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تركيا و42 دولة تدين إنتهاكات الصين بحق األويغور

فــي بيــان مشــترك أصــدره ممثلــو تلــك الــدول الدائميــن عقــب اجتمــاع فــي اللجنــة 
ــة  ــؤون االجتماعي ــة بالش ــدة المعني ــم المتح ــة لألم ــة العام ــة للجمعي ــة التابع الثالث

ــم. ــي العال ــة ف ــانية والثقافي واإلنس

ــعة  ــة الواس ــة الصيني ــاكات الحكوم ــس، انته ــرى، الخمي ــة أخ ــا و42 دول ــت تركي أدان
النطــاق لحقــوق اإلنســان ضــد أقليــة أتــراك األويغــور المســلمة فــي إقليــم شــينجيانغ 

ــرقية(. ــتان الش )تركس

جــاء ذلــك فــي بيــان مشــترك أصــدره ممثلــو تلــك الــدول الدائميــن عقــب اجتماعهــم 
ــؤون  ــي بالش ــي تعن ــدة الت ــم المتح ــة لألم ــة العام ــة للجمعي ــة التابع ــة الثالث ــي اللجن ف

ــم. ــي دول العال ــة ف ــانية والثقافي ــة واإلنس االجتماعي

نيويورك/ محمد طارق/ األناضول، 21.10.2021
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ووقــع علــى البيــان الــذي حصلــت األناضــول علــى نســخة منــه، كل 
وأســتراليا،  وفرنســا،  وبريطانيــا،  المتحــدة،  والواليــات  تركيــا،  مــن 
والنمســا، وبلجيــكا، وبلغاريــا، وكنــدا، وكرواتيــا، وجمهوريــة التشــيك، 
ــدا، وألمانيــا، وهنــدوراس،  والدنمــارك، وإســتونيا، وإســواتيني، وفنلن

وأيســلندا، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، واليابــان.

كمــا وقعــت عليــه والبانيــا، والتفيــا، وليبيريــا، وليختنشــتاين، وليتوانيــا، 
ولوكســمبورغ، وجــزر مارشــال، وموناكــو، والجبــل األســود، ونــاورو، 
وهولنــدا، ونيوزيلنــدا، ومقدونيــا الشــمالية، والنرويــج، وبــاالو، وبولنــدا، 
وإســبانيا،  وســلوفينيا،  وســلوفاكيا،  مارينــو،  وســان  والبرتغــال، 

والســويد”.

وأعــرب ممثلــو الــدول األعضــاء فــي هــذا البيــان عــن “القلــق بشــكل 
ــي فــي إقليــم شــينجيانغ”. خــاص بشــأن الوضــع الحال

وقــال البيــان: “تشــير تقاريــر ذات مصداقيــة إلــى وجــود شــبكة كبيــرة 
مــن معســكرات إعــادة التثقيــف السياســي حيــث تــم اعتقــال أكثــر مــن 

مليــون شــخص بشــكل تعســفي”.

وأضــاف: “لقــد اطلعنــا علــى عــدد متزايــد مــن التقاريــر عــن انتهــاكات 
منهجيــة واســعة النطــاق لحقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك التقاريــر 

43 دولــة عــن قلقهــا إزاء  21/10/2021م أعربــت  فــي اجتمــاع اللجنــة 
االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األويغــور فــي شــينجيانج )تركســتان 
الشــرقية( وطالبــت بكيــن بضمــان االحتــرام الكامــل لحقــوق هــذه 
الســفير  تــاه  الــدول  لهــذه  مشــترك  بيــان  فــي  وذلــك  األقليــة؛ 
بالســماح  الصيــن  البيــان  وطالــب  رفييــر،  دى  نيكــوال  الفسرنســي 
فــورا وبــدون عوائــق أن يصــل لشــينجيانج مراقبــون مســتقلون بمــن 
فيهــم المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة، وأشــار 
البيــان لمعســكرات االعتقــال التــي يحتجــز فيهــا تعســفيا أكثــر مــن 
مليــون شــخص ترتكــب ضدهــم أعمــال جنســى وتعذيــب وعمليــات 
تعقيــم وفصــل قســرى لألطفــال عــن ذويهــم، فضــا عــن انتهــاكات 
ممنهجــة وقيــود صارمــة علــى الحريــة الدينيــة. وقــد رفــض الســفير 
الصينــى ذلــك معتبــرا أنهــا مؤامــرة تســتهدف إلحــاق األذى بالصيــن – 
المؤذيــة أصــا – مؤكــدا أن مــا ورد فــي البيــان اتهامــات ال أســاس لهــا.

التــي توثــق التعذيــب والعقوبــات القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة 
والتعقيــم القســري والعنــف الجنســي والفصــل القســري لألطفال”.

وأردف البيــان: “هنــاك قيــود صارمــة علــى حريــة الديــن أو المعتقــد 
ثقافــة  علــى  وكذلــك  والتعبيــر  الجمعيــات  وتكويــن  التنقــل  وحريــة 
األويغــور، وتســتمر المراقبــة الواســعة النطــاق بشــكل غير متناســب 

فــي اســتهداف األويغــور وأفــراد األقليــات األخــرى”.

فــوري  بوصــول  الســماح  إلــى  الصيــن،  الـــ43  الــدول  مندوبــو  ودعــا 
وهــادف وغيــر مقيــد إلــى شــينجيانغ للمراقبيــن المســتقلين، بمــا فــي 
ذلــك مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ومكتبهــا 

والمكلفيــن بواليــات اإلجــراءات الخاصــة ذات الصلــة”.

وحــث البيــان الصيــن، علــى “ضمــان االحتــرام الكامــل لســيادة القانــون 
فيمــا  والدولــي  الوطنــي  القانــون  بموجــب  بالتزاماتهــا  واالمتثــال 

يتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان”.

ــذي  ــذ 1949، تســيطر بكيــن علــى إقليــم “تركســتان الشــرقية”، ال ومن
يعــد موطــن األتــراك “األويغــور” المســلمين، وتطلــق عليــه اســم 

“شــينجيانغ”، أي “الحــدود الجديــدة”.

عذرا مسلمي تركستان الشرقية..
فنحن في عهد العرب الالأخالقية

د/ عز الدين الوردان ، كاتب متخصص في شؤون تركستان الشرقية

 اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة – وتعرف أيضا 
باسم اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية – واحدة من ست لجان 

رئيسية باألمم املتحدة تتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان والشؤون 
اإلنسانية وااالجتماعية التي تؤثر ىلع الشعوب يف العالم، تجتمع 

اللجنة يف أول أكتوبر من كل عام وتنهى عملها بنهاية نوفمبر.
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ــي التــي تصــدر فيهــا مجموعــة  ــى التوال ــة عل  وهــذه هــي الســنة الثالث
مــن الــدول بيانــا مماثــا ففــي عــام 2019 وقعــت علــى البيــان 23 دولــة 
وقرأتــه بريطانيــا، وفــى عــام 2020م وقعتــه 39 دولــة وقرأتــه ألمانيــا، 
الــدول التــي تديــن سياســات الصيــن فــي مجــال  ثــم فأعــداد  ومــن 
حقــوق اإلنســان فــي ازديــاد رغــم ضغــوط الصيــن الكبيــرة علــى الــدول 
الــدول  حضــور  كان  ولألســف  االنتقــادات،  هــذه  إليقــاف  األعضــاء 
اإلســامية والعربيــة فــي المشــهد مخزيــا باســتثناء توقيــع تركيــا 

ــان. ــى البي عل

مــا الــذي يدفــع حكومــات هــذه الــدول للدفــاع عــن سياســات الأخاقية 
واســتبعاد القواعــد القانونيــة الدوليــة والضوابــط القيميــة والدينيــة 
التــي تحــث علــى احتــرام اإلنســان وحرياتــه، مــا الــذي يدفعهــم لانحيــاز 
الطبيعــة  أنهــا  الشــك  والشــرعية؛  المبــادئ  مواجهــة  فــي  للقــوة 

االســتبدادية و تبنيهــم السياســات نفســها فــي بلدانهــم. وافتقــاد 
التــي  والقواعــد  المبــادىء  عــن مجموعــة  عبــارة  هــي  التــي  األخــاق 
تحــدد مــدى مائمــة الســلوك للقيــم الدينيــة واالجتماعيــة واإلنســانية 
علــى المســتوى المحلــى والعالمــى، فاحتــرام حقــوق اإلنســان إجمــاع 
محلــي ودولــي وفــى مختلــف األديــان ومبــدأ أخاقــي مشــترك ال خــاف 
عليــه علــى األقــل فــي حــده األدنــى حــق اإلنســان فــي الحيــاة والحريــة 

والعقيــدة.

أيها العرب، أخجلتم شعوبكم.  

  إنما األمم األخاق ما بقيت   *** فإن هُموا ذهبت أخاقهم ذهبوا 

وعذرا أهل تركستان الشرقية.
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بقلم/ ريبيكا رايت وإيفان واتسون وزاهد محمود وتوم بوث، 

تبدأ المداهمات بعد منتصف الليل.

وقــد ذهــب المئــات مــن ضبــاط الشــرطة المســلحين بالبنــادق إلــى 
منــازل األويغــور فــي تركســتان الشــرقية أقصــى غــرب الصيــن، وقاموا 
النــاس مــن منازلهــم، وقيــدوا أيديهــم وغطــوا رؤوســهم،  بإقتيــاد 
وهــددوا بإطــاق النــار عليهــم إذا قاومــوا، وفقــًا لمــا ذكــره محقــق 

.CNN ســابق بالشــرطة الصينيــة لشــبكة ســي إن إن

وقــال: أخذناهــم جميعــًا بالقــوة بيــن عشــية وضحاهــا. إذا كان هنــاك 
مئــات األشــخاص فــي منطقــة واحــدة، فعليــك أن تعتقــل كل هــؤالء 

األشــخاص.

