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شركة صينية تنقل آالف األويغور من 
تركستان الشرقية إلى نانجينغ

يد من األويغور خارج المنطقة في أوائل عام 2022. تقول شركة التوظيف إنها تعتزم إرسال المز

بقلم/ شوهرت هوشور، 2021.11.13

مــن  عامــل   3000 مــن  أكثــر  بنقــل  صينيــة  توظيــف  شــركة  قامــت 
16 عامــًا، مــن  تتجــاوز أعمارهــن  ذلــك فتيــات ال  فــي  بمــا  األويغــور، 
تركســتان الشــرقية إلــى مصانــع فــي أجــزاء أخــرى مــن الصيــن هــذا 
العــام وتعتــزم إرســال آالف آخريــن فــي أوائــل عــام 2022، حســبما 

الحــرة. إذاعــة آســيا  أظهــر تحقيــق 

  بــدأت إدارة األويغــور التابعــة إلذاعــة آســيا الحــرة التحقيــق بعــد أن 
تــم نشــر إعــان باللغــة الصينيــة علــى تطبيــق ويبــو Weibo ووي شــات 
WeChat قــال إن أكثــر مــن 2000 مــن األويغــور - تتــراوح أعمارهــم بيــن 
16 و 30 عامــًا، يتقنــون الماندريــن الصينيــة جيــدا، وشــهادات دراســية 
مهنيــة – وأنهــم ســيكونون متاحيــن للعمــل لمــدة ســنتين فــي مواقــع 

فــي مختلــف أنحــاء البــاد.

لــم يــرد فــي اإلعــان إســم الشــركة ولكنــه تضمــن رقــم هاتــف حتــى 
يتمكــن مديــري األعمــال الذيــن يحتاجــون إلــى عمالــة اإلتصــال بــه.

وعندمــا اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بالرقــم، قالــت موظفــة إن اإلعــان 
فــي  التوظيــف بمقاطعــة سيتشــوان  تــم نشــره بواســطة شــركة 
محافظــة ليانغشــيان. وأضافــت: إن الشــركة أرســلت مؤخــرًا أكثــر 
ــى موقعيــن مختلفيــن فــي الصيــن. مــن 3000 عامــل مــن كاشــغر إل

قالــت المــرأة التــي لــم تذكــر إســمها “ليســوا متاحيــن اآلن”. “لقــد تــم 
أخذهــم للعمــل”.

وأضافــت: جميعهــم مــن كاشــغر - أويغــور، فــي إشــارة إلــى مدينــة 
مشــهورة فــي جنــوب تركســتان الشــرقية التــي يبلــغ عــدد ســكانها 

أكثــر مــن 700 ألــف نســمة.

وقالــت الموظفــة: تــم نقــل األويغــور فــي يونيــو إلــى موقعيــن فــي 
 2000 نانجينــغ بمقاطعــة جيانغســو، حيــث يتلقــون رواتــب قدرهــا 
يــوان )313 دوالرًا أمريكيــًا( شــهريًا. وأضافــت أن الشــركة تتلقــى دعمــًا 
قــدره 600 يــوان لــكل عامــل شــهريًا. لكــن لــم يكــن واضحــًا مــا إذا كان 
الدعــم قــد تــم اقتطاعــه مــن رواتــب العمــال أم أنــه دفعــة منفصلــة 

تــم دفعهــا لشــركة التوظيــف.
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الصورة لـ رويتر

ــة التوظيــف إن بعــض العمــال األويغــور الذيــن   وقالــت وكال
تــم إرســالهم إلــى نانجينــغ نُقلــوا مــن معســكرات االعتقــال 

فــي  التعليــم”  “إعــادة  معســكرات  بكيــن  تســميها  التــي  الصينيــة 
الشــرقية. تركســتان 

العمالة الرخيصة أو القسرية

المســلمة  1.8 مليــون مــن األويغــور واألقليــات  ُيعتقــد أن حوالــي   
األخــرى قــد مــروا عبــر نظــام المعســكرات منــذ عــام 2017. وُيحتجــز 
الاإنســانية  المعاملــة  ويتحملــون  إرادتهــم  ضــد  المعتقلــون 

السياســي. والتلقيــن 

وليــس واضحــا عــدد العمــال الذيــن نقلــوا مــن كاشــغر كانــوا جــزءًا مــن 
نظام المعســكرات.

 وقــد قالــت الصيــن إن المعســكرات هــي محاولــة لمنــع التطــرف 
الدينــي واإلرهــاب فــي المنطقــة، حيــث يعيــش حوالــي 12 مليــون مــن 

المســلمين. األويغــور 

  فــي الســنوات األربــع منــذ بدايــة حملــة اإلعتقــال الجماعــي فــي عــام 
لألويغــور  الصيــن  إســتخدام  عــن  النقــاب  الباحثــون  كشــف   ،2017
كعمالــة رخيصــة فــي التصنيــع وأدرجــت ســلطات الجمــارك األمريكيــة 
منتجــات تركســتان الشــرقية فــي القائمــة الســوداء بما فــي ذلك مواد 
األلــواح الشمســية والشــعر المســتعار واإللكترونيــات والطماطــم 
والقطــن بســبب قلقهــا. مــن أنــه تــم إنتاجهــا بإســتخدام الســخرة..

  فــي مكالمــة أخــرى مــن إذاعــة آســيا الحــرة فــي اليــوم التالــي، قالــت 
نفــس الموظفــة فــي الشــركة إن حوالــي 30 ٪ مــن العمــال الذيــن تــم 

نقلهــم مــن كاشــغر إلــى نانجينــغ تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 

و 18 عامــًا. ولــم تذكــر التقاريــر الســابقة التابعــة لحقــوق اإلنســان 
القســري. العمــل  أويغورضمــن  مراهقــون 

قالــت الموظفــة: إن جميــع الذيــن تــم نقلهــم يعرفــون لغــة الماندريــن 
خريجــي  مــن  هــم  المنقوليــن  العمــال  مــن   13٪ حوالــي  الصينيــة. 
إن  الموظــف  قــال  التعليــم.  مــن  نــوع  لديهــم  والباقــي  الجامعــات، 

ثلثهــم مــن النســاء غيــر المتزوجــات والباقــي رجــال.

ــه مــن المقــرر نقــل آالف العمــال اإلضافييــن  وأضافــت الموظفــة أن
فــي مــارس 2022، علــى الرغــم مــن أن الشــركة يمكــن أن ترســلهم فــي 

وقــت مبكــر إذا لــزم األمــر.

“سر الدولة”

وقالــت أيضــًا إنهــا عملــت مــع الســلطات فــي كاشــغر لنقــل العمــال، 
رغــم أنهــا لــم تذكــر المكاتــب التــي كانــت علــى إتصــال بهــا. ورفضــت 
الحــرة  آســيا  إذاعــة  بهــا  اتصلــت  التــي  كاشــغار  فــي  الســلطات 
العمــال يشــكل “ســرًا  أحــد المســؤولين إن نقــل  التعليــق. وقــال 

للدولــة”.

رفضــت مســؤولة مــن أويغوريــة فــي فــرع كاشــغر التابــع لجمعيــة 
نقــل  تــم  قــد  كان  إذا  عمــا  اإلفصــاح  الشــرقية  تركســتان  نســاء 
العامــات مــن معســكرات اإلعتقــال فــي تركســتان الشــرقية. ونفــت 

أن تكــون أي عاملــة جــزءًا مــن عمليــة النقــل.

 قالــت إلذاعــة آســيا الحــرة “ال، لــم يكــن هناك شــيء مرتبط بالنســاء”. 
“لــو كان هنــاك، لقالــوا لنــا. مهمــا كان األمــر، يمكنــك أن تســأل لجنــة 

السياســة والقانــون “.

وكشــفت تحقيقــات إذاعــة آســيا الحــرة فــي وقــت ســابق حــول عمــل 
األويغــور القســري فــي كاشــغر أن تســعة معتقليــن ســابقين فــي 
المعســكر، بمــا فــي ذلــك إركيــن هاشــم، الــذي تــم إطــاق ســراحه مــن 
معســكر بالقــرب مــن مطــار المدينــة، كانــوا يعملــون حماليــن لشــركة 
شــحن فــي رصيــف التحميــل فــي مدينــة كاشــغر. كانــوا يتقاضــون 
راتبــًا شــهريًا قــدره 2200 يــوان ، لكنهــم اضطــروا إلــى تســليم 900 
يــوان منــه للموظفيــن فــي المعســكر الــذي كانــوا محتجزيــن فيــه فــي 

الســابق.

وجــد التحقيــق الــذي أجرتــه إذاعــة آســيا الحــرة فــي أكتوبــر 2020 حــول 
العمالــة األويغوريــة القســرية التــي تــم نقلهــا مــن بلــدة إمــام ليريــم 
فــي مقاطعــة أوجتوربــان فــي محافظــة أكســو بالمنطقــة، أن بعــض 
المحتجزيــن المحلييــن فــي المعســكر قــد تــم إرســالهم إلــى مصنــع 

فــي أكســو للعمــل كجــزء مــن برنامــج العمــل القســري.

الخريجيــن  إن  البلــدة  فــي  أمنــي  قــال مســؤول  الوقــت،  ذلــك  فــي   
العمــل  علــى  ُأجبــروا  التعليــم”  “إعــادة  مراكــز  مــن  “المتفوقيــن” 
هوافــو  آقســو  مصنــع  فــي  ســنوات  ثــاث  مدتهــا  عقــود  بموجــب 
للنســيج، الــذي ينتــج خيوطــًا قطنيــة لصانعــي المابــس. قــال أيضــًا 

عائاتهــم.  لزيــارة  بالمغــادرة  للعمــال  ُيســمح  لــم  إنــه 

الصين ترى “نية خبيثة”

مــن  جــزء  ، هــي  الغالــب األويغــور  فــي  التــي يوظــف  المرفــق  وهــذا 
شــركة هوافــو لألزيــاء فــي الصيــن Huafu Fashion Company، والتــي 
تــم وضعهــا كجــزء مــن خطــة العمــل القســري وتــم وضعهــا علــى 
حقــوق  إلنتهــاكات   2020 مايــو  فــي  األمريكيــة  الكيانــات”  “قائمــة 

اإلنســان.

فــي ســبتمبر  إعتقــال ميراديــل حســن  أعقــاب  فــي  التحقيــق  وجــاء 
نشــر  والــذي  آقســو،  محافظــة  فــي  األويغــور  أحــد  وهــو   ،2020
مقاطــع فيديــو مســجلة ســرًا علــى موقــع يوتيــوب تســلط الضــوء 
علــى ممارســات العمــل القاســية. كانــت مقاطــع الفيديــو مــن بيــن 
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مجموعــة األدلــة الكثيــرة علــى أن معســكرات اإلعتقــال فــي تركســتان 
الشــرقية لــم تعــد مجــرد مواقــع للتلقيــن السياســي ولكنهــا أصبحــت 
فــي  للعمــل  المعتقليــن  إرســال  مــع  القســري،  للعمــل  مصــادر 

والنســيج. القطــن  مصانــع 

قــدم حســن فــي مقاطــع الفيديــو الخاصــة بــه روايــات مفصلــة عــن 
نســاء شــابات مــن األويغــور وغيرهــن مــن العرقيــات األخــرى مــن 
ــع أقســو  ــى العمــل فــي مصن ــرن عل ــان ، حيــث ُأجب مقاطعــة أوجتورب
للمنســوجات 12 ســاعة فــي اليــوم، مــع يــوم واحــد فقــط عطلــة كل 

شــهر.

  تــم القبــض علــى ميراديــل فــي مقاطعــة جيانغســو بشــرق الصيــن 
 2018 أغســطس  منــذ  عنــه  تبحــث  كانــت  الشــرطة  إن  قــال  حيــث 
هاتفــه  علــى  البــاد  فــي  المحظــور  اإلنســتجرام  تطبيــق  لتحميلــه 
المحمــول. واتهــم ســلطات أكســو ببيــع الســكان المحلييــن لشــركة 

فــي جيانغســو وكأنهــم عبيــد.

فــي  الشــركة  مســؤولي  قبــل  مــن  اإلدعــاء  هــذا  صحــة  تأكيــد  تــم 
الحــرة. آســيا  إذاعــة  أجرتــه  الــذي  التحقيــق  أثنــاء  جيانغســو 

معاملتهــا  وإســاءة  الصيــن  قمــع  أن  األمريكيــة  الحكومــة  قــررت   
لألويغــور فــي تركســتان الشــرقية، بمــا فــي ذلــك إســتخدامهم فــي 

إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية. العمــل القســري، تشــكل 

 أقــر المشــرعون األمريكيــون فــي عامــي 2020 و 2021 قانــون منــع 
تركســتان  ســلع  أن  يفتــرض  الــذي  لألويغــور  القســري  العمــل 
الشــرقية تُصنــع تحــت اإلكــراه علــى العمــل القســري مــا لــم يثبــت 

البــاد. خــاف ذلــك وتُحظــر مــن دخــول 

 ترفــض الصيــن بغضــب اإلنتقــاد الموجــه إلــى نظــام المعســكرات 
الخــاص بهــا، والعمــل القســري والممارســات األخــرى فــي تركســتان 
الشــرقية التــي وصفتهــا الواليــات المتحــدة وبعــض الــدول األوروبيــة 

بأنهــا إبــادة جماعيــة.

وتــم عقــد مؤتمــر صحفــي دوري فــي بكيــن، وقــال المتحــدث بإســم 
وزارة الخارجيــة الصينيــة وانــغ ويــن بيــن للصحفييــن إن “مــا يســمى بـ” 

العمــل القســري “ فــي تركســتان الشــرقية هــو “ كذبــة تامــة”.

الطاقــة  مــواد  علــى  األمريكيــة  الحملــة  حــول  ســؤال  علــى  وردًا 
النيــة  أخــرى  مــرة  “تكشــف  السياســة  إن  وانــغ  قــال  الشمســية، 
الشــرقية”. تركســتان  تنميــة  لتقويــض  األمريكــي  للجانــب  الخبيثــة 

ترجمة إدارة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

الصورة لـ أسوشياتيد برس
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أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو عن قلقه الشديد حيال انتهاكات حقوق 
اإلنسان في تركستان الشرقية وهونغ كونغ.

اليابان: قلقون من إنتهاكات حقوق اإلنسان في 
تركستان الشرقية

جــاء ذلــك خــال مشــاركته فــي االجتمــاع الثالــث عشــر آلســيا وأوروبــا 
 50 الــذي اســتضافته كمبوديــا بمشــاركة مــا يقــرب مــن   ،  )ASEM(

دولــة، عبــر الفيديــو كونفرنــس.

ــا الجيوسياســية اإلقليميــة ، وذكــر أنــه  وتطــرق كيشــيدا إلــى القضاي
لديهــم مخــاوف جديــة بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي منطقــة 

شــينجيانغ ذاتيــة الحكــم فــي الصيــن وهونــغ كونــغ.

وفيمــا يتعلــق بالوضــع األخيــر فــي بحــري الصيــن الشــرقي، والجنوبــي، 
ــة الجانــب  أكــد كيشــيدا إنهــم يعارضــون بشــدة “المحــاوالت األحادي

لتغييــر الوضــع اإلقليمــي الراهــن”.

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

الجديــدة”. “الحــدود  أي  “شــينجيانغ”، 

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

المســلمين تناهــز 100 مليــون.

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

بالســخرة.

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
الدولــي بـ”معســكرات اعتقــال”، هــي “مراكــز تدريــب مهنــي” وترمــي إلى 

“تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن األفــكار المتطرفــة”.

27.11.2021، طوكيو/ األناضول

وفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو
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»HRW«: المراقبة الجماعية تغذي
إضطهاد األويغور والفلسطينيين

يعتمد الصين واالحتالل ىلع نظام املراقبة الجماعية للقمع- األناضول

ــرا،  نشــرت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” تقري
قالــت فيــه إن االحتــال اإلســرائيلي، مثــل الصيــن، 
أجــل  مــن  المراقبــة  تكنولوجيــا  أســلحة  يســتخدم 

الســلمية. المعارضــة  قمــع 

يعيــد  الســيناريو  “هــذا  فــإن  المنظمــة،  وبحســب 
إلــى األذهــان انتهــاكات الصيــن الجماعيــة لحقــوق 
ومــع  المســلمين.  اإليغــور  اإلنســان ضــد ماييــن 
ذلــك، فــإن هــذا الوصــف ينطبــق أيضــا علــى معاملــة 
ــن يعيشــون  إســرائيل لماييــن الفلســطينيين الذي

تحــت االحتــال”.

الــذي ترجمتــه “عربــي21”، إن جيــش  وقــال التقريــر 
االحتــال اإلســرائيلي يســتخدم تقنيــة التعــرف علــى 
الوجــه لبنــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة مــن المعلومــات 
الشــخصية عــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
المحتلــة، والتــي تتضمــن صورهــم وتاريــخ عائاتهــم 
وتعليمهــم، ومنحهــم تصنيفــا أمنيــا. وعندمــا يقــوم 
الرســمي  ولــف”  “بلــو  بتطبيــق  المــزودون  الجنــود 
علــى الهاتــف الذكــي، بفحــص وجــه فلســطيني، فإنــه 
يظهــر إشــعار باللــون األصفــر أو األحمــر أو األخضــر 
لإلشــارة إلــى مــا إذا كان يجــب احتجــاز الشــخص أو 

الســماح لــه بالمــرور.

