيــت للزيــارة منــذ فتــرة طويلــة لغــرض التبــادل والتعــاون ، 

وأضــاف أن الصيــن تعــارض أي “تالعــب سياســي” بالرحلــة.

مــع بــدء جلســة مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة التــي 
تســتمر خمســة أســابيع فــي 28 فبرايــر ، يقــول نشــطاء ودبلوماســيون 
ــر. ُيعتقــد  إن الصيــن تقــون بغلــق البــاب أمــام باتشــيليت لنشــر التقري
أنــه يســتند حتــى اآلن إلــى أبحــاث ومقابــالت مــع ضحايــا وشــهود داخــل 

وخــارج كل مــن تركســتان الشــرقية والصيــن.

وكان المشــرعون األمريكيــون قــد أرادوا إصــدار التقريــر قبــل األولمبيــاد 
، ويشــعر النشــطاء باإلحبــاط مــن التأجيــل.

اإلنســان  لحقــوق  الصينيــة  المديــرة   ، ريتشاردســون  صوفــي  قالــت 
ومقرهــا نيويــورك فــي األســبوع الماضــي: “ال ينبغــي أن ينخــدع أحــد 
بجهــود   ، العالــم  فــي  الرائــد  اإلنســان  حقــوق  دبلوماســي  وخاصــة   ،
الحكومــة الصينيــة لصــرف االنتبــاه عــن جرائمهــا ضــد اإلنســانية التــي 

األخــرى” التركيــة  والمجتمعــات  األويغــور  تســتهدف 

ترجمة/ رضوى عادل

حضرت المفوضة السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ميشيل باشليت إطالق تحقيق مشترك في االنتهاكات المزعومة لحقوق 
اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني وقانون الالجئين التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في منطقة تيغراي بإثيوبيا ، في األمم المتحدة في جنيف ، 

سويسرا ، 3 نوفمبر 2021. )رويترز( / دينيس باليبوس
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بيتالينــغ جايــا: وحيــد، خائــف وفــي كــرب. يعانــي العديــد مــن األويغــور 
الذيــن يعيشــون فــي ماليزيــا مــن هــذه الحالــة الذهنيــة، وفقــًا لمــا ذكــره 

أحدهــم.

 ســوف ندعــوه األخ ألنــه ال يريــد الكشــف عــن هويتــه خوفــًا مــن العواقــب 
التــي قــد تتعــرض لهــا عائلتــه في تركســتان الشــرقية.

منــذ عــام 2014، كان مســلمو األويغــور الفاريــن مــن اإلضطهــاد فــي 
الصيــن يمــرون عبــر ماليزيــا لطلــب اللجــوء فــي دول مثــل تركيــا، لكــن 
ال تــزال مجموعــة صغيــرة تعيــش فــي ماليزيــا. ومــع ذلــك، لــم يــأت األخ 

ــًا. ــا مــن موطنــه هارب إلــى ماليزي

 قــال لـــ ماليزيــا الحــرة اليــوم FMT: “جئــت فــي عــام 2014 لدراســة اللغــة 
تركســتان  فــي  المعماريــة  الهندســة  فــي  تخرجــي  بعــد  اإلنجليزيــة 
لــم تعــد آمنــة  إلــى الصيــن ألنهــا  العــودة  الشــرقية، لكــن ال يمكننــي 

القانونيــة”. وثائقــي  انتهــت صالحيــة  كمــا  لــي.  بالنســبة 

 قــال إنــه كان مراقبــًا بإســتمرار، ويخشــى أن تحــدد الســلطات الصينيــة 
مكانــه وتســليمه ونقلــه إلــى معســكر اعتقــال فــي تركســتان الشــرقية. 

قــال إنــه حــاول مــرارًا تجديــد وثائقــه لكــن دون جــدوى.

 أمــا األويغــور وأغلبهــم مــن المســلمين، فهــم يشــكلون اآلن أقــل مــن 
إلــى تركســتان  نصــف ســكان شــينجيانغ، والتــي يشــير الكثيــر منهــم 

الشــرقية.

 فــي العقــود األخيــرة، وفقــًا لجماعــات حقــوق اإلنســان، كانــت هنــاك 
ــى تركســتان الشــرقية، حيــث  هجــرات جماعيــة مــن الصينييــن الهــان إل

ســهلت الدولــة هجرتهــم الجماعيــة للتقليــل مــن أعــداد األويغــور.

مثــل  األويغــور،  بارتــكاب فظائــع ضــد  كثيــرًا  الصيــن  اتهــام  تــم  وقــد 
التعقيــم اإلجبــاري للنســاء والعمــل القســري والعنــف الجنســي. لكــن 

الصيــن نفــت هــذه المزاعــم.

  قــال األخ إنــه جــاء إلــى ماليزيــا مــع زوجتــه التــي أنجبــت فتــاة فيمــا بعــد. 
ولكــن عــادت زوجتــه وابنتــه البالغــة مــن العمــر شــهرين إلــى الصيــن فــي 

عــام 2018.

قــال: “آخــر مــا ســمعت، تــم احتجــاز زوجتــي وإرســالها إلــى معســكر، 
ولســت متأكــدًا مــن مــكان ابنتــي”. ابنتــي تبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات 

اآلن، وربمــا لــن أســمعها أبــدًا تنادينــي يــا أبــي”.

“ال أعــرف مــا يحــدث فــي المعســكر الــذي تعيــش فيــه زوجتــي وينفطــر 

ليس هناك عام جديد سعيد لألويغور المختبئين

يم غانيسان - 1 يناير 2022 يشنا ر بقلم/ ر

ال يرغب األخ )إسم مستعار( في الكشف عن هويته خوفاً من العواقب 
)Freepik التي قد تتعرض لها عائلته في تركستان الشرقية. )صورة

قلبــي عندمــا أفكــر فــي معاناتهــا.”

أننــي  أعتقــد  زلــت  مــا  لكــن  ســاذجًا،  “ادعونــي  قــال:  أمــل.  لديــه  لكــن 
ســأتمكن مــن رؤيــة عائلتــي مــرة أخــرى. يجعلنــي ذلــك أقاتــل ليــوم آخــر“.

علــى الرغــم مــن أن األخ غيــر موثــق بصفــة مؤقتــة ويقيــم فــي ماليزيــا، إال 
أنــه يشــعر أنــه لــن يتــم تســليمه بســبب موقــف ماليزيــا بشــأن قضايــا 

األويغــور.

زهــري   ،Malaysia4Uyghur األويغــور  أجــل  مــن  ماليزيــا  رئيــس  قــال 
يويهــي، إن ماليزيــا كانــت تحــاول إيجــاد تــوازن بيــن الحفــاظ علــى عالقــات 

جيــدة مــع القــوة العظمــى وتلبيــة توقعــات الجمهــور.

وقــال: “مــا تحتــاج الصيــن أن تفهمــه هــو أن ماليزيــا مؤيــدة لألويغــور 
وليســت معاديــة للصيــن، وإلــى أن تفعــل ذلــك، ســيكون مــن الصعــب 

ــا اتخــاذ موقــف أقــوى بشــأن هــذه القضيــة” علــى ماليزي

ــة. وأضــاف:  ــى قصــة األخ كان مؤلمــًا للغاي قــال زهــري إن االســتماع إل
“التســاءل عــن أســرتك كل يــوم هــو شــكل مــن أشــكال التعذيــب”. ومــع 
ذلــك، فهــو يجــد القــوة ليبقــى متفائــاًل. إنــه يضــع األمــور فــي نصابهــا 

ويذكرنــا بتقديــر كل مــا لدينــا “.

ترجمة/ رضوى عادل
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2022 يجب على العالم محاسبة الصين على 
مسؤولية اإلبادة الجماعية

بقلم/ عمر كانات، - 31 ديسمبر 2021

تشين تشوانغو، سكرتير الحزب الشيوعي السابق في تركستان الشرقية، يحضر اجتماع الوفد الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى على هامش 
يس المؤتمر التاسع عشر للحزب الصيني في بكين، الصين، 19 أكتوبر، 2017 مصدر الصورة: نج هان جوان/ أسوشياتيد بر

إن التركيــز علــى فــرض عواقــب علــى المســؤولين أمــر أساســي لتفكيــك 
أجهــزة اإلبــادة الجماعيــة.