طلــب المحقــق الســابق الــذي تحــول إلــى ُمبلــغ عــن المخالفــات أن 
يســمى بإســم جيانــغ فقــط لحمايــة أفــراد عائلتــه الذيــن بقــوا فــي 

الصيــن.

 فــي مقابلــة اســتمرت ثــاث ســاعات مــع شــبكة ســي إن إن، أجريــت 
فــي أوروبــا حيــث يعيــش اآلن فــي المنفــى، كشــف جيانــغ عــن تفاصيــل 
نــادرة حــول مــا وصفــه بحملــة تعذيــب ممنهجــة ضــد األويغــور فــي 
نظــام معســكرات اإلعتقــال فــي المنطقــة، حيــث تنفــي الصيــن هــذه 

اإلدعــاءات منــذ ســنوات.

ــن  ــغ متذكــرًا كيــف كان هــو وزمــاؤه يســتجوبون المعتقلي قــال جيان
فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للشــرطة: كنــت أركلهــم، وأضربهــم )حتــى 

يصابــوا بكدمــات ويتورمــون(. حتــى يركعــوا علــى األرض يبكــون.

خــال الفتــرة التــي قضاهــا فــي تركســتان الشــرقية، قــال جيانــغ إن كل 
معتقــل جديــد يتعــرض للضــرب أثنــاء عمليــة اإلســتجواب - بمــا فــي 
ذلــك الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن ال تتجــاوز أعمارهــم 14 عامــًا.

النمــر”  “كرســي  إلــى  باألصفــاد  النــاس  تقييــد  األســاليب  وشــملت 
المعدنــي أو الخشــبي - وهــي كراســي مصممــة لشــل حركــة المشــتبه 
بهم - وتعليق األشــخاص من الســقف، والعنف الجنســي، والصعق 
ــًا مــا ُيجبــرون  بالكهربــاء، واإليهــام بالغــرق.و قــال: إن الســجناء غالب

علــى البقــاء مســتيقظين أليــام، ويحرمــون مــن الطعــام والمــاء.

أن  حتــى  مختلفــة.  أســاليب  يســتخدم  شــخص  كل  جيانــغ:  قــال 

مستشار دونالد ترامب للصين يشير
بعضهم مجرد مرضى نفسيين..إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي
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سي إن إن/  5 أكتوبر 2021

بأقفــال.  حديديــة  ساســل  أو  تحطيــم،  عمــود  يســتخدم  البعــض 
كانــت الشــرطي يــدوس علــى وجــه المشــتبه بــه بحذائــه ويطلــب منــه 

اإلعتــراف.

وقــال جيانــغ إن المشــتبه بهــم متهمــون بإرتــكاب جرائــم إرهابيــة، 
لكنــه يعتقــد أنــه ال أحــد مــن هــؤالء المئــات مــن الســجناء الذيــن تــورط 

فــي اعتقالهــم ارتكــب جريمــة. قــال: إنهــم أنــاس عاديــون.

تايمــز” األمريكيــة، تقريــرا كشــف وثائــق حكوميــة صينيــة مســربة، 
“األويغــور”،  مــن  مســلم  لمليــون  بكيــن  قمــع  تفاصيــل  احتــوت 
الشــرقية.               بتركســتان  اعتقــال  فــي معســكرات  آخريــن  ومســلمين 

ــم  ــغ إن التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للشــرطة ل وقــال جيان
يتوقــف إال عندمــا يعتــرف المشــتبه بهــم. ثــم يتــم نقلهــم عــادة إلــى 
مرفــق آخــر، مثــل ســجن أو معســكر إعتقــال يديــره حــراس الســجن.

وقــد أظهــر جيانــغ لشــبكة ســي إن إن CNN زي الشــرطة الخــاص 
بــه مــن أجــل التحقــق مــن شــهادته، والوثائــق الرســمية، والصــور، 
نشــر  يمكــن  ال  والتــي  الصيــن،  فــي  وهويتــه  الفيديــو،  ومقاطــع 
معظمهــا لحمايــة هويتــه. قدمــت ســي إن إن أســئلة مفصلــة إلــى 

اآلن. حتــى  رد  دون  إتهاماتــه،  حــول  الصينيــة  الحكومــة 

مســتقل،  بشــكل  جيانــغ  مزاعــم  تأكيــد  إن  إن  ســي  تســتطيع  ال   
لكــن التفاصيــل المتعــددة لذكرياتــه تعكــس تجــارب ضحيتيــن مــن 
األويغــور كانــت ســي إن إن قــد أجــرت مقابــات معهمــا لهــذا التقريــر. 
المعســكرات  نظــام  فــي  ســابقًا  ســجينًا   50 مــن  أكثــر  قــدم  كمــا 
شــهادة لمنظمــة العفــو الدوليــة بخصــوص تقريــر مــن 160 صفحــة 
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اإلعتقــال  حــرب:  فــي  أعــداء  كنــا  “كمــا  بعنــوان،  يونيــو  فــي  صــدر 
فــي  المســلمين  واضطهــاد  والتعذيــب،  الصيــن،  فــي  الجماعــي 

الشــرقية”. تركســتان 

 تقــدر وزارة الخارجيــة األمريكيــة أن نحــو مــا يقــدر ب 2 مليــون مــن 
األويغــور وأقليــات عرقيــة أخــرى قــد تــم احتجازهــم فــي معســكرات 
اإلعتقــال فــي تركســتان الشــرقية منــذ عــام 2017. وتقــول الصيــن إن 
المعســكرات مهنيــة، وتهــدف إلــى مكافحــة اإلرهــاب واإلنفصاليــة، 
وقــد نفــت كثيــرًا اإلتهامــات بإنتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي تركســتان 

الشــرقية.

قــال جــاو ليجيــان، المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة الصينيــة، خــال 
باإلبــادة  يســمى  مــا  أن  أكــرر  أن  “أريــد  يونيــو  فــي  صحفــي  مؤتمــر 
ليــس ســوى إشــاعة مدعومــة  الشــرقية  فــي تركســتان  الجماعيــة 

صريحــة”. وكذبــة  خفيــة  بدوافــع 

 وقــدم ســلطات شــينجيانغ يــوم األربعــاء، رجــًا فــي مؤتمــر صحفــي 
قالــوا إنــه معتقــل ســابق، ونفــى وجــود تعذيــب فــي المعســكرات، 
ــم يتضــح مــا إذا  ووصــف هــذه المزاعــم بأنهــا “أكاذيــب مطلقــة”. ول

كان يتحــدث تحــت اإلكــراه.

الجميع بحاجة إلى الوصول إلى الهدف

 فــي المــرة األولــى التــي تــم فيهــا ذهــاب جيانغ إلى تركســتان الشــرقية، 
قــال إنــه كان حريصــًا علــى الســفر إلــى هنــاك للمســاعدة فــي هزيمــة 
تهديــد إرهابــي قيــل لــه إنــه قــد يهــدد بــاده. كمــا كان حريصــًا أيضــًا 

علــى الترقيــة بعــد أن أمضــى أكثــر مــن 10 ســنوات فــي الشــرطة.

القــوات  أن  وأخبــره  المنصــب،  تولــي  منــه  طلــب  رئيســه  إن  قــال 
جميعــًا. قتلهــم  ويجــب  األم.  الوطــن  تقســيم  تريــد  اإلنفصاليــة 

 قــال جيانــغ إنــه قــد ذهــب ثــاث أو أربــع مــرات مــن منصبــه المعتــاد 
فــي الصيــن للعمــل فــي عــدة مناطــق فــي تركســتان الشــرقية خــال 
ذروة حملــة مكافحــة اإلرهــاب التــي شــنتها الصيــن “الضربــة القويــة”.

شــجعت حملــة “الضربــة القويــة”، التــي ُأطلقــت فــي عــام 2014، علــى 
برنامــج إعتقــال جماعــي لألقليــات العرقيــة فــي المنطقــة، والذيــن 
“إرتــداء  لمجــرد  اعتقــال  معســكر  أو  ســجن  إلــى  إرســالهم  يمكــن 
الحجــاب” أو “إطــاق لحيــة طويلــة” أو إنجــاب العديــد مــن األطفــال.

توجيــه رســمي  مــع  وثيقــة  إن  إن  علــى شــبكة ســي  جيانــغ  عــرض   
صــادر عــن بكيــن فــي عــام 2015، لدعــوة مقاطعــات الصيــن األخــرى 
ــاد “لنقــل روح التعليمــات  ــى مكافحــة اإلرهــاب فــي الب لإلنضمــام إل
الهامــة لألميــن العــام شــي جيــن بينــغ عنــد اإلســتماع إلــى التقريــر عــن 

أعمــال مكافحــة اإلرهــاب”.

مــن  شــرطة  مســاعد   150.000 تعييــن  تــم  أنــه  جيانــغ  إخبــار  تــم 
مقاطعــات حــول الصيــن فــي إطــار خطــة تســمى “إغاثــة شــينجيانغ”، 
وهــو برنامــج شــجع المقاطعــات األخــرى فــي الصيــن علــى تقديــم 
المســاعدة لمناطــق تركســتان الشــرقية، بمــا فــي ذلــك مــوارد األمــن 
ــة، قــال  ــة المالي ــة مــن الناحي العــام. كانــت التعيينــات المؤقتــة مجزي
جيانــغ إنــه حصــل علــى ضعــف راتبــه العــادي ومزايــا أخــرى أثنــاء ذهابــه 

إلــى تركســتان الشــرقية.

