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نبذة عن أربعة من األويغور الذين هم على 
وشك الترحيل من المملكة العربية السعودية

أربعــة مــن األويغــور مــن تركســتان الشــرقية فــي المملكــة العربيــة 
منــذ  معتقــان  روزي  محمــد  نــور   ، ولــي  هللا   حمــد  هــم  الســعودية 
ســنتين، وبوخلجــم عبــد هللا  وبابــورة ميرأحمــد اعتقلتــا فــي ٣٠ مــارس 
معرضــون  الســعودية  الســلطات  قبــل  مــن  الماضــي  الشــهر  آذار   /
. مجهــول  مصيــر  ينتظرهــم  حيــث  الصيــن  إلــى  الترحيــل   لخطيــر 
مكــة  تضــم  بصفتهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تحتــل 
مســلمي  لــدى  خاصــة  مكانــة  المنــورة  والمدينــة  المشــرفة 
التركســتانيين  المهاجريــن  مــن  الكثيــر  لعــب   . الشــرقية  تركســتان 
ومازالــوا. الســعودية  العربيــة  المملكــة  تاريــخ  فــي  مهمــة   أدوارا 
إن اإلبــادة الجماعيــة ضــد شــعب تركســتان الشــرقية مازالــت مســتمرة 
حتــى اليــوم.. حيــث ُاحتجــز الماييــن مــن المســلمين فــي معســكرات 
منــع  تــم  المجتمــع.  تهديــد  بذريعــة  اإلســام  حظــر  وتــم  االعتقــال 
ومصادرة وإحراق القرأن الكريم والكتب اإلســامية وُهدمت المســاجد 
بــا  المبــارك  رمضــان  ويمضــي شــهر  والشــعائر  العبــادات  وحظــرت 
صيــام وال صــاة.. واعتبــرت زيــارة المملكــة العربيــة الســعودية وأداء 
بعلــم  واالحتفــاظ  العربيــة  اللغــة  وتعلــم  والعمــرة  الحــج  فريضــة 
جرائــم  التوحيــد  كلمــة  يحمــل  الــذي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
إلــى  بالنفــي  أو  االعتقــال  معســرات  فــي  بالــزج  إمــا  عليهــا  يعاقــب 

مصانــع للعمــل ســخرة أو الســجن لســنوات ..باختصــار يواجــه ســكان 
 تركســتان الشــرقية اليــوم قمعــًا يهــدد وجودهــم لكونهــم مســلمين..
ســلمان  بــن  محمــد  العهــد  وولــي  ســلمان  الملــك  نناشــد  ونحــن 
بالخــروج  األربعــة  األويغــور  لهــؤالء  للســماح  الســعودية  والحكومــة 
المبــارك  الشــهر  هــذا  بحرمــة  أخــرى  دولــة  أي  أو  تركيــا  دولــة  إلــى 
إلــى  إرســالهم  وعــدم  الديــن  فــي  واألخــوة  اإلســام  صلــة  وبحرمــة 
مــن  بدينهــم  فــروا  الذيــن  الشــرقية  تركســتان  مســلمو  المــوت. 
القمــع الصينــي مطــاردون مــن قبــل الحكومــة الصينيــة أينمــا ذهبــوا 
مــن  كاذبــة  ذرائــع  تحــت  والترحيــل  االعتقــال  خطــر  تحــت  يعيشــون 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتقلــون  األربعــة  هــؤالء  ومنهــم  الصيــن 
الصيــن ســينتهي  إلــى  وتســليمهم  إعادتهــم  حــال  وفــي  الســعودية. 
واالغتصــاب  الطويــل  الســجن  أو  المــوت  إلــى  إمــا  بهــم  المصيــر 
ترحيلهــم  أي  الخطــوة  هــذه  اإلنســانية..  ضــد  الجرائــم  مــن  وغيرهــا 
وأخاقيــة. سياســية  وجريمــة  شــنيعا  خطــأ  ســتكون  الصيــن   إلــى 
ونناشــد كذلــك جميــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة إلــى اتخــاذ خطــوات 
عاجلــة إلنقــاذ هــؤالء األويغــور األربعــة، ندعــو بشــكل خــاص منظمــة 
التعــاون اإلســامي علــى التحــرك ســريعًا للوفــاء بمهمتهــا فــي حمايــة 

حقــوق المســلمين المضطهديــن.
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المملكة العربية السعودية بصدد ترحيل أربعة 
من األويغور بينهم قاصر مع والدتها

يل 2022 منظمة العفو الدولية، 10 أبر

 تحرك عاجل 

ــم الديــن األويغــوري أيميــدوال وايلــي وصديقــه نــور محمــد 
ِ
يواجــه عال

روزي خطــًرا كبيــًرا باإلعــادة القســرية إلــى الصيــن، بعــد اعتقالهمــا فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020؛ فمنــذ ذلــك الحيــن، ُيحتَجــزان فــي ســجن 
ذهبــان المركــزي بجــدة، فــي المملكــة العربيــة الســعودية، دون إبــداء أي 
ــح تســليمهما إلــى  ســبب العتقالهمــا أو توجيــه أي تهــم إليهمــا. و ُيرجَّ
الصيــن ممــا يعّرضهمــا لخطــر االحتجــاز التعســفي والتعذيــب. ومــن 
ثَــّم، يجــب علــى الســلطات الســعودية وقــف تســليمهما، الــذي مــن 

شــأنه أن يرقــى إلــى اإلعــادة القســرية، علــى الفــور.

كيف يمكنكم أن تساعدوا؟

http://amn.st/6180K0Oz4 :انقروا على هذا الرابط

قوموا بتحميل الملف باللغة المناسبة لكم

تتبعوا التعليمات لكتابة مناشدتكم

شاركوا الرابط مع أصدقائكم

الواليــات  فــي  الســعودية  الســفارة  أمــام  اليــوم  األويغــور  احتــج  كمــا 
والســلطات  المســؤولين  بدعــوة  وقامــوا  األمريكيــة.  المتحــدة 
الســعودية إلــى وقــف ترحيــل أربعــة مــن األويغــور بينهــم طفلــة بأمــر 

الصيــن. مــن 
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تدعو تركيا إلى موقف مشترك لتخفيف
معاناة المسلمين

صحيفة يني شفق، 22 مارس 2022

يــر الخارجيــة جاويــش أوغلــو إن الكتلــة اإلســامية الممثلــة فــي منظمــة  قــال وز
المجتمعــات  حقــوق  لحمايــة  واحــدة  كهويــة  تعمــل  أن  يجــب  اإلســامي  التعــاون 

اإلســامية فــي جميــع أنحــاء العالــم

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وز
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ــر األويغــور  ــي تجب ــة الت شــاركت الشــركات فــي برامــج الحكومــة الصيني
واألقليــات العرقيــة األخــرى علــى تولــي وظائــف معينــة فــي المصانــع 
بريطانيــة  جامعــة  مــن  اإلنســان  حقــوق  لباحثــي  وفًقــا  والزراعــة، 
ومجموعــة أميركيــة غيــر ربحيــة. اســتندوا فــي مزاعمهــم إلــى إعانــات 

الحكوميــة. اإلعــام  وســائل  وتقاريــر  العامــة  الصينيــة  الشــركات 

قدمــت مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(، وهــي وحــدة تابعــة للبنــك 
الدولــي تتلقــى تمويــًلا مــن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم وتقــرض 
القطــاع الخــاص فــي البلــدان الناميــة، تمويــًلا بقيمــة 486 مليــون دوالر 
للشــركات فــي الســنوات األخيــرة، علــى الرغــم مــن تعهدهــا العــام بدعــم 

حقــوق اإلنســان والعمــل.

 دعــا وزيــر الخارجيــة التركــي يــوم الثاثــاء إلــى بــذل جهــود جماعيــة لحمايــة 
جميــع  فــي  يواجهونهــا  التــي  المعانــاة  وتخفيــف  المســلمين  حقــوق 

ــم، بمــا فــي ذلــك فلســطين وكشــمير وقبــرص. أنحــاء العال

 وفــي كلمتــه أمــام اجتمــاع إســام أبــاد لــوزراء خارجيــة منظمــة التعــاون 
مــن  سلســلة  إلــى  أوغلــو  جاويــش  مولــود  تطــرق   ،)OIC( اإلســامي 
القضايــا المهمــة للغايــة بــدءًا مــن اإلســاموفوبيا إلــى محنــة مســلمي 

األويغــور ومــن الحــرب فــي أوكرانيــا إلــى الصــراع الفلســطيني.

قضيــة  أجــل  مــن  موجــودة  اإلســامي  التعــاون  منظمــة  إن  وقــال   
فإنهــا  واحــدة معــًا  الكتلــة اإلســامية كهويــة  وإذا وقفــت  مشــتركة، 
ســتعمل علــى حمايــة حقــوق المجتمعــات المســلمة المقهــورة فــي 

العالــم. مــن  أجــزاء مختلفــة 

 صــرح جاويــش أوغلــو أن “الحــرب واإلرهــاب واأللــم والمعانــاة” كانــوا 
نتيجــة احتــال القــدس الــذي دام ســبعة عقــود.

ــراك المســلمين فــي قبــرص ُحرمــوا مــن حقوقهــم   وقــال أيضــًا إن األت
األساســية لمــدة خمســة عقــود، وكذلــك اإلخــوة واألخــوات المســلمون 

فــي كشــمير الخاضعــة لــإدارة الهنديــة.

 وأضــاف جاويــش أوغلــو فــي إشــارة إلــى محنــة مســلمي األويغــور فــي 
تركســتان الشــرقية، إنــه ال ينبغــي تــرك المجتمــع المســلم المضطهــد 

بمفــرده لمجــرد وجــود خافــات مــع تركيــا.

وقــال: يواجــه األويغــور األتــراك وغيرهــم مــن المســلمين فــي الصيــن 
صعوبــات فــي حمايــة هويتهــم الثقافيــة وحقوقهــم.

 وقــد استشــهد جاويــش أوغلــو بحديــث النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 
وســلم، الــذي يدعــو فيــه إلــى الوحــدة بيــن المســلمين، وقــال إنــه يجــب 
عــدم تجاهــل مآســي المســلمين األويغــور واألتــراك المســلمين فــي 
فــي إشــارة  البلــد،  ذلــك  مــع  لديــك عاقــات جيــدة  أن  قبــرص لمجــرد 
مســتترة إلــى عاقــات جيــدة بيــن الصيــن والــدول اإلســامية، بمــا فيهــم 

باكســتان.

وقــال متحفظــًا: ال نريــدك أن تفســد عاقاتــك مــع هــذا البلــد. لكــن يجــب 

أن تســتخدم هــذه العاقــات الجيــدة لتحســين الوضــع الــذي يعيــش 
فيــه شــعب األويغــور.

وفــي إشــارة إلــى حظــر الحجــاب مؤخــرًا فــي بعــض الواليــات الهنديــة، 
مــن  المســلمات  النســاء  عــن أســفه لحرمــان  أوغلــو  أعــرب جاويــش 

حقهــن فــي تغطيــة رؤوســهن. 

اإلساموفوبيا، والحرب في أوكرانيا

 وقال الدبلوماسي التركي إن ظاهرة اإلساموفوبيا تتزايد في أوروبا.

 وفــي إشــارة إلــى التقاريــر العنصريــة عــن الاجئيــن مــن الشــرق األوســط 
ــا، قــال جاويــش أوغلــو:  ــة فــي أوكراني وأفغانســتان أثنــاء الحــرب الجاري
إن حــرب روســيا علــى جارتهــا كشــفت عــن ازدواجيــة المعاييــر فــي جميــع 
أنحــاء العالــم بينمــا اســتمرت الصراعــات فــي ليبيــا وســوريا واليمــن 

لســنوات.

حلــب  فــي  والــدم  )أوكرانيــا(  خاركيــف  فــي  الــدم  لنــا  بالنســبة  وقــال: 
حضارتنــا. تتطلبــه  مــا  هــذا  ألن  واحــد  هــو  )ســوريا( 

وأضــاف بقولــه: إن الحــرب الجاريــة فــي أوروبــا تؤثــر علــى الجميــع. إنهــا 
فتــرة تتعــرض فيهــا القيــم األخاقيــة للهجــوم.

حــث جاويــش أوغلــو النقــد الذاتــي علــى حــل مشــاكل المســلمين فــي 
جميــع أنحــاء العالــم.

وقــال: مــن المســؤول عــن األوضــاع الحاليــة لألمــة اإلســامية؟ إن إلقــاء 
اللــوم علــى اآلخريــن ســهل للغايــة لكنــه لــن يفيــد. اليــوم، يجــب أن ننتقــد 

أنفســنا، ونحــاول أن نــرى كيــف يمكننــا إصــاح أنفســنا. 