 فــي 25 ديســمبر 2021، تــم اســتبدال تشــين تشــوانغو كســكرتير للحــزب 
الشــيوعي الصينــي لتركســتان الشــرقية. بالنســبة لبعــض المراقبيــن، 
قــد ُينظــر إلــى هــذا علــى أنــه هديــة عيــد الميــالد مــن الحكومــة الصينيــة، 
األمــر الــذي يشــير إلــى تحــول محتمــل بعيــدًا عــن السياســات المتشــددة 
فــي المنطقــة. ولكــن األويغــور ليســوا ســاذجين. نحــن نعلــم أن بديــل 
تشــين، مــا شــينغروي، وهــو تكنوقراطــي حزبــي كان حاكمــًا لمقاطعــة 
غوانغدونــغ قبــل تعيينــه الجديــد، لــن يجلــب شــيئا جديــدا للشــعوب 

المســتهدفة باإلبــادة الجماعيــة.

 كان األمــر األكثــر حيــرة فــي ردود الفعــل علــى تغييــر القيــادة هــو غيــاب 
لــي،  بالنســبة  المســاءلة.  بمواجهــة  تشــين  تطالــب  التــي  الدعــوات 
وللعديــد مــن األويغــور اآلخريــن، فــإن اســم تشــين تشــوانغو مــرادف 
لإلبــادة الجماعيــة. إن التكهنــات حــول نهايــة حكــم تشــين لإلرهــاب ال 
تــزال بعيــدة كل البعــد. مــا يهــم هــو الســعي لتحقيــق العدالــة لألويغــور 
وغيرهــم مــن الشــعوب التركيــة األخــرى الذيــن اختفــوا وتــم اعتقالهــم 

وســجنهم وتعقيمهــم وتعذيبهــم وقتلهــم.

 تعــد مســاءلة المســؤولين الصينييــن عــن اإلبــادة الجماعيــة فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين أمــرًا مهمــًا للغايــة لمســتقبل شــعب األويغــور. 
إن صمودنــا ســيقودنا خــالل هــذه األيــام المظلمــة. فــي الوقــت الحالــي، 
ســيجد األويغــور طرقــًا، ســواء فــي المنفــى غيــر المســتقر أو فــي عزلــة 
عقولهــم ألولئــك المســجونين فــي الصيــن، إلعــادة بنــاء حياتنــا وهويتنــا. 
أن  يجــب  الجماعيــة،  النفســية  الصدمــات  إدارة  كشــرط  ذلــك،  ومــع 

نحقــق العدالــة أيضــًا ضــد أولئــك الذيــن يدمــرون “األويغــور”.

 وقــد شــهد عــام 2021 بعــض الخطــوات نحــو تحقيــق هــدف المســاءلة، 
لكــن العالــم يمكنــه بــل ويجــب عليــه فعل المزيــد. هذه اإلبــادة الجماعية 
لــم تنتــه بعــد. فــي 9 ديســمبر، حكمــت محكمــة األويغــور المســتقلة، 
التــي تشــرف عليهــا لجنــة مــن الخبــراء الدولييــن، بــأن الصيــن “ارتكبــت 
إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية وتعذيــب” ضــد األويغــور وغيرهــم 
مــن الشــعوب التركيــة. فــي 23 ديســمبر، وقــع الرئيــس األمريكــي جــو 
ــا، والــذي  بايــدن قانــون األويغــور لمنــع العمــل القســري ليصبــح قانونً
ينهــي دخــول البضائــع إلــى الســوق األمريكيــة الــذي تــم تصنيعــه مــن 
العمــل القســري لألويغــور. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينضــم عــدد متزايــد مــن 
الــدول إلــى مقاطعــة دبلوماســية لــدورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية 

فــي بكيــن فــي فبرايــر 2022.

 لقــد اســتغرق األمــر خمــس ســنوات مــن العمــل الشــاق للوصــول 
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إلــى هــذه الدرجــة مــن الوعــي. أخيــرًا، يســتيقظ بعــض أجــزاء مــن العالــم 
علــى حجــم المشــكلة. منــذ عــام 2016، لــم تتــردد الحكومــة الصينيــة فــي 
االعتقــال  إلــى  باإلضافــة  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الفظائــع  ارتــكاب 
التعســفي، تشــارك الصيــن فــي حملــة منهجيــة  والســجن الجماعــي 
ــى ثقافــة األويغــور ودينهــم ولغتهــم مــن خــالل السياســة  للقضــاء عل
والممارســة. وتشــمل االنتهــاكات األخــرى انتشــار العمــل القســري، 
لمنــع  قســرية  وحملــة  عائالتهــم،  مــن  لألطفــال  المنهجــي  واالنتــزاع 

الــوالدة.

 كشــفت وثائــق حكوميــة صينيــة مســربة، أن القيــادة العليــا فــي الصيــن، 
بمــا فــي ذلــك شــي جيــن بينــغ، أعطــت الضــوء األخضــر لواحــدة مــن 
أكثــر أزمــات حقــوق اإلنســان إلحاحــًا فــي العالــم. دعــت السياســة إلــى 
“اعتقــال” “كل مــن يجــب اعتقالهــم” وأصــدرت تعليمــات للمســؤولين 
بعــدم إظهــار “أي رحمــة علــى اإلطــالق” تجــاه “األعــداء”. اكتشــفنا أن 
هــؤالء األعــداء يشــملون أي أويغــوري. لقــد كان تجريمــًا علــى العــرق.

 مــا لــم تســعى دولــة أو منظمــة متعــددة األطــراف أو شــركة خاصــة 
تعمــل فــي الصيــن بنشــاط إلــى المســاءلة أو اإلجابــات علــى أســئلة مــن 
المســؤولين الصينييــن حــول اإلبــادة الجماعيــة فــي تركســتان الشــرقية، 
فإنهــا تخاطــر بالتواطــؤ. أظهــر بعــض قــادة الــدول، مثــل عمــران خــان 
الباكســتاني، وكذلــك منظمــات مثــل اللجنــة األولمبيــة الدولية ومنظمة 
كيــف  بالفعــل  فاجــن  فولكــس  مثــل  وشــركات  اإلســالمي،  التعــاون 

يكــون الوضــع فــي الجانــب الخطــأ مــن التاريــخ مــن خــالل حمايــة الصيــن. 
ــًا وهــم يقومــون بعــد  ــُا ملوث ــات إرث ســيحمل هــؤالء األشــخاص والكيان

أمــوال اســتثمارات الصيــن ويربحــون مــن المعانــاة اإلنســانية.

فــي عــام 2022، يحتــاج العالــم إلــى تكثيــف إجــراءات المســاءلة، وخاصــة 
بالعمــل  المتعلقــة  التشــريعات  المســلمة.  األغلبيــة  ذات  الــدول 
وعقوبــات  للحــدود،  العابــر  الصينــي  القمــع  مــن  والحمايــة  القســري، 
انتهــاكات  عــن  المســؤولين  األفــراد  ضــد   Magnitsky ماغنيتســكي 
حقــوق اإلنســان، والضغــط المجــدي فــي األمــم المتحــدة، واالعتــراف 
ــة ليســت ســوى بعــض اإلجــراءات  ــادة جماعي ــن إب ــأن تصرفــات الصي ب
التــي يجــب اتخاذهــا. يجــب أن يطلــب أعضــاء المجتمــع المدنــي مــن 
حيــث  لدينــا جميعــًا مصلحــة شــخصية،  المزيــد.  يفعلــوا  أن  ممثلينــا 
تضــع الصيــن مخططــًا لكيفيــة اإلفــالت مــن اإلبــادة الجماعيــة. نحــن 
جميعــًا ضعفــاء عندمــا ال يخــاف المســتبدون مــن عواقــب فظائعهــم.

 ربمــا حــزم تشــين كوانغــو حقائبــه وتوجــه إلــى الخــروج مــن تركســتان 
الشــرقية. لكــن يجــب أال يهــرب مــن المحاســبة علــى جرائمــه. الشــيء 
نفســه ينطبــق علــى القيــادة العليــا فــي الصيــن. إن التركيــز الحــازم علــى 
ــادة الجماعيــة. ــاح لتفكيــك جهــاز اإلب العواقــب للمســؤولين هــو المفت

ترجمة/ رضوى عادل
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قالت الحكومة المغربية إنها تحترم اإلجراءات وااللتزامات القانونية الدولية، في قضية 
تسليم الناشط األويغوري إدريس حسن إلى الصين.

أكدت الحكومة المغربية، الخميس، أنها تحترم اإلجراءات وااللتزامات القانونية الدولية 
في قضية تسليم الناشط األويغوري إدريس حسن، المعتقل في المغرب والذي تطالب 

السلطات الصينية بتسليمه.

المغرب يؤكد احترام المواثيق الدولية
في قضية تسليم ناشط أويغوري إلى الصين

جــاء ذلــك ردا علــى ســؤال مراســل األناضــول فــي المؤتمــر الصحفــي 
وقــال مصطفــى بايتــاس الناطــق باســم الحكومــة: “الحكومــة المغربيــة 
وّقعــت  التــي  واالتفاقيــات  الدوليــة  وااللتزامــات  اإلجــراءات  تحتــرم 

عليهــا”.