لكــن ســرعان مــا أصيــب جيانــغ بخيبــة أمــل مــن وظيفتــه الجديــدة - 

والغــرض مــن الحملــة.

وقــال: لقــد فوجئــت عندمــا ذهبــت ألول مــرة. كانــت هنــاك عمليــات 
المطاعــم  مــن  العديــد  إغــاق  تــم  مــكان.  كل  فــي  أمنيــة  تفتيــش 

المجتمــع. علــى  للغايــة  الحملــة شــديدة  كانــت  واألماكــن. 

وضحاهــا،  عشــية  بيــن  جــرت  التــي  الروتينيــة  العمليــات  خــال   
قــال جيانــغ إنــه يتــم إعطاؤهــم قوائــم بأســماء األشــخاص الذيــن 
بالحصــص  للوفــاء  األوامــر  مــن  كجــزء  بإحتجازهــم،  ســيقومون 

ســيحتجزونهم. الذيــن  األويغــور  ألعــداد  الرســمية 

إلــى  يحتــاج  الجميــع  نظــام.  ولــه  وقــال جيانــغ: كل شــيء مخطــط 
هــدف. تحقيــق 

إذا قــاوم أحــد لإلعتقــال، فــإن ضبــاط الشــرطة يضعــون البندقيــة علــى 
رأســه ويقولــون: ال تتحــرك، إذا تحركــت، فســوف تُقَتــل.

وقــال: إن فرقــًا مــن ضبــاط الشــرطة تقــوم أيضــًا بتفتيــش منــازل 
والهواتــف  الكمبيوتــر  أجهــزة  مــن  البيانــات  وتحميــل  األشــخاص 

بهــم. الخاصــة 

كان التكتيــك اآلخــر يتمثــل فــي إســتخدام لجنــة الحــي فــي المنطقــة 
لدعــوة الســكان المحلييــن معــًا لعقــد إجتمــاع مــع رئيــس القريــة، 

قبــل إعتقالهــم بشــكل جماعــي.

المســؤولين  إن  وقــال  قتــال”،  “فتــرة  بأنــه  الوقــت  جيانــغ  ووصــف 
عاملــوا تركســتان الشــرقية علــى أنهــا منطقــة حــرب، وقيــل لضبــاط 

الشــرطة أن األويغــور هــم أعــداء الدولــة.

ألــف مــن   900 إنــه مــن المعــروف بيــن ضبــاط الشــرطة أن  وقــال 
األويغــور واألقليــات العرقيــة األخــرى قــد اعتقلــوا فــي المنطقــة فــي 

عــام واحــد.

قال جيانغ: إنه إذا عارض العملية، لكان قد تم إعتقاله أيضًا.

البعض مجرد مضطربين نفسيًا

التابعــة  االحتجــاز  مراكــز  داخــل  الرئيســي  الهــدف  إن  جيانــغ:  وقــال 
للشــرطة هــو إنتــزاع إعترافــات مــن المعتقليــن، حيــث أن التعذيــب 
الجنســي أحــد األســاليب. إذا كنــت تريــد أن يعتــرف النــاس، فعليــك 
إســتخدام العصــا الكهربائيــة مــع رأســين حادتيــن. كنــا نربــط ســلكين 

قال جيانغ إنه ذهب إلى تركستان الشرقية ثالث أو أربع 
مرات من منصبه املعتاد يف مركز للشرطة يف الصين. وكان العمل 

قصير األجل مدفوع األجر.
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كهربائييــن علــى األطــراف ونضــع األســاك علــى أعضائهــم التناســلية 
أثنــاء تقييــد الشــخص.

 واعتــرف بأنــه اضطــر غالبــًا إلــى لعــب دور “الشــرطي الســيئ” أثنــاء 
اإلســتجواب، لكنــه قــال إنــه تجنــب أســوأ أعمــال العنــف، علــى عكــس 

بعــض زمائــه.

قــال: بعــض النــاس يــرون هــذا علــى أنــه عملهــم، والبعــض اآلخــر 
نفســيًا. مضطربيــن  مجــرد 

مــن  والتجــرد  للتعذيــب  الشــائعة  اإلجــراءات  أحــد  إن  وقــال جيانــغ: 
وإســاءة  بإغتصــاب  الســجناء  الحــراس  يأمــر  أن  هــو  اإلنســانية 

الجــدد. الذكــور  النــزالء  معاملــة 

 قــال عبــد الولــي أيــوب، الباحــث األويغــوري البالــغ مــن العمــر 48 عامــًا 
مــن تركســتان الشــرقية، إنــه احُتجــز فــي 19 أغســطس 2013، عندمــا 
اعتقلتــه الشــرطة فــي روضــة أطفــال األويغــور التــي افتتحهــا لتعليــم 
الصغــار لغتهــم األم. ثــم اقتــادوه إلــى منزلــه المجــاور، الــذي قــال إنــه 

كان محاطــًا بالشــرطة حامليــن البنــادق.

 فــي أول ليلــة لــه فــي مركــز احتجــاز للشــرطة فــي مدينــة كاشــغر، قــال 
أيــوب إنــه تعــرض لإلغتصــاب الجماعــي مــن قبــل أكثــر مــن عشــرة 
ســجناء صينييــن، تــم توجيههــم للقيــام بذلــك مــن قبــل ثاثــة أو أربعــة 

حــراس ســجن شــهدوا اإلعتــداء أيضــًا. 

وأضــاف: طلــب منــي حــراس الســجن خلــع مابســي الداخليــة قبــل أن 
يطلبــوا منــي اإلنحنــاء. وكنــت أقــول باكيــًا: ال تفعــل هــذا. مــن فضلــك 

ال تفعــل هــذا.

وقــال أيــوب:  إنــه فقــد وعيــه أثنــاء اإلعتــداء عليــه واســتيقظ محاطــًا 
بالقــيء والبــول الخــاص بــه.

قــال أيــوب: رأيــت الذبــاب، يطيــر حولــي. وجــدت أن الذبــاب أفضــل منــي. 
ألنــه ال يمكــن ألحــد أن يعذبهــم، وال يمكــن ألحــد أن يغتصبهــم.

ضعيــف  إنــه  ويقولــون  علــي،  يضحكــون  الرجــال  هــؤالء  كان  قــال: 
للغايــة. ســمعت تلــك الكلمــات. إن اإلذالل اســتمر فــي اليــوم التالــي، 

عندمــا ســأله حــراس الســجن: هــل قضيــت وقتــًا ممتعــًا؟

معســكر  إلــى  للشــرطة  التابــع  االحتجــاز  مركــز  مــن  نُقــل  إنــه  قــال 
بعــد   ،2014 نوفمبــر   20 فــي  النهايــة  فــي  ســراحه  وُأطلــق  إعتقــال، 
إجبــاره علــى اإلعتــراف بجريمــة “جمــع األمــوال بشــكل غيــر قانونــي”.

المنطقــة،  فــي  األوســع  القمــع  حملــة  قبــل  احتجــازه  فتــرة  جــاءت 
لقمــع  المســتخدمة  المزعومــة  األســاليب  بعــض  تعكــس  لكنهــا 
األقليــات العرقيــة التــي اشــتكى األويغــور منهــا لســنوات. وتنتظــر 

أيــوب. ســي إن إن ردًا مــن الحكومــة الصينيــة حــول شــهادة 

أيــوب يعلــم  يــزال  النرويــج اآلن، وال  أيــوب فــي  الولــي  يعيــش عبــد 
ويكتــب أيضــًا كتبــًا باللغــة األويغوريــة لألطفــال فــي محاولــة للحفــاظ 
علــى ثقافتــه علــى قيــد الحيــاة. لكنــه يقــول إن صدمــة تعذيبــه ســتبقى 

معــه إلــى األبــد. وقــال: إنهــا الندبــة فــي قلبــي، لــن أنســى أبــدًا.

قاموا بتعليقنا وضربنا

مــن  أيضــًا  يكافــح  اآلن،  فــي هولنــدا  يعيــش  الــذي  علــي،  بــك  عمــر 
المعســكر. نظــام  داخــل  تجاربــه 

األلــم  لــن يختفــي  إن:  إن  )45 عامــًا( لشــبكة ســي  بــك علــي  وقــال 
والمعانــاة التــي عانينــا منهــا فــي المعســكر ولــن تتــرك أذهاننــا أبــدًا.

ولــد عمــر بــك علــي فــي تركســتان الشــرقية ألم أويغوريــة وأب قازاقي، 
وانتقــل إلــى قازاقســتان حيــث حصــل علــى الجنســية فــي عــام 2006. 
خــال رحلــة عمــل إلــى تركســتان الشــرقية، قــال إنــه اعُتقــل فــي 26 
مــارس 2017، ثــم بعــد ذلــك بأســبوع تــم إســتجوابه وتعذيبــه لمــدة 

أربعــة أيــام وليــال فــي قبــو لمركــز الشــرطة فــي مدينــة قرامــاي.

بــك علــي: »وضعونــي علــى كرســي نمــر«. “وقامــوا بتعليقنــا  قــال 
وضربنــا علــى فخذنــا، وعلــى الوركيــن بمشــاعل خشــبية، وبســوط 
مــن حديــد. إن الشــرطة حاولــت إجبــاره علــى اإلعتــراف بدعــم اإلرهــاب، 

وأمضــى األشــهر الثمانيــة التاليــة فــي معســكرات اإلعتقــال.

قــال بــك علــي: “عندمــا وضعــوا الساســل علــى ســاقي فــي المــرة 
األولــى، فهمــت علــى الفــور أننــي ســادخل إلــى الجحيــم. إن الساســل 
الثقيلــة كانــت مربوطــة بأيــدي وأقــدام الســجناء، ممــا أجبرهــم علــى 

البقــاء منحنيــن، حتــى وهــم نائمــون.