األزمة اإلنسانية في أفغانستان

 وفــي حديــث لوكالــة األناضــول عقــب االجتمــاع، قــال جاويــش أوغلــو 
ــر  ــه علــى هامــش االجتمــاع، مــن بينهــم وزي ــه التقــى بعــدد مــن نظرائ إن

الخارجيــة الســعودي األميــر فيصــل بــن فرحــان آل ســعود.

والتعــاون  عاقاتنــا،  لتطبيــع  للغايــة  ومثمــر  بنــاء  اجتمــاع  لدينــا  كان 
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اجتمــع كبــار الخبــراء الدولييــن فــي عــام 2019، لفهــم مــا يحــدث لألويغــور. واآلن، قامــوا 
بإنتــاج أحــد أفضــل الكتــب البحثيــة عــن اإلبــادة الجماعيــة.

كيــف أن دولــة ثوريــة جــاءت إلــى الســلطة واعــدة بإنهــاء جميــع أشــكال كيــف أن دولــة 
ــز القومــي، وانتهــت  ــى الســلطة واعــدة بإنهــاء جميــع أشــكال التميي ــة جــاءت إل ثوري

باللجــوء إلــى مثــل هــذه السياســات المروعــة؟

 إن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال، الــذي طرحــه الباحــث فــي شــئون األويغــور ديفيــد 
علــى  الصيــن  هجــوم  وأهــداف  أســباب  مــع  للبحــث  العالــم  خبــراء  تقــود  بروفــي، 
الشــعوب التركيــة فــي أراضيهــا الحدوديــة الشــمالية الغربيــة، وخاصــة منــذ تســارع 
األعمــال الوحشــية ضــد مــا يســمى باألقليــات فــي تركســتان الشــرقية فــي عــام 2016.

شــينجيانغ:  فــي  الطــوارئ  “حالــة  الجديــدة  البحثيــة  كارك  مايــكل  مقتطفــات  إن   
استكشــاف أســباب وعواقــب االعتقــال الجماعــي لألويغــور فــي الصيــن” )مطبعــة 
جامعــة مانشســتر، 2022( الكفــاح مــع القضايــا المطروحــة، تعتبــر الكتابــة المعلقــة 
علــى الحائــط لعقــود مــن الزمــن، والتــي تشــكلت بعمــق بواســطة عقليــة اســتعمارية 
أرســت األســس لإبــادة الجماعيــة الثقافيــة لحــل “مشــكلة تركســتان الشــرقية” التــي 

كانــت تزعــج حــكام الصيــن لســنوات.

 بــزغ فجــر ســبتمبر 2019 مــع التركيــز علــى مــدى الفظائــع التــي تتعــرض لهــا الشــعوب 
متعــددة  الخبــراء  مــن  فرقــة  اجتمعــت  وقــد  الصيــن.  غــرب  شــمال  فــي  التركيــة 
التخصصــات فــي مدينــة كانبيــرا األســترالية، لجمــع األدلــة المتاحــة حتــى اآلن. كان 
هنــاك شــيء مــا يحــدث فــي هــذه األرض الصحراويــة ولكــن لــم يتــم الكشــف عــن 

معــا. للعمــل 

 وقــال جاويــش أوغلــو بشــأن األزمــة اإلنســانية فــي أفغانســتان، إن 
المنظمــات اإلنســانية التركيــة تعمــل بالفعــل هنــاك وأن أنقــرة أرســلت 
مســاعدات إنســانية إلــى أفغانســتان ووفــرت مســاعدات ماليــة مــن 

ــر الحكوميــة. خــال األمــم المتحــدة والمنظمــات غي

وقال: لم نعترف بإدارة طالبان لكننا ننصح الجميع بالتعامل معها.

مدارســها  التركيــة  المعــارف  مؤسســة  فتحــت  لقــد  أيضــًا  وقــال   
قريبــًا. كابــول  فــي  للفتيــات  آخريتــان  مدرســتان  وســتفتتح 

 وحــذر جاويــش أوغلــو مــن أنــه إذا انهــارت )أفغانســتان( )مــرة أخــرى(، 
فســتكون التكلفــة أكبــر بكثيــر.

 وقــال بشــأن الحــرب فــي أوكرانيــا، إنهــم يعملــون علــى تحقيــق وقــف 
إلطــاق النــار، وتركيــا علــى اتصــال مــع الجانبيــن ألن المدنييــن هــم مــن 

يدفعــون ثمــن الحــرب.

الذيــن  زمائــي  مــع  المكالمــات  بعــض  أمــس  تلقيــت  لقــد  وقــال: 
يشــاركون فــي المفاوضــات فــي بياروســيا، مضيفــًا أن تركيــا ســتواصل 

الجاريــة. الحــرب  إلنهــاء  العمــل 

ترجمة/ رضوى عادل

»حالة طوارئ شينجيانغ« كتاب جديد يركز على

جذور اإلبادة الجماعية في تركستان الشرقية

بقلم/ روث إنغراما، 03/08/2022
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الفظائــع الكاملــة بعــد.

 تــم صياغــة كلمــة اإلبــادة الجماعيــة وعاقتهــا بهــذه الجرائــم مبدئيــًا 
مــن حيــث الثقافــة وليــس مجموعــة عرقيــة بأكملهــا، لكــن الشــكوك 

تكمــن فــي شــيء أســوأ مــن ذلــك.

 تــم وضــع قطــع اللغــز المتاحــة حتــى اآلن علــى الطاولــة مــن قبــل بعــض 
أفضــل العقــول فــي هــذا المجــال، وكانــت النتيجــة لمايــكل كارك كتــاب 

“حالــة الطــوارئ في شــينجيانغ”.

ــدوات واجتماعــات  ــاك مؤتمــرات أخــرى، وحلقــات نقــاش، ون  كانــت هن
عبــر اإلنترنــت ال نهايــة لهــا منــذ ذلــك الحيــن. لقــد اســتمر التحليــل، 
وأثبتــت صــور األقمــار الصناعيــة بــا شــك أن أعــدادًا كبيــرة تــم ســجنهم 
فــي مئــات المعســكرات الســرية، وأن الســجات الدقيقــة للحكومــة 
ــادة الجماعيــة، وقــد  ــة لعبــة اإلب ــر اإلنترنــت قــد خانــت نهاي الصينيــة عب
ظهــرت الشــهادات المباشــرة المثيــرة لاشــمئزاز مــن الناجيــن مــن 

المعســكر.

اتضحت اإلبادة الجماعية اآلن على الطاولة بقوة

 فــي عــام 2019، مــع رفــع األعــام الحمــراء مجازيــًا وجســديًا، جلســت 
هــذه المجموعــة مــن األكاديمييــن فــي الجامعــة الوطنيــة األســترالية 
جماعــي  ســجن  أكبــر  بأنــه  ُوصــف  مــا  نشــأة  الســتخاص   )ANU(

النازيــة. المحرقــة  منــذ  عرقيــة  لمجموعــة  واضطهــاد 

 وبصفتهــم الفريــق األول مــن المحلليــن الذيــن يواجهــون علــى وجــه 
قيمــة  خلفيــة  توفــر  ماحظاتهــم  فــإن  التحذيــر،  عامــات  الخصــوص 
ورؤى ثاقبــة نــادرة عــن اإلبــادة الجماعيــة التــي ال تــزال تنكشــف حتــى 

يومنــا هــذا.

اإلمبراطــوري،  العصــر  منــذ  أنــه  علــى  عــام  بشــكل  الخبــراء  ويتفــق   
كانــت الدولــة الصينيــة حريصــة علــى الســيطرة علــى كل مــن األراضــي 

الغربــي واســتيعابها. الشــمال  فــي  الهــان  والشــعوب غيــر 

فــي حيــن أنــه منــذ الهجمــات اإلرهابيــة فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، 
المســلمة  “األقليــات”  جمــاح  لكبــح  القاســية  اإلجــراءات  وضــع  تــم 
بشــكل يائــم “مكافحــة اإلرهــاب”، فقــد أصبــح مــن الواضــح جــدًا أن 
االعتــداءات علــى الثقافــة واللغــة والديــن والســيطرة علــى الســكان 
جمــاح  كبــح  مــن  أكثــر  االســتعماري  بالطمــوح  صلــة  لهــا  األصلييــن 

اإلرهــاب.

 إن رحلــة كارك الجذابــة عبــر الماضــي اإلمبراطــوري للمنطقــة، التــي 
عبــر  القــارئ  تأخــذ  الشــرقية،  تركســتان  بإســم  ســابقًا  تُعــرف  كانــت 
تاريــخ أمــراء الحــرب واألباطــرة والمتمرديــن. وقــد جــاءت جمهوريتــان 
“التحريــر  وتاهمــا  الشــرقية  تركســتان  مــن  منفصلتــان  مســلمتان 
الســلمي” لــكل ذلــك مــن قبــل جيــش التحريــر الشــعبي فــي عــام 1949. 
وقــد بشــر جيــش التحريــر الشــعبي بنهضــة مبدئيــة لحكــم “مينــزو” 
)األقليــة( الذاتــي، والتــي ظهــرت مــن وقــت آلخــر منــذ ذلــك الحيــن بعــد 
ذلــك، ولكــن كل اإليهــام بتقريــر المصيــر قــد تاشــى اآلن. تــم اســتبدالها 
تــم تصيينــه  لبلــده،  لـــ “عهــد جديــد”  بينــغ  الرئيــس شــي جيــن  برؤيــة 

بالكامــل وتوحيــده ثقافيــًا.

كمــا أن هجــرة الهــان علــى نطــاق واســع إلــى المنطقــة، وسياســات 
مــع  صداهــا  يتــردد  التــي  القســرية  “التحويليــة”  التعليــم  إعــادة 

الهويــة  تمــرض  العشــرين  القــرن  فــي  الشــمولية  الســوابق  أســوأ 
النهائيــة  النيــة  علــى  األدلــة  وتوفــر  لألويغــور  الثقافيــة  والممارســات 
الطمــوح  إن  المؤلفيــن.  لبعــض  وفقــًا  االســتعمارية،  االســتيطانية 
األرض  علــى  االســتياء  هــو  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب  النهائــي 

تمامــًا. األصلــي  التركــي  الشــعب  تبديــد  أو  وإضعــاف 

تركســتان  فــي  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  ممارســات  خــال  ومــن   
الشــرقية، تبحــث الكثيــر مــن المقتطفــات البحثيــة فــي عناصــر انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان فــي تركســتان الشــرقية علــى خلفيــة اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة لمنــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )1948( 
ــًا لمجموعــة قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة. ــًا أو جزئي حيــث نيــة التدميــر كلي

 ويمكــن القــول إنــه وفقــًا لتعريــف رافائيــل ليمكيــن لإبــادة الجماعيــة، 
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  أن  إلــى  المؤلفيــن  مــن  العديــد  يســتنتج 
واســتبدالها  األويغــور،  ألمــة  الــروح”  مقدســات  لتدميــر  “يســعى 

الصينيــة. والحضــارة  بالثقافــة 

 وعنــد الخــوض فــي أســباب وماهيــة األزمــة الحاليــة، المجموعــة البحثية 
إلــى ثاثــة أجــزاء تبحــث بالتفصيــل أســباب وعواقــب االعتقــال الجماعــي 

مــن قبــل الصيــن للمســلمين األتــراك.

 تقــول ســاندرين كاتريــس إن فهــم حمــات عصــر مــاو يمكننــا مــن فهــم 
االنتهــاكات المقلــدة التــي يرتكبهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي ولكــن ال 

يمكــن تحديــد أي شــيء فــي تقييــم توقيــت نهايــة اللعبــة.

ــز بـــ برنامــج كاشــغر إلصــاح المنــازل الخطــرة، كمثــال  ــا هاي  وتشــير آن
ثقافــة  تدميــر  يتــم  حيــث  الزاحفــة  الثقافيــة  الجماعيــة  اإلبــادة  علــى 
عــن طريــق  األســر  النهايــة، وتمزيــق  فــي  والقضــاء عليهــا  األويغــور 
العمــل  بحــث  ويتــم  المعســكرات،  فــي  واألمهــات  اآلبــاء  تشــتيت 
القســري أو مــا هــو أســوأ ووضــع أطفالهــم فــي دور األيتــام مــن قبــل 
تيموثــي جــروس وجيمــس ليبولــد الذيــن يحاولــون فهــم معاملــة الحــزب 
الشــيوعي الصينــي لإســام كمــرض جســدي أو عقلــي يجــب عاجــه.