ووتــش”  رايتــس  “هيومــن  عــن  ممثــل  ويقــول 
اإلســرائيلي  األزرق  الذئــب  نظــام  إن  بالصيــن، 
مألــوف بشــكل مخيــف، حيــث تســتخدم الســلطات 
الصينيــة فــي شــينغيانغ نظامــا مشــابها للمراقبــة 
العمليــات  منصــة  اســم  عليــه  يطلــق  الجماعيــة، 
المشــتركة المتكاملــة “IJOP”، والــذي يعمــل بمثابــة 
“الدمــاغ” وراء أنظمــة حســية مختلفــة فــي جميــع 
بيانــات  نظــام  أيضــا  هــو   IJOP المنطقــة.  أنحــاء 
المحــدد  النحــو  علــى  “الشــذوذ”  يكتشــف  ضخــم، 

الســلطات. قبــل  مــن  تعســفي  بشــكل 

الذيــن  األشــخاص  اختيــار  يقــع  الصيــن،  وفــي 
تلقائيــا  متصلــة”  “غيــر  فجــأة  هواتفهــم  أصبحــت 
مــن قبــل “IJOP” الســتجواب الشــرطة وبعضهــم 
يتــم احتجازهــم الحقــا بســبب “التثقيــف السياســي”، 

بســجنهم. الحكــم  ثــم  ومــن 

فــي الســنوات األخيــرة، تــم إيــاء اهتمــام متزايــد الســتخدام الصين للمراقبــة الجماعية 
وتصديرهــا. لكــن الشــركات الصينيــة ليســت وحدهــا، حيــث انتشــرت تقنيــات المراقبــة 

علــى مســتوى العالــم فــي ظــل فــراغ قانونــي وتنظيمــي.

شــركة  طورتــه  الــذي  بيغاســوس،  التجســس،  برنامــج  الحكومــات  واســتخدمت 
NSO ومقرهــا إســرائيل، الختــراق األجهــزة فــي 45 دولــة، بمــا فــي ذلــك الصحفيــون 

اإلنســان.  حقــوق  ونشــطاء  والمعارضــون 

وفــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، تــم كشــف اختــراق هواتــف عبر تطبيق بيغاســوس 
ثاثــة منهــم  اإلنســان،  حقــوق  فــي مجــال  نشــطاء فلســطينيين  اســتهدف ســتة 
عملــوا مــع مجموعــات المجتمــع المدنــي التــي صنفتهــا إســرائيل “منظمــات إرهابيــة” 

فــي تشــرين األول/ أكتوبــر، مــا أدى إلــى حظرهــا فعليــا. 

ضــد  اإلنســانية  ضــد  جرائمهــا  الصينيــة  الســلطات  تبــرر  أيضــا،  شــينغيانغ  وفــي 
اإلرهــاب. ضــد  صارمــة”  “حملــة  أنهــا  علــى  المســلمة  األقليــات 

المراقبــة  تغــذي  اإلســرائيلي،  الفلســطيني  والســياق  شــينغيانغ  مــن  كل  وفــي 
االنتهــاكات الجســيمة للحقــوق مــن خــال تمكيــن الســلطات مــن التعــرف بســرعة 
علــى المعارضــة وتحييدهــا، وممارســة ســيطرة تدخليــة علــى عــدد كبيــر مــن الســكان. 

علــى  الحفــاظ  فــي  صعوبــة  وجــدت  شــينغيانغ  ســلطات  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
ســيطرتها الدقيقــة علــى مــدار الســاعة علــى جميــع اإليغــور البالــغ عددهــم 12 مليونــا 

مــن خــال مراقبــة أفكارهــم، وطريقــة لباســهم.

وتقــول المنظمــة إن المراقبــة “تســاعد إســرائيل، الدولــة اليهوديــة المعلنــة مــن 
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جانــب واحــد، فــي الحفــاظ علــى هيمنتهــا علــى الفلســطينيين، وهــي 
جــزء مــن جرائمهــا ضــد اإلنســانية المتمثلــة فــي الفصــل العنصــري 

واالضطهــاد”.

وتشــترط القوانيــن الدوليــة لحقــوق اإلنســان أن تفــي عمليــة جمــع 
الحكومــات للبيانــات الشــخصية واســتخدامها وتخزينهــا بمعاييــر 

الشــرعية والتناســب والضــرورة. 

 وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن تكــون هنــاك أطــر عمــل قانونيــة عامــة 

وواضحــة تمنــع قيــام الحكومــة بجمــع وتحليــل واســتخدام وتخزيــن 
هــدف  مــع معالجــة  يتناســب  مــا  تجــاوز  مــن  الشــخصية  البيانــات 

مشــروع وال يمكــن تحقيقــه باســتخدام تدابيــر أقــل تدخــا.

وخلصــت المنظمــة فــي تقريرهــا إلــى أنــه يجــب أن يتطلــب مثــل هــذا 
ــة مــن قبــل هيئــة  ــة لتفويــض ورقاب اإلطــار أيضــا أن تخضــع المراقب

مســتقلة.

كما حذرت تورسون الاعب النجم ليبرون 
جيمس، أحد أكبر شركاء الصين التجاريين في 

الدوري، من إبعاد نفسه عن النظام ألن المال ال 
يمكنه فعل كل شيء”

 شاركت تورسون في مسيرة يوم الجمعة 
التي نظمتها حكومة تركستان الشرقية في 
المنفى بواشنطن العاصمة، وكان الغرض 

منها مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بالعمل 
على حماية شعب األويغور من اإلبادة الجماعية 
المستمرة التي يتعرضون لها على أيدي الحزب 

الشيوعي الصيني. تورسون هي مسلمة من 
أصل أويغوري في تركستان الشرقية، وهي 

منطقة غربية محتلة في الصين يطلق عليها 
إسم “شينجيانغ”، وشهدت على إجبارها على 

اإلنضمام إلى نظام معسكرات اإلعتقال 
الصيني ثاث مرات بين عامي 2015 و 2018.

  قدمــت شــهادات تورســون بعضــًا مــن أكثــر المعلومــات التفصيليــة 
التــي يمتلكهــا العالــم بالخــارج حــول الفظائــع التــي يرتكبهــا العمــاء 
فــي  المســلمة  األقليــات  مــن  وغيرهــم  األويغــور  ضــد  الصينيــون 

البــاد.

 وقالــت إن الشــرطة الصينيــة اعتقلتهــا بعــد أن عــادت مــع أطفالهــا 
الثاثــة إلــى منــزل والديهــا بعــد دراســتها فــي مصــر. وأن مــن بيــن 
الثاثــة  توائمهــا  أحــد  لهــا، قتــل  التــي تعرضــت  العديــدة  الفظائــع 

ناجية من معسكر اإلعتقال الصيني للدوري
األميركي للمحترفين: إنهم ال يريدون

التفكير في اإلنسانية

  حثت ميهريجول تورسون، إحدى الناجيات من نظام 
)NBA(  معسكرات اإلعتقال يف الصين، الدوري األمريكي لكرة السلة

يف تصريحات لصحيفة بريتبارت نيوز يوم الجمعة ىلع إدانة 
إنتهاكات حقوق اإلنسان يف الصين.
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بالكهربــاء  الصعــق  ذلــك  فــي  بمــا  بقســوة،  شــخصيًا  وتعذيبهــا 
النــوم. مــن  والحرمــان  والتخديــر  والضــرب 

منهــا،  بالســخرية  تورســون  مزاعــم  علــى  الصينيــة  الحكومــة  ردت 
معلنــة فــي وســائل اإلعــام الحكوميــة أن الشــعب الصينــي “ســخر” 
مــن محنتهــا واتهمهــا بفظاظــة بأنهــا تحمــل أمراضــًا تنتقــل عــن 

طريــق اإلتصــال الجنســي.

تورســون هــي واحــدة مــن ثاثــة ماييــن شــخص قــد اعتقلهــم نظــام 
اإلعتقــال.  فــي معســكرات  بينــغ  جيــن  الشــيوعي شــي  الديكتاتــور 
ويزعــم الحــزب الشــيوعي أن معســكرات اإلعتقــال هــي “مراكــز تدريــب 

ــر المتعلميــن. مهنــي” لألويغــور غي

 تقــدر قيمــة العاقــات التجاريــة بيــن الــدوري األميركــي للمحترفيــن 
مــع الصيــن بمليــارات الــدوالرات. يكســب أفــراد العبــو NBA الماييــن 
بشــكل منفصــل مــن خــال صفقــات الرعايــة مــع الشــركات الصينيــة. 
فــي  الصيــن  مــع  للمحترفيــن  األميركــي  الــدوري  عاقــة  تظهــر 
األخبــار اآلن ألن أنيــس كانتــر، وهــو أحــد الاعبيــن ونجــم بوســطن 
ســيلتيكس، أطلــق حملــة الشــهر الماضــي لمســاءلة الصيــن علــى 
إنتهــاكات حقــوق اإلنســان، واعتبــر شــي “دكتاتــور وحشــي” وأدان علــى 

وجــه التحديــد اإلبــادة الجماعيــة لألويغــور.

وعلــى النقيــض، انتقــد جيمــس - الــذي طــور مصالــح ماليــة كبيــرة فــي 
الصيــن - اآلخريــن إلدانتهــم فظائــع حقــوق اإلنســان فــي الصيــن.

حقــوق  إنتهــاكات  عــن  ُســئل  عندمــا   2019 عــام  فــي  جيمــس  قــال 
اإلنســان فــي الصيــن: ال أعتقــد أن كل قضيــة يجــب أن تكــون مشــكلة 

الجميــع أيضــًا.

 أعربــت تورســون عــن أســفها لصحيفــة بريتبــارت نيــوز أن العديــد 
 Nike ونايكــي NBA مــن العامــات التجاريــة الكبــرى، مثــل إن بــي إيــه
الجيــد،  تريــد أن تفقــد هــذا العمــل  ، ســتبدأ فــي الصمــت حيــث ال 

والعاقــة الجيــدة. هــم ال يريــدون التفكيــر فــي اإلنســانية.

أضافــت تورســون: إنهــم ال يريــدون التفكيــر فيمــا حــدث لكثيــر مــن 
النــاس، مثــل اإلبــادة الجماعيــة. إنهــم ال يفكــرون فــي هــذا األمــر - 

إنهــم يفكــرون فقــط فــي مصالحهــم الخاصــة.

 وأشــارت تورســون إلــى أن الدعــوة التــي قــام بهــا كانتــر قــد تمــت 
األويغــور. مجتمــع  فــي  بهــا  واإلحتفــاء  ماحظتهــا 

قالــت تورســون: تحــدث أنيــس كانترعــن قضايــا األويغــور، ونحــن نقــدر 
جــدًا. ونأمــل فــي وجــود مثــل هــذا الشــخص، أن يســاند الكثيــر مــن 

النــاس قضيــة األويغــور ويســاعدوننا فــي وقــف اإلبــادة الجماعيــة.

وحثــت تورســون أولئــك الذيــن التزمــوا الصمــت علــى التفكيــر فــي 
. قصتهــا

“عمــري 30 ســنة اآلن. أنــا مــع توأمــي هنــا. أمــا والــدي، وأختــي، وأخــي، 
وجميــع أفــراد عائلتــي – ليــس لــدي أي إتصــال معهــم. قالــت: ال أعــرف 

أيــن هــم، هــل هــم أحيــاء أم أمــوات. ليــس لــدي أي معلومــات عنهــم.

“أطفالــي معاقــون. لقــد فعلــت الحكومــة الصينيــة ذلــك بهــم. ال 
أعــرف مــا إذا كان بإمكانــي إنجــاب األطفــال لبقيــة حياتــي أم ال. ... 
الهلــع،  نوبــات  بســبب  كذلــك  ونهــارًا  ليــًا  نفســية  أدويــة  أتنــاول 

التعذيــب. هــذا  مــن  والقلــق 

الشــعور  عــدم  فــي  المتمثــل  عــن موقــف جيمــس  وعنــد ســؤالها 
بالحاجــة إلــى الدفــاع عنهــم ضــد الصيــن، طلبــت تورســون مــن العــب 

الــدوري األميركــي للمحترفيــن إعــادة النظــر.

 قالــت تورســون: إذا كنــت فــي مكانــي وكان لديــك مثــل وضــع عائلتــي 
... إذا كان لديــك مثــل وضعــي فــي بلــدي، فمــاذا ســتفعل؟، عليــك أن 
تقــول للعالــم، ســاعدوني، ســاعدوا عائلتــي. لكــن اآلن، لســت أنــت فــي 
هــذا الوضــع، بــل أنــا وشــعبي. أنــت إنســان - هــل تريــد التفكيــر فــي 
أموالــك الخاصــة، أو عملــك الخــاص، أو تريــد التفكيــر فــي اإلنســانية؟

قالــت تورســون: أطلــب مــن جيمــس أن يســتمع إلــي، وأن يســتيقظ 
ألن المــال ال يمكنــه فعــل كل شــيء.

ترجمة/ رضوى عادل

البرلمانيون والنشطاء في 
العالم ينشرون إنذاراً

عالميًا إزاء عرض الصيني 
إلنتخابات اإلنتربول

ُنشر في 15 نوفمبر 2021
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 أطلــق برلمانيــون ونشــطاء مــن جميــع أنحــاء العالــم حملــة عالميــة 
لمعارضــة ترشــيح هيــو بينشــن، نائــب المديــر العــام فــي وزارة األمــن 
العــام الصينيــة، لعضويــة اللجنــة التنفيذيــة لإلنتربــول فــي جلســة 

الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي وقــت الحــق مــن هــذا الشــهر.

الصيــن  بشــأن  الدولــي  البرلمانــي  التحالــف  مــن  مشــرعًا   50 قــام   
القلــق  إلثــارة  حكوماتهــم  إلــى  مشــتركة  رســالة  بإرســال   )IPAC(
فــي  النفــوذ  لكســب  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  تحــركات  بشــأن 
األخيــرة  المحــاوالت  إلــى  الرســالة  تشــير  الدوليــة.  الشــرطة  هيئــة 
التــي قامــت بهــا الحكومــة الصينيــة الســتخدام نظــام اإلشــعارات 
الحمــراء لإلنتربــول إلســتهداف نشــطاء األويغــور الذيــن يعيشــون 
أن  مــن شــأنه  بينشــن  هيــو  إنتخــاب  أن  علــى  وتحــث  المنفــى،  فــي 
يمنــح بكيــن الضــوء األخضــر لمواصلــة إســتخدام اإلنتربــول كوســيلة 

الشــعبية. الصيــن  لجمهوريــة  القمعيــة  للحكومــة  لسياســات 

أطلــق برلمانيــون ونشــطاء مــن جميــع أنحــاء العالــم حملــة عالميــة 
لمعارضــة ترشــيح هيــو بينشــن، نائــب المديــر العــام فــي وزارة األمــن 
العــام الصينيــة، لعضويــة اللجنــة التنفيذيــة لإلنتربــول فــي جلســة 

الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي وقــت الحــق مــن هــذا الشــهر.

ــع قــارات، مــع  ــر أرب ــة عب ــى 20 دول ــد الموقعــون علــى الرســالة إل  يمت
شــخصيات بــارزة بمــا فــي ذلــك األلمانــي جريــن رينهــارد بوتيكوفــر، 
دنــكان  إيــان  والســير  األوروبــي؛  البرلمــان  فــي  الصيــن  وفــد  رئيــس 
ســميث، الزعيــم الســابق لحــزب المحافظيــن البريطانــي؛ والســناتور 
األســترالي عــن حــزب العمــال كيمبرلــي كيتشــنغ والمرشــح الرئاســي 

األمريكــي الســابق الســناتور ماركــو روبيــو.

 وكانــت هــذه التحــركات مصحوبــة برســالة منفصلــة مــن 40 ناشــطًا 
إلــى الــدول األعضــاء فــي اإلنتربــول يحــذرون فيهــا مــن أن انتخــاب هيــو 
بينشــن ســيكون لــه عواقــب وخيمــة علــى ســامة ورفاهيــة الصينييــن 
وهونــغ كونــغ وتايــوان ونشــطاء حقــوق اإلنســان الصينييــن الذيــن 
المنفــى.  فــي  التبتييــن واألويغــور  الصيــن وكذلــك  خــارج  يعيشــون 
ومــن بيــن الموقعيــن البارزيــن رئيــس المؤتمــر العالمــي لألويغــور 
دولقــون عيســى، الــذي تعــرض هــو نفســه إلشــعار اإلنتربــول األحمــر 
الصــادر عــن حكومــة الصيــن منــذ مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن؛ 
هــوي،  وتيــد  لــو  ناثــان  كونــج  هونــج  فــي  الســابقين  والمشــرعين 
وكاهمــا مطلوبــان مــن قبــل الحكومــة الصينيــة إلنتهــاكات مزعومــة 

بموجــب مــا يســمى بقانــون األمــن القومــي فــي المدينــة.