قــال: إنــه فقــد حوالــي نصــف وزن جســده خــال فتــرة وجــوده هنــاك، 
قائــًا إنــه بــدا مثــل الهيــكل العظمــي عندمــا خــرج.

رجــل  ألننــي  النفســي  التعذيــب  هــذا  مــن  نجــوت  علــي:  بــك  وقــال 
متديــن. لــم أكــن ألنجــو مــن هــذا بــدون إيمانــي. إيمانــي مــدى الحيــاة، 

وشــغفي بالحريــة أبقانــي علــى قيــد الحيــاة.

حارس يقوم بدوريات يف مركز االحتجاز رقم 3 يف دابانتشنغ 
يف منطقة تركستان الشرقية الواقعة غرب الصين.

قال عبد الولي أيوب إنه تعرض لإلغتصاب الجماعي ىلع 
أيدي أكثر من عشرة سجناء صينيين بناء ىلع أوامر من الحراس.
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خــال الفتــرة التــي قضاهــا فــي المعســكرات، قــال بــك علــي أنه يعرف 
شــخصين قــد ماتــا هنــاك. كمــا يقــول إن والدتــه وشــقيقته وشــقيقه 
اعتقلــوا فــي المعســكرات، وقيــل لــه إن والــده بكــري إبراهيــم توفــي 

أثنــاء احتجــازه فــي تركســتان الشــرقية فــي 18 ســبتمبر 2018.

رد مســؤولو حكومــة تركســتان الشــرقية علــى األســئلة التــي طرحتهــا 
يــوم  الصحفــي  المؤتمــر  خــال  علــي  بــك  حــول  إن  إن  شــبكة ســي 
األربعــاء، عندمــا أكــدوا أنــه محتجــز لمــدة ثمانيــة أشــهر فــي جرائــم 
إرهابيــة مشــتبه بهــا. لكــن المســؤولين قالــوا إن مزاعمــه بالتعــرض 
للتعذيــب واحتجــاز عائلتــه كانــت شــائعات وافتــراءات كاملــة. وقالــوا 
إن والــده توفــي بســبب ســرطان الكبــد، وأن عائلتــه تعيــش حيــاة 

ــًا. ــة حالي طبيعي

أنا مذنب

 يكافــح المحقــق الســابق جيانــغ مــن منزلــه الجديــد فــي أوروبــا، للنــوم 
ألكثــر مــن ســاعتين فــي كل مــرة. إن المعانــاة الدائمــة التــي يعيشــها 
الذيــن مــروا بنظــام المعســكر تلعــب دورًا بــارزًا فــي ذهنــه؛ يشــعر 

وكأنــه علــى وشــك اإلنهيــار.

ــر  ــى اعتقــال الكثي ــا اآلن فاقــد اإلحســاس. اعتــدت عل ــغ: أن قــال جيان
مــن النــاس.

يعانــي  حيــث  ليــًا،  للنــوم  أيضــًا  أيــوب  الســابق  الســجين  يكافــح 
مــن كوابيــس أثنــاء احتجــازه، وال يســتطيع الهــروب مــن الشــعور 
المســتمر بأنــه مراَقــب. لكنــه قــال إنــه مــا زال يغفــر لحــراس الســجن 

الذيــن عذبــوه.

قال أيوب: أنا ال أكرههم. ألنهم جميعًا ضحية لهذا النظام.

مجرمــون؛  إنهــم  هنــاك.  أنفســهم  علــى  يحكمــون  إنهــم  وأضــاف: 
إنهــم جــزء مــن هــذا النظــام اإلجرامــي.

كان  الشــرقية،  تركســتان  فــي  وجــوده  قبــل  حتــى  إنــه  جيانــغ:  قــال 
الفســاد. إنتشــار  الصينــي بســبب  الشــيوعي  الحــزب  مــن  محبطــًا 

حفنــة  كانــوا  لكنهــم  الشــعب،  بخدمــة  يتظاهــرون  إنهــم  وقــال: 
مــن النــاس يريــدون تحقيــق الديكتاتوريــة. أثنــاء فــراره مــن الصيــن 
وكشــف تجربتــه هنــاك، قــال: إنــه يريــد الوقــوف إلــى جانــب الشــعب.

يعلــم جيانــغ اآلن أنــه ال يمكنــه العــودة إلــى الصيــن أبــدًا – وقــال: 

عمر بك علي يحمل إستمارة رسمية تفيد بإطالق سراحه 
بكفالة يف نوفمبر 2018، ىلع ذمة املحاكمة.

ُأبلغ عمر بك علي أن والده تويف يف االحتجاز يف تركستان 
الشرقية يف 18 سبتمبر 2018. وقال املسؤولون الصينيون إنه تويف 

بسبب سرطان الكبد.

ينظر عبد الولي أيوب إلى أحد كتب األطفال املكتوبة باللغة 
األويغورية والذي يستخدمه للحفاظ ىلع اللغة.

المــوت. حتــى  ســيضربونني 

وقــال: ســوف يتــم إعتقالــي. ســتكون هنــاك الكثيــر مــن المشــاكل. 
اإلنشــقاق والخيانــة وتســريب أســرار الحكومــة والتخريــب. )ســُأتهم 

بــكل هــذا(.

 يمكــن أن يتــم إتهامــي بالمشــاركة فــي جماعــة إرهابيــة ألننــي أتحــدث 
بإســم األويغــور. يمكــن أن يتــم إتهامــي بــكل شــيء يمكــن تخيلــه.

وعنــد ســؤاله عمــا ســيفعله إذا واجــه أحــد ضحايــاه الســابقين، قــال 
إنــه ســيكون خائفــًا وســيغادر فــورًا.

وقــال جيانــغ: أنــا مذنــب وآمــل أال يتعرضــوا لمثــل هــذا الوضــع مــرة 
للغايــة  األمــر صعبــًا  لكــن ســيكون  لــي،  يغفــروا  أن  أتمنــى  أخــرى. 

بالنســبة لألشــخاص الذيــن عانــوا مــن مثــل هــذا التعذيــب.

لــو كنــت مجــرد جنــدي،  النــاس؟. حتــى  أضــاف: كيــف أواجــه هــؤالء 
فأنــت ال تــزال مســؤواًل عمــا حــدث. تحتــاج إلــى تنفيــذ األوامــر، لكــن 
الكثيــر مــن النــاس فعلــوا هــذا الشــيء معــًا. نحــن مســؤولون عــن 

ذلــك.

ترجمة/ رضوى عادل
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التــي تســتخدمها  الوحشــية  عــن األســاليب  يكشــف مخبــر صينــي 
تركســتان  فــي  التعليــم  إعــادة  مراكــز  فــي  والحــراس  الشــرطة 
األشــخاص”. بعــض  يمــوت  أن  الطبيعــي  “مــن  قائــًا  الشــرقية، 

نقــل  يتــم  كيــف  نيــوز  ســكاي  لشــبكة  صينــي  منشــق  كشــف 
المعتقليــن األويغــور بالمئــات فــي قطــارات الســجون المزدحمــة، 
إلــى جانــب تفاصيــل التعذيــب والوفيــات داخــل مراكــز إعــادة التعليــم 

الشــرقية. تركســتان  فــي 

 قــال الرجــل، الــذي قــال إنــه خــدم كضابــط شــرطة فــي تركســتان 
الشــرقية وطلــب فقــط تعريفــه بإســم جيانــغ، لشــبكة ســكاي نيــوز 

عــن الظــروف القاســية علــى متــن القطــارات.

وقــال لشــبكة ســكاي نيــوز: نقــوم بجمعهــم ونضــع أغطيــة علــى 
الهــروب. مــن  لمنعهــم  ونقيــد شــخصين معــًا  رؤوســهم، 

وقــال إنــه يتــم نقــل حوالــي 500 محتجــز فــي وقــت واحــد مــن محطــات 
الشــحن، مــع أكثــر مــن 100 ســجين فــي كل عربــة. يتــم تخصيــص 

ــكل ســجين. شــرطيين ل

يســمح  الطعــام.  لهــم  نقــدم  ال  بالقطــار،  النقــل  أثنــاء  وقــال: 
لهــم فقــط بإســتخدام أغطيــة الزجاجــات لميــاه الشــرب لترطيــب 
ــى المرحــاض للحفــاظ علــى  شــفاههم. وال نســمح لهــم بالذهــاب إل

يوميــن. غضــون  فــي  وجهاتهــم  إلــى  يصلــون  النظــام. 

من هم شعب األويغور ولماذا يواجهون القمع من الصين؟ 

 األويغــور هــم مجموعــة مــن األشــخاص - معظمهم من المســلمين 
- يعيشــون بشــكل رئيســي فــي منطقــة تركســتان الشــرقية التــي 
تحتلهــا الصيــن منــذ 1949م وتســميها “شــينجيانغ”. لقــد عاشــوا 

هنــاك منــذ مئــات الســنين علــى األقــل.

اتُهمــت الصيــن باحتجــاز مــا يصــل إلــى أكثــر مــن مليــون مــن األويغــور 
فــي مراكــز “إعــادة التعليــم” فــي تركســتان الشــرقية وزيــادة عــدد مــن 
هــم ليســوا أويغــور فــي المنطقــة، وبالتالــي فــإن نســبة األويغــور 

هنــاك آخــذة فــي اإلنخفــاض.