 ويتســاءل شــون روبرتــس لمــاذا اختــارت جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
هــذه اللحظــة مــن تاريخهــا الســتبعاد الشــعوب األصليــة بعنــف مــن 
تنميــة المنطقــة، وينظــر داريــن بايلــر فــي تجريــد األويغــور واالزاق مــن 
إنســانيتهم الذيــن ُيجبــرون على التعاون مع أســيادهم االســتعماريين.

 وقــد قــام ديلمــورات محمــود وجــوان ســميث فينلــي بتحليــل عمليــة 
ــة التطــرف التــي تــرى أن عــرق األويغــور  إعــادة التعليــم القســرية وإزال
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تحليلهــم  يوضــح  الصينيــة.  لألمــة  وبيولوجيــًا  وجوديــًا  تهديــدًا  يمثــل 
الشــيوعي  الحــزب  محــاوالت  األويغــور  لألطفــال  المدرســية  للكتــب 
الصينــي لاســتيعاب عــن طريــق إزالــة جميــع بقايــا المحتــوى الثقافــي 

األويغــور للجيــل القــادم.

 يتنــاول ماثيــو روبرتســون بالبحــث شــبح حصــاد األعضــاء، الــذي يحــدث 
فــي الصيــن أو اآلن بيــن األســرى األويغــور بشــكل مؤثــر، ويراجــع مايــكل 
كارك األدلــة علــى انتشــار المراقبــة التــي جعلــت تركســتان الشــرقية 

ســجنًا مفتوحــًا افتراضيــًا.

 Ablimit Baki ويركــز األكاديمــي األويغــوري عبــد الحميــد باقــي التريــش
فــي  المنتشــرين  األويغــور  آلالف  الجماعيــة  الصدمــة  علــى   Elterish
جميــع أنحــاء العالــم المنقطعيــن عــن عائاتهــم مــع العلــم أنهــم قــد ال 

ــرون وطنهــم مــرة أخــرى.  يجتمعــون أو ي

 ويختتــم الكتــاب بظــن ديفيــد توبيــن أن ثقــة الصيــن المتزايــدة علــى 

المســرح العالمــي قــد جعلتهــا علــى مســار لتغييــر “القواعــد” المقبولــة 
علــى  إلــى “عصــر جديــد”  أقــرب  العالمــي وفــرض شــيء  النظــام  فــي 

الخصائــص الصينيــة. العالــم، االشــتراكية ذات 

إن “حالــة الطــوارئ فــي شــينجيانغ” هــي تحليــل طمــوح ومتعمــق لعقل 
بكيــن وهــي تاحــق شــعوبها التركيــة مــن خــال االعتــداءات الهائلــة 
المبــررة علــى ثقافتهــم القديمــة ولغتهــم وتقاليدهــم ودينهــم.  غيــر 
علــى الرغــم مــن جاذبيتهــا األكاديميــة الواضحــة، وكثــرة الموضوعــات 
والمنــح الدراســية المضنيــة، إال أن هــذه المقتطفــات البحثيــة تشــكل 
أيضــًا تجميعــًا أساســيًا لمراقبــي الصيــن الحريصيــن علــى فهــم أزمــة 

األويغــور. 

ترجمة/ رضوى عادل
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بإجهــاض  أميــن  محمــد  خــان  زينــب  الســلطات  أمــرت   
ذلــك. مــن  بــداًل  هربــت  لكنهــا  حملهــا، 

 توفيــت امــرأة أويغوريــة فــي الســجن، كانــت قــد هربــت 
مــن مستشــفى فــي تركســتان الشــرقية لتجنــب اإلجهــاض 
القســري فــي عــام 2014، وفقــًا لقــول أحــد األويغــور الــذي 

يعيــش فــي المنفــى وضابــط شــرطة فــي القريــة.

 وقــد أمــرت الســلطات زينــب خــان محمــد أميــن بإجهــاض 
فــي  كيريــا  فــي  المستشــفى  مــن  هربــت  لكنهــا  حملهــا، 

 
هربت امرأة أويغورية من اإلجهاض القسري

ثم ماتت في السجن

بقلم: شوهرت هوشور، 2022.03.29

محافظــة خوتــان حيــث كان مــن المفتــرض إجــراء العمليــة.

 وفــي عــام 2014، أخبــر أحــد األويغــور مــن المقاطعــة الــذي كان يعيــش فــي المنفــى 
إلــى  العريــش  قريــة  مــن  خــان  زينــب  أخــذت  الســلطات  أن  الحــرة  آســيا  إذاعــة 
المستشــفى إلجــراء عمليــة إجهــاض قســري. وقــد صرحــت إذاعــة آســيا الحــرة فــي 
وقــت الحــق مــن خــال مقابــات مــع مصــادر فــي تركســتان الشــرقية أن زينــب خــان 

هربــت مــن المستشــفى إلنقــاذ طفلهــا الــذي لــم يولــد بعــد.

 وقــال األويغــوري فــي المنفــى إلذاعــة آســيا الحــرة األســبوع الماضــي إن الطفــل 
عندمــا بلــغ الثالثــة مــن عمــره فــي عــام 2017، قامــت الســلطات باعتقــال زينــب خان في 
معســكر اعتقــال مــع زوجهــا محمــد قوربــان عبــد هللا، الــذي ســاعدها علــى الهــروب 

ية تحمل طفاًل في أحد أسواق خوتان في تركستان الشرقية.  أويغور
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معســكرات  فــي  واالغتصــاب  للتعذيــب  تعرضــت  كيــف  ذكــرت  لقــد 
تركســتان الشــرقية، وبــدأ والــداي وأقاربــي الذيــن مــا زالــوا فــي الصيــن 

يتعرضــون لاضطهــاد بعــد نشــر رســالتي.

الســجون  فــي  عــام  حوالــي  قضيــت  لقــد  بوجيخــان،  أولنــور  إســمي   
التابعــة للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي موطنــي، تركســتان الشــرقية 

8

ــم اعتقالهمــا باتهامــات مثــل  مــن المستشــفى لتجنــب اإلجهــاض، وت
“اإلخــال بالنظــام االجتماعــي” و “التطــرف الدينــي”.

وقــال المصــدر: تــم الحكــم علــى كاهمــا بالســجن 10 ســنوات. وأضــاف 
األســبوع  أكــدا  ســابق  وجــار  المنطقــة  فــي  اتصــاالت  إن  المصــدر 

الماضــي وفــاة زينــب خــان فــي الســجن عــام 2020.

وقــال المصــدر األويغــوري أيضــًا إن جنــازة المــرأة أجريــت تحــت إشــراف 
مشــدد مــن قبــل المســؤولين الصينييــن، الذيــن لــم يفصحــوا عن ســبب 

وفاتهــا ألســرتها ولــم يقدمــوا أي معلومــات عــن زوجهــا المعتقــل.

وقــد اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بالســلطات الصينيــة فــي محافظــة 
كيريــا للتعليــق علــى األمــر، ولكــن رفضــت الســلطات التعليــق.

ــه  ــة العريــش إلذاعــة آســيا الحــرة أن  وقــد أكــد ضابــط شــرطة فــي قري
تــم الحكــم علــى زينــب خــان ومحمــد قوربــان بالســجن 10 ســنوات، لكنــه 
لــم يقــدم أي معلومــات عمــا حــدث ألطفالهمــا األربعــة بعــد أن تــم 

ســجنهما.

وقــال إلذاعــة آســيا الحــرة “ُحكــم عليهمــا بالســجن 10 ســنوات فــي 
كيريــا”.  ســجن 

وقــال أيضــًا: إن زينــب خــان كانــت تبلــغ مــن العمــر 40 عامــًا عندمــا 
توفيــت فــي الســجن، وصــرح أحــد المســئولين بأنهــا ُســجنت لمخالفتها 
مــن  تمــوت  أن  الطبيعــي  “مــن  وقــال:  األســرة.  تنظيــم  سياســات 

المــرض حيــث أنجبــت عــدة مــرات”.

 ذكــرت قســم األويغــور التابــع إلذاعــة آســيا الحــرة فــي عــام 2014 أن 
محمــد قوربــان وافــق علــى دفــع غرامــة عــن زينــب خــان إلنجــاب طفــل 
رابــع ومخالفــة سياســة تنظيــم األســرة الصينيــة لألقليــات العرقيــة، 
الســلطات  حاولــت  ذلــك،  ومــع  بطفليــن.  لألســرة  ســمحت  والتــي 

إجبارهــا علــى إنهــاء الحمــل.

فــي ذلــك الوقــت، بثــت قســم األويغــور سلســلة مــن ثمانيــة تقاريــر عــن 

قيــام الســلطات بإجبــار النســاء فــي قــرى لينجــر والعريــش وســييك فــي 
مقاطعــة كيريــا علــى إجــراء عمليــات إجهــاض.

ومــن بيــن ٪70 مــن األويغــور فــي قريــة العريــش الذيــن تــم اعتقالهــم 
واحتجازهــم فــي عــام 2017 بزعــم مشــاركتهم فــي أنشــطة دينيــة غيــر 
تنظيــم  سياســات  لمخالفتهــم   10٪ حوالــي  اعتقــال  تــم  مشــروعة، 

األســرة، وفقــًا للمصــدر األويغــوري فــي المنفــى.

تركســتان  فــي  الصينيــة  الســلطات  إن  األويغــور  نشــطاء  ويقــول 
الشــرقية كثيــرًا مــا تعتقــل األويغــور بتهمــة مخالفــة سياســات تنظيــم 

األســرة كذريعــة للوفــاء بحصــص االعتقــال الخاصــة بهــم.

 وقــد قامــت الحكومــة الصينيــة بإجــراءات للســيطرة علــى الســكان 
األويغــور، بمــا فــي ذلــك التعقيــم القســري واإلجهــاض كجــزء مــن حملــة 

القمــع التــي بــدأت فــي عــام 2017.

 وقــد أخبــرت مســلمات األويغــور ونســاء األقليــات التركيــة األخريــات 
بعــد إطــاق ســراحهن عــن احتجازهــن فــي معســكرات االعتقــال فــي 
تركســتان الشــرقية وتعرضهــن لاغتصــاب والتعذيــب وإجبارهــن علــى 

ــم. ــة للتعقي ــة جراحي الخضــوع لعملي

المتحــدة  والواليــات  الغربيــة  البرلمانــات  بعــض  استشــهدت  وقــد   
بإجــراءات الحــد مــن الســكان، ضمــن السياســات القمعيــة األخــرى فــي 
تركســتان الشــرقية، كدليــل علــى ارتــكاب الصيــن إبــادة جماعيــة ضــد 

األويغــور.

تمــت الترجمــة بواســطة قســم األويغــور التابــع إلذاعــة آســيا الحــرة. 
كتبتهــا باللغــة اإلنجليزيــة روزان جيريــن.

ترجمة/ رضوى عادل

ينتقم الحزب الشيوعي الصيني من أقاربي
بعد أن رويت قصتي في صحيفة

بقلم/ أولنور بوجيخان، 17/03/2022

)شــينجيانغ(.

 لقــد كتــب زوجــي، توراربيــك كوســاينوف، مقــااًل عــن ســيرتي الذاتيــة، 
اســتنادًا إلــى حقائــق عــن اإلذالل والعنــف اللذيــن تعرضــت لهمــا مــن 
قبــل الشــيوعيين الصينييــن، بمــا فــي ذلــك التعذيــب واالغتصــاب، تــم 

نشــره فــي صحيفــة بيتــر وينتــر فــي كتــاب صغيــر فــي 7 فبرايــر 2022.

قبــل  مــن  والتهديــد  للمضايقــة  وأقاربــي  والــداي  تعــرض  وقــد   
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الســلطات الصينيــة منــذ نشــر كتــاب الســيرة الذاتيــة. وقــد بــدأت هــذه 
بيتــر وينتــر. تــم نشــره فــي صحيفــة  المضايقــات بعــد أن 

فــي  األرض(  )أصحــاب  الســكان  حقــوق  الصينيــة  الحكومــة  تنتهــك   
تركســتان الشــرقية كمــا تهــدد تايــوان اآلن. مثلمــا تتعــرض أوكرانيــا 
الحــرة والمســتقلة لعــدوان بوتيــن، فــإن الصيــن تســتفز تايــوان يوميــًا.