ــد حــول  ــر جدي يتزامــن عــرض هيــو بينشــن لإلنتخــاب مــع إصــدار تقري

جهــود الحكومــة الصينيــة إلخفــاء عمليــات الشــرطة طويلــة الــذراع 
Safeguard Defend- نشــرت الــذي  التقريــر،  ويكشــف  الخــارج.  هفــي 
تمتنــع  كيــف  مــرة  ألول  اإلنســان”،  حقــوق  عــن  ers”المدافعــون 
علــى  الحمــراء  اإلنتربــول  طلبــات  نشــر  عــن  الصينيــة  الحكومــة 
المــأل، ممــا يعــرض آالف النشــطاء والمعارضيــن لخطــر اإلعتقــال 
واالحتجــاز والتســليم إلــى الصيــن. يفحــص التقريــر أيضــًا دور إدارة 
جمهوريــة  ماحقــة  فــي  بينشــن  هيــو  لـــ  التابعــة  الدولــي  التعــاون 
الصيــن الشــعبية لـــ “الهاربيــن” المزعوميــن فــي الخــارج مــن خــال 

قانونيــة. وغيــر  قانونيــة  وســائل 

قــال دولقــون عيســى، الناشــط األويغــوري ورئيــس المؤتمــر العالمــي 
لألويغور:

لقــد عايشــت شــخصيًا لســنوات عديــدة عواقــب إنتهــاكات الصيــن 
 ،2018 عــام  وحتــى  الدوليــة.  المؤسســات  فــي  القمعــي  وتأثيرهــا 
شــكلت اإلشــعار األحمــر لإلنتربــول فــي الصيــن ضــدي تهديــدًا خاصــًا 
وحاجــزًا لعملــي للدفــاع عــن حقــوق األويغــور وحرياتهــم وتعزيزهــا. 
للتأثيــر  الصيــن  لمحــاوالت  يســمح  أن  الدولــي  للمجتمــع  يمكــن  ال 
وإســاءة  اإلنتربــول  مثــل  األطــراف  المتعــددة  المؤسســات  علــى 

رادع. دون  اســتخدامها 

لإلتحــاد  المشــارك  الرئيــس  كيتشــنغ،  كيمبرلــي  الســناتور  قــال 
IPAC الدولــي  البرلمانــي 

 إن الحــزب الشــيوعي الصينــي يزيــد نفــوذه علــى المؤسســات األكثــر 
لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  مــن  العالــم.  فــي  أهميــة 
المتحــدة إلــى منظمــة الصحــة العالميــة، ولقــد رأينــا بالفعــل كيــف 
يشــكل التأثيــر الخبيــث للحــزب الشــيوعي الصينــي تهديــدًا لنــا جميعــًا. 
فــي  الشــرطة  هيئــة  علــى  نفوذهــا  ببســط  بكيــن  قيــام  احتمــال  إن 
العالــم يجــب أن يــدق أجــراس اإلنــذار فــي الســفارات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. يجــب علــى حكوماتنــا الضغــط علــى المندوبيــن لمعارضــة 

إنتخــاب هيــو بنشــين.

قال ناثان لو:

 نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون علــى علــم بكيفيــة إســتخدام جمهوريــة 
لإلنتربــول  األخــرى  اإلســتبدادية  والحكومــات  الشــعبية  الصيــن 
أي  نتجنــب  أن  يجــب  المنفــى.  فــي  النشــطاء  لمطــاردة  كوســيلة 
ولجعــل  النظــام  علــى  نفوذهــا  لتوســيع  الصيــن  مــن  محــاوالت 

الصينيــة. للدولــة  الطويلــة  الــذراع  اإلنتربــول 

ترجمة/ رضوى عادل
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التعــاون  دائــرة  رئيــس  نائــب  ترشــيح  علــى  احتجــوا 

الدولــي فــي جهــاز األمــن المركــزي الصينــي، هــو بيــن 

لإلنتربــول التنفيذيــة  اللجنــة  لرئاســة  تشــين، 

الثاثــاء،  إســطنبول،  فــي  لأليغــور  تابعــة  مدنيــة  منظمــات  نفــذت 
لرئاســة  صينــي  أمنــي  مســؤول  ترشــيح  ضــد  احتجاجيــة  مظاهــرة 

“إنتربــول”. الدوليــة  للشــرطة  التنفيذيــة  اللجنــة 

لتركســتان  المدنيــة  للمنظمــات  الدولــي  االتحــاد  أعضــاء  ونظــم 
الشــرقية، احتجاجــا فــي ســاحة بشــيكطاش فــي إســطنبول، تزامنــا 
ــول فــي مركــز  ــة لإلنترب ــة العمومي ــدورة الـــ 89 للجمعي مــع انعقــاد ال

للمؤتمــرات. خليــج 

واحتــج المشــاركون فــي المظاهــرة علــى ترشــيح نائــب رئيــس دائــرة 
التعــاون الدولــي فــي جهــاز األمــن المركــزي الصينــي، هــو بيــن تشــين، 

لرئاســة اللجنــة التنفيذيــة لإلنتربــول.

وقــال نورالديــن إزيباصــار األميــن العــام لجمعيــة معنيــة بمراقبــة 
حقوق االنســان بتركســتان الشــرقية، إن ترشــيح المســؤول الصيني 

للمنصــب المذكــور، تســبب بقلــق كبيــر علــى الصعيــد الدولــي.

واعتبــر أن الصيــن ترمــي الســتغال مثــل هــذه المؤسســات الدوليــة 
اإلنســان  الكونيــة وحقــوق  للقيــم  المنافيــة  أجــل ممارســاتها  مــن 

والحريــة. والديمقراطيــة 

ولفــت إلــى أن المرشــح الصينــي يمثــل خطــرا علــى ســمعة اإلنتربــول 
ومــن شــأنه زعزعــة الثقــة بهــا.

 89 الـــ  الــدورة  الثاثــاء،  التركيــة،  إســطنبول  مدينــة  فــي  وانطلقــت 
“اإلنتربــول”. لـــ  العموميــة  الجمعيــة  الجتمــاع 

ومســاعديه  للمنظمــة  رئيــس  انتخــاب  ســيتم  االجتمــاع  وخــال 
التنفيذيــة. اللجنــة  وأعضــاء 

كمــا ســيتم التصويــت علــى عضويــة واليــات ميكرونيســيا المتحــدة 
فــي المنظمــة، وفــي حــال تمــت الموافقــة، ســيرتفع عــدد أعضــاء 

اإلنتربــول إلــى 195.

ومــن المقــرر أن يســتمر اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لإلنتربــول مــدة 
3 أيــام.

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

الجديــدة”. “الحــدود  أي  “شــينجيانغ”، 

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

أعــداد المســلمين تناهــز 100 مليــون.

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

بالســخرة.

غيــر أن الصيــن عــادة مــا تقــول إن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع 
الدولــي بـ”معســكرات اعتقــال”، هــي “مراكــز تدريــب مهنــي” وترمــي 

إلــى “تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن األفــكار المتطرفــة”.

إسطنبول.. أويغور

يحتجون على ترشيح

 صيني لمنصب في 
اإلنتربول

ُنشر في 15 نوفمبر 2021

إسطنبول.. أويغور يحتجون ىلع ترشيح صيني ملنصب يف 
اإلنتربول
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 إن األمــم اإلســامية عميــاء عــن تصاعــد موجــة األدلــة 
حــول الفظائــع المرتكبــة ضــد األويغــور، ليــس فقــط ال 
ــاة إخوانهــم المؤمنيــن،  ــزال تغــض الطــرف عــن معان ت

بــل وتثنــي ثنــاءًا هائــًا علــى مضطهديهــم أيضــًا.

إن إســتياء طالبان على أفغانســتان وتملقها للصين، 
ليــس فقــط بســبب ثروتهــا مــن الكنــوز الجوفيــة ولكــن 
أراضيهــا،  علــى  األويغــور  مئــات  بســبب مصيــر  أيضــًا 
أخــرى علــى العالــم اإلســامي  ألقــى الضــوء مــرة  قــد 

وصمتــه علــى الفظائــع فــي تركســتان الشــرقية.

األدلــة  مــن  العارمــة”  “الموجــة  تصاعــد  عــن  عميــاء   
جرائــم  وهــي  األويغــور،  ضــد  بالفظائــع  المتعلقــة 
أنهــا  الغربيــة  الديمقراطيــات  مــن  العديــد  اعتبرتهــا 
إبــادة جماعيــة، تواصــل الــدول اإلســامية ليــس فقــط 
ــاة إخوانهــا المســلمين ولكــن  غــض الطــرف عــن معان

مضطهديهــم. تملــق 

 عنــد تقديــم األدلــة لمحكمــة اإلبــادة الجماعيــة األويغوريــة األخيــرة في 
لنــدن، اتهــم األويغــوري المســلم، عبــد الحكيــم إدريــس، زوج روشــان 
عبــاس، المديــر التنفيــذي لحملــة األويغــور، الصيــن بإســتخدام قوتهــا 
حتــى  اإلســامية  الغالبيــة  ذات  الــدول  لشــراء صمــت  اإلقتصاديــة 

تستســلم دون صــراع.

  رفــض القــادة المســلمين إنتقــاد بكيــن بســبب اإلعتقــال واإلختفــاء 
الجماعــي الــذي تــم اإلعــان عنــه علــى نطــاق واســع وأيضــًا هجومهــا 
علــى الديــن والثقافــة، ويتواطــأ العالــم اإلســامي مــع وهــم الحــزب 
بــأن حمــات القمــع ضــد األويغــور تتعلــق فــي  الشــيوعي الصينــي 
المقــام األول بمحاربــة التطــرف. يعتبــر اللعــب بورقــة اإلرهــاب أمــرًا 
مريحــًا، كمــا يؤكــد إدريــس أن هــؤالء القــادة يتجنبــون اإلضطــرار إلــى 

عــزل متبــرع ثــري وقــوي حيــث يدينــون لــه بالفضــل.

 ويزعــم مؤلــف كتــاب “الخطــر”، وهــو تقريــر عــن “إســتعمار الصيــن 
للعالــم اإلســامي”، يدعــي إدريــس أن األســاليب التــي يســتخدمها 
الحزب الشــيوعي الصيني لجذب العالم اإلســامي تشــمل إســتخدام 

الجمعيــة اإلســامية الصينيــة )CIA( للقيــام بعملهــا القــذر.

 وبقيــادة األئمــة السياســيين الذيــن ال يجــرؤون علــى التحــدث ضــد 
حكومتهــم، تعقــد الجمعيــة اإلســامية الصينيــة مؤتمــرات صحفيــة 
ونــدوات فــي الــدول اإلســامية وتســتخدم الحجــاج إلخمــاد المشــاكل 
فــي الداخــل. ويتــم تكريــم المســؤولين الحكومييــن األجانــب وقــادة 
بزيــارة  ويتمتعــون  الشــرقية،  تركســتان  فــي  المدنــي  المجتمــع 
التدريــب  “مــدارس  إلــى خريجــي  المصممــة، واإلســتماع  المســاجد 
بســبب  ظاهريــًا  حياتهــم  تغيــرت  الذيــن  عنهــم،  المفــرج  المهنــي” 

التجربــة.

العالــم  دول  أفــواه  تكميــم  إلــى  أدى  بكيــن  ســخاء  إن  ويقــول    
البنيــة  ومشــاريع  المعطلــة  بالقــروض  تكفلــت  وقــد  اإلســامي. 
التحتيــة الطموحــة حيــث ضمنــت دول منظمــة التعــاون اإلســامي، 
شــراء الجميــع علــى الــورق علــى األقــل، وتبريــرات الصيــن إلحتجــاز 
مــا يصــل إلــى ثاثــة ماييــن مــن مســلميها األتــراك، واختطــاف مــا 
ال يقــل عــن نصــف مليــون مــن رضعهــا وأطفالهــا، وتدميــر المســاجد 
والمواقــع الدينيــة، وإنشــاء ســجن إفتراضــي مفتــوح فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة بأكملهــا والتعقيــم القســري لنســائها الواســع النطــاق.

 وفقــًا لمــا ذكــره إدريــس، أن هــذه الــدول تواطــأت مــع الصيــن لتبريــر 
الفظائــع بإعتبارهــا “شــأنًا داخليــًا” يتجــاوز النقــد. ويقــول: إن وســائل 
عــن  الصمــت  تلتــزم  اإلســامي  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  اإلعــام 
المأســاة، مستشــهدًا بصحيفــة األخبــار المصريــة التــي باعــت صفحــة 
كاملــة لبكيــن لعرضهــا اليومــي لنســخة الصيــن مــن أخبــار العالــم 
ــة األويغــور أويتــم تشــويهها. يقــول إدريــس:  حيــث يتــم تجنــب قضي
بــداًل مــن االحتجــاج علــى اإلبــادة الجماعيــة، فــإن العكــس هــو الصحيــح 

والصمــت يصــم اآلذان.

اإلنســان  حقــوق  لمشــروع  التنفيــذي  المديــر  قانــات،  عمــر  يقــول   
لألويغــور )UHRP(، إن منظمــة التعــاون اإلســامي أصبحــت تلتــزم 
ــع. ووصــف  ــم الكشــف عــن الفظائ ــذ عــام 2019 عندمــا ت الصمــت من

تصريحــات زعمــاء المســلمين ردًا علــى األزمــة بأنهــا “ســخيفة”.

صمت العالم اإلسالمي 
تجاه جرائم الصين ضد 
األويغور ال يمكن فهمه

بقلم/ روث إنغرام، 29 أكتوبر، 2021
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  ورد رئيــس وزراء باكســتان، عمــران خــان، فــي مــارس 2019، عندمــا 
أعــرف  ال  “بصراحــة،  بابــه:  عتبــة  علــى  الجماعــي  اإلعتقــال  واجــه 
ــة  ــة مــن إتفاقي ــة الثاني ــر عــن ذلــك”. خوفــًا مــن تعريــض المرحل الكثي
 ،2020 ينايــر  فــي  الموقعــة  الصيــن وباكســتان  بيــن  الحــرة  التجــارة 
وقــد كــرر نفيــه للتقاريــر فــي يونيــو 2021، عندمــا قــال: “فــي محادثاتنــا 
ليــس هــذا مــن شــأننا. كانــت الصيــن مــن أعظــم  مــع الصينييــن، 
األصدقــاء لنــا فــي أصعــب األوقــات. وقامــت الصيــن بإنقاذنــا عندمــا 

يعانــي”. إقتصادنــا  كان 

ونُقــل عــن رئيــس إندونيســيا جوكــو ويــدودو، فــي مــارس 2019، إنــكاره 
أي معرفــة بالفظائــع. وقــال: “ال أعــرف الحقائــق هنــاك، لذلــك ال أريــد 

التعليق”.

 إن الزعمــاء فــي دول وأقاليــم أخــرى ذات األغلبيــة المســلمة، قدمــوا 
دعمهــم لسياســات الصيــن تجــاه األويغــور فــي األمــم المتحــدة.

قبــل  مــن  حاليــًا  المحتجــز  حســن،  إدريــس  األويغــوري  ومصيــر 
فــي  معلــق  بتســليمه،  بكيــن  مطالبــة  بعــد  المغربيــة  الســلطات 

ان. الميــز

األويغــور  الطــاب  عشــرات  المصريــة  األزهــر  جامعــة  أعــادت   
وأعــاد   ،2017 عــام  فــي  بكيــن  إصــرار  بعــد  مؤكــدة  غيــر  إلــى مصائــر 
عــددا ال يحصــى مــن األويغــور إلــى الصيــن مــن قبــل طاجيكســتان 

وقيرغســتان. وأوزبكســتان 

وتــم الكشــف مؤخــرًا عــن ســجن ســري مخصــص لألويغــور فــي دبــي، 
بإنتظــار تســليمهم إلــى الصيــن.

كانــت أول حالــة موثقــة لإلعــادة القســرية لألويغــور الذيــن تعتبرهــم 
ــًا  بكيــن إرهابييــن، فــي عــام 1997 عندمــا أعــادت باكســتان 14 أويغوري
وتــم إعدامهــم بإجــراءات موجــزة بعــد عبورهــم الحــدود. وقــد قامــت 
حقــوق  ومشــروع  الوســطى  آســيا  لشــؤون  أوكســيوس  جمعيــة 
اإلنســان لألويغــور UHRP بجمــع هــذه القضيــة ومجموعــة مــن 1546 
حالــة، عبــر 28 دولــة لاحتجــاز والترحيــل بيــن 1997 ومــارس 2021، فــي 
تقريــر جديــد بعنــوان ال يوجــد مــكان متبقــي للهــروب تــم إطاقــه فــي 

يونيــو مــن هــذا العــام.

وتظهــر إســتنتاجاتها كيــف أن الحكومــات مــن الــدول ذات الغالبيــة 
المســلمة “تعاونــت مــع بكيــن لمراقبــة واحتجــاز وإعــادة األويغــور 
واألقليــات المســلمة األخــرى مــن الصيــن الذيــن فــروا مــن تركســتان 

الشــرقية”.

قــال برادلــي جارديــن، وهــو مديــر األبحــاث فــي جمعيــة أوكســيوس 
Oxus لشــؤون آســيا الوســطى والمؤلــف الرئيســي للتقريــر، إلذاعــة 
آســيا الحــرة “تُظهــر قاعــدة البيانــات هــذه أنــه ليــس مجــرد نفــاق مــن 

العالــم اإلســامي، بــل إنــه تعــاون نشــط مــع الصيــن”.