المتحــدة أن األويغــور  المملكــة  أبريــل فــي  نــواب فــي  أعلــن   وقــد 
واألقليــات العرقيــة والدينيــة األخــرى فــي منطقــة تركســتان الشــرقية 
اإلدعــاءات  جميــع  الصيــن  وتنفــي  الجماعيــة.  لإلبــادة  يتعرضــون 

اإلنســان. حقــوق  بإنتهــاكات  المتعلقــة 

فــي  نُشــرت  طيــار  بــدون  بطائــرة  مصــورة  لقطــات  أظهــرت  وقــد 
ــدو، تفريــغ ســجناء مــن األويغــور مــن قطــار -  عــام 2019، علــى مــا يب

رؤوســهم. ُحلقــت  وقــد  باألغــال  ومقيديــن  األعيــن  معصوبــي 

 قــال جيانــغ إن الفيديــو أظهــر غالبــًا نقــل الســجناء مــن مراكــز احتجــاز 
مختلفــة إلــى منشــأة مركزيــة أكبــر، بســبب اختــاف زيهــم الرســمي.

 وقــال جيانــغ لشــبكة ســكاي نيــوز إنــه عمــل كجنــدي قبــل أن يعمــل 
محقًقــًا فــي مكتــب األمــن العــام المحلــي. وقــدم وثائــق كثيــرة ألوراق 
إعتمــاده، بمــا فــي ذلــك الصــور ومقاطــع الفيديــو وشــهادات التخــرج 
والتســجيل مــن الشــرطة وغيرهــا مــن الوثائــق الرســمية. التفاصيــل 

المحــددة التــي زعمهــا مــن المســتحيل التحقــق منهــا.

الحكومــة  نيــوز  ســكاي  ســألت  بكيــن،  فــي  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
جيانــغ. مزاعــم  عــن  الصينيــة 

شــينجيانغ:  حكومــة  بإســم  المتحــدث  عنايــت،  جــان  علــي  قــال 
الصيــن دولــة يحكمهــا القانــون. وتتصــرف الشــرطة وتتعامــل مــع 
الجرائــم وفقــًا لقوانيــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية. ُيحظــر ســجن 
األشــخاص بشــكل غيــر قانونــي وتعذيــب األشــخاص إلجبارهــم علــى 

بإفــادة. اإلدالء 

 يجــب أن تحمــي الشــرطة جميــع حقــوق المشــتبه بهــم. لــذا فــإن 
لهــم  يســمحوا  لــم  المســؤولين  بــأن  الرجــل  قالهــا  التــي  األشــياء 
للشــرب  مــاء  لديهــم  يكــن  لــم  وأنــه  الميــاه  دورات  إلــى  بالذهــاب 

لهــا. وجــود  ال  وهكــذا، 

كشف ضابط سابق في الشرطة الصينية عن 
تعرض األويغور للتعذيب والضرب حتى الموت

توم شيشاير، 11 أكتوبر 2021
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تعمــل مراكــز التدريــب وفقــًا لقوانيــن جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
كاملــة  الحقــوق  تضمــن  وهــي  اإلنســان.  حقــوق  حمايــة  وقانــون 
وتحمــي كرامتهــم. ُيحظــر إهانــة الطــاب أو معاملتهــم بشــكل ســيئ 
بــأي وســيلة. واألشــياء التــي قالهــا مــن يدعــي أنــه كان شــرطيًا محليــًا 

ال يمكــن أن تحــدث.

 وقــد ســبق للحكومــة الصينيــة أن وصفــت اإلتهامــات بإنتهــاكات 
القــرن”  “أكذوبــة  بأنهــا  الشــرقية  تركســتان  فــي  اإلنســان  حقــوق 
حيــاة  الشــرقية  تركســتان  فــي  النــاس يعيشــون  أن  علــى  وأصــرت 

ســعيدة.

 وتتعــارض شــهادة جيانــغ مــع ذلــك. إن األدلــة مــن أولئــك الذيــن 
عملــوا فــي الدولــة الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية نــادرة للغايــة. 
ووصــف األســاليب الوحشــية التــي إســتخدمتها الشــرطة وحــراس 

المعســكر.

 وقــال لشــبكة ســكاي نيــوز: ُيســمح لــك بضــرب النــاس فــي القضايــا 
والقضايــا  للخطــر،  النظــام  وتعريــض  بالسياســة،  المتعلقــة 
المتعلقــة بإســقاط النظــام. ال بــأس فــي جعلهــم يقدمــون أســماء 

اآلخريــن.

يســتخدم  للضغــط؛  مختلفــة  طرقــًا  تســتخدم  إنــك  وأضــاف:   
علــى  ويدوســون  يربطونــه  أرجلهــم؛  ليثقــل  العصــي  شــخصان 
ذراعهــم؛ تقييــد أيديهــم، وصــب المــاء البــارد - وضــع أنبــوب مــاء فــي 

وربطهــم. أفواههــم 

مؤلمــة  روايــات  ســمعنا  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى 
مــن  الشــرقية  تركســتان  فــي  التعليــم  إعــادة  عــن مراكــز  وواضحــة 
أولئــك الذيــن يقولــون إنهــم كانــوا محتجزيــن هنــاك. شــهادة جيانــغ 
نــادرة ألنهــا تخبرنــا عــن نفــس التجربــة مــن الجانــب اآلخــر – حيــث 

هنــاك. وضعوهــم  الذيــن  األشــخاص 

 هــذه النــدرة بحــد ذاتهــا مدهشــة. تطلبــت الحملــة فــي تركســتان 
الشــرقية جهــازًا أمنيــًا ضخمــًا - أخبرنــا جيانــغ أنــه تــم تجنيــد 150 ألــف 
شــخص فقــط للقيــام بدوريــات فــي شــوارع المنطقــة. لكــن األدلــة 

مــن أولئــك الذيــن خدمــوا النظــام قليلــة ومتباعــدة.

ــة جيانــغ. لــم يشــكك فــي أي   وينعكــس بعــض هــذا الــوالء فــي رواي
وقــت فــي فرضيــة حملــة اإلعتقــال - كان إنتقــاده هــو كيفيــة تنفيذهــا. 
ــز بيــن أولئــك الذيــن أرســلوا إلــى مراكــز إعــادة التعليــم وأولئــك  ويمي
الذيــن ُحكــم عليهــم رســميًا بالســجن، بحجــة أن هــؤالء كانــوا مذنبيــن 
حقــًا بإرتــكاب جرائــم. حتــى وهــو يديــن الدولــة، فإنــه يقبــل منطقهــا. إن 
نفــي الحكومــة الصينيــة لمزاعــم جيانــغ واضــح - “ال يمكــن أن تحــدث”.

 وقــد تغيــر الوضــع فــي تركســتان الشــرقية بالتأكيــد. كمــا ذكــرت وكالة 
أسوشــيتد بريــس مؤخــرًا، قلصــت الســلطات الصينيــة العديــد مــن 
أكثــر الجوانــب قســوة ووضوحــًا للدولــة البوليســية عاليــة التقنيــة فــي 
المنطقــة. يتوافــق ذلــك مــع الزيــارة التــي قامــت بهــا ســكاي نيــوز هــذا 
العــام إلــى خوتــان فــي تركســتان الشــرقية - كانــت المدينــة أكثــر حيويــة 

بشــكل ملحــوظ ممــا كانــت عليــه فــي رحلــة صحفيــة قبــل عاميــن.

لكــن الصــورة الكاملــة لألســاليب المســتخدمة عندمــا كانــت حملــة 
اإلعتقــال فــي أشــدها مــا زالــت تظهــر.

 يمكــن ضــرب شــخص مــا حتــى المــوت فــي ظــل هــذا النــوع مــن اإلدارة 

يقول جيانغ: إن األساليب الوحشية كان يقوم بإستخدامها 
الشرطة والحراس بشكل روتيني داخل املعسكرات.

 األويغور يتعرضون للسحق داخل مراكز إعادة التعليم

فــي مركــز إعــادة التعليــم، يحــدث هــذا بالتأكيد.

إذا وقعــت حــوادث، فمــن الطبيعــي أن يمــوت بعــض النــاس. هــذه 
هــي الطريقــة التــي تعتــاد علــى قولهــا. ال تلومنــي أرجــوك. إنهــم ال 
تفعلهــا  ال  أشــياء  يفعلــون  إنهــم  كبشــر.  العادييــن  النــاس  يــرون 

للبشــر.

فــي  جنائــي  تحقيــق  إدارات  فــي  عــادة  يعمــل  كان  إنــه  جيانــغ  قــال   
أماكــن أخــرى مــن الصيــن، لكــن تــم إرســاله إلــى تركســتان الشــرقية 
كجــزء مــن برنامــج “مســاعدة تركســتان الشــرقية “ الــذي شــارك فيــه 
عشــرات اآلالف مــن رجــال الشــرطة المســلحين والضبــاط العادييــن 

الذيــن تــم نقلهــم إلــى المنطقــة.

وقــال لشــبكة ســكاي نيــوز إن تركســتان الشــرقية كانــت فــي حالــة 
حــرب عندمــا تــم تعيينــه هنــاك فــي عــام 2018. عندمــا وصلــت إلــى 
هنــاك، كان أكثــر مــن 900 ألــف شــخص قــد اعتقلــوا بالفعــل ألســباب 
عديــدة تافهــة مثــل قــول شــيء خاطــئ. تــم إرســالهم إلــى مراكــز إعــادة 

التعليــم للســيطرة عليهــم.

لقــد احتجزناهــم بنــاء علــى أوامــر مــن الرؤســاء. ليــس بنــاء علــى أي 
دليــل. أي نــوع مــن األدلــة يمكننــا الحصــول عليــه؟ مــا هــو الدليــل الــذي 

يحتاجــه هــذا؟

قــال إن النــاس فــي تركســتان الشــرقية يعيشــون تحــت المراقبــة 
واإلعتقــال  اإلشــتباه  أســباب  وإن  ورقميــًا.  جســديًا  المســتمرة 
تشــمل اختــاف اآلراء حــول الحكومــة، ومناشــدة الســلطات العليــا 
للمســاعدة، أو حتــى عــدم بيــع الكحــول والســجائر - كل ذلــك يمكــن 

اعتبــاره قضايــا أيديولوجيــة تبــرر االحتجــاز.
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يقول جيانغ: إن الناس يعيشون تحت املراقبة املستمرة

يف تركستان الشرقية

رجل أمن يراقب من برج حراسة منشأة احتجاز يف مقاطعة ياركنت

يف تركستان الشرقية، شمال غرب الصين يف 21 مارس 2021.