 إننــي أحــث الســلطات الصينيــة علــى احتــرام المشــاعر الديمقراطيــة 

والتطلــع إلــى الحريــة لمواطنــي تايــوان، ووقــف االنتهــاك الممنهــج 
لحقــوق اإلنســان فــي تركســتان الشــرقية، بمــا فــي ذلــك انتهــاك حقــوق 

ــي. ــدّي وأقارب وال

ترجمة/ رضوى عادل

إشادة األعمال الخيرية للجندي الصيني السابقفي 
تركستان الشرقية يثير غضب النشطاء األويغور

يبان، إذاعة آسيا الحرة، -24 -2 2022 بقلم/ مهير

يتفقد أفراد األمن معدات الكاميرات الخاصة بالصحفيين خارج روضة أطفال مدينة خوتان اللطيفة في خوتان، تركستان الشرقية، 30 أغسطس 2018.
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يقولــون إن تعظيــم الصيــن لشــين جيانغيــا يتناقــض بشــكل كبيــر مــع 
احتجــاز األويغــور فاعلــي الخيــر.

إن إشــادة وســائل اإلعــام الصينيــة برجــل صينــي مــن الهــان باعتبــاره 
ــار غضــب  ــر” يســاعد الطــاب فــي تركســتان اشــرقية، أث “نموذجــًا للخي
مــن  المئــات  ســجنت  الصيــن  أن  الحظــوا  الذيــن  األويغــور  نشــطاء 
األويغــور فاعلــي الخيــر فــي إطــار حملــة اعتقــال جماعيــة وأدى ذلــك إلــى 

وجــود العديــد مــن األيتــام.

غولجــا  فــي  تيكــس  مقاطعــة  مــن  جيانغيــا  بشــين  اإلشــادة  تــم   
ــى العيــش  ــز عل ــًا مــن األويغــور والقــازاق والقرغي لمســاعدته 175 طالب
فــي منزلــه مجانــًا خــال الثاثيــن عامــًا الماضيــة بينمــا يكملــون تعليمهم 
فــي مقــال نُشــر علــى موقــع Tengritagh، الموقــع الرســمي لحكومــة 

االحتــال الصينــي فــي تركســتان الشــرقية.

 يصــف المقــال عــودة شــين إلــى منزلــه مســاء يــوم 15 فبرايــر، مهرجــان 
الفوانيــس الصينــي، بعــد االحتفــال بالســنة القمريــة الجديــدة فــي جــزء 
آخــر مــن البــاد. واجتمــع هــو والطــاب األربعــة، الذيــن يعيشــون فــي 
منزلــه بينمــا يكملــون تعليمهــم ، جنبــًا إلــى جنــب مــع والديهــم لاحتفــال 

بالعيــد معــه.

ويقــول المقــال: إن “شــين بدفئــه الصــادق ســاعد األطفــال لســنوات 
عديــدة دون أي نــدم”.

لمــدة  منــزل شــين  فــي  يعيــش  كان  الطــاب  أحــد  أن  المقــال  وذكــر 
ســبع ســنوات منــذ بدايــة دراســته اإلعداديــة حتــى تخرجــه مــن المدرســة 

المهنيــة والفنيــة المحليــة.

الفوانيــس  بعيــد  معــًا  احتفلنــا  المقــال:  فــي  قولــه  شــين  عــن  نُقــل 
الســعيد”.

الــذي  الشــعبي،  التحريــر  جيــش  مــن  المتقاعــد  الجنــدي  انتقــل  لقــد   
يعمــل اآلن كمســؤول فــي الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي مقاطعــة 
أشــقائه  مــن  وخمســة  والديــه  مــع  الشــرقية  تركســتان  إلــى  تيكــس 

عندمــا كان فــي الثانيــة مــن عمــره، وفقــًا للتقريــر.

 فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ، حصــل علــى جوائــز مــن الحكومــة 
الصينيــة لكونــه “نموذجــًا للبنــاء األيديولوجــي واألخاقــي”، و “نموذجــًا 

للوحــدة العرقيــة”، و “ نموذجــًا لفعــل الخيــر”.

 أعــرب إلشــات حســن كوكبــورة، نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمؤتمــر 
األويغــور العالمــي )WUC(، عــن اشــمئزازه إزاء مــا وصفــه بأنــه دعايــة 

للجنــدي الســابق فــي تركســتان الشــرقية.

 ظهــر فــي وســائل اإلعــام الصينيــة جنــدي مــن جيــش التحريــر الشــعبي 
الصينــي االســتعماري يســاعد أطفــال تركســتان الشــرقية األصلييــن 
المعســكرات  فــي  األصلييــن  األويغــور  ماييــن  ســجن  تــم  بينمــا 
والســجون، وُحــرم أطفالهــم مــن رعايــة الوالديــن وتــم وضعهــم فــي 
و  المائكــة”  “ريــاض  تســمى  صينيــة،  اســتعمارية  داخليــة  مــدارس 

المائكــة”. “مــدارس 

 

لمنطقــة  لألويغــور  المفضــل  اإلســم  هــو  الشــرقية  تركســتان 
. نغ شــينجيا

 وقــال كوكبــورة إن الحكومــة الصينيــة تحتــاج إلــى مثــل هــذه الدعايــة 
للتغطيــة علــى سياســاتها االســتعمارية واإلبــادة الجماعيــة لألويغــور 
فــي تركســتان الشــرقية فــي ظــل اتهامــات بعــض أعضــاء المجتمــع 

الدولــي بارتــكاب اإلبــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية.

ــة  ــادة الجماعي ــى اإلب ــة - التســتر عل  وأضــاف “إن هدفهــم واضــح للغاي
ــه همــا  ــي وحكومت ــي يرتكبونهــا وإظهــار أن الحــزب الشــيوعي الصين الت
المنقــذ والمســاعد للســكان األصلييــن وإخبــار العالــم أنهــم يفعلــون 

الخيــر وليــس الشــر.” 

المصير المأساوي للمحسنين األويغور

 وأفــادت إذاعــة آســيا الحــرة ســابقًا أن الســلطات اعتقلــت وســجنت 
المحســنين مــن األويغــور الذيــن قدمــوا مســاهمات كبيــرة فــي التعليــم 
وســاعدوا األطفــال فــي تركســتان الشــرقية، كجــزء مــن حملــة الحكومــة 

الصينيــة للقضــاء علــى شــعب األويغــور وثقافتهــم.

المســلمين  األويغــور  مــن  مليــون   1.8 بيــن  مــن  منهــم  العديــد  إن   
وأقليــات تركيــة أخــرى محتجــزون فــي شــبكة مــن معســكرات االعتقــال 
فــي تركســتان الشــرقية منــذ عــام 2017. وأفــادت بكيــن إن المعســكرات 
هــي مراكــز تدريــب مهنــي ونفــت االدعــاءات المنتشــرة والموثقــة بأنهــا 
أســاءت معاملــة المســلمين الذيــن يعيشــون فــي تركســتان الشــرقية.

ــا تتناقــض بشــدة مــع المصيــر  وقــال كوكبــورة إن قصــة شــين جيانغي
المأســاوي لفاعلــى الخيــر مــن األويغــور مثــل نورتــاي حاجــي وغيرهــم 

ممــن ركــزوا عملهــم علــى مســاعدة األطفــال والطــاب األويغــور.

نورتــاي حاجــي، رجــل أعمــال محتــرم جمــع ثــروة مــن خــال شــركة ســياحة 
ــاي إســكندر  ــة، كان يمــول إنشــاء وتشــغيل مدرســة نورت وشــحن دولي
لأليتــام فــي غولجــا. ووفــرت المدرســة إقامــة مجانيــة وطعامــًا وتعليمــًا 
ألطفــال األويغــور الذيــن توفــي آباؤهــم أو ُســجنوا. ُيعتقــد أنــه ُحكــم 

عليــه بالســجن لمــدة طويلــة فــي 2018.

 تــم القبــض علــى عبــد الحميــد هوشــور خالــص حاجــي وهــو فاعــل خيــر 
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آخــر مــن األويغــور،، فــي أورومتشــي عاصمــة تركســتان الشــرقية فــي 
 .Guobao ــاو ــة تعــرف بإســم جوب عــام 2018 مــن قبــل قــوات أمــن الدول
وقيــل إن احتجــازه مرتبــط بشــكل مباشــر بتأسيســه فــي عــام 1994 
لمؤسســة خالــص، وهــي منظمــة خيريــة كان هدفهــا مســاعدة النخبــة 
مــن الطــاب األويغــور فــي الحصــول علــى التعليــم العالــي ومســاعدات 

ماليــة للدراســة فــي الخــارج.

بمــن  لأليتــام،  مــدارس  فتحــوا  الذيــن  المحســنين  إن  كوكبــورة:  قــال 
فيهــم األيتــام الصينيــون، والذيــن عملــوا أفضــل بكثيــر مــن هــذا الجنــدي 
الصينــي، تــم ســجنهم وتحويلهــم إلــى مجرميــن علــي يــد النظــام الصيني. 

هــذا كلــه للتغطيــة علــى جريمــة اإلبــادة الجماعيــة التــي ارتكبوهــا.

عضــوًا  كان  ألنــه  جيانغيــا،  لشــين  الصيــن  تعظيــم  كوكبــورة  وأدان   
فــي جيــش التحريــر الشــعبي، الــذي كان العمــود الفقــري للقمــع فــي 
ــذ احتــال الحــزب الشــيوعي الصينــي للمنطقــة  تركســتان الشــرقية من

بعــد عــام 1949.

وقــال: إن الحكومــة االســتعمارية الصينيــة باختيارهــا جنديــًا ســابقًا فــي 
جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي واإلشــادة بــه، فهــي محاولــة لتبريــر 

جرائــم جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي ضــد األويغــور.

فــي  الدينيــة  الشــؤون  لجنــة  مديــر  الديــن،  عــاء  تورغونجــان  وقــال 
مؤتمراألويغــور العالمــي WUC، إن قصــة الصيــن عــن شــين باعتبــاره 
شــكًا مــن أشــكال الدعايــة المحليــة تهــدف إلــى تقويــض معتقــدات 

تــم اعتقــال بائمخــان محمــود ألول مــرة فــي عــام 2017 واعتقلــت مــرة 
أخــرى فــي عــام 2020.

 ُأعيــد اعتقــال عاملــة بريــد أويغــور متقاعــدة فــي تركســتان الشــرقية التي 
تــم إطــاق ســراحها مــن معســكر اعتقــال بســبب مشــاكل صحيــة فــي 
عــام 2020 وُحكــم عليهــا بالســجن لمــدة 10 ســنوات أخــرى لمشــاركتها 
فــي “أنشــطة دينيــة غيــر قانونيــة”، وفقــًا لمــا قالتــه ابنتهــا التــي تعيــش 

فــي الواليــات المتحــدة، ومســؤولون فــي المنطقــة.

بائمخــان محمــود، عاملــة بريــد متقاعــدة فــي خوتــان، احُتجــزت ألول مــرة 
فــي عــام 2017 وقضــت عاميــن فــي المعســكرات قبــل إطــاق ســراحها، 
وفقــًا لمــا قالتــه ابنتهــا نوربيــا التــي رفضــت الكشــف عــن بقيــة إســمها 

ألســباب تتعلــق بالســامة.

األويغــور الدينيــة وعاداتهــم وثقافتهــم وأن الحكومــة ال تحتــرم الحريــة 
العرقيــة كمــا تدعــي. الدينيــة لمجموعــات األقليــات 

وأضــاف: هــذه كذبــة أخــرى مــن الحكومــة الصينيــة بالقــول إن الصيــن 
تســاعد األطفــال األصلييــن الــكازاخ والقرغيــز واألويغــور. بينمــا يرتكبون 
إبــادة جماعيــة ضــد األويغــور ، يقولــون هــذه الكذبــة عــن الجنــدي الصينــي 

كونــه مــاكًا يســاعد األطفــال.

وأضــاف: بهــذه الدعايــة ، تحــاول الصيــن جاهــدة اإلســراع باســتيعاب 
األطفــال األصلييــن.

وقــال إلذاعــة آســيا الحــرة إن مثــال “فاعــل الخيــر” الصينــي هــو مثــال 
مفتــوح للسياســة الصينيــة التــي تهــدف إلــى القضــاء علــى العقيــدة 

األطفــال. لهــؤالء  اإلســامية 

وقــال: إن األطفــال األويغــور يأكلــون فــي منــزل صينــي مخالــف لنظــام 
معتقداتنــا اإلســامية. وإن الوالــد األويغــوري العــادي يعــارض الســماح 

ألطفالهــم بتنــاول الطعــام فــي منــزل صينــي غيــر مســلم. 

ترجمة إدارة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

متقاعدة أويغور تقضي 10 سنوات سجن بتهمة 
»أنشطة دينية« في تركستان الشرقية

بقلم: شوهرت هوشور، 2022.03.02

وقــد   .2017 عــام  فــي  بوالديهــا  االتصــال  فقــدت  إنهــا  نوربيــا  قالــت 
ســجلت بطاقــة هويــة بائمخــان محمــود آخــر عنــوان لهــا فــي 297 شــارع 

تشــينغفنغ فــي منطقــة ســايباغ فــي أورومتشــي.