وإدريــس رهــن االعتقــال منــذ وصولــه فــي يوليو/تمــوز الماضــي، إلــى 
مطــار محمــد الخامــس، قادمــًا مــن تركيــا فــي طريقــه إلــى فرنســا.

واعُتقــل علــى خلفيــة صــدور اســمه فــي نشــرة حمــراء لإلنتربــول، حيــث 
تتهمــه الســلطات الصينيــة باإلرهــاب.

عــدم  بلدهــم  ســلطات  المغاربــة  الحقوقييــن  مــن  عــدد  ناشــد  فيمــا 
تســليمه، إلــى الصيــن التــي “تضطهــد األقليــة الويغوريــة” خوفــًا مــن 

قتلــه”. أو  “تعذيبــه 

النقــض  محكمــة  أّيــدت  الماضــي،  األول  ديســمبر/كانون   15 وفــي 
الحقوقييــن  مخــاوف  أثــار  مــا  وهــو  إدريــس،  تســليم  قــرار  المغربيــة 

بــة. المغار

وقــال محامــي إدريــس إنــه زار موكلــه األســبوع الماضــي “وكان فــي حالــة 
نفســية ســيئة”، وفــق حديثــه لوكالــة رويتــرز.

رأيهــا فــي تســليم  النقــض  تُبــدي محكمــة  المغربــي،  القانــون  ووفــق 
قبــل صــدور  إداريــة معّقــدة  إجــراءات  اتخــاذ  يجــب  لكــن  المطلوبيــن، 

للتســليم. النهائــي  القــرار 

TRT عربي - وكاالت
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بعد افتتاحها صالة عرض في تركستان الشرقية.. 

انتقادات أمريكية لشركة تسال

حسن راشد، الثالثاء 04/يناير/2022

افتتاح صالة عرض تسال يف الصين

الســيارات  لصناعــة  تســال  شــركة  تعرضــت 
الكهربائيــة النتقــادات فــي الواليــات المتحــدة 
منطقــة  فــي  عــرض  صالــة  افتتاحهــا  بعــد 
ــا  شــينجيانج، إال أن هــذه الخطــوة القــت ترحيًب

. صينًيــا

وكانــت الشــركة قــد افتتحــت، برئاســة مديرهــا 
صالــة  ماســك،  إيلــون  المليارديــر  التنفيــذي 
رأس  ليلــة  أورومتشــي  مدينــة  فــي  العــرض 

بي.بي.ســي. لـــ  وفًقــا  الســنة، 

اضطهاد مسلمي األويغور

اتهــام  بعــد  األمريكيــة  االنتقــادات  وجــاءت 
الجماعيــة  واإلبــادة  باالســتعباد  الصيــن 
فــي منطقــة  المســلمة  األويغــور  أقليــة  ضــد 
شــينجيانج أو مــا تعــرف بـــ تركســتان الشــرقية 

بالمــوارد. الغنيــة 

الســكان  مــن  للعديــد  موطًنــا  الصيــن  فــي  شــينجيانج  منطقــة  تعــد 
األويغــور المســلمين فــي البــالد، وتوجــد معلومــات عــن إجبارهــم علــى 

الجماعيــة. لإلبــادة  وتعرضهــم  القســري  العمــل 

ــون  ــذي رعــى مشــروع قان ــو، ال تحــدث الســناتور الجمهــوري ماركــو روبي
وقــع عليــه الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن فــي ديســمبر، يطالــب الشــركات 
إنتاجهــا  يتــم  لــم  شــينجيانج  مــن  المســتوردة  البضائــع  أن  بإثبــات 
بالســخرة، قائــًلا أن الشــركات غيــر الوطنيــة تســاعد الحــزب الشــيوعي 
الصينــي فــي التســتر علــى اإلبــادة الجماعيــة والســخرة فــي المنطقــة.

وقــال ســكوت بــول، رئيــس تحالــف هيئــة الصناعــة التحويليــة األمريكيــة: 
فــي شــينجيانج  تجارًيــا  نشــاًطا  تمــارس  أي شــركة  ســأكون صريًحــا، 
متواطئــة فــي اإلبــادة الثقافيــة التــي تحــدث هنــاك لكــن تصرفــات تســال 

تجــاوزت الحــدود.

ترحيب صيني بشركة تسال

وعلــى الجانــب األخــر، فقــد القــى افتتــاح صالــة عــرض تســال الجديــدة 
للتواصــل   Weibo منصــة  مســتخدمي  قبــل  مــن  واســًعا  ترحيًبــا 

الصيــن. فــي  بتويتــر  الشــبيهة  االجتماعــي 

التوســع فــي شــينجيانج،  لــك علــى  أحــد المســتخدمين: شــكًرا  نشــر 
عــام جديــد ســعيد!. وقــال آخــر: كمــا تــرون، تســال تدعــم تطويــر وبنــاء 

الشــركات. شــينجيانغ، علــى عكــس بعــض 

اعتــذرت شــركة إنتــل األمريكيــة، فــي أواخــر العــام الماضــي، بعــد رد فعــل 
عنيــف علــى رســالة وجهتهــا تحــث المورديــن علــى عــدم الحصــول علــى 
منتجــات أو عمالــة مــن شــينجيانج، وهــو مــا أثــار خطــاب انتقــادات فــي 

الصيــن، مــع دعــوات لمقاطعــة الشــركة.

أيًضــا رد فعــل صينــي   H&Mنايكــي و التجزئــة  كمــا واجهــت عمالقتــي 
عنيــف فــي العــام الماضــي بعــد أن أعربــا عن قلقهما بشــأن االســتخدام 

المزعــوم للعمالــة األويغوريــة القســرية فــي إنتــاج القطــن.

ونشــرت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة، فــي ديســمبر 2020،  تحقيًقــا ُيظهــر 
أن الصيــن تجبــر مئــات اآلالف مــن األقليــات، بمــا فــي ذلــك األويغــور، 
علــى العمــل اليــدوي فــي حقــول القطــن فــي شــينجيانغ، ولكــن نفــت 

بكيــن هــذه المزاعــم.
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بسبب “إبادة” الصين للمسلمين.. “رايتس ووتش” 
تدعو الدول لالنضمام للمقاطعة الدبلوماسية 

ألولمبياد بيجين

المصدر : وكاالت، 13/1/2022

   أدى إنسحاب الواليات المتحدة من أفغانستان إلى تسليط الضوء على العالم خالل 
األشهر القليلة الماضية. بالنسبة للصين، كانت الصحافة السيئة التي حصلت عليها 

إدارة بايدن للسماح لطالبان بإستعادة السلطة بمثابة إلهاء مرحب به عن وضع 
كئيب آخر في منطقة تركستان الشرقية التي تقع في شمال غرب الصين.

مظاهرة يف إسطنبول ضد املمارسات الصينية بحق األويغور )غيتي - أرشيفية(
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 اعتبــر المديــر التنفيــذي لمنظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( كينيث روث، 
أن الصيــن تســتخدم األلعــاب األولمبيــة الشــتوية للتســّتر علــى ســجّلها 
“الرهيــب” فــي مجــال حقــوق اإلنســان، داعًيــا إلــى انضمــام مزيــد مــن 

الــدول إلــى المقاطعــة الدبلوماســية التــي بدأتهــا الواليــات المتحــدة.

وقــال روث لوكالــة الصحافــة الفرنســية قبــل نشــر التقريــر الســنوي 
للمنظمــة غيــر الحكوميــة حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي العالــم إن 
“الحكومــة الصينيــة تســتخدم بوضــوح األلعــاب األولمبيــة للتســّتر علــى 
ــى تبييــض صفحتهــا بواســطة الرياضــة”، وذلــك  قمعهــا الرهيــب أو حّت
بعــد احتجازهــا نحــو مليــون مســلم بمعســكرات اعتقــال فــي شــينجيانغ 

منــذ 2017، وفقــا لمنظمــات حقوقيــة.

إرســال ممثليــن  رفــض  الــدول  مــن  أكبــر  عــدد  علــى  ينبغــي  أنــه  ورأى 
األولمبيــاد. لحضــور  المســتوى  رفيعــي  حكومييــن 

وأعلنــت الواليــات المتحــدة وأســتراليا وكنــدا وبريطانيــا أنهــا لــن ترســل 
وفــًدا رســمًيا إلــى أولمبيــاد بيجيــن بســبب “اإلبــادة الجاريــة والجرائــم 
ضــد اإلنســانية فــي شــينجيانغ وانتهــاكات أخــرى لحقــوق اإلنســان”. فــي 

المقابــل، سيشــارك الرياضيــون مــن هــذه الــدول فــي المباريــات.