مصدر الصورة: أ ب/ نج هان جوان

إلــى  أرســلوا  والذيــن  بالســجن  المحكــوم عليهــم  بيــن   ميــز جيانــغ 
بأشــخاص  اتصــل فعــًا  مــن  وأضــاف: كل  التعليــم.  إعــادة  مراكــز 
اخريــن وخططــوا للتمــرد يمكــن الُحكــم عليهــم. ولكــن األشــخاص 
فــي مراكــز إعــادة التعليــم ليســوا خطيريــن بمــا يكفــي للحكــم عليهــم. 

“لديهــم مشــاكل فــي أفكارهــم”.

وقــال جيانــغ أيضــًا: إن الســجون ومراكــز إعــادة التعليــم تحتــوي علــى 
مصانــع. وإنهــم يفعلــون أشــياء مختلفــة يمكــن أن تجنــي المــال، 

ــد أن يفعلهــا. لكــن ال أحــد يري

إلــى العمــل لمــدة تســع   إذا قــال أحــد المســؤولين إنهــم بحاجــة 
جعلتهــم  إذا  التعليــم،  إعــادة  مركــز  رئيــس  يظــن  فقــد  ســاعات، 

المــال. مــن  المزيــد  جنــي  يمكننــي  ســاعتين،  مــن  أكثــر  يعملــون 

غــادر جيانــغ الصيــن فــي عــام 2020. وقــال إنــه أصيــب بخيبــة أمــل 
بالفعــل مــن الحكــم الشــيوعي قبــل وصولــه إلــى تركســتان الشــرقية.

قــال: تقــول القيــادة أشــياء جيــدة جدًا على المســرح: ســنخدم الناس! 
لنبــذل قصــارى جهدنــا!” لكــن خــارج الكواليــس، ينتشــر الفســاد فــي 
ــة.  الواقــع. ويقبلــون الرشــاوى كل يــوم، ويفســدون ممتلــكات الدول

لقــد وصــل إلــى درجــة ال يمكنــك تخيلهــا.

ــة الجماعيــة واإلعتقــال  يجــب النظــر إلــى مشــروع المراقب
فــي تركســتان الشــرقية علــى أنــه إختبــار رئيســي لقــدرات 
متطــور  وتحويــل  وإحتــال  بغــزو  القيــام  علــى  الصيــن 
الصينيــة. الســيطرة  كانــت علــى هامــش  التــي  لألماكــن 

 منــذ ظهــور تقاريــر عــن اإلعتقــاالت الجماعيــة ألول مــرة 
مماثلــة  الشــرقية  تركســتان  أصبحــت   ،2017 عــام  فــي 
لمعســكرات االعتقــال. لكــن فــي حيــن أن المعســكرات 
ضــد  بكيــن  حملــة  علــى  وضوحــًا  األكثــر  المثــال  كانــت 
أكبــر  نظــام  مــن  فقــط  جــزءًا  كانــوا  أنهــم  إال  األويغــور، 
مــن المراقبــة، والــذي أصبــح ممكنــًا بفضــل التكنولوجيــا 

إســتبدادية. حكومــة  أيــدي  فــي  المتطــورة 

 فــي كتابــه الجديــد عــن المعســكرات، يعتمــد داريــن بايلــر، 
األســتاذ المســاعد فــي كليــة الدراســات الدوليــة بجامعــة 
ســيمون فريــزر فــي فانكوفــر، كولومبيــا البريطانيــة، علــى 
المقابــات مــع كل مــن المحتجزيــن وأولئــك الذيــن عملــوا 

ين بايلر يتحدث عن الحياة في تركستان الشرقية..  دار
مستعمرة الصين الجنائية ذات التكنولوجيا العالية

بقلم/ شانون تيزي،  13 أكتوبر 2021

انهــارت القيــم. قيــم المــرء حــول مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ. هــذا 
ليــس خيانــة للوطــن، أنــا فقــط ضــد الطبقــة الفاســدة. لســت خائفــًا 
مــن الخطــر. لقــد رأيــت الكثيــر مــن الحيــاة والمــوت. لقــد رأيــت العديــد 

مــن القتلــى. إنهــا طريقــة لتحريــر نفســي. 

ترجمة/ رضوى عادل
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الوثائــق  مــن  كبيــرة  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة  المعســكرات،  فــي 
الحكوميــة، لرســم صــورة مفصلــة للحيــاة فــي تركســتان الشــرقية 

منــذ عــام 2017.

 وفــي هــذه المقابلــة مــع شــانون تيــزي مــن صحيفــة الدبلوماســي، 
ــًا فــي تركســتان الشــرقية واألويغــور  ــر - الــذي أجــرى أبحاث يشــرح بايل
ألكثــر مــن عقــد - واقــع الحيــاة فــي “مســتعمرة الصيــن الجنائيــة ذات 
التكنولوجيــا العاليــة”، حيــث المراقبــة فــي كل مــكان، والمعســكرات 
هــي تذكيــر دائــم لمــا ينتظــر أي شــخص ُيشــتبه بــه فــي خوارزميــة غيــر 

مرئيــة.

لــم  النــاس  أن  هــو  مقاباتــك  فــي  الشــائعة  الموضوعــات  أحــد   
ــا آمــن ألننــي  يعتقــدوا أن القمــع ســيؤثر عليهــم - الشــعور بأننــي “أن
أو  متدينــًا”  لســت  “ألننــي  أو  األويغــور”  مــن  ولســت  القــازاق،  مــن 
“ألننــي متعلــم جيــدًا وأتحــدث الصينيــة بطاقــة “. اتضــح أن ثقتهــم 
كانــت مضللــة بشــكل مأســاوي. بالنظــر إلــى الواقــع الــذي تعيشــه 
تركســتان الشــرقية اليــوم، هــل تعتقــد أنــه ال يــزال هنــاك أفــراد مــن 

الجماعــات العرقيــة التركيــة لديهــم هــذا الشــعور باألمــان؟

 قــد يكــون هنــاك بعــض الشــعور باألمــان بيــن مســؤولي األقليــات 
األكثــر عــزاًل وأفــراد األمــن. نظــرًا ألنهــم قامــوا بــدور نشــط فــي حملــة 
يشــعرون  فقــد  بعــد،  إســتهدافهم  يتــم  ولــم  الجماعــي،  اإلعتقــال 
بأنهــم “آمنــون” مــن بعــض النواحــي. لكنهــم يعرفــون أيضــًا بوضــوح 
مــا هــي الخطــوط التــي ال يمكنهــم تجاوزهــا، ألنهــم رأوا مــا يحــدث 
لألشــخاص الذيــن ال يدعمــون الحملــة بحمــاس أو يقاومونهــا حتــى 
بطــرق بســيطة. لــذا، نعــم، قــد يــرى بعــض النــاس أنفســهم علــى 

أنهــم آمنــون، لكــن ليســوا ُمحصنــون.

تنتمــي عائاتهــم  الذيــن ال  أولئــك  آخــرون، ال ســيما  أتــراك   ســعى 
الحمايــة.  مــن  أشــكال  علــى  للحصــول  بنشــاط  الدولــة،  جهــاز  إلــى 
فــي  عــن نســاء  واألويغــور  الفــازاق  أخبرنــي  للكتــاب،  فــي مقاباتــي 
والســعى  أزواجهــن  إعتقــال  بعــد  أزواجهــن  طلقــن  مجتمعاتهــم 
آخــرون  نــدد  السياســية.  بالحمايــة  يتمتعــون  آخريــن  مــن  للــزواج 
بشــكل علنــي األصدقــاء واألقــارب كطريقــة إلظهار والئهم لمشــروع 
الدولــة. مــع مــرور الوقــت، يبــدو أن البحــث عــن الحمايــة قــد ازداد.

 أخبرنــي أحــد ســكان المنطقــة الهــان الذيــن زاروا عائلتهــم مؤخــرًا 
أن  نســبيًا  الشــائع  مــن  كان  أنــه  الشــرقية  تركســتان  شــمال  فــي 
يتبنــى الشــباب التركــي فــي المناطــق الحضريــة أســلوب حيــاة أكثــر 
اســتيعابًا منــذ بــدء الحملــة. بالنســبة للكثيريــن، هــذا يعنــي القيــام 
بأشــياء مثــل الذهــاب إلــى مطاعــم الهــان، والتحــدث والكتابــة باللغــة 
الصينيــة فقــط، وإرتــداء مابــس تبــدو عالميــة. بالنســبة للبعــض، 
وخاصــة الشــابات، هنــاك إنتشــار متزايــد للعاقــات الرومانســية أو 
اإلقتصاديــة بيــن األعــراق، وهــو أمــر قــال الشــخص الــذي أجريــت معــه 

المقابلــة إنــه ُينظــر إليــه كشــكل مــن الحمايــة علــى نطــاق واســع.