وقــد عاشــت بائمخــان فــي خوتــان بينمــا كانــت تعمــل فــي مكتــب البريــد 
واالتصــاالت بالمحافظــة، علــى حــد قــول نوربيــا.

 اكتشــفت نوربيــا مــن خــال شــبكة اتصاالتهــا علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي داخــل الصيــن أن والدتهــا نُقلــت إلــى معســكر اعتقــال فــي 
ــة حرجــة. وقيــل  عــام 2017 وُأطلــق ســراحها فيمــا بعــد وكانــت فــي حال
لهــا إن والدتهــا ومعتقــات أخريــات ُجــردوا مــن جواربهــم وأحذيتهــم 

ــاردة. ــن ب ــاء احتجازهــم فــي زنازي أثن

قالــت نوربيــا إلذاعــة آســيا الحــرة: علمــت الحقــًا أن والدتــي نُقلــت إلــى 
معســكر اعتقــال وأنــه كان فــي خوتــان. أنــا ال أعــرف أي واحــد بالضبــط.
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 تريديــن البحــث عــن معلومــات عنهــا، عليــك 
ِ

 وقــال الموظــف: إذا كنــت
إحضــار إخطــار حكومــي مــن مكتبــك الحكومــي ذي الصلــة، ثــم يمكننــي 

مســاعدتك فــي البحــث عــن المعلومــات.

 وقــال مســؤول أمنــي فــي مكتــب بريــد خوتــان إنــه لــم يكــن علــى علــم 
بائمخــان.  بحالــة 

وأضاف: لقد مر عام منذ أن كانت في السجن.

فــي  تشــينغفنغ  طريــق  شــرطة  مركــز  مــن  شــرطة  ضابــط  وأكــد   
خوتــان  فــي  بالســلطات  تتصــل  أن  الحــرة  آســيا  إلذاعــة  أورومتشــي 
للحصــول علــى معلومــات حــول بائمخــان بعــد أن علــم أن المــرأة كانــت 
فــي األصــل مــن تلــك المحافظــة. وقــال إن األشــخاص الذيــن نُقلــوا إلــى 
مراكــز إعــادة التعليــم تــم تســليمهم منــذ ذلــك الحيــن إلــى الشــرطة فــي 

مدنهــم األصليــة.

 أكــد ضابــط مــن مركــز شــرطة بالقــرب مــن مكتــب بريــد محافظــة خوتــان 
فــي  “التــورط  بتهمــة  بالســجن 10 ســنوات  ُحكــم عليهــا  بائمخــان  أن 
أنشــطة دينيــة غيــر مشــروعة”، لكنــه قــال إنــه ال يعــرف مــكان اعتقالهــا. 

قــال: لقــد تجــاوزت الســتين مــن عمرهــا. لقــد ُحكــم عليهــا بالســجن 
الدينــي”. “التطــرف  بتهمــة  ســنوات   10 لمــدة 

باللغــة  كتبــت  الحــرة.  آســيا  إلذاعــة  التابعــة  األويغــور  إدارة  ترجمــة 
جيريــن. روزان  االنجليزيــة 

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

عاملة البريد املتقاعدة أويغورية بائمخان محمود يف خوتان يف تركستان الشرقية، يف صورة غير مؤرخة.

وقــد احتجــزت الصيــن مــا يصــل إلــى 1.8 مليــون أويغــوري غالبيتهــم 
التــي تديرهــا  مــن المســلمين فــي شــبكة مــن معســكرات االعتقــال 
ــى  ــي تهــدف إل ــة إنهــا مراكــز تدريــب مهن ــذ عــام 2017، قائل الحكومــة من

منــع “التطــرف الدينــي” و”اإلرهــاب” فــي تركســتان الشــرقية.

قالــت نوربيــا إنهــا تعتقــد أن صحــة والدتهــا ربمــا تأثــرت بالظــروف داخــل 
المعسكر.

الصحــي،  وضعهــا  بســبب  بعــد  فيمــا  ســراحها  ُأطلــق  وأضافــت: 
أنــه حتــى  المشــي. علمــت  أو  الوقــوف  عــدم قدرتهــا علــى  وال ســيما 
المحتجزيــن فــي المعســكرات لــم يحصلــوا علــى الجــوارب، ناهيــك عــن 

األحذيــة.

قالــت نوربيــا إن بائمخــان محمــود عولجــت مــن مشــكلة صحيــة بعــد 
عليهــا  القبــض  ألقــت  الســلطات  لكــن   ،2019 فــي  ســراحها  إطــاق 
مــرة أخــرى فــي 2020 وحكمــت عليهــا بالســجن 10 ســنوات فــي 2021. 
وأضافــت نوربيــا: إن والدتهــا تقضــي عقوبتهــا فــي ســجن للنســاء فــي 

كاشــغر.

 وقــد أفــادت إذاعــة آســيا الحــرة أن األويغور المحتجزين في معســكرات 
“إعــادة التعليــم” والذيــن ُيصابــون بالمــرض ُيعاملــون تحــت إشــراف 

الشــرطة المحليــة ويعــودون إلــى المعســكر بمجــرد تعافيهــم.

وعندمــا اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بالشــرطة فــي منطقــة ســايباغ 
فــي أورومتشــي للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول بائمخــان، 
قــال الموظفــون إنهــم بحاجــة إلــى طلــب كتابــي لمعرفــة مــكان وجودهــا 

ــر الهاتــف. ورفضــوا تقديــم معلومــات عب
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الصين تغلق المنظمات الثقافية
واللغوية األويغورية

يم، 2022.03.01 بقلم/ ميهراي عبد الكر

يقول أحد األويغور في المنفى: إن هذا دليل على الجرائم الممنهجة للقضاء

على التقاليد اإلسامية في تركستان الشرقية.

أطفال يلعبون كرة القدم أمام بوابة عليها لوحة جدارية تصور موسيقيين أويغور يف البازار الدولي الكبير يف أورومتشي 
يف تركستان الشرقية، كما شوهد خالل رحلة نظمتها الحكومة للصحفيين األجانب، 21 أبريل 2021.



العدد الواحد والخمسون - مارس - 2022

16

التــي اتخذتهــا الحكومــة الصينيــة إلغــاق أكثــر مــن 150   إن الخطــوة 
اإلبــادة  علــى  آخــر  مؤشــرًا  تعتبــر  أويغوريــة  ولغويــة  بحثيــة  منظمــة 
الثقافيــة التــي يتعــرض لــه الشــعب األويغــوري المســلم، وفقــًا لمــا 

األويغــور. وفنانــي  المنظمــات  فــي  شــاركوا  الذيــن  قالــه 

 أصــدر مكتــب الشــؤون المدنيــة فــي تركســتان الشــرقية فــي 22 فبرايــر 
بالممثليــن  الخاصــة  واألختــام  التســجيل  شــهادات  بإلغــاء  إخطــارًا 
اإلعــام  وســائل  لتقاريــر  وفقــًا  االجتماعيــة،  للمنظمــات  القانونييــن 
الصينيــة المنشــورة ومعلومــات علــى مواقــع الويــب الخاصــة بـــ فيلــق 

أورومتشــي. بلديــة  شــينجيانغ لإنتــاج والبنــاء وحكومــة 

 تشــمل القائمــة التــي أصدرهــا المكتــب 160 منظمــة بحثيــة فــي ثقافــة 
األويغــور التقليديــة وتعليــم اللغــات األجنبيــة، بمــا فــي ذلــك جمعيــة 
الرســامين  وجمعيــة  المقــام،  وبحــوث  الكاســيكي  لــألدب  األويغــور 
ــي، ومدرســة إنتيــل للغــات،  ــب المهن ــان للتدري فــي دوالن، ومدرســة أت

ومدرســة ميــراج للتدريــب المهنــي.

ــان للتدريــب  ــم، وهــو مؤســس مدرســة أت ــد الرحي قــال قاســم جــان عب
ــة – أو  المهنــي، إن سياســة اإلقصــاء التــي تقــوم بهــا الحكومــة الصيني

علــى حــد تعبيرهــا، الحــرب علــى اإلرهــاب - هــي حــرب ضــد األويغــور.

إلغــاء وإقصــاء هــذه  نــرى  أن  دليــل، حيــث يمكننــا  إن هــذا   وأضــاف: 
المــدارس والمنظمــات التــي يديرهــا األويغــور فــي القائمــة كدليــل صغير 
واحــد علــى أن سياســات الحكومــة الصينيــة مســتمرة فــي العمــل علــى 

أعلــى مســتويات.

ــى أن  ــات المتحــدة، إل ــذي يعيــش اآلن فــي الوالي وأشــار قاســم جــان، ال
األويغــور قــد قامــوا بتأســيس معظــم المنظمــات االجتماعيــة والمراكــز 
البحثيــة والمــدارس فــي القائمــة. وقــال إن حملــة إغــاق المؤسســات 

الثقافيــة األويغوريــة بــدأت قبــل أربــع ســنوات علــى األقــل.

ــع للتعامــل مــع  ــواع الذرائ ــع أن  وأضــاف: لقــد اســتخدموا بالفعــل جمي
قــادة هــذه المــدارس والمنظمــات كجــزء مــن هــذه العمليــة. واليــوم، 

ــة فــي هــذه القائمــة. ــه الحكومــة الصيني ــج مــا قامــت ب ــرى نتائ نحــن ن

 وأضــاف أيضــًا، أن إصــدار القائمــة يوضــح أن أميــن الحــزب الشــيوعي 
الجديــد فــي تركســتان الشــرقية مــا شــينغروي يتبــع نفــس األســلوب 
الــذي اتبعــه القــادة الصينيــون الســابقون فــي المنطقــة فيمــا يتعلــق 

بقمــع األويغــور.

 وقــال قاســم جــان إن الســلطات قــد ألغــت بالفعــل شــهادة المدرســة 
المنفصلــة  للغــات  أتــان  ومدرســة   ،2013 فــي  المســجلة  المهنيــة 

المســجلة فــي 2006.

وأضــاف: إن مدرســة أتــان، التــي كانــت تــدرس اللغــات األجنبيــة وبرمجــة 
الكمبيوتــر لشــباب األويغــور لهــا فــروع فــي محافظــات مختلفــة عبــر 
تركســتان الشــرقية. وتلقــى أكثــر مــن 100،000 طالــب دروســًا مــن عــام 
2006 إلــى عــام 2017. فــي ذلــك الوقــت، قالــت الســلطات إن الســبب هــو 
أن قاســم جــان وهــو الممثــل القانونــي للمــدارس، حيــث غــادر المنطقــة 

ليعيــش مــع أســرته فــي الواليــات المتحــدة.

وقــال قاســم جــان: فــي نهايــة عــام 2017، بعــد أن جئــت إلــى الواليــات 
المتحــدة، كانــت مدرســة التدريــب اللغــوي التــي تحدثــت عنهــا الســلطات 
إلــى  القانونــي  الممثــل  يعــد  لــم  إذا  تســجيلها  بإلغــاء  ســتقوم  إنهــا 
الصيــن. تتــم إدارة المدرســة مباشــرة مــن قبــل وزارة التعليــم فــي بلديــة 

أورومتشــي والتــي أعطــت المدرســة إذنــًا كتابيــًا للعمــل.

 وأضــاف أن إعــان إلغــاء التســجيل األخيــر علــى مســتوى المنطقــة 
والــذي مــن ضمنــه المدرســتين كان مجــرد إجــراء شــكلي.

قطعة واحدة من األدلة الواضحة

 قامــت الصيــن بقمــع األويغــور واألقليــات التركيــة األخــرى في تركســتان 
الثقافــي.  والمحــو  القســري  والتهجيــر  العمــل  خــال  مــن  الشــرقية 
ــر األويغــور مــن المثقفيــن ورجــال األعمــال  وقامــت الســلطات بتطهي
منهــم  العديــد  والدينيــة، وســجنت  الثقافيــة  والشــخصيات  البارزيــن 
فــي شــبكة واســعة مــن معســكرات االعتقــال، كجــزء مــن حملــة ُيزعــم 
أنهــا لمنــع التطــرف الدينــي واألنشــطة اإلرهابيــة. أعلــن الكونجــرس 
الــدول الغربيــة األخــرى أن مثــل هــذه األعمــال  األمريكــي وبرلمانــات 

تشــكل إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية.

فــي  المقــام  وأبحــاث  الكاســيكي  لــألدب  األويغــور  جمعيــة  إدراج  إن 
قائمــة المنظمــات غيــر المســجلة قــد أثــار انتبــاه الموســيقيين األويغور 

الذيــن يعيشــون فــي المنفــى.