واعتبــر كينيــث روث أنــه ال يمكــن للــدول أن “تّدعــي أن كّل شــيء علــى 
مــا يــرام”. وقــال “ينبغــي للمجتمــع الدولــي علــى األقــل أن ينضــّم إلــى 

لأللعــاب”. الدبلوماســية  المقاطعــة 

مــن  “بــدًلا  قائــًلا  للحــدث،  الراعيــة  الجهــات  دور  علــى  أيًضــا  وشــّدد 
المســاعدة علــى تبييــض صفحــة الصيــن ينبغــي عليهــم تســليط الضــوء 

علــى مــا يحصــل فــي شــينجيانغ”.

وتتهــم منظمــات حقوقيــة الصيــن باحتجــاز مــا يصــل إلــى مليــون مســلم 
مــن األويغــور المســلمين، الــذي يقتــرب إجمالــي عددهــم مــن 11 مليــون 
شــخص، بمعســكرات اعتقــال فــي شــينجيانغ منــذ 2017، وإخضــاع مــن 
لــم يتــم احتجازهــم لمراقبــة مكثفــة، فضــال عــن فرضهــا قيــودا دينيــة 

عليهــم، واســتغاللهم فــي أعمــال قســرية.

وتنفــي الصيــن بشــكل قاطــع هــذا األمــر، وتقــول إن هــذه المعســكرات 
“مراكــز تدريــب مهنــي” تهــدف إلــى إبعــاد الســكان عــن التطــرف الدينــي 

والنزعــات االنفصاليــة.

إشادة بأمريكا وخيبة أمل من تسال

وهاجــم روث أيًضــا إيلــون ماســك وشــركته تيســال لصناعــة الســيارات 
التــي أعلنــت األســبوع الماضــي افتتــاح نقطــة بيــع لهــا فــي شــينجيانغ.

وقــال “كّل شــركة عليهــا أن تفعــل كّل مــا فــي وســعها كــي ال تدعــم 
ــًرا أن تيســال  أو تشــّرع القمــع الــذي تمارســه الحكومــة الصينيــة” معتب

“تســير عكــس التيــار تماًمــا”.

فــي المقابــل، أشــاد روث بالقانــون األمريكــي الــذي وقعــه الرئيــس مؤخًرا 
مقاطعــة  فــي  مصنوعــة  منتجــات  مجموعــة  اســتيراد  يحظــر  والــذي 
أن  تثبــت  أن  مــن  المســتوردة  الشــركات  تمكنــت  إذا  إال  شــينجيانغ، 

الســلع لــم تصنــع مــن طريــق العمــل القســري.

ودعا روث الدول األخرى إلى القيام باألمر نفسه.

ا النتقــاد الصيــن فــي  ورّحــب أن عــدًدا أكبــر مــن الــدول يبــدو مســتعدًّ
األمــم المتحــدة وأعــرب عــن أملــه فــي أن تنشــر المفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان قريًبــا تقريــًرا حــول شــينجيانغ. فمنــذ ســنوات، تطالــب 
نطاًقــا  أوســع  بـ”نفــاذ  بيجيــن  باشــليه  ميشــيل  الســامية  المفوضــة 
وبــدون عقبــات” إلــى شــينجيانغ، لكــن لــم يكــن باإلمــكان إجــراء أي زيــارة 

مــن هــذا النــوع حتــى اآلن.

أنتونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  روث  اتّهــم  المقابــل،  وفــي 
كان  بأنــه  بيجيــن،  أولمبيــاد  يحضــر  أن  المقــرر  مــن  الــذي  غوتيريــش 

الصينيــة”. الحكومــة  انتقــاد  ورفــض  تماًمــا  “صامًتــا 

 شــي القاســية ضــد األويغــور، وهــي جــزء مــن طموحاتــه الشــمولية 
اليــوم. األويغــور  الصيــن ضــد  تتخذهــا  التــي  باإلجــراءات  الواســعة، 
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تعيين حاكم تركستان الشرقية السابق لقيادة هونج كونج  
ية العالمية عالمة مشؤومة للحر

يس كور، 15 يناير 2022 بقلم/ أندر

جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني يحرس مدخل مقر حامية هونغ كونغ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني 
يف منطقة األعمال املركزية يف هونغ كونغ ، 29 أغسطس 2019 )أنوشري فاندنافيس/ رويترز(

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

الصينيــة فــي هونــغ كونــغ.

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

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

الشــعبي. العمــل  حــزب  أركان  لرئيــس  العــام 

تعمل الصين على توسيع سياسات اإلبادة الجماعية لتشمل هونغ كونغ،
دون اعتراض من الديمقراطيات في العالم.

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

غيــر اإلرهــاب الــذي يمارســه الحــزب الشــيوعي الصينــي نفســه.

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

16
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الجماعيــة واإلجهــاض القســري وتحديــد النســل الــذي تفرضــه الدولــة.

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

لقتلهــا 91 أويغوريا”اإلرهــاب”.

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

المدينــة وســيطرة بكيــن.

الحــزب  مســؤول  تشــواتجو،  تشــين  تعييــن  بعــد  بينــغ  تعييــن  يأتــي 
الشــيوعي الصينــي الــذي أصبــح أول مديــر لمكتــب هونــج كونــج الصينــي 
مقاطعــة  فــي  ســابقًا  مســؤواًل  زهنــج  كان  القومــي.  األمــن  لحمايــة 
القروييــن  الصحــف وســجن  قمــع  حيــث  الصيــن،  جنــوب  جوانجدونــج 
علــى  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  مســؤولي  اســتيالء  عارضــوا  الذيــن 
األراضــي فــي المنطقــة. وقــد توفــي أحــد قــادة المظاهــرات فــي مخفــر 

الشــرطة.

بعــد تعييــن تشــين فــي يوليــو 2020، فــرض نظــام هونــج كونــج حملــة 
قمــع عنيفــة علــى حريــة الصحافــة فــي المدينــة، بمــا فــي ذلــك أبــل دايلــي 

و ســتاند نيــوز.

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

ــج علــى ســيطرة بكيــن  ــج كون بعــد احتجاجــات ضخمــة فــي شــوارع هون
غيــر القانونيــة فــي عــام 2019، فــرض الحــزب الشــيوعي الصينــي قانــون 
األمــن القومــي الــذي لــم يــؤد فقــط إلــى ترهيــب وســجن ونفــي أنصــار 

الديمقراطيــة ، بــل كان لــه تأثيــر عالمــي يتجــاوز الحــدود اإلقليميــة، فعلــى 
ســبيل المثــال، أدى إلــى عــدم قانونيــة أي دعــم فــي أي مــكان الســتقالل 

هونــغ كونــغ.

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

اليــوم هــو فشــل ألخالقنــا وأخــالق الديمقراطيــة.

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

حقيقيــة. “ديمقراطيــة” 

تضيــف التعيينــات المزدوجــة لـــ بينــغ و وزهنــج فــي هونــغ كونــغ المزيــد 
ــا بكيــن فــي هونــغ كونــغ ليســت شــريفة.  إلــى جبــل األدلــة علــى أن نواي
يجــب أن يــدرك العالــم أخيــرًا أن الحــزب الشــيوعي الصينــي هــو منظمــة 
إرهابيــة أو فاشــية أو مافيــا أكثــر مــن كونــه مصــدرًا شــرعيًا للحكــم فــي 

هونــغ كونــغ أو الصيــن بشــكل عــام.

كلمــا  المؤســفة،  الحقائــق  هــذه  مواجهــة  فــي  العالــم  أســرع  كلمــا 
أســرعنا فــي إيجــاد اســتراتيجيات فعالــة للدفــاع عــن أنفســنا. يجــب أن 
تشــمل هــذه العقوبــات فــرض عقوبــات اقتصاديــة ودبلوماســية أشــد 
المناطــق  الشــيوعي الصينــي، ودعــم اســتقالل  الحــزب  صرامــة علــى 
الخاضعــة لإلبــادة الجماعيــة، وحظــر التجــارة مــع األراضــي الخاضعــة 
لســيطرة منظمــات اإلبــادة الجماعيــة، وحظــر الســفر الدولــي للحــزب 
الشــيوعي الصينــي، بمــا فــي ذلــك المــدن العالميــة الحــرة مثــل نيويــورك، 

باريــس، جنيــف، ورومــا.

ــا  ــن، يجــب أن نحــرر عقولن ــاد مــع الصي ــأى عــن العمــل كالمعت ولكــي نن
مــن الوهــم بــأن الحــزب الشــيوعي الصينــي هــو حــزب سياســي مشــروع. 
الحــزب  عــن  واالســتقالل  الديمقراطيــة  الصينــي  الشــعب  يســتحق 

الشــيوعي الصينــي الشــمولي. 