إدريــس منزعــج مــن إزدواجيــة الــدول اإلســامية. يدعــي أنهــم بنفــس 
نفــس  فــي  بينمــا  المســلمين،  إلخوانهــم  بالــوالء  أقســموا  واحــد 
الوقــت ال يزالــون راضيــن عــن تلقــي مســاعدات كبيــرة مــن الصيــن.

حبــه  عــن  خامنئــي،  علــي  هللا  آيــة  اإليرانــي،  األعلــى  المرشــد  أعلــن 
قلــب  فــي  إلــى كاشــغر  زيــارة  خــال  للمدينــة  العميــق والشــخصي 
بالضبــط  يعــرف  “إنــه  إدريــس:  قــال  رئيســًا.  األويغــور، عندمــا كان 
مــا يجــري فــي تركســتان الشــرقية، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت 

إيــران ســعيدة بإبــرام صفقــة بقيمــة 400 مليــار دوالر مــع الصيــن 
هــذا العــام، لبنــاء طرقهــا، وبنيتهــا التحتيــة، وتركيــب شــبكات الجيــل 

الخامــس مــن هــواوي”.

 كمــا يزعــم إدريــس صــور قبضــة بكيــن علــى العالــم اإلســامي، مــن 
معاهــد كونفوشــيوس اإلماراتيــة التــي تنشــر دروس لغــة الماندريــن 
إلــى  دوالر  مليــار   150 البالغــة  الباكســتانية  اإلســتثمار  وحافظــة 
التعــاون مــع مصــر فــي بنــاء رأســمالها الجديــد، والضغــط علــى تركيــا 
للتصديــق علــى معاهــدة تســليم المجرميــن مقابــل لقاحــات كوفيــد، 
التــي تمتعــت  وعــروض أخيــرًا لمســاعدة حكومــة طالبــان المارقــة 
مقابــل  فــي  البــاد  بنــاء  وإعــادة   )1998 عــام  منــذ  جيــدة  بعاقــات 

واألويغــور. الليثيــوم 

 ،2001 عــام  فــي  للتعــاون  إنشــاء منظمــة شــنغهاي  لقــد أصبــح    
األوروبيــة  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  واإلســتقرار  األمــن  لضمــان 
اآلســيوية الشاســعة فــي الصيــن يحتــل المرتبــة األولــى وفقــًا لمــا 
ذكــره إدريــس وهــي معاديــة لألويغــور بشــكل متزايــد. تتألــف مــن 
وروســيا  وباكســتان  وقيرغيزســتان  وكازاخســتان  والهنــد  الصيــن 
التســليم  معاهــدات  إيــران،  ومؤخــرًا  وأوزبكســتان،  وطاجيكســتان 
لمطالــب  اإلمتثــال  ويتــم  األعضــاء،  الــدول  بيــن  ضروريــة  ليســت 
لبنــاء  الصيــن  عــروض  إن  هــوادة.  دون  األويغــور  بتســليم  الصيــن 
الــدول ســتجعلها  جــدران حمايــة علــى اإلنترنــت فــي كل مــن هــذه 

الشــرقية. تركســتان  أصبحــت  كمــا  وأورويليــة  قمعيــة 

وســط الخيانــة والصفقــات المزدوجــة، الحــظ عمــر قانــات بدايــات 
موجــة مــن الدعــم لألويغــور مــن المســلمين على األرض المســتعدين 
للنهــوض وتحــدي قادتهــم. وفــي حديثــه للمجلــة اإلخباريــة الماليزيــة، 
ماليزيكينــي، قــال إنــه فــي ديســمبر 2020، دعــت 150 منظمة إســامية 
مــن 15 دولــة منظمــة التعــاون اإلســامي إلــى اإللتــزام بميثاقهــا، مــن 
أجــل “الحفــاظ علــى القيــم اإلســامية الســامية المتمثلــة فــي الســام 
والرحمــة والترويــج لهــا وتعزيزهــا. التســامح والمســاواة والعدالــة 
والكرامــة اإلنســانية “وإدانــة الجرائــم الفظيعــة التــي ُارتكبــت ضــد 

األويغــور.

وقــال: “أيــدت المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن تســع دول ذات أغلبيــة 
العالميــة  الدعــوة  وإندونيســيا،  ماليزيــا  ذلــك  فــي  بمــا  مســلمة، 
العمــل  مــن  اإلســتفادة  عــن  الشــركات  توقــف  أجــل  مــن  للعمــل 
القســري الــذي تنظمــه الدولــة لألويغــور”، وشــجع المجتمــع المدنــي 
مثــل  والمجموعــات.  اإلجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  المســلم 
“ماليزيــا مــن أجــل األويغــور” و “الحريــة لألويغــور اآلن” و “إندونيســيا 

أنقــذوا األويغــور” الذيــن يدعــون إلــى إتخــاذ إجــراءات عاجلــة.
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وقــد أثلــج صــدره ســخط المجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء العالــم 
الــذي يتزايــد شــكوكه بشــأن النفــوذ السياســي واإلقتصــادي الصينــي 
رأس  عــن  الصيــن  روايــة  تتكشــف  “بينمــا  وقــال:  بلدانهــم.  فــي 
المــال الخالــي مــن الشــروط، والخالــي مــن الديــون، والمســتدام”، 
وكينيــا،  وقازاقســتان،  والمجــر،  األرجنتيــن،  فــي  “االحتجاجــات  فــإن 
يجــب  وغيرهــم،  وفيتنــام،  وســريانكا،  وميانمــار،  وقيرغيزســتان، 
للتفكيــر،  وقفــة  المســلمة  األغلبيــة  ذات  الــدول  قــادة  تعطــي  أن 
وتســاءل: هــل مــن المفيــد أن نتفــق مــع رؤيــة بكيــن للعالــم مقابــل 
المعونــة والتجــارة واإلســتثمار عندمــا يتصاعــد تشــكيك المواطنيــن 

فــي هــذه السياســة؟ “.

إللغــاء  القــوة  مــن  كافيــًا  قــدرًا  االحتجاجــات  تكتســب  لكــي  لكــن 

القــرارات التــي اتخذهــا قادتهــا فــي األمــم المتحــدة، كان الخــوف مــن 
اإلنتقــام اإلقتصــادي يشــكل عقبــة كبيــرة. وفــي إشــارة إلــى قــدرة 
بكيــن علــى كبــح المعارضــة لسياســاتها فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 
الخــوف  “هــذا  أن  مــن  حــذر  التعبيــر،  حريــة  علــى  المتزايــد  وتعديهــا 
ــة علــى شــعب األويغــور، ولكــن إذا أصبــح  ــًا باهظــًا للغاي يفــرض ثمن

الصمــت عــادة، فمــن ســيكون القــادم الــذي ســيدفع الثمــن؟

الكاتبة تكتب بإسم مستعار لحماية هويتها

ترجمة/ رضوى عادل

الصين الجار المؤذى.. هضبة التبت وهيمنة الصين
على مواردها المائية

د/ عزالدين الوردانى 
كاتب متخصص في شؤون تركستان الشرقية

الهيمااليــا،   – التبــت  هضبــة     
تشــينغهاى التبــت - ســقف العالــم 
مليــون   2,5 نحــو  مســاحتها  تبلــغ 
نحــو  ارتفاعهــا  ومتوســط  كــم2 
الهضبــة  وتشــمل   ، م   )  4500  (
ذاتيــة  التبــت  منطقــت  معظــم 
مقاطعــة  غــرب  وشــمال  الحكــم، 
غــرب  مــن  وجــزء  الصينيــة،  يونــان 
قانســو  وجنــوب  سيشــوان 
غــرب  مــن  وجــزء  وتشــينغهاى 
ونيبــال  الهنــد  وشــمال  الصيــن، 
بالمــوارد  غنيــة  وهــي  وبوتــان. 
حيــث  العذبــة،  والميــاه  الطبيعيــة 
األنهــار  مــن  العديــد  منهــا  ينبــع 
بوتــرا،  )براهمــا  آســيا  فــي  الهامــة 

والتــي  يانجســتى(  ميكونــج،  إيــراوادى،  ســالوين،  الســند،  الجانــج، 
تســتمد مياههــا مــن ذوبــان الجليــد والينابيــع الجبليــة وآالف األنهــار 
الجليديــة واألمطــار التــي يبلــغ معدلهــا الســنوي مــا بيــن 100 300- 
ملــم وتســقط علــى شــكل بــرد، وتوفــر تلــك األنهــار الميــاه العذبــة 
العديــد  فــي  نســمة  مليــار   )1,8( لنحــو  والشــرب  للزراعــة  الازمــة 

لمنطقــة  الصيــن  احتــال  أســباب  مــن  ذلــك  ولعــل  الــدول.  مــن 
التبــت ونزاعاتهــا الحدوديــة مــع جارتهــا األهــم الهنــد وذلــك لتوســيع 

التبــت. هضبــة  فــي  هيمنتهــا  مناطــق  واســتقرار 

 تســتنزف الصيــن وتتحكــم فــي مــوارد الميــاه فــي التبــت وتســتخدم 
مــوارد  علــى  والهيمنــة  االقتصــاد  وخنــق  لإلخضــاع  كســاح  الميــاه 
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المنصرفــة  الكميــات  فــي  تتحكــم  التــي  الســدود  بإنشــاء  الميــاه 
مــن  ميــاه األنهــار العابــرة للحــدود الدوليــة دون احتــرام لاتفاقيــات 
الدوليــة المنظمــة لهــذا الشــأن، وتحويــل مجــرى األنهــار، ولم يســلم 
مــن أذى الصيــن كافــة جيرانهــا الثمانيــة عشــر حتــى ذوى العاقــات 
الجيــدة بهــا مثــل : تايانــد، الوس، كمبوديــا،، نيبــال، قازاقســتان، 
كوريــا الشــمالية، باكســتان، فالمصلحــة الذاتيــة للصيــن فــوق أي 
اعتبــار، والصلــف والغطرســة واالنتهازيــة ســمة مميــزة لساســة 

وسياســة الحــزب الشــيوعى الصينــى.

 بلــغ عــدد الســدود علــى نهــر الميكونــج الــذي ينبــع مــن هضبــة التبــت 
فــي الصيــن أحــد عشــر ســدا تتحكــم بهــا الصيــن فــي ميــاه النهــر 
الــذى يبلــغ طولــه 4350كــم ويمرعبــر العديــد مــن الــدول ميانمــار، 
الوس، تايانــد، كمبوديــا، فيتنــام، ويصــب فــي بحــر الصيــن الجنوبــى، 
وتعتمــد هــذه الــدول علــى ميــاه الميكونــج بصفــة أساســية للزراعــة 
وباألخــص األرز وكذلــك صيــد األســماك والتجــارة، غيــر أن ســدود 
الصيــن واســتنزافها لميــاه النهــر دون ضوابــط قــد أدت إلــى إربــاك 

الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تلــك الــدول.

تنــوى الصيــن بنــاء ســدا ضخمــا علــى نهــر براهمــا بوتــرا )أســام = 
ــى ارتفــاع 5000م  ــذي ينبــع مــن عل ــج تســانجبو( ال براديــش = يارلون
غــرب منطقــة التبــت ذاتيــة الحكــم والتــي تحتلهــا الصيــن منــذ عــام 
1950م   رغــم اعتــراض التبتيــون الذيــن يقدســون النهــر ولــم يبنــوا 
أيــة ســدود علــى النهــر، وهــذا النهــر يمــر عبــر الهنــد إلــى بنجادييــش 
صديقــة الصيــن ويمثــل أكبــر مــورد للميــاه العذبــة لهــا. وتســبب 
أنشــطة الصين على النهر – تشــغل الصين حاليا على النهر عشــرة 
ســدود – فــي تقليــل كميــات الميــاه الــواردة للهنــد التــي يصلهــا مــن 
ميــاه أنهــار هضبــة التبــت نحــو 359 مليــار م3 ســنويا؛ كمــا حجبــت 
الصيــن بيانــات حالــة فيضــان النهــر عــن الهنــد عقــب االشــتباكات 
الحدوديــة بينهمــا ممــا أدى  إحــداث أضــرار كبيــرة عقــب فيضانــات 

كمــا  الهنديتــان،  أورنتشــال، وهيمانتشــال  مفاجئــة ضربــت واليتــى 
تســببت فــي تحويــل ميــاه رافــده األساســى نهــر ســيانج إلــى ميــاه 
قــذرة غيــر صالحــة لاســتخدام عنــد دخولهــا الهنــد منــذ عــام 2017م. 
وأيضــا حولــت الصيــن مجــرى نهــر شــيابوك أحــد روافــد براهمــا بوتــرا 
عــن مســاره إلــى الهنــد، وكذلــك نهــر جالــوان أحــد روافــد نهــر الســند 

ــازع عليهــا. ــذى ينبــع مــن منطقــة أكســاى تشــين المتن وال

الســد المقتــرح ســيكون مــن أكبــر الســدود فــي العالــم وربمــا يتفــوق 
علــى ســد الخوانــق الثاثــة علــى نهــر اليانجســتى فــي الصيــن، وســيولد 
60 جيجــا وات، ويقــع الســد فــي وادي نهــر براهمــا بوتــرا علــى بعــد 30 
كــم مــن الحــدود الهنديــة وعلــى ارتفــاع 1500م والســد ســيقام علــى 

منطقــة زلزاليــة تهــدد ســامته.

التبــت  منطقــة  فــي  واســعة  مناطــق  إغــراق  إلــى  الســد  ســيؤدى 
وتهجيــر ســكانها، كمــا ســيؤدى لجلــب وتوطيــن آالف العمــال الهــان 
فــي منطقــة التبــت قليلــة الســكان وســيدعم ذلــك محــاوالت الصيــن 
لوقــف  الســد  بالمنطقــة. كمــا ســيؤدى  الســكانى  التركيــب  لتغييــر 
تدفــق الطمــى الخصــب لألراضــى أســفل النهــر، وســيؤثر علــى الثــروة 
الســمكية. كذلــك ســتتأثر بشــدة إمــدادات الميــاه العذبــة للعديــد 
مــن المناطــق فــي الهنــد وبنجاديــش المتضــرر األكبــر مــن ضعــف 
إمــدادات الميــاه العذبــة التــي يجلبهــا النهــر وقــد يدفــع ذلــك ماييــن 
البنغــال للهجــرة للهنــد وغيرهــا مــن البلــدان المجــاورة؛ أمــا إذا انهــار 
الســد فســيهلك ماييــن البشــر علــى طــول امتــداده وعنــد مصبــه.

وبــا شــك ســيكون الســد ورقــة ضغــط سياســى واقتصــادى فــي 
يــد الصيــن فــي مواجهــة عدوتهــا اللــدود الهنــد، وللتحكــم فــي إذكاء 
الشــيوعى  الحــزب  قــادة  يريــده  الــذي  للوقــت  تأجيلــة  أو  الصــراع 

المتغطــرس. الصينــى 

 تركســتان الشــرقية منطقــة غنيــة بمــوارد الميــاه حيــث يجــرى بهــا 
نحــو 88 مليــار م3 مــن الميــاه الســطحية ســنويا، ونحــو 25 مليــار م3 
مــن الميــاه الجوفيــة، كمــا تغطــي الثلــوج مســاحة تزيــد علــى 24 ألــف 
كــم2 وهــو مــا يقــدر بنحــو 2,58 تريليــون م3 مــن الميــاه بنســبة 50% 
مــن احتياطــي الجليــد فــي الصيــن و %21,6 مــن احتياطييــه فــي آســيا 

وذلــك طبقــا لبيانــات مكتــب اإلحصــاء الصينــى.

  الصين.. الجار المؤذى
 أنهار تركستان الشرقية

د/ عزالدين الوردانى 
كاتب متخصص في شؤون

تركستان الشرقية
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 وتعــد الميــاه الناتجــة مــن ذوبــان الجليــد مــن علــى ساســل الجبــال 
المصــدر الرئيســى للميــاه فــي تركســتان الشــرقية التــي يبلــغ معــدل 
المطــر الســنوي بهــا 147ملــم3 وأغلــب األمطار تتســاقط علــى الجبال 
علــى شــكل بــرد بمعــدل 204,8 مليــار م3 بمعــدل نحــو 1000ملــم3 
ســنويا، بينمــا علــى الســهول 38,1 مليــار م3؛ وينبــع مــن ساســل 

الجبــال التــي تحيــط بتركســتان وبداخلهــا مــا يزيــد علــى 750 نهــرا.