وبالمثــل، فــإن معظــم الهــان الذيــن تحدثــت إليهــم مقتنعــون بأنهــم 
أيضــًا ال يتأثــرون بمــا يحــدث فــي تركســتان الشــرقية. يفكــرون أن 
المعتقليــن يجــب أن يكونــوا مذنبيــن. لكــن شــبكة المراقبــة الصينيــة 
أو  عامــات  أي  هنــاك  هــل  الشــرقية.  تركســتان  علــى  تقتصــر  ال 

ذات  التنبؤيــة  الشــرطة  أعمــال  مــن  النــوع  هــذا  أن  علــى  مؤشــرات 
يتــم   - - حتــى إعتقــال “المجرميــن الســابقين”  العاليــة  التكنولوجيــا 

إنتشــاره فــي أجــزاء أخــرى مــن الصيــن؟

الشــرقية  تركســتان  فــي  واالحتجــاز  المراقبــة  نظــام  معاييــر  تعــد   
فريــدة إلــى حــد كبيــر مــن نوعهــا فــي تلــك المنطقــة. تــم اعتبــار معظــم 
األشــخاص الذيــن تــم تقييمهــم علــى أنهــم “غيــر جديريــن بالثقــة” 
“التدريــب” مذنبيــن  أجــل  إلــى مرافــق االحتجــاز مــن  إرســالهم  وتــم 
بإرتــكاب جرائــم اإلرهــاب أو التطــرف الدينــي “غيــر الخطيــرة” أو “غيــر 
الصيــن  قوانيــن  لتطبيــق  تمامــًا  محدديــن  كانــوا  لذلــك  الخبيثــة”. 
التحديــد  وجــه  علــى  تنطبــق  والتــي  اإلرهــاب،  لمكافحــة  الشــاملة 
وأحيانــًا  األويغــور،  وبالتحديــد   - الصيــن  فــي  الدينيــة  األقليــات  علــى 
هــذا  فــإن  لــذا  جونــج.  فالــون  مثــل  أخــرى،  ومجموعــات  التبتييــن 
النــوع مــن عمليــات التقييــم علــى مســتوى الســكان واحتجــاز األفــراد 
ذلــك،  الصيــن. ومــع  أنحــاء  فــي معظــم  أمــر غيــر مرجــح  العادييــن 
فقــد تــم إســتخدام هــذه األدوات فــي جميــع أنحــاء البــاد، أو يمكــن 
إســتخدامها، إلســتهداف وتقييــم قــادة المجتمــع الذيــن يعتبــرون 

الشــغب. مثيــري 

لفحــص  تُســتخدم  التــي  الرقميــة  الجنائيــة  التحاليــل  أدوات  إن   
الهواتــف الذكيــة فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية - التــي يطلــق 
تــم شــراؤها مــن قبــل   - عليهــا غالبــًا “ســيوف مكافحــة اإلرهــاب” 
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جميــع  فــي  الدوليــة  المطــارات  مثــل  أماكــن  فــي  الحــدود  وكاالت 
ــة فــي مناطــق  أنحــاء البــاد. كمــا اشــترتها أقســام الشــرطة المحلي
األقليــات العرقيــة فــي نينغشــيا وسيتشــوان ويونــان وأماكــن أخــرى. 
 USB يتــم توصيــل أدوات التقييــم هــذه بالهواتــف بإســتخدام كبــل 
وفحــص القــرص الصلــب للهاتــف بحثــًا عــن أكثــر مــن 50000 عامــة 
أو نشــاط غيــر قانونــي. يشــير هــذا لــي إلــى أنــه فــي المواقــف الحدوديــة 
تطويرهــا  تــم  التــي  األدوات  إضافــة  تمــت  الجنائيــة،  والتحقيقــات 
مجموعــة  إلــى  الشــرقية  تركســتان  فــي  المعركــة  فــي  وإختبارهــا 
ــة فــي أماكــن أخــرى مــن البــاد. األدوات التــي يســتخدمها أمــن الدول

 طــورت أكثــر مــن 500 مدينــة وبلديــة فــي جميــع أنحــاء الصيــن أنظمــة 
المــدن الذكيــة التــي تســتخدم أشــكااًل مــن المراقبــة الحيويــة. فــي 
معظــم الســياقات األخــرى، تُســتخدم هــذه األدوات لفــرض قوانيــن 
المــرور وتســهيل البنيــة التحتيــة اإلقتصاديــة. فــي بعــض الحــاالت، 
وأعمــال  اإلجتماعــي  اإلئتمــان  لتقييــم  التجريبيــة  البرامــج  يدعمــون 
مثــل  المكروهيــن  الســكان  أن  يبــدو  اآلن  حتــى  ولكــن  الشــرطة. 
هــذه  مثــل  مــن  كبيــر  بشــكل  تأثــرًا  األكثــر  هــم  والتبتييــن  األويغــور 
األنظمــة - حيــث يتــم تنبيــه الشــرطة إلــى وجودهــم فــي المجتمعــات 
فــي جميــع أنحــاء البــاد. ويبــدو أن معظــم المواطنيــن المحمييــن 

أقــل تأثــرًا فــي حياتهــم اليوميــة.

تتخــذ الصيــن إجــراءات صارمــة ضــد أي مــن الجماعــات التــي تعتنــق 
هويــة خــارج نطــاق مــا تعرفــه الدولــة بأنهــا “صينيــة” مقبولــة -علــى 
ســبيل المثــال التبتييــن أو المســيحيين. لمــاذا اعتمــدت الحكومــة 
ــى وجــه  ــل هــذه األســاليب المتطرفــة فــي تركســتان الشــرقية عل مث

الخصــوص؟

ويتحدثــون  التبتييــن،  مثــل  أجدادهــم  وطــن  فــي  األويغــور  يعيــش   
لغتهــم الخاصــة، ومتميــزون عرقيــًا عــن ســكان الهــان. هــذه الروابــط 
واإلختــاف  لغتهــم،  تحملــه  التــي  والمعرفــة  المقدســة،  بــاألرض 
تقريــر  أو  الذاتــي  بالحكــم  مطالبــات  يحملــون  أنهــم  تعنــي  العرقــي 
المصيــر الجماعــي التــي يصعــب علــى الدولــة الصينيــة إســتيعابها. 
وغيرهــم(  والقــازاق  المغــول  )مثــل  والتبتيــون  األويغــور  ويحتــل 

فــي آســيا. الشــعوب األصليــة األخــرى  موقعــًا مشــابهًا لمواقــع 

 ومــع ذلــك فــإن األويغــور يشــكلون مجموعــة أكبــر بكثيــر )حوالــي 
12 مليــون نســمة( مــن أهــل التبــت، وتمتلــك منطقتهــم قــدرًا أكبــر 
مــن المــوارد الطبيعيــة )الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي( واألراضــي 
الصالحــة للزراعــة، ويتمركــزون فــي قلــب مبــادرة الحــزام والطريــق 
تركــي  شــعب  هــم  األويغــور  أن  ذلــك  مــن  األهــم  ولعــل  الصينيــة. 

مســلم تربطــه صــات كبيــرة بشــعوب آســيا الوســطى وتركيــا.

ــة، عندمــا بــدأت الســلطات فــي إعــادة تعريــف احتجاجــات   فــي البداي
األويغــور غيــر العنيفــة والعنيفــة باإلرهــاب فــي أوائــل العقــد األول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، لــم يكــن هنــاك علــى مــا يبــدو الكثيــر 
مــن األدلــة الموثوقــة علــى اإلســام السياســي كعامــل محفــز. فــي 
بالعالــم  إرتباًطــا  أكثــر  2010 عندمــا أصبــح األويغــور  عــام  منتصــف 
اإلســامي األوســع مــن خــال الهواتــف المحمولــة واإلنترنــت، بــدا أن 
العديــد مــن الهجمــات اإلنتحاريــة الفرديــة وغيــر المتصلــة التــي نفذهــا 
عــدد صغيــر مــن األويغــور تتوافــق مــع التعريفــات الدوليــة لما يشــكل 

إرهابــًا. ويبــدو أن بعــض ســلطات الدولــة والمســتوطنين مــن الهــان 
بــدأوا بالفعــل فــي تصديــق مخاوفهــم مــن تصاعــد تمــرد األويغــور. 
كنــت أعيــش فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت وكنــت أســمع كثيــرًا 
مــن األشــخاص الذيــن قابلتهــم مــن الهــان حــول هــذه التهديــدات 
المتصــورة لـــ “التطــرف”. علــى الرغــم مــن حقيقــة أن عــدة مئــات فقــط 
مــن األشــخاص شــاركوا فــي مثــل هــذه الهجمــات، فقــد شــعروا كمــا 

لــو أن جميــع الســكان مشــتبه بهــم.

 علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن بعــض األشــخاص مــن الهــان، وال ســيما 
يعرفــون  كانــوا  الشــرقية،  تركســتان  تاريــخ  أدركــوا  الذيــن  أولئــك 
أن القضيــة المطروحــة لــم تكــن مجــرد أن األويغــور كانــوا “عرضــة 
لإلرهــاب”، ولكــن األويغــور كانــوا يعانــون مــن التمييــز المنهجــي ونــزع 
ــًا بإنتشــار العنــف مــن الدولــة متمثــًا فــي وحشــية  الملكيــة مصحوب
الشــرطة والمراقبــة والســيطرة فــي جميــع جوانــب الحيــاة. واشــتكى 
العديــد مــن األويغــور الذيــن قابلتهــم فــي ذلــك الوقــت مــن اإلفتقــار 
إلــى الحريــة والفــرص المتاحــة لهــم، لكــن الغالبيــة العظمــى التــي 
ــون  ــوا يأمل ــم تكــن مهتمــة بالمقاومــة العنيفــة. كان تحدثــت معهــا ل
العثــور علــى حيــاة أفضــل ألنفســهم ولمجتمعهــم  ببســاطة فــي 

المســتقل داخــل النظــام الصينــي.