ترجمة/ رضوى عادل
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كشــف الرســام الصينــي باتيــد ســاو -الــذي يعــّرف نفســه بأنــه ناشــط 
حقوقــي مناهــض لمختلــف أشــكال العنصريــة- للجزيــرة مباشــر خفايــا 
الرســوم المثيــرة للجــدل التــي صممهــا ضمــن حملــة لفضــح انتهــاكات 
التبــت،  وعرقيــة  المســلمة  األويغــور  أقليــة  بحــق  الصينيــة  الحكومــة 
 4 والدعــوة إلــى مقاطعــة األولمبيــاد الشــتوية فــي بيجيــن التــي تبــدأ 

المقبــل. فبراير/شــباط 

وقــال باتيــد ســاو لبرنامــج )هاشــتاج( الســبت، إن الرســوم “تذكيــر بقمــع 
وغطرســة” الحكومــة الصينيــة و”غيــاب” الديمقراطيــة فــي البــالد.

تعكــف  التــي  الشــتوية  األولمبيــة  األلعــاب  دورة  علــى  الرســوم  وتركــز 
بيجيــن علــي الترويــج لهــا فــي ظــل دعــوات للمقاطعــة بينهــا الصــادرة 
عــن باتيــد ســاو ومنظمــة )حقــوق اإلنســان( الراعيــة لمشــروعه الفنــي 

المناهــض لحكومــة الصيــن.

التــي  الرســوم  جميــع  أن  مباشــر  للجزيــرة  الصينــي  الرســام  وأوضــح 
ــا فــي الرمايــة يحمــل بندقيتــه  ــا أولمبيًّ نشــرها -وبينهــا التــي تُظهــر العًب

لكنــه يصوبهــا نحــو شــخص مــن المســلمين األويغــور أو عرقيــة التبــت- 
هــي انعــكاس للواقــع وتذكيــر بهــؤالء الضحايــا.

)كورونــا(  كوفيــد19-  جائحــة  تمثــل  مــا  وبينهــا  “الرســوم  وأضــاف 
تعكــس جميعهــا أن هنــاك قمًعــا وغطرســة مــن حكومــة شــي جيــن 
بينــغ )الرئيــس الصينــي(” الفًتــا إلــى أن الهــدف مــن إظهــار الالعبيــن 
األولمبييــن فــي الرســوم هــو الداللــة علــى أنهــم “ال يمثلــون دولــة الصيــن 

)الحاكــم(”. الشــيوعي  الحــزب  بــل 

الصيــن  فــي  المراقبــة  بكاميــرا  الخــاص  الرســم  ســاو  باتيــد  ووصــف 
بأنــه “رمــز لطريقــة المراقبــة والتجســس التــي تســتخدمها الحكومــة 

الصينيــة”.

وشــارع  ركــن  كل  فــي  والحراســة  المراقبــة  كاميــرات  “توجــد  وتابــع 
بالمــدن الصينيــة، ممــا يجعــل كل النــاس تحــت المراقبــة الرقميــة”.

وفــي الســياق، ســلط باتيــد ســاو الضــوء علــى معانــاة عرقيتــي التبــت 
واألويغــور فــي رســمين بارزيــن، أحدهمــا لالعــب أوليمبــي فــي رياضــة 
الهوكــي يوجــه الكــرة صــوب وجــه فــرد مــن عرقيــة التبــت، واألخــرى لالعــب 

يرة مباشر: التزلج على الدماء.. رسام صيني للجز
هذا هو واقع األويغور والتبت الذي لن تظهره أولمبياد بيجين 

يرة مباشر، 23 يناير 2022 المصدر : الجز

الرسام الصيني والناشط الحقوقي باتيد ساو )الجزيرة مباشر(
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تزلــج يمــارس رياضتــه علــى الدمــاء بــدًلا مــن الثلــج.

وأردف للجزيــرة مباشــر “نعلــم أن داالي المــا والعديــد مــن المنتميــن 
مــن  منعهــم  وكذلــك  ونفيهــم،  مالحقتهــم  تــم  التبتــي  العــرق  إلــى 
ممارســة طقوســهم، وهنــاك أكثــر مــن 150 شــخًصا مــن أصــول تبتيــة 

ُقتلــوا فــي مظاهــرات”.

وضــرورة  التبــت  أقليــة  نضــال  بشــرعية  يذكــر  “الرســم  واســتدرك 
. ” لهم ســتقال ا

إلــى  مباشــر  للجزيــرة  حديثــه  فــي  ســاو  باتيــد  أشــار  الســياق،  وفــي 
“غيــاب  إلظهــار  كان  كورونــا  بجائحــة  يتعلــق  رســًما  تخصيصــه  أن 
المعلومــات والبيانــات”. إخفــاء  الصيــن و”تعمــد  فــي  الديمقراطيــة” 

مــن  كان  الجائحــة  وتفشــي  الوبــاء  هــذا  بدايــة  أن  نعلــم  “كلنــا  وقــال 
الصيــن، وفــي المراحــل األولــي أخفــت الصيــن كل األدلــة، واألطبــاء -مثــل 
الطبيــب لــي ويــن ليانــغ- الــذي حــاول جــذب االنتبــاه لهــذا الفيــروس، 

جــرى اعتقالــه ثــم قتلــه”.

وصــّور باتيــد ســاو -فــي رســمه عــن الجائحــة- فيــروس كورونــا بــدًلا مــن 
الحجــر المنزلــق فــي لعبــة )الكريلنــغ(.

 وتابــع “لــو كان هنــاك ديمقراطيــة لمــا ُأخفيــت المعلومــات، ولمــا حدثــت 
هــذه التراجيديــا التــي تســببت فــي وفــاة المالييــن مــن األشــخاص”.

ونشــر باتيــد ســاو رســومه ضمــن مشــروع فنــي حقوقــي يهــدف إلــى حــث 
الــدول والالعبيــن األولمبييــن علــى مقاطعــة دورة األلعــاب الشــتوية فــي 

بيجين.

وســلطت الرســوم -التــي نُشــرت أول مــرة فــي 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
تمارســها  التــي  االنتهــاكات  علــى  رئيســي  بشــكل  الضــوء  الماضــي- 
الرقميــة  المراقبــة  وتعّمــد  والتبــت،  األويغــور  أقليتــي  ضــد  بيجيــن 

لمالحقــة المواطنيــن عــن كثــب بحًثــا عــن أي ســلوك معــارض.
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ــمعسكرات اعتقــال فقــط، حيــث يتــم قتــل الســجناء  ال يتعلــق األمــر بـ
فــي المعســكرات بشــكل روتينــي.

* مقتبــس وُملخــص لصحيفــة بيتــر وينتــر مــن الترجمــة اإلنجليزيــة بقلــم 
 China Protokolle، Vernichtungsstrategien der“ فيكتوريــا جراهــام
KPCh im größten Überwachungsstaat der Welt” )ســجل الصيــن: 
ــة  ــة مراقب ــر دول ــادة الحــزب الصينــي الشــيوعي فــي أكب إســتراتيجيات إب

فــي العالــم، ميونيــخ، 2021(.

 ألول مــرة، يخبــر عالــم محتــرم لــدى األويغــور عــن تجاربــه فــي معســكر 
اعتقــال كبيــر لدرجــة الرعــب. يقــع المعســكر بيــن الجبــال العاليــة بعيــد 
ــم، ُيفتــرض أن 100،000 ســجين محتجــز فــي معســكر  عــن عيــون العال
واحــد فقــط فــي أورومتشــي شــرق عاصمــة تركســتان الشــرقية، كان 
ــم بناؤهــا لعشــرة آالف ســجين فقــط. ــر المعســكرات ت ُيعتقــد أن أكب

تمكــن هــذا األكاديمــي مــن الفــرار إلــى بلــد أوروبــي مــع زوجتــه. وقــد وافــق 
أخيــرًا علــى التحــدث فقــط بعــد إقناعــه مــن قبــل األويغــور ذوي النفــوذ 
الحكومــة  انتقــام  مــن  خائفيــن  المســنان  الزوجــان  كان  السياســي. 

الصينيــة.

األوصــاف  حــذف  طلبــا  لكنهمــا  عالنيــة  قصتهمــا  يرويــان  كالهمــا   

ــد هويتهمــا. وإال فإنهــم يخشــون  التفصيليــة التــي قــد تــؤدي إلــى تحدي
تعريــض حيــاة أوالدهــم لخطــر مميــت فــي الوطــن.