 قــام فريــق األويغــور األوروبــي بــأداء المقــام األويغــوري، وهــو نمــط 
موســيقي ومجموعــة مــن الصيــغ اللحنيــة التــي توجــه االرتجــال والتأليــف 
فــي موســيقى األويغــور، وغيرهــا مــن األعمــال الفنيــة فــي دول أنحــاء 

أوروبــا.

وقــام أعضــاء الفرقــة، كامــل عبــاس، ومقــره فــي هولنــدا، ومختــار عبــد 
الكريــم جــان بــاز، ومقــره فــي الســويد، بتنديــد إغــاق جمعيــة أبحــاث 
ثقافــة  علــى  المســتمر  القضــاء  علــى  دليــًا واضحــًا  باعتبــاره  المقــام 

األويغــور.

هــذا  أغلقــوا  بأنهــم  األخبــار  هــذه  ســمعت  لقــد  اآلن،  عبــاس:  قــال   
كيــف  هــذا.  لســماع  حقــًا  ُصدمــت  لقــد  العظيــم.  البحثــي  المجتمــع 
يمكنهــم النظــر إلــى شــيء فــي غايــة األهميــة والقضــاء عليــه فقــط؟

 وانتقــد عبــاس قضــاء الســلطات علــى اآلثــار الثقافيــة مثــل “مقامــات 
مجموعــة   12 يضــم  جوهــري  أويغــوري  عمــل  وهــو  عشــر”،  االثنــي 
والقصــص  الغنائــي  الشــعر  تشــمل  التــي  القديمــة  الموســيقى  مــن 

دوليــة. بحمايــة  تحظــى  وهــي  والرقــص، 

 وأشــار إلــى أن األويغــور قدمــوا مســاهمات كبيــرة فــي تطويــر المقــام، 
الــذي تــم إدراجــه فــي قائمــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي لليونســكو فــي 
ــه فــي  ــاء عمل ــه كعــازف كمــان أثن ــه قــام بإدائ ــى أن عــام 2005، وأشــار إل
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دعــت وزيــرة الخارجيــة األلمانيــة أنالينــا بيربــوك مجلــس حقــوق اإلنســان 
إلــى إصــدار تقريــر تــم إعــداده حــول وضــع أقليــة األويغــور المســلمة فــي 

الصيــن ومــا تتعــرض لــه مــن اضطهــادات.

وقالــت بيربــوك فــي كلمــة مصــورة أمــام المجلــس فــي جنيــف اليــوم 
الخميــس، إن المجلــس بحاجــة إلــى “المزيــد مــن الشــفافية”.

وأضافــت “نشــجع مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان 
بيجيــن  أفــراد مــن األويغــور، وندعــو  احتجــاز  علــى نشــر تقريركــم عــن 

للســماح بالوصــول بشــكل غيــر المقيــد إلــى هنــاك”.

منطقــة  فــي  الوضــع  عــن  التقريــر  إن  جنيــف  فــي  دبلوماســيون  قــال 
شــينجيانغ الواقعــة غربــي الصيــن “جاهــز أو اقتــرب مــن ذلــك للغايــة 

أشــهر.” منــذ 

الســامية  المتحــدة  األمــم  مفوضــة  باشــليت،  ميشــيل  مكتــب  أقــر 
التقريــر. إصــدار  فــي  بالتأخيــر  اإلنســان،  لحقــوق 

فرقــة أوبــرا شــينجيانغ فــي أورومتشــي فــي الثمانينيــات والتســعينيات.

قال عباس إن فناني األويغور عملوا بجد لتطوير مقام.

 كمــا قــام مختــار عبــد الكريــم جــان بــاز، الــذي تعلــم الموســيقى الشــعبية 
األويغوريــة مــن عــزف األســتاذ عبــد الرحيــم حيــاة، وهــو عــازف مقــام 
قــام بتعليــم نفســه، بانتقــاد إغــاق المؤسســات ألبحــاث الموســيقى 
باعتبارهــا  المقــام،  أبحــاث  جمعيــة  مثــل  األويغوريــة،  الكاســيكية 

خســارة لثقافــة األويغــور.

وقــال: اختفــاء مــكان يمكــن فيــه البحــث عــن مقــام والتفــاوض بشــأنه 
وتقديمــه إلــى األحفــاد، مــن مــكان يمكــن فيــه الحفــاظ علــى المعاييــر، 

ــه أمــر مؤســف ومزعــج لشــعبنا. ــم إن ــا أن نقــول للعال ويمكنن

تمــت الترجمــة بواســطة إدارة األويغــور التابعــة إلذاعــة آســيا الحــرة. 
بقلــم روزان جيريــن باللغــة اإلنجليزيــة.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

ير خاص ألمانيا تطلب من األمم المتحدة نشر تقر
 أعد حول األويغور

لوس أنجلوس تايمز، بقلم أليس سوبيجنغ، رئيسة المكتب ، 
اسطنبول ، تركيا
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روفينا مردان: شعبي مضطهد

أويغور تايمز، 29  مارس 2022
بقلم/ آرمان / إصدار األويغور تايمز 

 نشرت صحيفة لوموند الفرنسية الرائدة، افتتاحية بعنوان “ شعبي مضطهد “. روفينا، فتاة أويغورية تبلغ من العمر 16 
عامًا من تركستان الشرقية، تتحدث عن القمع الصيني لألويغور يف وطنهم، وفقًا لتقرير أويغور تايمز. 

يقالــت روفينــا: أعيــش فــي فرنســا مــع والــدّي وشــقيقّي، أنــا أويغوريــة 
أنتمــي لشــعب لــه تاريــخ مجيــد وثقافــة غنيــة ولغــة جميلــة، لكننــا فقدنــا 

بلدنــا. 

إلــى فرنســا مــع والدتهــا عندمــا كانــت فــي  أتــت  إنهــا  تقــول روفينــا: 
الخامســة مــن عمرهــا. انضــم والدهــا إليهــم بعــد ثــاث ســنوات. قــررت 
األســرة مغــادرة وطنهــم بعــد القمــع العنيــف الحتجاجــات األويغــور فــي 

ــًا باهظــًا لانتقــال  أورومتشــي فــي عــام 2009. ودفــع والــدا روفينــا ثمن
إلــى بيئــة أكثــر ســامًا.

 منــذ وصولنــا إلــى فرنســا، لــم أقابــل أجــدادي أبــدًا، اقتصــر لقائــي معهــم 
علــى مكالمتيــن قصيرتيــن عبــر الفيديــو فــي األســبوع. لــدي أيضــًا أعمــام 

وعمــات، لــم ألتــق بهــم، لــم يتمكــن والــدي مــن رؤيــة أقاربــه.

تتحــدث روفينــا فــي المقــال عــن لغــة األويغــور وثقافتهــم، ومشــاركة 
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األويغــور الذيــن يعيشــون فــي الخــارج يعانــون مــن نفــس المشــكلة.

 نشــرت الصحــف والمجــات اإللكترونيــة الفرنســية العديــد مــن األخبــار 
ومقاطــع الفيديــو عــن األويغــور فــي الســنوات األخيــرة، ممــا ســهل 
لــم أرغــب فــي تفويــت مقابلــة لومونــد  علينــا التعريــف عــن أنفســنا. 
فقــط بســبب تجاربــي الســلبية الســابقة. لومونــد لديهــا الكثيــر مــن 
القــراء ويســعدني أن أكــون قــادرة علــى تقديــم معانــاة شــعبي للقــراء 

الفرنســيين. 

مــن  يكــون  قــد  أفــكاره:  بمشــاركة  بــاري،  مــردان  روفينــا،  والــد  قــام   
أثنــاء  الوطنيــة.  خلفيتهــم  تقديــم  األويغــور  علــى  نفســيًا  الصعــب 
تعليــم أبنائنــا حــول هويتهــم ولغتهــم األم وثقافتهــم، نحتــاج أيضــًا إلــى 
العمــل الجــاد وتثقيفهــم ليكونــوا فخوريــن مــن “األويغــور” فــي المنــزل 

والمدرســة.

ــاء فــي المنفــى: إن هــذا  ــع اآلب ــًا جمي ــاري مخاطب وقــال الســيد مــردان ب
النــوع مــن المواقــف ســوف يشــكل رصيــدًا كبيــرًا للتنميــة والنصــر فــي 
المســتقبل فــي وطننــا. وال يــزال الكثيــر منــا يعانــون مــن حواجــز اللغــة، 

ــا مكتومــة.  وأصواتن

 ومــع ذلــك، فــإن الســلوك الشــجاع والفخــور يمكــن أن يجــدد أحامنــا. 
عــن  التعليــم  بتعزيــز  لإهتمــام  واألخــوات  اإلخــوة  جميــع  ادعــو  إننــي 
الذيــن  أمتنــا ألطفالنــا  حــب  وتعليــم  الشــرقية  تركســتان  األم  وطننــا 

يكبــرون! وأتمنــى أن يتحــد اآلبــاء األويغــور للقيــام بذلــك!

 

ترجمة/ رضوى عادل

والديهــا النشــطة فــي مختلــف المظاهــرات واألنشــطة األخــرى التــي 
أويغــور  خمســة  كل  مــن  واحــد  الفرنســي.  األويغــور  اتحــاد  نظمهــا 
معتقــل فــي المعســكرات أو العمــل القســري، علــى حــد علمنــا. الصيــن 
تتهــم  والحكومــة  ثقافتنــا وتدميرنــا ألننــا مســلمون.  لتدميــر  تخطــط 

“باإلرهــاب”. األويغــور 

 فــي نهايــة المقــال، تــروي روفينــا كيــف اســتمرت الحكومــة الصينيــة 
فــي مضايقــة عائلتهــا، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المهاجريــن األويغــور 
فــي فرنســا. وقــد تلقــى جميعهــم تهديــدات هاتفيــة وبريــدًا مــن القنصــل 

الصينــي. 

 وقالــت: مــن المهــم اإلدالء بشــهادتي بشــأن األويغــور. عندمــا أتيــت 
إلــى فرنســا ألول مــرة، لــم يعلــم أحــد أننــي مــن أويغوريــة. وأضافــت: 
بــدأ النــاس يتعرفــون علينــا فــي الســنوات األخيــرة ويفهمــون معانــاة 
تظــل  حتــى  الجــاد  العمــل  مواصلــة  إلــى  بحاجــة  ســنظل  األويغــور. 

مســموعة. أصواتنــا 

يلخــص المقــال أيضــًا الوضــع الحالــي لألويغــور، والقــرارات التــي اتخذهــا 
تجاريــة  عامــات  وتــورط  الفرنســية،  والحكومــة  الفرنســي  البرلمــان 

مشــهورة فــي فرنســا فــي مواجهــة عمــل األويغــور القســري. 

 وقــد علقــت روفينــا علــى مقابلتهــا مــع صحيفــة لومونــد فــي مقابلــة 
هاتفيــة: لقــد انتقلــت إلــى المــدارس عــدة مــرات منــذ مجيئــي إلــى فرنســا، 
وفــي كل مــرة انتقــل فيهــا إلــى مدرســة أخــرى، أجــد صعوبــة فــي تعريــف 
هويــة األويغــور ألســاتذتي وزمائــي فــي البيئــة الجديــدة. عندمــا أقــول 
يهــزون  أســاتذتي  وحتــى  زمائــي  مــن  العديــد  فــإن  أويغوريــة،  إننــي 
رؤوســهم فــي دهشــة. اعتــدت أن اغضــب. عانــى إخوتــي فيمــا بعــد مــن 
أعتقــد أن معظــم أطفــال  المدرســة.  بــدأوا  مشــاكل مماثلــة عندمــا 
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لماذا ينظر األويغور بعين الحسد لألوكرانيين؟

بقلم/ كوك بايراك، ترجمة/ محمد شهاب
 14 مارس - 2022  

تستمر الصين ‘بإخفاء إبادة شعب األويغور’

ــداد تعاطًفــا مــع الشــعب األوكرانــي الــذي 
ِ
اليــوم، العالــم كلــه فــي حالــة ح

يتعامــل مــع حــرب بدأهــا عــدو أقــوى بعــدة مــرات مــن عدوهــم— داعيــن 
هللا أال يقــع عليهــم ذات المصيــر.

لكــن هنــاك فــي العالــم شــعب آخــر يتابــع األوضــاع فــي أوكرانيــا باهتمــام، 
وفــي الواقــع، -وإن بــدا أمــًرا غريًبــا- بقليــل مــن الحســد تجــاه مــا يمــر بــه 
األوكرانيــون. هــؤالء النــاس يتضرعــون بهــدوء: “يــا هللا، امنحنــا فرصــًة 

كمــا منحــت األوكرانييــن.”