 تســتنزف الصيــن مــوارد الميــاه بتركســتان لصالــح عمليــات اإلنتــاج 
الزراعــي الضخــم التــي يمارســها المســتوطنون الهــان وفــرق اإلنتــاج 
والبنــاء ) البنجتــوان( شــبه العســكرية التــي ألغيــت فــي عمــوم الصين 
عــدا تركســتان الشــرقية، وأهــم الزراعــات لديهــم المحاصيــل الزراعيــة 
ــة والطماطــم والفاكهــة،  ــل التيل ــر كالقطــن طوي ــع والتصدي للتصني
وأدى االســتنزاف غيــر المســئول لمــوارد الميــاه بصفــة عامــة ولميــاه 
األنهــار بصفــة خاصــة لإلضــرار بالمزارعيــن التركســتانيين أصحــاب 
األرض األصلييــن، وأيضــا اإلضــرار بــدول العبــور والمصــب لألنهــار 

الدوليــة علــى ســبيل المثــال :-

فــي شــمال  )ألتــاى(  تــاج  تــون  جبــال  مــن  ينبــع  الــذى  إرتيــش  نهــر 
ويمــر  منغوليــا  جمهوريــة  مــع  حدودهــا  مــن  بالقــرب  تركســتان 
ليلتقــى  روســيا  إلــى  ثــم  قازاقســتان  إلــى  الشــرقية  تركســتان  مــن 
بنهــر توبــول ثــم إلــى نهــر أوب الــذى يصــب فــي المحيــط المتجمــد 
وفــى  500كــم  تركســتان  فــي  إرتيــش  نهــر  ويبلــغ طــول  الشــمالى، 
قازاقســتان 1700كــم وفــى روســيا 2048كــم، تقيــم الصيــن علــى النهــر 
ثاثــة ســدود وتســتنزف أنشــطتها الزراعيــة والصناعيــة نحــو ثلــث 
مياهــه وتلقــى فيــه كميــات كبيــرة مــن الملوثــات الصناعيــة، وتتســبب 
أنشــطة الصيــن فــي نقــص كبيــر للميــاه فــي قازاقســتان وتؤثــر علــى 
صاحيــة الميــاه فــي دولتــى العبــور والمصــب قازاقســتان وروســيا 
وذلــك فــي ظــل عــدم وجــود تعــاون بيــن الــدول الثــاث بشــأن النهــر.

نهــر إيلــى ينبــع مــن جبــال تنغــرى تــاج )تيــان شــان( ويعبــر منطقــة 
إيلــى ومنهــا إلــى قازاقســتان ويبلــغ طولــه 1439كــم منهــا 624 كــم فــي 
تركســتان و815 كــم فــي قازاقســتان حيــث يصــب فــي بحيــرة بلــكاش 
التــي تبلــغ مســاحتها 18200كــم2 ، وتتقلــص مســاحتها باســتمرار 
حيــث تســتنزف الصيــن مــا يزيــد علــى %40 مــن ميــاه النهــر لزراعــة 

القطــن بصفــة خاصــة.

تركســتان  أنهــار  أهــم  الداخليــة ومــن  األنهــار  مــن  تاريــم وهــو  نهــر 
الحضــارة  عبــق  يبــدو  روافــده  وضفــاف  ضفافــه  وعلــى  الشــرقية 
أكبــر  وهــو  اســمه  تاريــم  حــوض  أخــذ  ومنــه  األصيــل،  التركســتانية 
أحــواض تركســتان الجغرافيــة وتبلــغ مســاحته نحــو مليــون كــم2 وهــو 
حــوض جــاف ومناخــه قــارى حيــث يبلــغ معــدل األمطــار الســنوي بــه 
50ملــم3 وتتــراوح درجــات الحــرارة مــا بيــن – 20 شــتاءا و40 صيفــا، 
ــة  ومســاحة حــوض الميــاه 557 ألــف كــم2، ويعنــى اســمه باألويغوري
التقــاء األنهــار ويبلــغ طولــه 2179كــم وينبــع مــن جبــال تــن تــاج وتعنــى 
الجبــال الزرقــاء والتــي تمتــد مــن عقــدة الباميــر لتشــكل أغلــب حــدود 
تركســتان الجنوبيــة مــع الصيــن، ولــه منابــع فــي جبــال تنغــرى تــاج 
)تيــان شــان(، يتكــون النهــر مــن التقــاء عــدة أنهــار أهمهــا:- كاشــغر، 
خوتــن، ياركنــد وآقســو وهــو أهــم روافــده حيــث يمــده بنحــو )70 – 80 
%( مــن مياهــه، ويبلــغ تصريــف نهــر تاريــم نحــو 6 مليــار م3 وتــزداد 
مياهــه فــي الصيــف لذوبــان الجليــد فــي منابعــه الجبليــة، كمــا تتجمــد 
النهــر يصــب فــي بحيــرة  ؛ وكان  مياهــه مــن ديســمبر حتــى مــارس 

1952م غيــر مجــرى مياهــه  عــام  الصيــن ســدا  بنــت  نــور حتــى  لــوب 
ليصــب فــي بحيــرة تتمــا علــى بعــد 160كــم جنــوب غــرب بحيــرة لــوب 
نــور التــي جفــت مياههــا تمامــا عــام 1975م. أدت الهجــرة المكثفــة 
للهــان وتشــجيع الحكومــة الصينيــة للزراعــة  الكثيفــة فــي حــوض 
النهــر لتلبيــة حاجاتهــم، والتصنيــع الزراعــى للتصديــر ومــا يســتتبع 
ذلــك مــن زيــادة الطلــب علــى الميــاه، لذلــك قامــت الصيــن بإنشــاء 
الســدود ومشــروعات الــرى وتوليــد الكهربــاء واســتصاح األراضــى 
لزيــادة اإلنتــاج الزراعــى لصالــح الدولــة ممثلــة فــي البنجتــوان ولتلبيــة 
متطلبــات المهاجريــن الهــان وتوفيــر فــرص العمــل لهــم، ويجــرى 
العمــل منــذ  11/2019م العمــل فــي ســد وادى داشــى علــى نهــر آقســو. 
وقــد أدت تلــك السياســة الصينيــة لجفــاف العديــد مــن روافــد النهــر  
ــادة الملوحــة فــي  ــات تصحــر فــي بعــض المناطــق وزي وحــدوث عملي
مناطــق أخــرى، وأيضــا ارتفــاع أو انخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة 
التــي تســتنزفها الصيــن أيضــا فــي العديــد مــن مناطــق تركســتان، 
كمــا جفــت العديــد مــن الغابــات الطبيعيــة. ولمحاولــة الصيــن تــدارك 
تأثيــرات سياســتها المائيــة علــى البيئــة فــي حــوض النهــر أنشــأت أكبــر 
غابــة حــور صحراويــة فــي العالــم فــي 2016م لكنهــا تســتنزف الكثيــر 
مــن ميــاه النهــر حيــث اســتهلكت نحــو 8,2 مليــار م3 حتــى 2020م كمــا 
اســتهلكت فــي هــذا العــام 2020م 1,86 مليــار م3 أي بمعــدل نحــو 
2مليــار م3 ســنويا وذلــك بحســب وكالــة شــينخوا فــي 19/8/2020م. 
وذلــك دون اعتبــار لنحــو 10 ماييــن مــن الســكان يعيشــون فــي حــوض 
النهــر.   ويشــير تقريــر لليونســكو فــي بدايــات األلفيــة الثالثــة أن نحــو 
320كــم علــى طــول المجــرى األساســي للنهــر تعانــي مــن نقــص خطير 
للميــاه ممــا وتهديــد بتصحــر األراضــى، كمــا يعانــى الســكان فــي تلــك 
وتقــوم  للشــرب.  الصالحــة  الميــاه  ونقــص  الفقــر  مــن  المناطــق 
الصيــن بمنــع الســكان المحلييــن مــن الزراعــة وال تكتفــى بذلــك بــل 
تقــوم بتهجيــر آالف الســكان األصلييــن األتــراك علــى طــول النهــر 

لتوفيــر الميــاه لصالــح مــزارع الدولــة والمســتوطنين مــن الهــان.

العابــرة  األنهــار  إدارة ميــاه  فــي ملــف  تتعامــل بصلــف  الصيــن  إن 
منهــا إلــى خــارج حدودهــا أو الداخليــة وتتســبب فــي اإلضــرار بالــدول 
ومــع  تحكمهــا،  التــي  واألقليــات  وبشــعبها  بــل  بهــا  المحيطــة 
اســتمرار بقــاء الحــزب الشــيوعى فــي الســلطة فليــس مــن المتوقــع 
أن تراعــى الصيــن مصالــح األقليــات أو تتفــق مــع جيرانهــا بشــأن 
تدابيــر  وتفعيــل  األنهــار  ميــاه  بشــأن  للجميــع  نافعــة  جيــدة  إدارة 
حمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر المناخــى. إن هنــاك حاجــة ملحــة لكبــح 
علــى  والســيطرة  المتغطــرس  الصينــى   الشــيوعى  الحــزب  جمــاح 
ــاه األنهــار لتجنــب المصيــر  ــاء الســدود واســتنزاف مي هوســه فــي بن
المأســاوى الــذى ينتظــر الكثيريــن بســبب سياســات الجــار المــؤذى 

علــى كافــة األصعــدة.
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اعتقال طالب دكتوراه أويغوري من قبل
السلطات في الجامعة الصينية

بقلم: شهرت هوشور، 2021.10.26

طالب دكتوراه األويغوري عبد القادر جان روزي )الثاني من اليسار( يتلقى جائزة من مسؤولين يف جامعة صن يات صن

يف قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ، 2018.

فــاز عبــد القــادر جــان روزي بجوائــز علــى إنجازاتــه األكاديميــة 
وتــم اعتبــاره نموذجــًا يحتــذى بــه للشــباب األويغــور.

بالمدرســة  ومســؤولون  الوضــع  علــى  مطلــع  مصــدر  قــال 
تــم إعتقــال طالــب الدكتــوراه  أنــه قــد  إلذاعــة آســيا الحــرة، 
التحاقــه  أثنــاء  أبريــل  فــي  الســلطات  األويغــوري مــن قبــل 
بالجامعــة فــي قوانغتشــو، والجديــر بالذكــر أن الطالــب قــد 
تــم اإلشــادة بــه فــي وســائل اإلعــام الصينيــة ومعــروف فــي 

األكاديميــة. بإنجازاتــه  الشــرقية  تركســتان 

 وقــد فــاز عبــد القــادر جــان روزي، البالــغ مــن العمــر 35 عامــًا، 
صــن،  يــات  صــن  جامعــة  فــي  عليــا  دراســات  طالــب  وهــو 
بمســابقة اللغــة اإلنجليزيــة لطــاب الكليــة الوطنيــة لعــام 
2015 فــي الصيــن، كمــا تــم اختيــاره كأفضــل طالــب جامعــي 
فــي العــام و”الشــخص النموذجــي للجيــل القــوي الجديــد” فــي 

.2018 عــام 

مــن  اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  متقدمــة  شــهادة  علــى  حاصــل  وهــو 
كامبريــدج الدوليــة لألعمــال التجاريــة اإلنجليزيــة وقــد عمــل قاضيــًا 
فــي قســم شــينجيانغ فــي مســابقة “كأس كــوكا كــوال للقــرن الحــادي 

اإلنجليزيــة. باللغــة  للناطقيــن  الســنوية  والعشــرين” 

 وقــد زار المســؤولون الجامعيــون عائلــة عبــد القــادر جــان فــي كاشــغر 
فــي ينايــر 2019 لشــكرهم علــى تربيــة مثــل هــذا الفــرد الموهــوب، وفقــًا 

لتقريــر علــى موقــع األخبــار الصينــي ســوهو.

مواقــع  مــن  جــان  القــادر  عبــد  اختفــى  التكريــم،  مــن  الرغــم  وعلــى   
التواصــل االجتماعــي فــي أبريــل، وفقــًا لمصدرعلــى علــم بالقضيــة.

الشــرطة  أن  وعلــم  تحقيقــا  قولــه  حــد  علــى  المصــدر  أجــرى  وقــد   
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احتجــزت عبــد القــادر جــان فــي جامعــة صــن يــات صــن وأعادتــه إلــى 
الشــرقية. تركســتان  عاصمــة  أورومتشــي، 

قــال: تلقيــت نبــأ إعتقالــه فــي أواخــر أبريــل. لقــد استفســرت عــن حالتــه 
فيمــا بعــد مــن أشــخاص آخريــن وحصلــت علــى آخــر األخبــار بأنــه قــد تــم 

إعتقالــه فــي أبريــل مــن قبــل األمــن القومــي مــن أورومتشــي.

 عندمــا اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بهيئــة إدارة الجامعــة فــي وزارة 
التعليــم فــي مقاطعــة غوانغدونــغ، قالــت إحــدى المســؤولين أنهــا 

ليســت لديهــا معلومــات عــن الحــادث.

 وفقــًا لتقاريــر وســائل اإلعــام الصينيــة، وصفــت إحــدى الشــهادات 
“مثــال  بأنهــا  والشــخصية  المهنيــة  صفاتــه  للباحــث  الممنوحــة 

بالنفــس والمثاليــة. الثقــة  عــن  لألخــاق والكفــاءة، فضــًا 

 كمــا أشــادت الشــهادات بمثلــه السياســية بإعتبارهــا تســاهم فــي 
تنميــة وإســتقرار تركســتان الشــرقية وأثنــت عليــه بوصفــه جســرًا 

للوحــدة الوطنيــة.

ومن غير المعروف لماذا وأين تم إعتقال عبد القادر.

 قامــت إذاعــة آســيا الحــرة باإلتصــال بمســؤول جامعــي وأكــد أن عبــد 
القــادر جــان معتقــل.

أنــه ليــس لديــه   قــال: “نعــم، مــا ســمعته صحيــح”، لكنــه أضــاف 
إعتقالــه. حــول  تفاصيــل 

رســمي  إجتمــاع  فــي  الباحــث  بإعتقــال  علــم  إنــه  المســؤول  قــال   
بالمدرســة عندمــا أخبــره أحــد الموظفيــن أن عبــد القــادر لــن يحضــر 

بعــد اآلن الجامعــة  إلــى 

 قــال: ســمعت عــن ذلــك األمــر فــي إجتمــاع المدرســة. وقــد قيــل لنــا 
أال نســأل عــن ســبب إعتقالــه.

مــن  العديــد  واعتقلــت  الصينيــة  الســلطات  اســتهدفت  وقــد   
الثقافيــة  والشــخصيات  األعمــال  ورجــال  األويغــور  المثقفيــن 
والدينيــة فــي تركســتان الشــرقية لســنوات كجــزء مــن حملــة لرصــد 

الدينــي  التطــرف  منــع  بحجــة  المســلمين  واســتيعاب  ومراقبــة 
اإلرهابيــة. واألنشــطة 

  وُيعتقــد أن العديــد منهــم مــن بيــن 1.8 مليــون مــن األويغــور وأقليات 
تركيــة أخــرى، أنهــم محتجــزون فــي شــبكة مــن معســكرات اإلعتقــال 
فــي تركســتان الشــرقية منــذ عــام 2017. ونفــت بكيــن إن المعســكرات 
الذيــن  المســلمون  معاملــة  أســاءت  بأنهــا  والموثقــة  المنتشــرة 

يعيشــون فــي تركســتان الشــرقية وأن المراكــز للتدريــب المهنــي.

 وقــد أدرجــت منظمــة هيلــب أويغــور الحقوقيــة ومقرهــا النرويــج، 
عبــد القــادر جــان فــي قاعــدة بيانــات تضــم مئــات المثقفيــن األويغــور 

المعتقليــن منــذ إختفائــه فــي أبريــل.

 ولــم يتــم إبــاغ أســاتذة عبــد القــادر جــان بإعتقالــه حتــى بدايــة الفصــل 
الدراســي فــي ســبتمبر، وفقــًا للمجموعــات الحقوقيــة.

  وقــد ذكــرت وســائل إعــام إخباريــة صينيــة أن عبــد القــادر جــان كتــب 
ورقــة علميــة حــول مســاهمة الســياحة فــي التنميــة اإلقتصاديــة فــي 
تركســتان الشــرقية، والتــي أشــادت بهــا الســلطات. لكــن لــم يتضــح 
علــى الفــور مــا إذا كانــت المقالــة تتنــاول العاقــات العرقيــة، وهــو 
موضــوع حســاس كان مــن شــأنه أن يضعــه موضــع شــبهة بالنســبة 

للســلطات.

وقــد أبلغــت إذاعــة آســيا الحــرة عــن العديــد مــن الحــاالت التــي فــاز 
فيهــا علمــاء وكتــاب ورجــال أعمــال ناجحــون مــن األويغــور بمديــح 
وســائل اإلعــام العامــة والدولــة إلنجازاتهــم، ليتــم إعتقالهــم الحقــًا 
ووصفهــم أنهــم مــن األويغــور “ذوي الوجهيــن”، بتهمــة التشــدق 
بحكــم الحــزب الشــيوعي، بينمــا يصرخــون مــن قمــع 12 مليــون فــردًا 

مــن األويغــور.

ترجمتها خدمة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

إعتقال شقيقين ألويغوري 
في المنفى إلتهام

شقيقهما في الخارج 
باإلنفصالية

بقلم: شهرت هوشور، 2021.11.03
وكان مسؤولو الحكومة المحلية وافقوا على المكالمات، 

لكن تم إعتقالهما الحقًا لجريمة إتصالهما بشقيقهما.
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قامــت الســلطات فــي تركســتان الشــرقية بإلقــاء القبــض 
إلتصالهمــا  هولنــدا  فــي  المقيــم  األويغــوري  إخــوة  علــى 
بشــقيقهما فــي الخــارج الــذي تعتبــره الســلطات “إرهابيــًا”، 
المكالمــات الهاتفيــة تمــت الموافقــة عليهــا مســبقا رســميًا، 

حيــث أكــد ذلــك المســؤولون إلذاعــة آســيا الحــرة.

 عبــد الغفــور عبيــد هللا، 46 عامــًا، تــرك عائلتــه فــي قريــة بايتــوكاي 
فــي مدينــة غولجــا فــي عــام 2009 واســتوطن فــي مدينــة ألكمــار فــي 

هولنــدا.