عــن  الكشــف  عــدم  عــن علــم ويصــر علــى  الكبيــر ســنًا  الرجــل  يقــول   
هويتــه: إن الحــزب الشــيوعي الصينــي يبحــث عنــا فــي كل مــكان. وقــد 

المقابــالت. خــالل  بالوثائــق والصــور  عــن نفســه  عــّرف 

 علــى الرغــم مــن أن هذيــن الزوجيــن خائفــان للغايــة، إال أنــه مــن المهــم 
بالنســبة لهمــا أن تظهــر المظالــم فــي وطنهــم. أســرتهم التــي تعانــي 
مــن نــدوب شــديدة ممزقــة مــن تجاربهــم فــي المعســكرات، جســديًا 
وعقليــًا علــى حــد ســواء. الرجــل شــاهد علــى جرائــم قتــل ال حصــر لهــا 
لشــعبه. يكشــف هــذا الرجــل أن حجــم القســوة أكبــر ممــا يمكــن تخيلــه.

أو مقــدار  النظــر عــن موطنهــم  الجميــع، بغــض  أحتــرم  أنــا شــخص   
مــا يمتلكونــه. هــذه هــي الطريقــة التــي نشــأت بهــا. كنــت أنتمــي إلــى 
مجموعــة مــن العلمــاء مــن مدينتــي، كنــت فــي الســتينيات مــن عمــري، 
أزال نشــيطًا جــدًا فــي  أننــي كنــت ال  الرغــم مــن كبــر ســني، إال  وعلــى 

مجالــي.

لــم يكتشــف جواســيس الحــزب الشــيوعي الصينــي بعــد البلــد الــذي 
ــا فــي كل مــكان. إذا وجــدوا اســمي فــي  نختبــئ فيــه، لكنهــم يبحثــون عن

هــذا المقــال، فســيقتلون اوالدنــا علــى الفــور فــي الوطــن.

حقول القتل في تركستان الشرقية:
نجا عالم أويغوري من المعسكرات الصينية

 بقلم/ الكسندرا كافيليوس وسايراغول ساوتباي 
01/04/2022
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لــم أكــن مهتًمــا بالسياســة أبــدًا، ولــم أتســبب فــي أي مشــكلة، ومــع 
ذلــك فقــد دمرونــي تمامــًا. فــي عــام 2016 أرســلنا بعــض أوالدنــا للدراســة 
ــة وأمــان أكثــر هنــاك. فــي  ــا، ألنهــم يســتطيعون العيــش بحري فــي تركي
األويغــور  جميــع  يأمــرون  الصينيــون  المســؤولون  كان  الوقــت،  ذلــك 
بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى جــواز ســفر. أي شــخص ال يريــد جــواز 
ســفر ُيعتبــر معاديــًا، قيــل لــه أنــت ضــد الحكومــة! وُحبــس لمــدة 15 إلــى 
20 يومــًا. لذلــك، ظــن العديــد مــن المســلمين أنهــم أحــرار فــي الســفر 

منــذ ذلــك الحيــن.

 لكــن فــي النهايــة، كانــت هــذه الرحــالت علــى وجــه التحديــد ســببًا لجعــل 
الكــوادر تســجننا بعــد ذلــك. فــي الوقــت نفســه ســجنوا آالف األشــخاص 
الذيــن لــم يســافروا إلــى الخــارج رغــم وجــود جــوازات ســفرهم، متهميــن 
إياهــم بــأن ســلوكهم مريــب. ال بــد أنكــم تخططــو لشــن هجــوم! هــؤالء 
مــدى  الســجن  أو  عامــًا   20 لمــدة  بالســجن  عليهــم  ُحكــم  األشــخاص 

الحيــاة.

 هاجــرت عائلــة مجــاورة مكونــة مــن 84 شــخصًا وتمتــد لثالثــة أجيــال إلــى 
تركيــا ولــم تعــد أبــدًا. كان ذلــك حــذرًا جــدًا منهــم ألنهــم كانــوا ســُيعتقلون 

عنــد عودتهــم إلــى ديارهــم.

 ومــع ذلــك، وقعــت أنــا وزوجتــي فــي فخهــم. كنــا قــد ســافرنا إلــى تركيــا 
فــي عــام 2016 لحضــور حفــل زفــاف ابنتنــا، وعدنــا إلــى الوطــن عندمــا 
انتهــى األمــر. بعــد مــرور عــام فقــط اســتخدموا هــذه الرحلــة ضدنــا فــي 
جواســيس  أنتــم  تركيــا؟  فــي  كنــت  لمــاذا  االســتجوابات.  مــن  العديــد 
أجانــب! وقــد أغلقــت الحكومــة الحــدود فــي عــام 2017. ولــم يعــد بإمكاننــا 

مغــادرة البــالد.

حوالــي  الفيــال  الشــرطة  رجــال  مــن  ثالثــة  اقتحــم   ،2017 أكتوبــر   2 فــي 
أحــد ضبــاط  رائعــة. صــرخ  أثريــاء ولدينــا حديقــة  كنــا  الليــل.  منتصــف 
الشــرطة، أيــن أنــت؟، وفــي الدقيقــة التاليــة كانــوا قــد وضعــوا كيــس مــن 

القمــاش األســود فــوق رأســي.

 لقــد اقتــادوا زوجتــي بعيــدًا بشــكل منفصــل. مــع تقييــد أيدينــا وأقدامنــا 

ــام فــي أماكــن  مثــل المجرميــن، قامــوا بإســتجوابنا بــال توقــف لعــدة أي
ابنتــي  أن  أجبــت  وتكــرارًا،  مــرارًا  تركيــا؟  فــي  كنــت  لمــاذا  مختلفــة. 
ــوا مثــل  ــا؟ كان ــى تركي ــا الحقيقــة! لمــاذا ذهبــت إل ــاك. قــل لن تزوجــت هن

)...( المكســورة.  األســطوانة 

 حقيقــة أن الكــوادر لــم يقتلونــا جميعــًا دفعــة واحــدة ربمــا كان لهــا 
عالقــة باللوجســتيات المتورطــة فــي القتــل الجماعــي. إنهــم ببســاطة 

غيــر قادريــن علــى التخلــص مــن مالييــن الجثــث دفعــة واحــدة.

  شــبكة اإلبــادة بأكملهــا مخطــط لهــا بشــكل جيــد. أواًل، يقســمون 
الجميــع علــى أســاس خطــورة جرائمهــم. إذا كان الســجين ذكيــًا بمــا 
يكفــي ليقــول شــيئًا مثــل “ال أحــد أقــوى مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي” 

ــة. ــة الثاني ــه يمــوت فــي الجول ــاء اســتجوابه، فإنهــم يتركون أثن

ومــع ذلــك، إذا كنــت غبيــًا بمــا يكفــي للتســاؤل عــن سياســاتهم، مثــل 
“مــاذا فعلــت؟ أنــا ال أخالــف القانــون، أنــت كذلــك! هــذا ليــس عــدال! “ 

فقــد يتــم قتلــك علــى الفــور.

 ُيطلــب مــن المرشــحين الذيــن ُيختــارون المــوت أن يخرجــوا مــن الزنزانة. 
علــى ســبيل المثــال، “اذهــب إلــى الفحــص الطبــي الخــاص بــك!” كان 
هــذا أحــد األعــذار المســتخدمة. ويعيدهــم الحــراس بعــد بضــع ســاعات 
أو فــي نفــس المســاء، وهــم مصابــون بالعــرج تمامــًا، ونصــف فاقــدون 
للوعــي، وبالــكاد يســتطيعون الــكالم. كان البعــض ال يــزال قــادرًا علــى 
التكلــم بأنهــم تــم حقنهــم بمــواد غيــر معروفــة، “إنهــم يقتلوننــا بهــا ...”

 عندمــا تــم القبــض عليهــم، كانــوا أشــخاصًا عادييــن ال يزالــون قادريــن 
علــى المشــي. عندمــا عــادوا مــن هــذه “الفحوصــات الطبيــة”، عــادة بعــد 
ســاعتين أو ثــالث ســاعات، تدحرجــت أعينهــم إلــى رؤوســهم، وشــهقوا 

بحثــًا عــن الهــواء.

ترجمة/ رضوى عادل
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الحكم على امرأة أويغورية بالسجن 14 عامًا

بتهمة تعليم اإلسالم وإخفاء المصاحف

بقلم/ شوهرت هوشور،  2022.01.07

لم ُيسمع أي خبر عن خاصية أحمد منذ اختطافها قبل أربع سنوات.