Xin- “مــن هــؤالء النــاس؟ إنهــم أويغــور تركســتان الشــرقية )بالصينيــة 
jiang”(، الشــعب الــذي مــا انفــك يواجــه اإلبــادة الصينيــة منــذ ســنين.

لألوكرانييــن  ينظــرون  األويغــور  تجعــل  التــي  األســباب  بعــض  هنــاك 
نظــرة احتــرام. األســبوع الماضــي، ظهــر الرئيــس األوكرانــي فاديميــر 
أخبــر  كمــا  لشــعبه.  ووالءه  شــجاعته  وأكــد  اإلعــام  فــي  زيلينســكي 

نظرائــه الرؤســاء عبــر اجتمــاع هاتفــي: “هــذه قــد تكــون المــرة األخيــرة 
بالقيــام  اتهامهمــا  بعــد  الماضيــة،  الســنة  حّيــًا.”  بهــا  ترونــي  التــي 
ــودون وســّتار  ــدا األويغــور شــرزات ب ــة”، ظهــر قائ بنشــاطات “انفصالي
ســاوت فــي وســائل اإلعــام باكييــن، “أنــا نــادم، لقــد اخطــأت.” الفــرق 
بــل  الشــخصية،  أو  الوطنيــة  مســتوى  ليــس  الشــعبين  هاذيــن  بيــن 
الوضــع السياســي )مصيــر( ألمتيهمــا. منطقــة قــد تــم غزوهــا بالفعــل، 
خطــر  تحــت  وهــي  تتحــدث  األولــى  حاليــًا.  غزوهــا  يتــم  األخــرى  بينمــا 

التنكيــل. تُعانــي  واألخــرى  الدبابــات، 

اليــوم، يصــرح األوكرانيــون، مــن ســن الســابعة حتــى الســبعين، عــن 
ــى أعدائهــم،  ــار عل ــن الن ــا ضــد االحتــال،” ُمطلقي ــن: “أن مواقفهــم قائلي
جــراح  وُمضمديــن  غضبهــم،  ُمظهريــن  كراهيتهــم،  عــن  ُمعبريــن 
علــى شــكر  األويغــور  ُيجبــر  الشــرقية،  تركســتان  فــي  لكــن،  أرواحهــم. 
الصيــن التــي تحتــل وطنهــم والتــي تنتهــك حكومُتهــا حقوقهــم وتنهــب 
ثرواتهــم، أمــا أولئــك الذيــن ال ُيظهــرون امتنانهــم للصيــن، ُيحبســون 

وتطرفهــم. وإرهابهــم،  االنفصــال،  بنــوازع   
ٍ

نظيــر شــكوك

مظاهرة مناصرة لحقوق األويغور، 19 كانون الثاني/ يناير 2020 في برلين، ألمانيا. الصورة من ليونارد لنز، CC0، من ويكيميديا كومنز
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الحــرب داعًيــا إلنهــاء الغــزو، لكــن تطّلــب األمــر منــه خمــس ســنوات 
منــذ ُفضيحــة إبــادة األويغــور ليدعــو الصيــن للســماح بإجــراء تحقيــق 
ــف األمــم المتحــدة حالــة األويغــور 

ِ
حــول وضــع األويغــور. أيًضــا، لــم تص

مســتقلة  ومحكمــة  غربيــة  دول  ثمــان  أن  مــن  الرغــم  علــى  باإلبــادة 
وســمتها بذلــك الوســم.

، والعقوبــات ليســت كافيــة كــرادع، 
ٍ

علــى الرغــم مــن أّن الدعــم غيــر كاف
إّلا أّن العالــم يتكلــُم عــن األوكرانييــن مــع لــوم روســيا. أمــا فــي حالــة 
األويغــور، منــح العاَلــُم الصيــن حــّق إقامــة أولمبيــاد الشــتاء، بينمــا كانــت 

تتــم إبــادة األويغــور.

قــد  أوكرانيــا  تكــون  ربمــا  المقــال،  هــذا  فيــه  ُينشــر  الــذي  الوقــت  فــي 
األويغــور  يــزال  مــا  لكــن  روســيا،  ســيطرة  تحــت  بأكملهــا  وقعــت 
يحســدون األوكرانييــن ألن األوكرانييــن قــادرون علــى تحديــد مــن ومتــى 
مــن صينيــي  الــزواج  علــى  األويغــور  النســاء  ُيجبــر  بينمــا  ســيتزوجون، 
الهــان الذيــن احتلــوا البلــد، وُيؤخــذ األطفــال األويغــور )قرابــة 500 ألــف( 

بعيــًدا عــن وطنهــم إلــى مياتــم فــي الداخــل الصينــي.

ربمــا يصبــح أويغــور اليــوم أوكرانيــو الغــد كمــا أصبــح أوكرانيــو اليــوم 
أويغــور األمــس.

ــا إلــى بياروســيا لمناقشــة األوضــاع  اليــوم، دَعــت روســيا وفــًدا أوكرانًي
ضاغطــًة علــى زيلينســكي لقبــول الُحكــم الروســي فــي حالــة مشــابهة 
ــة  ــغ قــادَة جمهوري ــذ 73 ســنة عندمــا دعــا مــاو تســي تون لمــا حصــل من
مســتقبل  لمناقشــة  قاســم،  جــان  أحمــد  مثــل  الشــرقية،  تركســتان 
” مــن 

ٍ
َدعــم

ِ
ــل القــادة األويغــور الدعــوة “ب

ِ
العاقــة بيــن الشــعبين. قب

ســتالين، لكّنهــم ماتــوا بتحطــم طائرتهــم فــي المجــال الجــوي الروســي.

التــي تســاهم فــي اهتمــام األويغــور  هــذه ليســت العوامــل الوحيــدة 
للحــرب  الصيــن  حماســة  الحســد؛  بعيــن  لهــم   

ِ
والنظــر باألوكرانييــن 

الروســية األوكرانيــة تُشــكل عامــًا آخــر. ألّن هــذه الحــرب تُشــكل مصــدر 
إبــادة  لتخفــي  للصيــن  بالنســبة  ذهبيــة  وفرصــة  للعالــم  كبيــر   

ٍ
إلهــاء

األويغــور لمــدة خمــس لعشــر ســنوات قادمــة، وبذلــك تخطــو مقتربــة 
مــن تحقيــق هدفهــا النهائــي: محــو األويغــور عــن وجــه البســيطة.

لــو يحصــل األويغــور فــي تركســتان الشــرقية علــى فرصــة واحــدة قــط 
ليقولــوا شــيًئا مــا لألوكرانييــن، فإنــه ســيكون حتًمــا قريًبــا مــن هــذا: “كــم 
صفكــم، فــا تتوانــوا 

ِ
أنتــم محظوظــون أّيهــا األوكرانيــون! حتــى لــو ُقتــل ن

عــن القتــال وإّلا فجميعكــم ســتواجهون المــوت، مثلنــا”.

بحلــول الســادس مــن آذار/مــارس، فــّر أكثــر مــن مليــون إنســان مــن 
أوكرانيــا لينجــوا بأرواحهــم طالبيــن المســاعدة مــن الــدول المجــاورة، 
بينمــا ال يــزال األويغــور محظوريــن مــن التنقــل بيــن حــّي وآخــر دون إذن. 
فــي الســنوات العشــر األخيــرة، تعــّرض األويغــور الذيــن حاولــوا مخالفــة 
الحظــر -بالهــرب دون جــواز ســفر أو بجــواز ســفر مزيــف- واجتــازوا الحــدود 
إلــى كمبوديــا، فيتنــام، مصــر، طاجكســتان، كازاخســتان، دبــي، المملكــة 
العربيــة الســعودية، ودول أخــرى للترحيــل إلــى الصيــن مــن هــذه الــدول. 
قّلــة مــن الاجئيــن األويغــور والكازاخســتانيون الهاربــون مــن أوكرانيــا 

وجــدوا مأمًنــا فــي بولنــدا.

فــي الرابــع مــن أّيار/مايــو، أّكــد مكتــب األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان 
الغــزو  بــدء  منــذ  أوكرانيــا  فــي  قتلــوا و675 أصيبــوا  قــد  331 مدنًيــا  أن 
أنّــه  إّلا  إّن موتهــم، وبُرغــم فظاعتــه،  الروســي فــي 24 شــباط/فبراير. 
كان ســريًعا. علــى النقيــض، يمــوت أكثــر مــن ثاثــة ماييــن مــن األويغــور 
موتًــا بطيًئــا فــي الســجون والمعســكرات منــذ خمــس ســنوات. يســأل 
ــم ورئيــس مؤسســة األويغــور للمشــاريع، بنــاًء علــى 

ِ
ديــق، العال

ِ
إركــن ص

اســتنتاجات اســتخلصها مــن بيانــات رســمية: “أيــن ذهــَب 8.3 مليــون 
مــن األويغــور خــال 3-2 ســنوات؟”

وفقــًا لُنشــطاء األويغــور، تُرســل يوميــًا أكثــر مــن 500 جثــة إلــى بيوتهــا 
مــن المعســكرات، لكــن هللا والمســؤولون الصينيــون هــم وحدهــم مــن 
يعرفــون اإلجمالــي الحقيقــي لعــدد الموتــى لحــّد اآلن. ال أحــد يعلــم متــى 
إَذن  األويغــور  أن  المفهــوم  مــن  وعليــه،  اإلبــادة.  “عمليــة”  ســتكتمل 

ــة لألوكرانييــن ُحلــوة وســهلة. ــات الدموي ــرون الوفي يعتب

مســألة  فــي  لاهتمــام  إثــارًة  أكثــر  األويغــور  يجــده  الــذي  األمــر  لكــن، 
أوكرانيــا هــو االهتمــام العالمــي بهــا. إذا خســر أوكرانــي حياتــه بســبب 
الحــرب، فــإّن وســائل اإلعــام ســتتناقل الخبــر. لكــن، الوضــع المأســاوي 
 مــن اهتمــام العالــم. مثــًا، عندمــا مــات 

ٍ
لألويغــور ال يجتــذب ســوى قليــل

150 شــخًصا فــي 380 معســكًرا فــي منطقــة األويغــور، لــم يقــدر أو لــم 
مــة مــن راديــو آســيا الحــرة مــن  ُيــرد أحــد باســتثناء خدمــة األويغــور المقدَّ

ــَل الخبــر. الواليــات المتحــدة تناُق

فــي 28 شــباط/فبراير، أصــدرت 27 مــن الــدول، التــي يشــعر األوكرانيــون 
عقوبــات  وفرضــت  األوكرانييــن،  فيــه  تدعــم  بيانًــا  الثقافــي،  بالتقــارب 
ت  ــه األويغــور صــوَّ ــذي ينتمــي ل ــم اإلســامي ال ــى روســيا. لكــن العال عل
للصيــن فــي قضيــة األويغــور لــدى األمــم المتحــدة. اســتنكر أنطونيــو 
جوتيهيــز -األميــن العــام لألمــم المتحــدة- روســيا فــي اليــوم الثانــي مــن 
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في الصين ال حدود للنرجسية وال للديكتاتورية

 أكــد الرئيــس الصينــى شــى جيــن بينــغ فــي كلمتــه للمؤتمــر 
الوطنــى لألعمــال الدينيــة الــذى عقــد فــي بكيــن 4/12/2021-3م 
والمتاعبــة  الغامضــة  النرجســية  الصينيــة  تنظيراتــه  علــى 
حيــث  المطروحــة،  للمفاهيــم  دقيــق  تحديــد  دون  بالكلمــات 
فــي  الدينيــة  الشــؤون  أهميــة  علــى  بالتشــديد  أمــر:  أو  قــال 
عمــل الحــزب والدولــة، وأن هنــاك حاجــة إلــى قيــادة قويــة – 
تأكيــد علــى قيادتــه وقوتــه وربمــا رفعــه إلــى رتبــة إلــه الحــزب 
نظريــة  وتطويــر  دعــم  علــى  أكــد  كمــا   – الصينــى  الشــيوعى 
والتمســك  الصينيــة،  الخصائــص  ذات  لاشــتراكية  دينيــة 
بمبــدأ تطويــر األديــان فــي الســياق الصينــى وغيــر ذلــك مــن 
رســا  )شــى(  اإللــه  سيرســل  هــل  ثــم  ومــن  التنظيــرات!!!!. 
إلــى شــعوب مختلــف األديــان فــي الصيــن يحملــون نظريتــه 
الدينيــة االشــتراكية الجديــدة!؟. وكيــف ســيكون ذلــك الديــن 
الــذى  إلهــه  مــن  الجديــد!!؟.  الشــيوعى  الصينــى  االشــتراكى 
يعبــدون؟. وأيــن كتابــه؟. ومــا تعاليمــه؟. وأيــن جنتــه ونــاره؟؟؟.   
أن  يبــدو  وفيمــا  باألديــان،  أصــا  تعتــرف  ال  الشــيوعية  إن 
الســيد / شــى هــو إلــه هــذا الديــن الجديــد، وكتابــه نظريــات 
الحكيــم )شــى(، وتعاليمــه الطاعــة العميــاء لمــا يــراه الســيد 