اثنيــن مــن   أخبــر عبــد الغفــور إذاعــة آســيا الحــرة فــي ســبتمبر أن 
أشــقائه همــا أختــم وشــاكر عبيــدهللا قــد تــم اقتيادهمــا بعــد أن تحدثــا 
قــد ســمحت  المحليــة  الســلطات  كانــت  الهاتــف  عــن طريــق  إليــه 

لهمــا باإلتصــال ألخيهمــا فــي الخــارج.

 2017 عــام  عبيــدهللا  الشــكور  عبــد  الثالــث،  الشــقيق  إعتقــال  تــم   
ــى  ــة إل وُاحتجــز لمــدة عاميــن فــي معســكر إعتقــال بعــد أن قــام برحل
تركيــا، رغــم أنــه حصــل علــى إذن مــن المســؤولين بالســفر إلــى البــاد، 
حيــث تعتبــر مــاذًا آمنــًا لألويغــور المســلمين المضطهديــن وتدافــع 

عــن حقوقهــم.

 عندمــا اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بمســؤولي القريــة لتأكيــد هويــات 
أشــقاء عبــد الغفــور وســؤالهم عــن ســبب اعتقالهــم، أجــاب أحــد 
موظفــي المكتــب، بــأن الســلطات اعتقلــت أختــم عبيــد هللا وشــاكر 

عبيــد هللا لتحدثهــم مــع عبــد الغفــور فــي هولنــدا.

عبــد  عائلــة  ألفــراد  الســلطات  عــن ســبب ســماح  ُســئل  وعندمــا   
ثــم معاقبتهــم علــى ذلــك، قــال  بــه فــي الخــارج  الغفــور باإلتصــال 
المســؤول إنــه ال يمكنــه اإلجابــة علــى المزيــد مــن األســئلة واقتــرح 
علــى إذاعــة آســيا الحــرة الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن مقــر 
قيــادة الحــزب الشــيوعي. لكــن المســؤولين رفضــوا التعليــق عندمــا 

اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بهــذا المكتــب.

إلذاعــة  بيتوقــاي  قريــة  فــي  آخــرون  محليــون  مســؤولون  وقــال   
آســيا الحــرة إنهــم ال يعرفــون أختــم وشــاكر ولــم يكونــوا علــى علــم 

. بقضيتهمــا

كانــوا  الثاثــة  أشــقائه  إن  الحــرة  آســيا  إلذاعــة  الغفــور  عبــد  قــال 
مواطنيــن عادييــن تــم إعتقالهــم وقمعهــم بشــكل تعســفي لمجــرد 

كأويغــور. العرقيــة  هويتهــم 

 ســمحت الســلطات الصينيــة لعبــد الشــكور وهــو األكبــر ســنًا مــن 
اإلخــوة ورجــل أعمــال فــي غولجــا، بالســفر إلــى تركيــا فــي عــام 2013 
كجــزء مــن مجموعــة ســياحية معتمــدة رســميًا. لكنهــا اعتقلتــه فــي 
منتصــف الليــل فــي عــام 2017، ووضعــت غطــاء أســود علــى رأســه 

وأخذتــه إلــى معســكر إعتقــال بجريمــة الســفر إلــى تركيــا.

 وقــد قــدم عبــد الغفــور شــهادة بالفيديــو حــول اعتقــال عبــد الشــكور، 
وبعــد ذلــك تــم اإلفــراج عــن عبــد الشــكور وعــدد مــن األقــارب اآلخريــن 

الذيــن كانــوا محتجزيــن فــي معســكرات االعتقــال.

 وقــد احتجــزت الصيــن مــا يصــل إلــى 1.8 مليــون أويغــوري وآخريــن 
فــي معســكرات اإلعتقــال منــذ عــام 2017، بينمــا رفضــت األدلــة علــى 
أنهــا أســاءت معاملــة المســلمين، بمــا فــي ذلــك شــهادة معتقليــن 

ســابقين وحــراس يصفــون إنتهــاكات واســعة النطــاق فــي مقابــات 
مــع إذاعــة آســيا الحــرة ووســائل اإلعــام األخــرى.

 وقالــت الصيــن إن المعســكرات عبــارة عــن مرافــق تدريــب مهنــي 
حيــث يتعلــم األويغــور وغيرهــم مــن األتــراك مهــارات للعثــور علــى 
الدينــي  التطــرف  منــع  إلــى  تهــدف  سياســات  إطــار  فــي  وظائــف 

المنطقــة. فــي  واإلرهــاب 

 تــم نقــل أخبــار اإلفــراج عــن عبــد الشــكور وآخريــن إلــى عبــد الغفــور 
مــن خــال ترتيــب خــاص مــن قبــل الســلطات المحليــة التــي عينــت 
أختــم للتواصــل نيابــة عــن عائلتــه بإســتخدام الهاتــف المقــدم مــن 

الحكومــة.

قــال عبــد الغفــور إن مســؤولي قريــة بيتوقــاي ســمحوا فــي ينايــر2019 
بترتيــب إتصــال أختــم بعــد الغفــور علــى خــط هاتــف مخصــص انتهــى 

رقمــه بـــ 113.

ــاء محاصرتهــم مــن قبــل  ــي أثن ــوا ب  وقــال إلذاعــة آســيا الحــرة: اتصل
الشــرطة الصينيــة، وبعــد ذلــك أخبــرت الشــرطة أقاربــي أنــه يمكنهــم 
اإلتصــال بــي والتواصــل معــي. بعــد ذلــك، ســمحت الســلطات ألخــي 

األصغــر باإلتصــال بــي نيابــة عــن جميــع أفــراد عائلتــي.

للغايــة  حريصيــن  كانــوا  محادثاتهــم،  خــال  إنــه  الغفــور  عبــد  قــال 
علــى عــدم التحــدث عــن أي شــيء سياســي أو حســاس ألنهــم كانــوا 

إلــى المكالمــات. يعرفــون أن الســلطات كانــت تســتمع 

 بعــد أن فقــد عبــد الغفــور اإلتصــال بأختــم فجــأة، أخبــره أحــد معارفــه 
الذيــن يعيشــون فــي الخــارج أنــه احُتجــز فــي ديســمبر 2020 بتهمــة 
التحــدث مــع شــقيقه “اإلنفصالــي” فــي هولنــدا. وبعــد فتــرة، علــم عبــد 

الغفــور أن شــقيقه األصغــر شــاكر قــد اعتقــل لنفــس الســبب.

لــم   ،113 بـــ  عندمــا اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بالرقــم الــذي ينتهــي 
أختــم  إعتقــاالت  عــن  ســؤاله  عنــد  أجــاب  الــذي  المســؤول  يعلــق 
وشــاكر، لكنــه لــم ينكــر أنهمــا اســتخدما نفــس الهاتــف الــذي أصدرتــه 

الغفــور. بعبــد  لإلتصــال  الحكومــة 

وقــال المســؤول عندمــا ُســئل، هــل كان حاضــرًا عندمــا اتصــل أختــم 
وشــاكر بعــد الغفــور علــى الهاتــف؟ ال يمكننــا إخبــارك بالتفاصيــل دون 

رؤيتــك شــخصيًا. 

ترجمة خدمة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل
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سلطات االحتالل الصيني تدمر قبة، بناها أحد 
األويغور من المنفى لبلدته في تركستان الشرقية

بقلم: شوهرت هوشور، 2021.11.24

بمثابــة  الموقــع  يكــون  أن  أميــن  توختــي  محمــد  يأمــل  كان 
كاشــغر. فــي  األخيــر  مثــواه 

 قامــت الســلطات الصينيــة بتدميــر قبــة فــي حديقــة بناهــا 
أحــد األويغــور المقيميــن فــي تركيــا فــي مســقط رأســه فــي 
فــي  مكانــًا  المحلييــن  الســكان  لمنــح  الشــرقية  تركســتان 

الكريــم بهــدوء. القــرآن  الهــواء الطلــق للتفكــر فــي 

 يقــول محمــد توختــي أميــن إنــه دفــع 31300 دوالر لبنــاء الحديقــة فــي 
بلــدة لينجــر، مقاطعــة توقــوزاق، فــي تركســتان الشــرقية المضطربــة 
بالقضــاء علــى  الحكوميــة  الســلطات  تقــوم  بســبب الصيــن، حيــث 

ــر الدينــي والثقافــي لألويغــور. التعبي

 أخبــر إذاعــة آســيا الحــرة أنــه كان يريــد أن يمنــح الســكان المحلييــن، 
ــًا للصــاة وكمتنفــس لحزنــه علــى  بمــن فيهــم أبنــاؤه وأحفــاده، مكان
إنفصالــه عــن وطنــه. تقــع القبــة بجانــب قطعــة أرض للدفــن فــي 
مقبــرة بوينيــم فــي حديقــة كان قــد مألهــا بالزهــور وأشــجار الفاكهــة. 

كمــا قــام ببنــاء عــدة منــازل فــي الموقــع.

قــال إلذاعــة آســيا الحــرة “ســمعت أنهــم دمــروه”. اســتخدم محمــد 
توختــي خرائــط تحديــد الموقــع GPS للتأكــد مــن هــدم القبــة.

شــرعت الحكومــة الصينيــة فــي حملــة للقضــاء علــى التــراث الدينــي 
ــن  والثقافــي لـــ 12 مليــون أويغــوري معظمهــم مــن المســلمين الذي

يعيشــون فــي تركســتان الشــرقية.

ــذ نصــف قــرن، قيــل  ــا من ــذي يعيــش فــي تركي ــي، ال قــال محمــد توخت
ــى، تــم إعتقالهــم فــي  ــه وأحفــاده، مــن زوجتــه األول ــه إن 10 مــن أبنائ ل
وقامــت  بالســجن.  عليهــم  ُحكــم  أو  التعليــم”  “إعــادة  معســكرات 
إذاعــة آســيا الحــرة باإلتصــال بمســؤول فــي بلــدة لينجــر حيــث قــال إن 

ــوا فــي الســجن. ــاء وأحفــاد محمــد توختــي مــا زال ســبعة مــن أبن

القتصليــة  أمــام  األويغــور  نظمهــا  مظاهــرات  فــي  شــارك  وقــد   
أفــراد  مــن  المفقوديــن  بأخبــار  للمطالبــة  إســطنبول  فــي  الصينيــة 

الشــرقية. تركســتان  فــي  األســرة 

قــال: قالــوا إننــي إرهابــي وإنفصالــي ألننــي هنــا فــي تركيــا. قالــوا إننــي 
والتلفزيــون،  اإلذاعــة  إلــى  ذهبــت  وأننــي  الوطــن،  تقســيم  حاولــت 
وأننــي تحدثــت فــي األخبــار فــي اإلذاعــة. قالــوا الكثيــر مــن األشــياء غيــر 

المنطقيــة.

وقالــت ضابطــة شــرطة تعمــل فــي قريــة لينجــر رقــم 2 إلذاعــة آســيا 

الحــرة أن الشــرطة لــم يكــن لهــا دور فــي هــدم القبــة التــي بناهــا محمــد 
توختــي.

وقالت: ليس لدى الشرطة أي علم بكيفية حدوث ذلك.

قــال رئيــس القريــة، الــذي لــم يذكــر إســمه، إنــه كان فــي الحديقــة فــي 
اليــوم الممطــر الــذي ُهدمــت فيــه القبــة وأن الشــرطة المحليــة لــم 

تتــورط فــي ذلــك.

وقــال إلذاعــة آســيا الحــرة: كان هنــاك إجتمــاع حيــث قالــوا إن القبــة 
ســُتهدم. “لقــد جــاء القــرار مــن حكومــة البلــدة. وفــي اليــوم التالــي، لــم 

نذهــب إلــى المكتــب، وبــداًل مــن ذلــك ذهبنــا إلــى القبــة لتدميرهــا.

 وأضــاف أن العمــال قامــوا بتفكيــك الجــزء العلــوي مــن القبــة وأزالــوا 
الحطــب ونظفــوا المنطقــة.

حديقة الحاج

ُولــد  وقــد  لينجــر،  بلــدة  فــي  أميــن  توختــي  محمــد  أســاف  وُيدفــن 
األطفــال الخمســة الذيــن أنجبهــم مــن زوجتــه األولــى وترعرعــوا هناك.

وعلــى الرغــم مــن أنــه غــادر المنطقــة، إال أنــه قــال بإنــه ال يــزال يشــعر 
بإلتــزام تجــاه المجتمــع. كان قــد بنــى ســابقًا مدرســة إبتدائيــة فــي 

لينجــر.

ــًا( بالقــرب مــن منحــدر  تقــع حديقتــه علــى مســاحة 150 ميــًا )25 فدان

محمد توختي أمين )في الوسط( يشارك في مظاهرة 
نظمها األويغور أمام القنصلية الصينية في إسطنبول، للمطالبة 
بمعرفة أخبار أفراد األسرة المفقودين في تركستان الشرقية، في 

صورة غير مؤرخة.
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جبــل. فــي عــام 2009، دفــع محمــد توختــي أميــن النقــود إلنشــاء حديقة 
جوانــب  أربعــة  ذات  كانــت  التــي  والقبــة،  الفاكهــة  وأشــجار  الزهــور 

مفتوحــة.

 كانــت علــى ضفــاف نهــر، علــى بعــد حوالــي 10 إلــى 20 متــرًا )33-66 
األوانــي  فــي  وإعادتهــا  الميــاه  إلحضــار  نذهــب  كنــا  لذلــك  قدمــًا(، 

يســاعدونني. وأحفــادي  أطفالــي  وكان  والــدالء. 

كان لــدى محمــد توختــي أميــن قطعــة أرض للدفــن تــم بناؤهــا لنفســه 
فــي  األخيــر  يكــون مثــواه  أن  فــي  تمثــل حلمــه  القبــة، وهــي  بجانــب 

وطنــه.

وبعــد أن استشــعر محمــد توختــي أميــن أن صحتــه تتدهــور فــي عــام 
2017، قــام بزيــارة وطنــه متوقعــًا أن يبقــى هنــاك حتــى وفاتــه. لكنــه 

واجــه ظروفــًا لــم تكــن مثــل تلــك التــي مــر بهــا فــي الماضــي.

علــى  بــه ســابقًا  أشــادت  التــي  المحليــة  الســلطات  حيــث وضعتــه 
إســتثماراته الماليــة فــي البلــدة اآلن قيــد اإلقامــة الجبريــة، ومنعتــه 
مــن مغــادرة منزلــه. ُأجبــر فــي النهايــة علــى مغــادرة محافظــة كاشــغر، 

ــرة. حيــث عــاد ليعيــش أيامــه األخي

حــاول محمــد توختــي العــودة إلــى كاشــغر عــدة مــرات خــال الســنوات 
األربــع الماضيــة حتــى يتمكــن مــن تقســيم أصولــه بيــن أطفالــه، لكــن 

القنصليــة الصينيــة رفضــت طلبــات الحصــول علــى تأشــيرة.

ترجمة إدارة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية. 

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

سلمان بات: أي هجوم على األويغور
هو هجوم علينا

فــي   Stand4Uyghur حملــة  يناقــش  بــات  ســلمان 
المتحــدة. المملكــة 

لنــدن  فــي  الصينيــة  الســفارة  خــارج  اآلالف  تظاهــر    
والقنصليــة الصينيــة فــي مانشســتر يــوم الســبت كجــزء 
مــن عطلــة نهايــة أســبوع مــن االحتجاجــات فــي جميــع 
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  مطالبيــن  العالــم،  أنحــاء 
المســلمين  ضــد  الجماعيــة  اإلبــادة  سياســات  بوقــف 
األويغــور فــي تركســتان الشــرقية وإغــاق شــبكة مــن 
معســكرات “إعــادة التعليــم” التــي اســتوعبت مــا يصــل 
إلــى 1.8 مليــون مــن األويغــور واألقليــات التركيــة األخــرى. 
بريطانيــة  منظمــة   50 مــن  أكثــر  يضــم  تحالــف  ونظــم 
 Stand4Uyghurs األويغــور  مســاندة  حملــة  إســامية 
فــي محاولــة لحشــد العالــم اإلســامي المتحفــظ للغايــة 
بــات،  ســلمان  المضطهديــن.  األويغــور  عــن  للتحــدث 
وهــي منصــة   ،Islam21c 21 ســي  إســام  تحريــر  رئيــس 
إخباريــة رقميــة إســامية، كان منســقًا لحملــة الحــدث 
فــي المملكــة المتحــدة. وتحــدث مــع المراســل نورمــان 
عبــد الرشــيد مــن إذاعــة آســيا الحــرة حــول المظاهــرات 
والرســائل التــي يريــد التحالــف إرســالها إلــى المســلمين 

بقلم/ نورمان عبد الرشيد، 2021.11.15

مسلمون يتجمعون خارج السفارة الصينية في لندن للتظاهر ضد 
إضطهاد الحزب الشيوعي الصيني لألويغور في تركستان الشرقية،

13 نوفمبر 2021.

لشــينجيانغ،  األويغــور  يفضلــه  الــذي  اإلســم  وهــو  الشــرقية،  تركســتان  فــي 
الصينيــة. وللحكومــة 
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مــن  جــزءًا   Stand4Uyghurs األويغــور  مســاندة  حملــة  تعــد  بــات: 
عنصــر التأثيــر لدينــا، وهــي عبــارة عــن تحالــف واســع يضــم أكثــر مــن 50 
منظمــة بريطانيــة مســلمة. نريــد أن ننتشــر إلــى أقصــى حــد ممكــن، 
ــة األويغــور  ــه النــاس نحــو العمــل الفعــال لقضي والهــدف هــو توجي

فــي تركســتان الشــرقية.