فــي  منزلهــا  مــن  اختطافهــا  تــم  أويغــور  إمــرأة  علــى  الصيــن  حكمــت 
تركســتان الشــرقية فــي منتصــف الليــل منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات 
بالســجن لمــدة 14 عامــًا بســبب قيامهــا بتعليــم الديــن لألطفــال فــي 
حيهــا وإخفــاء نســخ مــن القــرآن، وفقــًا لمــا ذكرتــه مصــادر علــى علــم 

المحليــة. والشــرطة  بالوضــع 

 وقــال المصــدر الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هويته خوفًا مــن االنتقام، 
إن خاصيــة أحمــد، البالغــة مــن العمــر 57 عامــًا والمقيمــة فــي مقاطعــة 
مانــاس فــي بلــدة تشــانغجي هــوي فــي تركســتان الشــرقية، لــم ُيســمع 

عنهــا منــذ اختطافهــا مــن قبــل الســلطات الصينيــة فــي مايــو 2017.

وقــد اقتحمــت الشــرطة منــزل خاصيــة ووضعــت غطــاء أســود فــوق 
ــداء مالبــس أخــرى وجمــع أدويتهــا، وفقــًا  رأســها، رافضيــن طلبهــا ارت

ــى الوضــع. ــع عل لمــا ذكــره شــخص مطل

وأكــد مســؤول فــي محكمــة مقاطعــة مانــاس أنــه ُحكــم علــى خاصيــة 

أحمــد بالســجن 14 عامــًا.

 وقــال المســؤول: كان ذلــك بســبب تعليمهــا األطفــال القــرآن وإخفــاء 
نســختين مــن القــرآن الكريــم، كانــت الســلطات تصادرهــم، ولكــن تــم 

القبــض عليهــا فيمــا بعــد.

 وقــال المصــدر إنــه قبــل تســع ســنوات مــن اعتقالهــا، أديــن زوجهــا 
بتهمــة “االنفصاليــة” وُحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة فــي عــام 2009.

 توقفــت خاصيــة أحمــد عــن تعليــم األطفــال قبــل عاميــن مــن اعتقالهــا 
بســبب مشــاكل صحيــة. وقــال المصــدر إنهــا امتنعــت أيضــًا عــن حضــور 

المناســبات العامــة.

رجــال  مــن  العديــد  واعتقلــت  الصينيــة  الســلطات  اســتهدفت  وقــد   
الشــرقية  فــي تركســتان  الدينيــة  األعمــال والمثقفيــن والشــخصيات 
لســنوات فــي إطــار حملــة لرصــد ومراقبــة واســتيعاب األويغــور بحجــة 

منــع التطــرف الدينــي واألنشــطة اإلرهابيــة.

 ُيعتقــد أن العديــد منهــم مــن بيــن 1.8 مليــون مــن األويغــور وأقليــات 
فــي  االعتقــال  معســكرات  مــن  شــبكة  فــي  محتجــزون  أخــرى  تركيــة 

نساء أويغور يمشين أمام الفتة خارج مسجد في أورومتشي- تركستان الشرقية.
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ينــف ضابــط شــرطة فــي مانــاس أن خاصيــة أحمــد كانــت رهــن  لــم   
إنــه “مــن أســرار الدولــة” ولــم يقــدم مزيــدًا مــن  االعتقــال لكنــه قــال 

التفاصيــل.

 كمــا أشــار مصــدر آخــر إلذاعــة آســيا الحــرة بعــد أن أبلغــت عــن قضيــة 
خاصيــة أحمــد ألول مــرة أن الســلطات حكمــت علــى المــرأة بالســجن 14 
عامــًا - ســبعة بتهمــة تدريــس القــرآن وإعطــاء دروس دينيــة لألطفــال 
خــالل  القــرآن  مــن  نســختين  إلخفائهــا  آخريــن  وســبعة  المحلييــن 
الوقــت الــذي بــدأت فيــه الشــرطة بمصــادرة الكتــب الدينيــة مــن ســكان 

مقاطعــة مانــاس.

 لــم تحاكــم الســلطات خاصيــة أحمــد فــي التهــم أمــام المحكمــة، لكنهــا 
أرســلت بــداًل مــن ذلــك خطــاب الحكــم إلــى أســرتها، وزوجهــا يقضــي 
عقوبــة الســجن المؤبــد، وقــد توفــي والداهــا، وكان مــكان ابنتهــا البالغــة 
مــن العمــر 13 عامــًا غيــر معــروف، فربمــا تــم تســليم الخطــاب إلــى أســرة 

زوجهــا.

ترجمة التقرير إدارة األويغور. كتبت باللغة اإلنجليزية روزان جيرين.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

المعســكرات  إن  بكيــن  وقالــت   .2017 عــام  منــذ  الشــرقية  تركســتان 
والموثقــة  المنتشــرة  الشــهادات  ونفــت  مهنــي  تدريــب  مراكــز  هــي 
بأنهــا أســاءت معاملتهــا للمســلمين الذيــن يعيشــون فــي تركســتان 

الشــرقية.

قــال رئيــس لجنــة األحيــاء المحليــة، وهــي منظمــة على مســتوى القاعدة 
أحمــد  خاصيــة  إن  الســكان،  بمراقبــة  تقــوم  الصيــن  فــي  الشــعبية 
اعتقلــت مــع بعــض جيرانهــا واحتجــزوا لمــدة 15 يومــًا بعــد االســتجواب. 

اعتقلتهــا الســلطات للمــرة الثانيــة فــي ســبتمبر وحكمــت عليهــا.

ــة  ــاس اإلجاب وقــد رفــض الموظفــون فــي قســم شــرطة مقاطعــة مان
علــى أســئلة حــول خاصيــة أحمــد، فقــط أخبــروا إذاعــة آســيا الحــرة أنــه ال 
يوجــد العديــد مــن ضبــاط الشــرطة األويغــور أو ســكان األويغــور الذيــن 
يعيشــون فــي المقاطعــة، والتــي تغطــي مــا يقــرب مــن 9،200 كيلومتــر 

مربــع )3550 ميــل مربــع(.

مليــون   1.6 مــن  أكثــر  هــوي  تشــانغجي  عــدد ســكان محافظــة  يبلــغ   
نســمة، وفقــًا ألحــدث بيانــات تعــداد ســكاني فــي الصيــن حــول تركســتان 
المعلومــات  تقســم  ولــم   .2021 يونيــو  فــي  صــدرت  والتــي  الشــرقية، 

الســكان علــى مســتوى المقاطعــة.
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مسنة أويغورية تقضي عقوبة بالسجن
لمدة 17 عامًا في تركستان الشرقية

أويغــور  مســنة  إن  االحتجــاز  مركــز  فــي  مســؤولون  تقــال 
فــي  لمشــاركتها  طويلــة  ســجن  عقوبــة  تقضــي  مســلمة 
تجمعــات دينيــة فــي تركســتان الشــرقية وهــي معتقلــة فــي 

ســانجي. مدينــة  فــي  للنســاء  ســجن 

 خديجــة فاضــل 78 عامــًا، هــي واحــدة مــن خمــس نســاء مــن 
نفــس العائلــة فــي كــورال تــم ســجنهن بســبب أنشــطة دينيــة 
شــاركن فيهــا فــي عــام 2013، وفقــًا لحكــم صــدر فــي أبريــل 

2019 واطلعــت عليــه مؤخــرًا إذاعــة آســيا الحــرة.

  وقــد تــم الحكــم عليهــن جميعــًا بأثــر رجعــي بعــد أن ُجرمــت 
الصيــن مثــل هــذه األنشــطة فــي عــام 2018 عندمــا أصــدرت 
والقــازاق  األويغــور  تســتهدف  التطــرف  بمكافحــة  لوائــح 
لمنــع  الشــرقية،  تركســتان  فــي  األخــرى  التركيــة  واألقليــات 

االجتماعــي. االســتقرار  وضمــان  التطــرف 

 ذكــرت إذاعــة آســيا الحــرة يــوم اإلثنيــن أن ابنتــي خديجــة وهمــا: مليكــة زاد وفاطمــة 
ــة بالســجن لمــدة  ــان عقوب ــان فــي نفــس الســجن، وتقضي جــول محمــد، معتقلت

20 و 7 ســنوات.

أدينــت مليكــة زاد بتوفيــر مــكان لالحتفــال الدينــي والمشــاركة فيــه، فــي حيــن أدينــت 
فاطمــة جــول بـــ “إحــداث فوضــى اجتماعيــة جماعيــة” مــن خــالل حضــور األنشــطة 

الدينية.