/ شــى وال صــوت يعلــو فــوق صــوت الحــزب الشــيوعى الصينــى وزعيمــه بغــض 
النظــر عــن تعاليــم األديــان األخــرى، وجنتــه مقاعــد الســلطة الوثيــرة فــي أروقــة 
ودهاليــز الحــزب الشــيوعى الصينــى، ونــاره القهــر واالضطهــاد وســجون الحــزب 
الشــيوعى الصينــى ومعســكرات اعتقالــه التــي تغــص بمئــات اآلالف بــل بالماييــن 
فــي شــينجيانج والتبــت وفــى عمــوم الصيــن لــكل معتنقــى األديــان ســماوية كانــت 
أم وضعيــة، أمــا رســله فقــد حددهــم )شــى( فــي قولــه وتأكيــده علــى تدريــب فريــق 
مــن مســؤولي الحــزب والحكومــة الذيــن يتمتعــون بمهــارة فــي الرؤيــة الماركســية 
بشــأن الديــن وعلــى درايــة بالشــؤون الدينيــة، مــع مجموعــة مــن الشــخصيات 
الدينيــة الموثوقــة سياســيا – بمعنــى الــوالء التــام للزعيــم وللشــيوعية – وهــؤالء 
لمحــو  الدولــة  وفــى مختلــف مفاصــل  الصينــى  اإلعــام  فــي  ُيســخرون  جميعــا 
الهويــة الدينيــة والثقافيــة لمعتنقــى األديــان بالعــزف علــى أوتــار الســيد/ شــى 
الدينيــة االســتبدادية، وهــى المقطوعــة الوحيــدة التــي يمكــن عزفهــا فــي عهــده 

الدامــى. 

ــة   إن الخطــورة الكبيــرة واالضطهــاد األعظــم الناتــج عــن هــذا الفكــر وتلــك الرؤي
المحــدودة يقــع علــى الديــن اإلســامي وأتباعــه فهــو الديــن االســماوى الوحيــد 
الــذى لــم يحــرف وال يمكــن التدخــل فيــه بإحــداث تغييــرات وفقــا لهــوى كل كاره 
أو ناعــق بغيــر فهــم. فقواعــد اإلســام ثابتــة غيــر أنهــا تتمتــع بمرونــة وتطــور 
دائــم يســتطيع أن يســع الماضــى والحاضــر والمســتقبل عبــر االجتهــاد المحكــوم 

بقلم: د / عزالدين الوردانى

كاتب متخصص في شؤون وسط آسيا     
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تركستان الشرقية والثروة المنهوبة

بقلم: د / عزالدين الوردانى

كاتب متخصص في شؤون وسط آسيا     

التشــريع فــي  أحــد مبــادئ  الديــن وهــو  بأصــول 
اإلســام ولــه شــروطه وضوابطــه التــي يحددهــا 
اإلســام وليــس الســيد / شــى وحزبــه الشــيوعى، 
وهــذا مــا ُيمكــن علمــاء الديــن اإلســامي – وليــس 
التعامــل  مــن   - غيرهــا  أو  الشــيوعية  منظــرى 
مــن  ويتمكــن  التطــور  يواكــب  الــذى  الفعــال 
المجتمعــات  كافــة  قضايــا  مختلــف  مواجهــة 
األديــان  آخــر  فاإلســام  العصــور.  مختلــف  فــي 
وخاتمهــا جــاء بــه رســول هللا محمــد صلــى هللا 
عليــه وســلم وحيــا مــن عنــد )هللا تعالــى( الــذى 
بــه شــى وال حزبــه الشــيوعى الملحــد،  ال يؤمــن 
وهــذا األمــر ال يســتطيع )شــى( إدراكــه أو يحــاول 
تفهمــه، كمــا ال تتقبلــه الطبيعــة النرجســية فــي 

 مــع انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة تصاعدت 
بشــكل قياســى أســعار النفــط والغــاز الطبيعــى 
االقتصاديــة  واألهميــة  المكانــة  وتعاظمــت 
والسياســية للــدول المنتجــة لهمــا، وفــى لمحــة 
ســريعة نشــير لمــا تتمتــع بــه تركســتان الشــرقية 
عليهــا  تســيطر  التــي  شــينجيانج  )منطقــة 
الصيــن( مــن ثــروات فــي مجــال النفــط والغــاز.

 بحســب مــا تعلنــه الشــركة الوطنيــة الصينيــة 
للبتــرول )ســينوبك( المســيطرة علــى عمليــات 
انتــاج النفــط والغــاز فــي الصيــن مــع الشــركات 
التابعــة لهــا مثــل بتــرو تشــاينا فــإن شــينجيانج 
علــى  المحلــى  اإلنفــاق  مناطــق  أفضــل  تعــد 
بتــرو  لــدى  الصيــن  فــي  واإلنتــاج  االستكشــاف 
الصيــن،  فــي  والغــاز  للنفــط  أكبرمنتــج  تشــاينا 
مســاحته  تبلــغ  الــذى  تاريــم  حــوض  ويعــد 
للنفــط  رئيســيا  حوضــا  مربــع،  كيلــو   906000
فــي  ) ســينوبك(  الصيــن وبحســب  فــي  والغــاز 
ــم  13/12/2021م والتــي تتبعهــا شــركة حقــول تاري
والتــي تديــر )32( حقــا للنفــط والغــاز أنهــا أنتجــت 
440 مليــون طــن مكافــىء – نفــط وغــاز - خــال 

الصيــن ولــدى الســيد/ شــى وحزبــه الشــيوعى الصينــى الــذى يــود تصييــن كل شــيء.

إن المطلــوب لــدى الســيد/ شــى وحزبــه هــو أديــان ذات توجــه صينــي ومــن ثــم إســام ذو توجــه 
صينــي وهــو مصطلــح عــام ال معنــى وال محــدد لــه.

إن اختــال العظمــة النرجســى الــذى يضــرب بجــذوره فــي أعمــاق الحــزب الشــيوعى الصينــى 
ــى مــدى  ــة والتوجــه العــام فــي الصيــن، هــو توجــه يؤشــر عل ــل والشــخصية الصيني ورئيســه ب

ــى وجــه الخصــوص. ــى فــي مواجهــة والتعامــل مــع اآلخــر واإلســام عل ضعــف الفكــر الصين

 وهكــذا الثقافــات الضعيفــة التــي ال أســاس متيــن لهــا مــن ديــن أو فكــر رصيــن واقعــى ال 
تســتطيع قبــول اآلخــر والتعامــل معــه باحتــرام ونديــة، أو مواجهــة الحجــة بالحجــة وتقديــم 
البديــل، وأقصــى مــا تســتطيعة هــو التعامــل بعنــف لدمــج ثقافــة اآلخــر ومحــو هويتــه، حتــى 
ال يظهــر منهــا فــي العلــن إال مــا يوافــق تلــك الثقافــات المتهالكــة الخائفــة مــن االضمحــال 

واالنقــراض فــي مواجهــة اآلخــر. 

الثاثيــن عامــا الماضيــة، وفــى العــام الماضــى 2021م أنتجــت أكثــر مــن  30 مليــون طــن مكافــىء 
منهــا: 6 مليــون طــن نفــط أي مايعــادل 116.71 ألــف برميــل يوميــا، و30مليــار م3 غــاز طبيعــى 
أي نحــو 82.2 مليــون م3 يوميــا، ُأرســل منهــا إلــى مختلــف أنحــاء الصيــن 28.3 مليــار م3 = 77.53 
مليــون م3 يوميــا !!!. عبــر خــط أنابيــب الغــاز مــن الغــرب إلــى الشــرق وهــذا مــن منطقــة واحــدة 

تركســتان.  داخــل  وشــركة واحــدة 

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

مماثــل لــه فــي حــوض تاريــم فــي ســبتمبر 2019م. 

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

 األول: مــا أعلنتــه شــركة بتــرو تشــاينا فــى19/5/2021م عــن اكتشــاف بئــر نفطــى بمنطقــة حقــل 
فومــان جنــوب حــوض تاريــم يعــد األكبــر منــذ عشــر ســنوات باحتياطــى 7 مليــار برميــل مكافــىء.
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إن الصين، التي ارتكبت إبادة جماعية في تركستان الشرقية، وروسيا، التي غزت أوكرانيا، تقفان معاً.

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

بريــة فــي آســيا بعمــق 8874.4م. 

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

77كــم2 ويعــد مــن حقــول الغــاز الكبــرى فــي العالــم.

الشــرقية  تركســتان  ثــروات  بنهــب  تكتفــى  ال  الصيــن  إن 
الضخمــة بــل تبقــى ســكان المنطقــة مــن المســلمين األيغــور 

وغيرهــم فــي وضــع اقتصــادى متــدن عــن ســائر مقاطعــات الصيــن حيــث ال يتعــدى 
دخــل أغلــب ســكان مناطــق الغــرب الصينــى وفــى طليعتــه تركســتان )شــينجيانج( 
أقــل مــن 1000 يــوان شــهريا أي أقــل مــن $141، بينمــا المناطــق األخــرى 6367 يــوان 

أي مــا يعــادل نحــو $900 شــهريا. 

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

األســرية واالجتماعيــة.

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

عــن الشــعب المنهــوب والمظلــوم فــي تركســتان الشــرقية. 

وحتمــا  فهــو ظالــم  الظلــم  يدعــم  فمــن  الصيــن  يــا مخدوعــي  التاريــخ  راجعــوا 
العــدل. هللا  انتقــام  ســيطاله 
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أقل ما يجب فعله هو مقاطعة البضائع الصينية ، حيث إن األويغور في تركستان الشرقية يعانون اآلن من 
أسوأ األزمات اإلنسانية على وجه األرض. ممنوعون من ممارسة شعائرهم الدينية ، ويتم احتجاز المايين في 

معسكرات االعتقال ، ويواجهون كافة أشكال التعذيب.
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دعــم عاجــل لاجئيــن األويغــور  : حملــة رمضــان 2022 لأليتــام والطــاب 
واألمهــات واألســر وقنــاة اســتقال. 

خــال  مــن  فــي رمضــان  واأليتــام  األويغــور  أرامــل  دعــم  مًعــا  يمكننــا 
توفيــر:  

�� عبوات غذائية  

�� المساعدة في اإليجار 

�� الفواتير الرسوم الطبية  

�� المابس ومستلزمات المنزل 

يرجــى التبــرع ، وســنكون مًعــا قادريــن علــى تحســين وضــع الاجئيــن 

قادريــن  ســنكون  معــًا  العــام.  هــذا  رمضــان  فــي  النازحيــن  األويغــور 
علــى أن يبقــى صــوت تركســتان الشــرقية مســموعًا علــى المســتوى 
اإلعامــي واســتمرار البــث، حتــى القليــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى 
حياتهــم. يرجــى مشــاركة هــذه القضيــة النبيلــة مــع عائاتــك وأصدقائــك 
ومجتمعاتــك ، واطلــب منهــم دعــم هــذه الحملــة. قــال هللا ســبحانه 
وتعالــى فــي كتابــه الكريــم “ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا”.  

جزاكــم هللا خيــرًا.  

 https://bit.ly/37jtsxu تبرع اآلن

https://www.facebook.com/shukrfoundation مؤسسة_شكر #
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https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-calls-for-joint-stance-to-ease-sufferings-of-mus-

lims-3592221

https://bitterwinter.org/i-told-my-story-in-bitter-winter-the-ccp-is-taking-revenge-on-my-rela-

tives/?fbclid=IwAR2ZG-cCL3X8m5af-amfEtoq7t-1aL9ryldXpsRvLIAvT3UgG0wjNy6S91M

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/shen-jianjia-02242022132753.html

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/baimhan-mamut-03022022165411.html

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/deregistered-organizations-03012022193543.html

https://www.dailysabah.com/arabic/asia/2022/03/03

https://www.uyghurtimes.com/posts/ead044c6-2319-43a8-9463-dafaf41181ec/rufina-mar-

dan-the-persecution-of-my-people

/https://ar.globalvoices.org/2022/03/14/74566
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