إذاعــة آســيا الحــرة: كيــف قــررت عقــد فعاليــات لنــدن ومانشســتر،وما 
الــذي أثــار اإلقبــال الكبيــر؟

لنــدن  فــي  واحــد  وقــت  فــي  أمــس  احتجاجــات  اندلعــت  بــات:    
ومانشســتر. فــي مانشســتر، كان هنــاك مــا يقــرب مــن 350 شــخصًا، 
ــرات مــن 2000  ــراوح بعــض التقدي وفــي لنــدن كان هنــاك اآلالف - تت
أجــل  مــن  األول  المقــام  فــي  هنــاك  النــاس  كان  وأكثــر.   3000 إلــى 
أننــا  إلظهــار  األويغــور  وأخواتنــا  إخواننــا  مــع  ببســاطة  الوقــوف 
جميعــًا جــزء مــن جســد واحــد، وأن أي هجــوم علــى األويغــور يعــد 
هجومــًا علينــا، وإذا تــم منعهــم مــن التحــدث، فســنتحدث نيابــة عنهــم 

أصواتنــا. ونعطيهــم 

 ذاعــة آســيا الحــرة: هــل يمكنــك أن تشــرح بالتفصيــل شــعار “أخبــروا 
األويغــور مــن نحــن، ال إلــه إال هللا”؟

 بــات: أواًل، نعلــم أن هــذه العبــارة “أخبــروا األويغــور مــن نحــن، ال إلــه 
إال هللا” هــو أحــد األســباب األساســية وراء رغبــة الحــزب الشــيوعي 
وغيرهــم  األويغــور  يجعــل  ألنــه  األويغــور  إضطهــاد  فــي  الصينــي 
كل  وقبــل  أواًل  هللا  ولكــن  لهــم.  عبيــدًا  المســلمة  األقليــات  مــن 
شــيء، بــداًل مــن أن يكونــوا عبيــدًا لحــزب الدولــة، وهــذا تهديــد لهــم. 
والحــزب الشــيوعي الصينــي يريــد اســتيعابهم. مــن األمــور التــي يقــوم 
بهــا الحــزب محاولــة إخــراج المســلمين، ومحاولــة إبعــاد األويغــور 
واألقليــات المســلمة األخــرى عــن اإلســام واإليمــان فــي تركســتان 
الشــرقية. جــزء مــن دعوتهــم هــو أنــك لســت مســلمًا، فأنــت صينــي. 
هــذا النــوع مــن اإلســتيعاب هــو محاولــة إســتيعاب عدوانيــة. أردنــا 
زيــادة التأكيــد علــى أن هــؤالء اإلخــوة واألخــوات هــم بالفعــل جــزء مــن 
جماعتنــا األوســع نطاقــًا. هــذا هــو مــا نحــن عليــه. لهــذا نقــف بجانبهم 
ونقــف معهــم. وهــذا هــو الســبب فــي أنهــم يحتاجــون إلــى التمســك 
بالعبــارة أيضــًا. لــذا، فهــو يظهــر مــرة أخــرى قضيــة “كلمــة اإليمــان” 
الموحــدة وكلمــة موحــدة مــع اإلخــوة واألخــوات األويغــور فــي جميــع 

أنحــاء العالــم. 

إذاعــة آســيا الحــرة: مــا هــي الرســالة التــي توجههــا إلــى األويغــور فــي 
الشــتات؟

 بــات: رســالتي إلــى األويغــور فــي الشــتات هــي أينمــا كنتــم، ومهمــا 
كان األمــر، نريدكــم أن تعلمــوا أننــا معكــم، وإن شــاء هللا، لــن تتخلــى 
األمــة ]العالــم اإلســامي[ عنكــم. األمــة المســلمة موجــودة وحاضــرة 
ذلــك  إلــى  ومــا  وحكوماتنــا  مؤسســاتنا  عــن  المســؤولون  وقادتنــا 
جماهيــر  مــن  العظمــى  الغالبيــة  لكــن  أجنــدات،  لديهــم  يكــون  قــد 
المســلمين جســد األمــة معكــم إن شــاء هللا، ونريــد أن نقــدم هــذا 

الدعــم المعنــوي.

إذاعة آسيا الحرة: ما هي رسالتك للحكومة الصينية؟

 بــات: رســالتنا للحكومــة الصينيــة واضحــة. يجــب أن يتوقــف هــذا 
الفعاليــة  فــي  نقــرأ مطالبنــا  الفــور. هــذه مطالــب،  الســلوك علــى 
أيضــًا. لــم نطلــب شــيئًا غيــر معقــول. إنهــا أمــور أساســية يتوقعهــا 
وإغــاق  المســاجد  وفتــح  اإلضطهــاد  لوقــف  متحضــر  إنســان  أي 
دينهــم  بممارســة  لألويغــور  والســماح  اإلعتقــال  معســكرات 

بكرامــة. وعقيدتهــم 

 

إذاعــة آســيا الحــرة: هــل تعلــم لمــاذا تمــت إزالــة العلــم الصينــي مــن 
الســفارة الصينيــة فــي لنــدن يــوم االحتجــاج؟

  بــات: ال أعــرف ســبب إزالــة العلــم الصينــي. الحظنــا ذلــك عندمــا كنــا 
نقــوم باإلعــداد للفاعليــة أنــه لــم يكــن موجــودًا. شــكوكي الشــخصية 
هــو أنهــم ربمــا كانــوا خائفيــن أو خجوليــن بســبب المظاهــرة التــي 
كانــت علــى وشــك الحــدوث، ألنــه قــد تــم إخطارهــم قبــل ذلــك بكثيــر 

بــأن المظاهــرة علــى وشــك الحــدوث.

إذاعــة آســيا الحــرة: كيــف كان رد فعــل حكومــة المملكــة المتحــدة 
االحتجاجــات؟ علــى 

بــات: لــم يكــن لدينــا أي رد فعــل مــن حكومــة المملكــة المتحــدة حتــى 
اآلن إلــى حــد علمــي.

حملتنــا هــي حملــة طويلــة األمــد، وإن شــاء هللا، لتشــكيل منصــة 
إســامية يقودهــا مســلمون، نرحــب بــكل مــن يريــد أن يقــف معنــا 
فــي هــذا الشــأن. لكنهــا موجــودة لمــلء الفــراغ ألن معظــم األصــوات 
القاعــدة  لصــوت  حاســم  غيــاب  وهنــاك  الصيــن  ضــد  العاليــة 
اإلســامية الــذي ينتقــد حقــًا جميــع أنــواع اإلضطهــاد. هــذا مــا نريــده. 
ندعــو النــاس للوقــوف مــع اإلخــوة واألخــوات األويغــور علــى هــذه 
المنصــة. هدفنــا هــو تحفيــز النــاس، وإطــاع النــاس علــى مــن هــم 

األويغــور ومــا يحــدث لهــم، ثــم توجيههــم إلــى عمــل فعــال.

تحرير/ روزان جيرين.

ترجمة/ رضوى عادل
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أميريكا ستفرض »مقاطعة دبلوماسية«
لأللعاب األولمبية في الصين

»إلنتهاكات المسلمون األويغور«

 المصدر: واشنطن-أ.ف.ب.،17 نوفمبر 2021

أفادت صحيفة “واشــنطن بوســت” الثاثاء أّن إدارة الرئيس 
دورة  علــى  دبلوماســية”  “مقاطعــة  ســتفرض  بايــدن  جــو 
األلعــاب األولمبيــة الشــتوية المقــّررة فــي فبرايــر المقبــل فــي 
الصيــن، وذلــك احتجاجــًا منهــا علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

فــي هــذا البلــد.

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر لــم تســّمها أّن البيت األبيض ســيعلن 
قريبــًا أّن أولمبيــاد بكيــن الشــتوي لــن يحضــره الرئيــس بايــدن وال أّي 
مســؤول حكومــي أميركــي آخــر، فــي “مقاطعــة دبلوماســية” ســتتيح 
للواليــات المّتحــدة االعتــراض علــى االنتهــاكات التــي يتعــّرض لهــا 
نفســه  الوقــت  فــي  وســتمّكن  الصيــن  فــي  األويغــور  المســلمون 

ــن مــن المشــاركة فــي األلعــاب. ــن األميركيي الرياضيي

ووفقــًا للصحيفــة فإنّــه مــن المتوقــع أن “يوافــق” الرئيــس بايــدن 
بحلــول نهايــة نوفمبــر علــى هــذا الخيــار الــذي أوصــى بــه مستشــاروه 

رســميًا.

ورّدًا علــى ســؤال عــن احتمــال مقاطعــة الواليــات المّتحــدة لهــذه 
األلعــاب، اكتفــى متحــّدث باســم البيــت األبيــض الثاثــاء بالقــول إّن 
هــذا الموضــوع لــم يثــره بايــدن مــع نظيــره الصينــي شــي جينبينــغ 
ــن، مــن  ــة التــي جمعــت بينهمــا مســاء االثني ــة االفتراضي خــال القّم

دون أن يجيــب علــى فحــوى الســؤال.

لكــّن عــددًا مــن أعضــاء الكونغــرس ســارعوا إلــى الترحيــب بهــذا القــرار 
المحتمــل، حتــى قبــل صــدوره رســميًا.

وقــال الســناتور الجمهــوري ميــت رومنــي فــي تغريــدة علــى تويتــر 
أللعــاب  دبلوماســية  بمقاطعــة  طويلــة  فتــرة  منــذ  طالبــت  “لقــد 
بكيــن وآمــل أن ترســل الحكومــة رســالة قويــة إلــى الحــزب الشــيوعي 

األميركييــن”. الرياضييــن  أن تعاقــب  مــن دون  الصينــي 

بــدوره قــال الســناتور جيــم ريــش، كبيــر األعضــاء الجمهورييــن فــي 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ، فــي بيــان إّن صــدور مثــل 

هكــذا قــرار عــن البيــت األبيــض ســيكون “الخيــار الصحيــح”.

نانســي  الديموقراطيــة  األميركــي  النــواب  مجلــس  رئيســة  وكانــت 
لأللعــاب  دبلوماســية”  “مقاطعــة  إلــى  مايــو  فــي  دعــت  بيلوســي 
األولمبيــة التــي تســتضيفها الصيــن، فــي موقــف أثــار يومهــا رّد فعــل 

الصينيــة. الســلطات  مــن  غاضبــًا 

ــدن بالذهــاب  لكــّن عــددًا مــن صقــور الحــزب الجمهــوري يطالبــون باي
أبعــد مــن ذلــك، إذ يحّضونــه علــى مقاطعــة األولمبيــاد بالكامــل ســواء 

علــى المســتوى الدبلوماســي أم علــى المســتوى الرياضــي.
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أولمبياد بكين تحصل على
“ذهب للقمع” في تقرير العمل

مــن  طويلــة  قائمــة  إلــى  عالميــة  نقابيــة  هيئــة  انضمــت 
المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي تحــدي أهليــة الصيــن 
 2022 الســتضافة دورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية لعــام 
، وخصــت اللجنــة األولمبيــة الدوليــة بقبولهــا فــي مواجهــة 
اإلبــادة الجماعيــة المزعومــة والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي 

يقــال إنهــا تحــدث. فــي البلــد المضيــف.

أصــدر االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال ومقــره بلجيــكا تقريــره الثاثــاء 
انتهــاكات حقــوق  إبــراز   – القمــع”.  فــي  – “الصيــن: ميداليــة ذهبيــة 
اإلنســان. وقالــت إنــه تــم إرســال نســخة إلــى رئيــس اللجنــة األولمبيــة 

الدوليــة تومــاس بــاخ.

النقابييــن  وســجن   ، الســخرة  المزعومــة:  االنتهــاكات  تشــمل 
والمدافعيــن عــن الديمقراطيــة فــي هونــغ كونــغ ، وترهيــب مجتمــع 
بذريعــة  والدينيــة  العرقيــة  األقليــات  وقمــع   ، البــاد  فــي   LBGTI

اإلرهــاب”. ومكافحــة  االنفصــال  “مناهضــة 

بــورو ، األميــن العــام لاتحــاد الدولــي للنقابــات فــي  وقــال شــاران 
مقابلــة مــع وكالــة أسوشــيتيد بــرس: “نحــاول إقنــاع اللجنــة األولمبية 
حــول  المبــادئ  مــن  أساســية  لمجموعــة  وفًقــا  بالعمــل  الدوليــة 

اإلنســان”. حقــوق 

وأضافــت “نريــد مــن الحكومــات أن تتخــذ موقفــا دفاعــا عــن ســامة 
بكيــن  بألعــاب  ارتباطهــم  مراجعــة  الرعــاة  مــن  ونريــد  الرياضييــن 
الشــتوية”. “لديــك شــركات كبــرى تدعــم هــذه األلعــاب  األولمبيــة 
األولمبيــة والتــي يجــب عليهــا حًقــا االلتــزام بالقيــم التــي يقولــون إنهــا 

تحترمهــا ، وهــي حقــوق اإلنســان األساســية”.

قليــا مــن ال أكبــر الرعــاة الذيــن يدفعــون بشــكل جماعــي المليــارات 
Co-  إلــى اللجنــة األولمبيــة الدوليــة يشــملون األســماء المنزليــة مثــل
.Proctor & Gamble و Alibaba و Toyota و Visa و Airbnb و ca-Cola

يأتــي تقريــر االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال قبــل أقــل مــن ثاثــة 
4 فبرايــر. كانــت هنــاك دعــوات  أشــهر مــن افتتــاح األولمبيــاد فــي 
المســتهدفين،  والمذيعيــن  الرعــاة  مــع   ، للمقاطعــة  متكــررة 
بنقــل األلعــاب خــارج الصيــن.  الدوليــة  اللجنــة األولمبيــة  ويطالــب 
واحُتجــز محتجــون أيضــا فــي حفــل إضــاءة الشــعلة الشــهر الماضــي 

اليونــان. فــي 

أشــار بــورو ، الــذي نشــأ فــي أســتراليا ، إلــى موقــف زميلــه األســترالي 
المؤثــر  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب   ، كوتــس  جــون 

لبــاخ. القــوي  والحليــف 

قــال بــورو: “يضــع جــون األلعــاب األولمبيــة دائًمــا قبــل قضيــة حقــوق 
والعديــد  جــون  مثــل  أشــخاص  يفهــم  أن  نأمــل  “لكننــا  اإلنســان”. 
دول  فــي  يعيشــون  الذيــن  العالــم  حــول  اآلخريــن  األشــخاص  مــن 
ديمقراطيــة أنــه ليــس مــن المقبــول ببســاطة معاملــة الصيــن علــى 
أنهــا مجــرد دولــة أخــرى. … ال يمكــن للصيــن أن تعمــل فــي االقتصــاد 
العالمــي دون إجابــة علــى الجرائــم التــي يرتكبونهــا. النــاس مهمــون. 

للنــاس حقــوق.

ــادرات الســابقة مــن النشــطاء اجتمــع مــع الصمــت فــي  كانــت المب
الغالــب مــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة والمنظمــون الصينيــون الذيــن 

يجــرون حالًيــا أحداثًــا تجريبيــة لأللعــاب.

ســيلتيكس  بوســطن  فريــق  مــع  مركــز  وهــو   ،  Enes Kanter كان 
فــي الــدوري االميركــي للمحترفيــن ، واحــًدا مــن الرياضييــن القائــل 
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ــادرات الســابقة مــن النشــطاء اجتمــع مــع الصمــت فــي  كانــت المب
الغالــب مــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة والمنظمــون الصينيــون الذيــن 

يجــرون حالًيــا أحداثًــا تجريبيــة لأللعــاب.

ســيلتيكس  بوســطن  فريــق  مــع  مركــز  وهــو   ،  Enes Kanter كان 
فــي الــدوري االميركــي للمحترفيــن ، واحــًدا مــن الرياضييــن القائــل 
الذيــن تحدثــوا عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الصيــن ، واأللعــاب 
األولمبيــة ، واحتجــاز مــا ال يقــل عــن مليــون مــن األويغــور المســلمين 

ــة األخــرى فــي غــرب الصيــن. ــات العرقي واألقلي

ــة ، قــد وصــف الزعيــم الصينــي  ــر ، وهــو مســلم مــن أصــول تركي كانت
شــي جيــن بينــغ بأنــه “دكتاتــور وحشــي” وانتقــد حقــوق اإلنســان فــي 

أنحــاء واســعة مــن الصيــن.

تــم إلغــاء ألعــاب ســلتيك فــي وقــت الحــق فــي الصيــن ، وهــي ضربــة 
للرابطــة الوطنيــة لكــرة الســلة التــي تجنــي ماييــن الــدوالرات مــن 

الصيــن.

باســتخدام الوبــاء كأســاس منطقــي ، يخطــط المنظمــون واللجنــة 
مــع  مطلًقــا  التســامح  عــدم  سياســة  لتنفيــذ  الدوليــة  األولمبيــة 
COVID-19 والتــي ســتخنق أيًضــا الوصــول غيــر المقيــد إلــى وســائل 

اإلعــام خــال األلعــاب األولمبيــة.