وأدينــت إبنــة أخــرى، زهيــرة محمــد، وزوجــة إبنهــا، بســتان إبراهيــم، بتهمــة “اإلخــالل 
بالنظــام العــام والتحريــض علــى الكراهيــة العرقيــة” و”االســتماع وتوفيــر مــكان 
للوعــظ الدينــي غيــر القانونــي”، وفقــًا لمــا ذكــره الحكــم، رغــم أنــه ليــس مــن الواضــح 
أيــن يقضــون عقوبتهــم. ولــم يذكــر الحكــم مــدة العقوبــة التــي أصدرتهــا محكمــة 

بلديــة كــورال علــى خديجــة.

يــوم واحــد مــن تأكيــد إذاعــة آســيا الحــرة أن مليكــة زاد وفاطمــة جــول   وبعــد 
محتجزتــان فــي ســجن ســانجي للنســاء، أكــدت المكالمــات الموجهــة إلــى مركــز 
االحتجــاز أن خديجــة فاضــل كانــت تقضــي عقوبتهــا الطويلــة هنــاك أيضــًا، علــى 
الرغــم مــن وضعهــا فــي زنزانــة مختلفــة. توجــد مليكــة زاد فــي الزنزانــة رقــم 3، بينمــا 

ــة رقــم 6. توجــد فاطمــة جــول فــي الزنزان

بعــد أن أعطــت إذاعــة آســيا الحــرة رقــم هويــة خديجــة الوطنــي لمســؤول الســجن، 
أكــد الشــخص عمــر المــرأة وقــال إنهــا كانــت تقضــي عقوبــة بالســجن لمــدة 17 

عامــًا. وقــال المســؤول: “إنهــا فــي الزنزانــة رقــم 4”.

 قالــت خديجــة جــول محمــد، أن خديجــة فاضــل أمضــت أيامهــا فــي رعايــة أطفالهــا 
الســبعة وأحفادهــا، وتقــول الوثيقــة أن خديجــة جــول قادت النســاء في مناقشــات 

دينيــة وتعيــش اآلن فــي المنفــى. وقــد تحدثــت إلــى إذاعــة آســيا الحــرة مــن تركيــا.

العــام،  بالنظــام  واإلخــالل  العرقــي،  التمييــز  علــى  بالتحريــض  خديجــة  اتُهمــت   
وتوفيــر مــكان للوعــظ الدينــي، وحضــور التجمعــات الدينيــة فــي غرفــة بالطابــق 

الثانــي مــن أحــد الفنــادق فــي بــازار كــورال القديــم.

 كمــا أخبــرت خديجــة جــول أيضــًا إذاعــة آســيا الحــرة أن خديجــة فاضــل زارت تركيــا 
فــي عــام 2015 أو 2016 أثنــاء أداء فريضــة الحــج.

ترجمة إدارة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

بقلم: شوهرت هوشور، 2022.01.25

خديجة فاضل هي واحدة من خمس نساء من نفس 
العائلة ُحكم عليهن في عام 2019.
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بعــرض  الحكومــي  القازاقــي  التلفزيــون  قــام 
األويغــوري  الجــاز  موســيقي  روزاخــون،  فيكــرام 
أجــل  مــن  الكاميــرات  أمــام  قيرغيزســتان،  مــن 
االعتــراف باإلكــراه. وقــد أصيــب روزاخــون بعــدة 
جــروح وكدمــات علــى وجهــه أثنــاء ظهــوره علــى 
الشاشــة و “اعتــرف” بــأن شــخصًا مــا دفــع لــه 

قازاقســتان. لدخــول  دوالرًا   200

عــن  عاطــاًل  كان  ألنــه  المــال  قبــل  إنــه  وقــال 
الشــغب”  “مثيــري  أن  ادعــى  كمــا  العمــل. 
اآلخريــن قــد أتــوا مــن أوزبكســتان وطاجيكســتان 

مماثلــة.  دفعــة  تلقيهــم  بعــد  المجاورتيــن 

إلــى  ســافر  إنــه  روزاخــون:  أقــارب  وقــال   
حفــل  إلحيــاء   2021 ينايــر   2 فــي  قازاقســتان 
انــدالع  القبــض عليــه بعــد  تــم  موســيقي. وقــد 
تحــت  الشــهادة  علــى  وإجبــاره  االحتجاجــات 
بمــكان  علــم  علــى  أقاربــه  يكــن  ولــم  اإلكــراه. 

اخــون.  وز ر

أن  قيرغيزســتان  خارجيــة  وزارة  أبلغــت  وقــد   
حفــل  لحضــور  ألماتــا  إلــى  ُدعــي  قــد  روزاخــون 
موســيقي فــي ليلــة رأس الســنة. وقــام بشــراء 
تذكــرة طائرتــه فــي 16 ديســمبر 2021 وســافر إلــى 
ــوزارة  ــر. كمــا أعلنــت ال ــي مــن يناي ــا فــي الثان ألمات
أن الموســيقي ليــس لــه أقــارب فــي قازاقســتان. 
ويشــارك باســتمرار في المهرجانات الموســيقية 
فــي قازاقســتان والــدول األعضــاء األخــرى فــي 

الــدول المســتقلة.  رابطــة 

 وقــال صــادر جابــاروف رئيــس قيرغيزســتان، إنــه 

علــى درايــة جيــدة بوضــع المواطنيــن القيرغيزييــن المحتجزيــن وأن بعضهــم كان مــن الممكــن 
أن يكــون قــد شــارك فــي أعمــال الشــغب. وخلــص إلــى أن الحكومــة ســتعمل علــى ضمــان 

إطــالق ســراح األبريــاء. 

 وقــد اســتدعت وزارة خارجيــة قيرغيزســتان ســفير قازاقســتان رابيــل جوشــيباييف فــي 9 ينايــر 
بشــأن اعتقــال الموســيقي فيكــرام روزاخــون لالشــتباه فــي ضلوعــه فــي أعمــال الشــغب 
فــي ألماتــا. وقــد ســلم نائــب الوزيــر عزيزبــك مادمــاروف خــالل االجتمــاع مذكــرة حــول اعتقــال 

روزاخــون، وفقــًا لمــا ذكرتــه المعلومــات الرســمية.

 ووفقــًا للمكتــب الصحفــي للــوزارة، أجــرى النائــب األول للوزيــر نــوران نيازالييــف محادثــة هاتفية 
مــع نائــب وزيــر خارجيــة قازاقســتان م. ســيزديكوف وســفير قازاقســتان رابيــل جوشــيباييف. 
ودعــا نيازالييــف الجانــب القازاقــي إلــى نشــر معلومــات مؤكــدة وموثوقــة فقــط حــول تــورط 
األجانــب فــي األحــداث األخيــرة فــي قازاقســتان. وشــدد أيضــًا علــى ضــرورة إبــالغ البعثــات 

الدبلوماســية لقيرغيزســتان فــي الوقــت المناســب باحتجــاز مواطنيهــا.

ترجمة/ رضوى عادل

تلفزيون قازاقستان يستعرض األويغوري  
الموسيقار القرغيزي فيكرام روزاخون

على خشبة المسرح النتزاع اعتراف منه باإلكراه

بقلم/  أويغور تايمز، 9 يناير 2022
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يس حسن من خطر الترحيل إلى الصين. انقذوا حمد هللا ولي ونور محمد روزي وإدر
شاركونا في نشر الوسم
يس_حسن #انقذوا_إدر

#انقذوا_حمدهللا_ولي
#انقذوا_نور_محمد_روزي
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يمة اإلبادة الجماعية يستخدم النظام الصيني أولمبياد بكين الشتوي كأداة دعائية للتغطية على جر
 في تركستان الشرقية.

يحاول النظام الصيني ، الذي يرتكب إبادة جماعية في تركستان الشرقية ، قمع أصوات االنتقادات 
الموجهة لدورة األلعاب األولمبية الشتوية في بكين.



العدد التاسع واألربعون - يناير - 2022

https://www.france24.com/ar

https://www.khabar25.com/8

 https://almashareq.com/en_GB/articles/cnmi_am/features/2022/01/05/feature-01 

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

freemalaysiatoday.com

https://www.trtarabi.com/now

https://www.cairo24.com/1464142

https://thediplomat.com/2021/09/a-proof-of-death-video-from-xinjiang

 https://thediplomat.com/2021/12/in-2022-the-world-must-hold-china-to-account-for-genocide

https://bitterwinter.org/xinjiangs-killing-fields-a-uyghur-scholar-speaks

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/hasiyet-ehmet-01072022150935.html

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/halchem-pazil-01252022165336.html

https://www.uyghurtimes.com

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

حول  الكاذبة  ودعايتها  اإلنسانية  ضد  الصين  جرائم  فضح  إلى  مجلتنا  تهدف 
المصادر  من  مستمدة  الشرقية،  تركستان  شعب  وإبادة  ظلم  من  ترتكبها  ما 

الموثوقة وشهادات الناجين من بطش الصين.
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