 – للدخــول  التطعيــم  تلقــي  بكيــن  فــي  المشــاركين  علــى  ســيتعين 
اليومــي.  لاختبــار  وإخضاعهــم   – يوًمــا   21 لمــدة  الصحــي  الحجــر  أو 
تقييــد  شــأنها  مــن  مغلقــة”  “حلقــة  بـــ  الصحفييــن  إحاطــة  ســيتم 
الحركــة. ســتكون اإلجــراءات أكثــر صرامــة مــن البروتوكــوالت الخاصــة 
بأولمبيــاد طوكيــو التــي اكتملــت لتوهــا ، والتــي ســمحت بحريــة الحركة 
فــي جميــع أنحــاء البــاد بعــد فتــرة الحجــر الصحــي التــي اســتمرت 14 

ــا. يوًم

فــي األســبوع الماضــي ، نشــر نــادي المراســلين األجانــب الصينــي فــي 
بكيــن قائمــة مــن 31 نقطــة للمخــاوف بشــأن وصــول وســائل اإلعــام 

لأللعاب.

“علــى مــدار العــام الماضــي ، عرقلــت الصحافــة األجنبيــة باســتمرار 
فــي تغطيتهــا لاســتعدادات لأللعــاب األولمبيــة الشــتوية ، ورفضــت 
حضــور األحــداث الروتينيــة ، وُمنعــت مــن زيــارة األماكــن الرياضيــة فــي 
الصيــن. … مثــل هــذا الســلوك يفشــل فــي دعــم األولمبيــاد الخاصــة 
باللجنــة األولمبيــة الدوليــة. الميثــاق ، حيــث تتطلــب القاعــدة 48 مــن 
اللجنــة اتخــاذ “جميــع الخطــوات الازمــة لضمــان التغطيــة الكاملــة 
مــن قبــل وســائل اإلعــام المختلفــة وأوســع جمهــور ممكــن فــي 

العالــم لأللعــاب”. وردت حكومــة الواليــات المتحــدة علــى البيــان.

برايــس  نيــك   ، األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
، فــي إفــادة مقــررة: “نحــث مســؤولي جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
علــى عــدم تقييــد حريــة التنقــل والوصــول للصحفييــن ، والتأكــد مــن 
فــي  ذلــك  فــي  بمــا   ، الكتابــة بحريــة  آمنيــن وقادريــن علــى  بقائهــم 

. للمعاقيــن”.  األولمبيــة  واأللعــاب  األولمبيــاد 

المرشــح  بقيــادة  الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  مــن  العديــد  اقتــرح 
قبــل  مــن  دبلوماســية  مقاطعــة  رومنــي  ميــت  الســابق  الرئاســي 
ــن بالحضــور ولكــن  ــات المتحــدة تســمح للرياضييــن األمريكيي الوالي

األمريكيــة. الحكومــة  لموظفــي  ليــس 

حتــى بــدون مقاطعــة ، ســتحد قيــود كوفيــد 19- بشــدة مــن يدخــل 
الصيــن.

فــي مواجهــة انتقــادات بشــأن إقامــة األلعــاب فــي الصيــن ، قالــت 
وليــس  الرياضــة  هــو  فقــط  العمــل  إن  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة 
السياســة. تتمتــع اللجنــة األولمبيــة الدوليــة بمقعــد مراقــب فــي 

المتحــدة. األمــم 

تحــدث رئيــس اللجنــة األولمبيــة الدوليــة بــاخ عــن جهــوده للجمــع 
بيــن الكوريتيــن خــال دورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية لعــام 2018 
فــي بيونغتشــانغ ، كوريــا الجنوبيــة. فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام 
زار هيروشــيما ، مســتخدمًا المدينــة التــي تعرضــت للقصــف لربــط 
يتحــدث  مــا  غالًبــا  العالمــي.  بالســام  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة 

أنصــاره عــن بــاخ كمرشــح لجائــزة نوبــل.

وقــال بــاخ إن األولمبيــاد يجــب أن تكــون “أرًضــا محايــدة” رغــم أن 
الميثــاق األولمبــي كمــا يقــول إن الهــدف هــو تعزيــز “مجتمــع مســالم 

يهتــم بالحفــاظ علــى كرامــة اإلنســان”.

منحــت الصيــن علــى مضــض وعــود بالوصــول غيــر المقيــد إلــى حــد 
 ، 2008 فــي بكيــن  لــدورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة لعــام  كبيــر 
تحــت ضغــط مــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة. إنهــا مختلفــة 180 درجــة 

هــذه المــرة.

قــال مــؤرخ الرياضــة الصينــي شــو غووكــي لوكالــة أسوشــييتد بــرس 
فــي مقابلــة أجريــت معــه مؤخــًرا: “فــي عــام 2022 ، ال تهتــم )الصيــن( 

حًقــا بمــا يفكــر فيــه بقيــة العالــم بشــأنه”.

“اآلن تبــذل قصــارى جهدهــا إلخبــار العالــم بنواياهــا. إذا لــم يســتمع 
العالــم ، فليكــن”.
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بانكسي الصيني: ال تفقد 
األمل، سيأتي الضوء

بقلم/ نورمان عبد الرشيد، 2021.10.28

رسام الكاريكاتير المنشق الصيني باديوكاو يقف أمام 
خمسة ملصقات صنعها احتجاجًا على دورة األلعاب األولمبية 

الشتوية في بكين لعام 2022، في مؤتمر منتدى الحرية في أوسلو 
في ميامي، فلوريدا، 4 أكتوبر 2021.

يناقش الفنان المنشق باديوكاو مشروعه األخير لدعم األويغور.

سياســي  كاريكاتيــر  ورســام  منشــق  فنــان  وهــو  باديــوكاو،  ُيعــرف 
بانكســي  بإســم  أســتراليا،  فــي  يعيــش  صينــي  حقوقــي  وناشــط 
الصينــي. فنــان الشــارع والناشــط السياســي المقيــم فــي المملكــة 
المتحــدة، والــذي لــم يتــم تأكيــد إســمه الحقيقي وهويته. ولــد باديوكاو 
فــي شــنغهاي عــام 1986، ودرس القانــون فــي جامعــة محليــة، لكنــه 
أصيــب بخيبــة أمــل مــن الصيــن بعــد مشــاهدة فيلــم وثائقــي عــن 
ميــدان تيانانميــن فــي مســكنه. فــي عــام 2009، غــادر موطنه للدراســة 
فــي أســتراليا. اكتســب باديــوكاو، وهــو إســم مســتعار، ســمعة ســيئة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم فضــًا عــن غضــب بكيــن بســبب صــوره 
الجــذاب  غيــر  ورســمه  كونــغ  هونــغ  فــي  المتظاهريــن  الحتجاجــات 
الحالــي  الرئيــس  ذلــك  فــي  بمــا  الصينــي،  الشــيوعي  الحــزب  لقــادة 
شــي جيــن بينــغ. يتضمــن أحــد مشــاريع باديــوكاو األخيــرة مناصــرة 
األويغــور، وهــم مســلمون مضطهــدون فــي تركســتان الشــرقية التــي 
تقــع بشــمال غــرب الصيــن. تحدثــت المراســلة نورمــان عبــد الرشــيد 
فــي إذاعــة آســيا الحــرة قســم األويغــور مــع باديــوكاو حــول أحــدث 
مســاعيه الفنيــة التــي شــملت حقــوق اإلنســان لألويغــور واألحذيــة 

.)NBA( الرياضيــة واإلتحــاد الوطنــي لكــرة الســلة

إذاعة آسيا الحرة: أخبرنا عن نفسك.

 باديــوكاو: إســمي باديــوكاو. أنــا فنــان صينــي المولــد وأعيــش اآلن 
فــي أســتراليا. ويركــز فّنــي علــى إنتهــاكات الصيــن لحقــوق اإلنســان 
العالــم. هــذه فرصــة  أنحــاء  فــي جميــع  ومعــارك حقــوق اإلنســان 
عظيمــة. إنــه تعــاون بينــي وبيــن نجــم الــدوري االميركــي للمحترفيــن 
إينيــس كانتــر. حيــث علــم عنــي مــن صديــق مشــترك وقــرر أننــي يمكــن 

أن أكــون فنانــًا مثاليــًا للتعــاون معــه فــي هــذا المشــروع.

إذاعــة آســيا الحــرة: مــا هــو تعاونــك األخيــر مــع إينيــس كانتــر، العــب 
األميركــي  الــدوري  فــي  ســلتكس  بوســطن  لفريــق  سويســري 

؟ فيــن للمحتر

العثــور علــى منصــة  أنــه مــن المهــم جــدًا  باديــوكاو: نعلــم جميعــًا 
يمكــن للنــاس فــي الغــرب اإلرتبــاط بهــا، وقــد وفــرت لــي إحــدى ماعــب 
كفنــان  لــي  الذهبيــة  الفرصــة  هــذه  للمحترفيــن  األميركــي  الــدوري 
لنقــل الرســالة عبــر فنــي. لذلــك، هــذا التعــاون فــي الواقــع هــو شــيء 

أســعى إليــه دائمــًا. لذلــك كان نجــم الــدوري األميركــي للمحترفيــن 
إينيــس يرتــدي ثاثــة أزواج مــن األحذيــة التــي صممتهــا ورســمتها، 
والتــي كانــت تحمــل هــذه الرســالة القويــة للغايــة التــي تدعــو إلــى حريــة 
التبتييــن واألويغــور والصينييــن أيضــًا. لذلــك بــدأ المشــروع بالفعــل 
مــن قبــل الرياضييــن. لقــد وجدنــي عــن طريــق صديــق مشــترك حيــث 
حذائــه  علــى  مصغــر  معــرض  مثــل  معــرض  إلقامــة  يخطــط  كان 
أثنــاء لعبــه وأراد أن يــدرك العالــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد األويغــور فــي الصيــن. لــذا فــإن الفــن يتأثــر بشــكل 
كبيــر بالمرجــع الــذي تــم تســريبه مــن الصيــن، والــذي يوضــح كيــف 
يتعــرض األويغــور أو الســجناء أو النــاس بشــكل عــام لهــذه الجريمــة 

المعاديــة لإلنســانية.

 مــن الواضــح أن علــم تركســتان الشــرقية مميــز ولــون هــذا العلــم 
العــام  فــي  الحــذاء.  علــى  الفنــي  العمــل  هــذا  فــي  أيضــًا  يظهــر 
الماضــي، تــم تســريب هــذه اللقطــات مــن الصيــن والتــي تُظهــر نقــل 
أو  اإلعتقــال  إلــى معســكرات  بالقطــارات  األويغــور  مــن  أشــخاص 
الســجون فــي الصيــن. ومــن الصعــب جــدًا مشــاهدة اللقطــات ألنهــا 
وحشــية جــدًا لدرجــة أننــا نــرى العشــرات مــن األويغــور ُيجبــرون علــى 
الجلــوس علــى األرض، وأيديهــم مقيــدة مــن الخلــف مــع وضــع غطــاء 
علــى رؤوســهم. لذلــك تتــم اإلشــارة إلــى هــذه الصــورة بالــذات فــي 

التصميــم علــى الحــذاء.

لكننــي أعتقــد أنــه مــن المهــم جــدًا أن نــرى األمــل بعيــدًا عــن هــذا 
لذلــك  المســتقبل.  فــي  المعركــة  نــرى  أن  يجــب  القاســي.  الواقــع 
اســتعرت صــورة كوميديــة مشــهورة جــدًا تشــبه ســوبرمان يتحــرر 
غيــرت  لكننــي  الشــائكة،  واألســاك  والساســل  األغــال  مــن 
ســوبرمان بعلــم األويغــور الــذي يرمــز إلــى قــوة مجتمعكــم ويرمــز إلــى 

مجتمعكــم. أمــل 

 أريــد أيضــًا أن أوضــح هــذه الرســالة أننــا نريــد تحريــر المجتمــع مــن 
ــة  ــادة جماعي ــم أن هنــاك إب ــد أن يعــرف العال إضطهــاد الصيــن، ونري
تحــرش  وهنــاك  الصينيــة،  الحكومــة  بقيــادة  الصيــن.  فــي  تحــدث 
جنســي ضمــن معســكرات اإلبــادة الجماعيــة واإلعتقــال، وإغتصــاب 
وعمــل قســري منهجــي فــي مجتمعــات األويغــور فــي جميــع أنحــاء 
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الســبب  هــو  هــذا  لذلــك،  األخــرى.  الجرائــم  مــن  والعديــد  الصيــن، 
الفــن. هــذا  وراء  والدافــع 

إذاعة آسيا الحرة: ما هي رسالتك للرياضيين والمؤثرين اآلخرين؟

باديــوكاو: أواًل، أود أن أبــدي إعجابــي بإينيــس كانتــر لحملتــه الشــجاعة 
للغايــة، ألنــه فــي الواقــع يخاطــر كثيــرًا بمــا فــي ذلــك حياتــه المهنيــة 
فــي الدفــاع عــن األويغــور، ومــن أجــل التبتييــن، ومــن أجــل الشــعب 
ــرى  ــا اليــوم. حيــث ن ــادر فــي عالمن ــر عــادي ون الصينــي. هــذا شــيء غي
يركعــون  جميعــًا  البــوب    ونجــوم  ورياضييننــا  ونجومنــا  مشــاهيرنا 
كيــف  هــو  فيــه  يفكــرون  مــا  الصينيــة، وكل  يتملقــون األســواق  أو 
يمكنهــم أن يصبحــوا أغنيــاء مــن هــذه “الكعكــة ‘’ المربحــة تحــت 
حريــة  علــى  قدرتهــم  مــن  يحــد  ممــا  الصينيــة،  الحكومــة  إشــراف 
التعبيــر. وقــد اختــاروا أن يكونــوا متواطئيــن مــع هــذه الجريمــة، وهــو 

 للغايــة.
ٍ
أمــر مخــز

 آمــل حقــًا أن نرســل مــن خــال حملتنــا رســالة واضحــة جــدًا مفادهــا 
أنــه بصفتنــا مشــاهير ونجــوم، هنــاك أشــياء أكثــر أهميــة بكثيــر مــن 
مجــرد كســب المــال أو الترفيــه عــن النــاس. ولديهــم القــدرة علــى 
التأثيــر، لذلــك يجــب أن يتحملــوا أيضــًا مســؤولية التمســك بأهــم 
الصينيــة  الحكومــة  مثــل  المنتهكيــن  إليقــاف  اإلنســانية  القيــم 

.
ٍ
بصــوت عــال

 أعتقــد أن هنــاك إمكانيــة لمزيــد مــن هــذا النــوع مــن الحمــات فــي 
المســتقبل. كمــا قلــت، إذا تمكنــا مــن إيقــاظ المزيــد مــن النــاس 

الحمــات  مــن  النــوع  هــذا  يدعمــون  النــاس  مــن  المزيــد  وجعــل 
مــن  الكثيــر  كان  األيــام  مــن  يــوم  وفــي  رائعــًا،  ذلــك  فســيكون 
المشــاهير، بمــا فــي ذلــك نجــوم الســينما والمغنيــن، مهتميــن حقــًا 
بحقــوق اإلنســان. كانــوا يدافعــون عــن التبتييــن فــي الســبعينيات 
والثمانينيــات. ولكــن بطريقــة أصبحــت الصيــن أقــوى، وســتخدمت 
ــر مــن عقــول النــاس وروحهــم ومبادئهــم،  إقتصادهــا إلفســاد الكثي

فإننــي آمــل أن يتغيــر هــذا قريبــًا.

إذاعة آسيا الحرة: ما هي رسالتك لألويغور؟

باديــوكاو: أريــد أن أقــول إنــه كفنــان مــن أصــل صينــي، فأنــا آســف 
حقــًا لكــم كشــعب وثقافــة تمــر بهــذه اإلبــادة الجماعيــة، وأنــا بصفتــي 
مــع  المســتقبل  فــي  للمســاعدة  المزيــد  أفعــل  أن  أريــد  صينــي 
الجميــع بموهبتــي وفنــي وقوتــي. أرجــو أن تبقــون أقويــاء وتحافظــون 
علــى األمــل حيــًا، ألننــي متأكــد مــن أن الحريــة ســتعود إلــى شــعب 
األويغــور فــي يــوم مــن األيــام. وإذا أراد األويغــور بحلــول ذلــك الوقــت 
أن يكــون لهــم وطنهــم الخــاص، وأن يكــون لهــم مجتمعهــم الخــاص، 
لــذا ال تفقــدوا األمــل، ســيأتي  فســأدعم هــذه الحركــة حقــًا أيضــًا. 

الضــوء. 

بقلم/ روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

 إحدى إبداعات باديوكاو تظهر شخصية تشبه سوبرمان مع رمز تركستان الشرقية، موطن األويغور على صدره، وعلى الحذاء 
الرياضي، في صورة غير مؤرخة. حقوق الصورة: باديوكاو
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يادة نفوذها في العالم من خالل استغالل الموارد التي نهبتها من تركستان الشرقية  تعمل الصين على ز

باإلضافة إلى ارتكاب اإلبادة الجماعية ضد األويغور.
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https://arabi21.com/story/1400263/HRW

https://turkistantimes.com/ar/news-15389.html 

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

https://www.breitbart.com/asia

https://www.uyghurcongress.org/en

https://www.emaratalyoum.com

/mshreqnews.net/world-news/37076//:

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