 تتحــدث الســلطات الحكوميــة التــي تكلمــت معهــا ووثائــق الدولــة 
التــي راجعتهــا عــن نظــام المراقبــة واإلعتقــال الجماعي كإســتراتيجية 
وإنهــاء  المنطقــة  فــي  دائــم”  “إســتقرار  لتحقيــق  األجــل  طويلــة 
“مشــكلة تركســتان الشــرقية” بشــكل نهائــي. هنــاك العديــد مــن 
حســاب  فــي  ســاهمت  التــي  والسياســية  اإلقتصاديــة  العوامــل 
المراقبــة  تكاليــف الحملــة، ولكــن بشــكل عــام أعتقــد أن مشــروع 
الجماعيــة واإلعتقــال فــي تركســتان الشــرقية يجــب أن ُينظــر إليــه 
ــار رئيســي لقــدرات الصيــن علــى القيــام بغــزو وإحتــال  بإعتبــاره إختب
الســيطرة  هوامــش  علــى  كانــت  التــي  لألماكــن  متطــور  وتحويــل 
الصينيــة. مــن المرجــح أن تتكيــف الــدروس التــي تعلموهــا والتقنيــات 
مــن  مجموعــة  مــع  الشــرقية  تركســتان  فــي  اســتحدثوها  التــي 
المواقــف األمنيــة والتكتيكيــة حيــث تلعــب الصيــن دورًا أكبــر علــى 
تركســتان  ظهــور  أتوقــع  أننــي  يعنــي  ال  هــذا  العالمــي.  المســرح 
شــرقية “شــينجيانغ” جديــدة فــي أماكــن أخــرى علــى حــدود الصيــن، 
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ولكــن تجربــة تركســتان الشــرقية ســتكون مفيــدة غالبــًا فــي صنــع 
التكنولوجيــا. ونشــر  القــرار 

عنــوان الكتــاب “فــي المعســكرات” لكنــك تُظهــر أن القمــع المنتشــر 
جانــب  كل  إلــى  المراقبــة  شــبكة  تمتــد  أيضــًا.  المعســكرات  خــارج 
مــن جوانــب الحيــاة: فحــص الوجــه اإللكترونــي عنــد أبــواب المســجد، 
التفتيــش  ونقــاط  المحمولــة،  الهواتــف  علــى  التطبيقــات  وتعقــب 
التابعــة للشــرطة التــي تســتخدم برامــج التعــرف علــى الوجــه. علــى 
حــد تعبيــرك: “تتحكــم ســلطات الدولــة والصناعــات الخاصــة اآلن فــي 
جوانــب مهمــة مــن الحيــاة اليوميــة للمســلمين.” هــل هــذا المســتوى 
مــن الســيطرة دائــم علــى المــدى الطويــل؟ هــل ســيتم إســتيعاب 
جيــل آخــر مــن األويغــور بهــذه الدرجــة مــن المراقبــة كالمعتــاد بعــد 

20 عامــًا مــن اآلن ؟

السياســية  اإلرادة  علــى  تتوقــف  إليهــا  أشــير  التــي  الســيطرة   
والعوامــل اإلقتصاديــة. يكلــف بنــاء هــذه األنظمــة وصيانتهــا قــدرًا 
كبيــرًا مــن المــال. تظهــر وثائــق الدولــة أن الصيــن اســتثمرت مــا يصــل 
إلــى 100 مليــار دوالر لبنــاء المعســكرات والمــواد ذات الصلــة والبنيــة 
ــي 60.000 شــرطي مــن  التحتيــة الرقميــة. كمــا قامــوا بتوظيــف حوال
باإلضافــة  الشــبكة  فــي  كعامليــن  للعمــل  المنخفــض  المســتوى 
إلــى عشــرات اآلالف مــن الضبــاط اإلضافييــن. ســيتطلب الحفــاظ 
علــى قــوة عاملــة أمنيــة تبلــغ 100000 باإلضافــة إلــى صيانــة وتحديــث 
البرامــج وأنظمــة األجهــزة إنفاقــًا كبيــرًا. فــي حيــن أن بعــض هــذه 
التكاليــف يمكــن تعويضهــا مــن خــال خطــط العمــل المخصصــة، 
ــى المــوارد  ــادة فــرص الوصــول إل ومصــادرة األراضــي واألصــول، وزي
الطبيعيــة وســياحة مــا بعــد الحملــة، فمــن المحتمــل أن يســتغرق 
بشــكل  تكاليفهــا  األنظمــة  تدفــع  أن  قبــل  الوقــت  بعــض  األمــر 
الشــرقية علــى  تركســتان  فــي شــمال  بالفعــل،  ملمــوس. وهنــاك 
لــم تعــد  وجــه الخصــوص، بعــض األدلــة علــى أن نقــاط التفتيــش 

مســتخدمة بســبب خلــل فــي المعــدات وقلــة التمويــل.

 مــن المحتمــل أيضــًا أن يكــون نقــص اإلرادة السياســية للحفاظ على 
ــة  ــد. انتقلــت ســلطات الدول ــي المتزاي النظــام نتيجــة للضغــط الدول
اإلقليميــة والوطنيــة إلــى حــد كبيــر مــن مرحلــة اإلعتقــال الجماعــي 

النشــط إلــى الحبــس الجماعــي الرســمي والتعيينــات الوظيفيــة فــي 
المصانــع المؤمنــة. وقــد حوكــم أكثــر مــن 533 ألــف شــخص رســميًا 

منــذ عــام 2017 فــي تركســتان الشــرقية.

 كمــا تحــاول ســلطات الدولــة محــو كل مــن األدلــة الماديــة والرقميــة 
لنظــام المعســكرات - إخفــاء المعتقليــن الســابقين فــي الســجون 
مــن  جــزءًا  أن  يبــدو  يحــدث.  لــم  شــيئًا  وكأن  والتظاهــر  والمصانــع 
التراجــع عــن بعــض أشــكال معــدات المراقبــة الواضحــة فــي األماكــن 
إلخفــاء  محاولــة  هــو  الدولييــن  للمســافرين  المفتوحــة  الحضريــة 

عناصــر واضحــة للســيطرة.

 علــى الرغــم مــن هــذا التراجــع عــن بعــض أشــكال التحكــم المرئيــة، 
الوجــه  علــى  التعــرف   - الحيــوي  للتقييــم  العامــة  التقنيــات  فــإن 
ــة - أصبحــت  ــخ الرقمي ــات - فحــص التواري ــة البيان والصــوت - ومراقب
اآلن محــددة للغايــة. مجموعــات البيانــات األساســية التــي تعمــل 
ومتماثلــة  النطــاق  واســعة  والشــرطة  التكنولوجيــا  شــركات  بهــا 
ــة التــي حصلــت عليهــا صحيفــة  ــة. فــي وثائــق الشــرطة الداخلي للغاي
)ذا إنترســيبت( The Intercept، رأيــت كثيــرًا أن القــراءات المحتملــة 
لصــور الوجــه كانــت بنســبة 95 % أو أعلــى. هــذا يعنــي أنــه يمكن تعقب 
األفــراد المســجلين فــي تركســتان الشــرقية حقــًا وجعلهــم قابليــن 
للبحــث فــي الوقــت الفعلــي. وبالمثــل، خضــع معظــم األفــراد لفحــص 

هواتفهــم المحمولــة مــا ال يقــل عــن 10 مــرات علــى مــدار عــام.

إدراك  مــع  ســينمو  األويغــور  مــن  القــادم  الجيــل  أن  يعنــي  وهــذا   
تتبعهمــا وأنــه يمكــن دائمــًا  يتــم  الرقميــة  أن حركتهــم وأحاديثهــم 
اعتبارهــم غيــر جديريــن بالثقــة. النظــام هــو فــي الحقيقــة أول عمليــة 
وعمــل  األرض  ســلب   - الملكيــة  لســلب  إســتيطانية  إســتعمارية 
شــعب مســتعمر – التــي جــرت محاولتهــا فــي بيئــة رقميــة بالكامــل. 
الهيمنــة  مــن  النظــام  لهــذا  النفســية  الصدمــة  أن  هــو  إحساســي 

القاســية األساســية ســيتم الشــعور بهــا عبــر األجيــال.

ترجمة/ رضوى عادل
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وفاتــه فــي المعتقــل تؤكــد الظــروف القاســية فــي معســكرات إعــادة 
التعليــم فــي تركســتان الشــرقية

عــاش قيــم آخــون قــاري 15 عامــًا فــي الســجن ليمــوت فــي معســكر 
إعتقــال.

األويغــوري  اإلمــام  أن  بالقضيــة،  علــم  علــى  األويغــور  بعــض  قــال   
خــرج مــن الســجن بعــد قضائــه 15 عامــًا بتهمــة اإلنفصاليــة ليمــوت 
فــي معســكر إعتقــال بعــد ســنتين مــن احتجــازه،    ويثيــر تســاؤالت 
لنظــام  التعســفي  الطابــع  علــى  الضــوء  ويســلط  التعذيــب  حــول 

باإلبــادة الجماعيــة. إتهامــات  إليــه  ُوجــه  الــذي  المعســكرات 

 قيــم آخــون قــاري، الــذي لــم تظهــر وفاتــه فــي عــام 2018 إال مؤخــرًا، 
ُحكــم عليــه فــي عــام 1991 بتهمــة اإلنفصاليــة وقضــى عقوبــة بالســجن 
لمــدة 15 عامــًا فــي الســجن رقــم 1 فــي أورومتشــي عاصمــة تركســتان 

الشــرقية.

 كمــا قــال أحــد األويغــور فــي المنفــى مــن نفــس المقاطعــة التــي كان 
يعيــش بهــا اإلمــام، أن الســلطات اعتقلتــه مــرة أخــرى فــي عــام 2017 
ووضعتــه فــي معســكر إعتقــال، حيــث تقــوم الشــرطة عــادة بإعتقــال 

الســجناء الســابقين مــرة أخــرى.

 قــال المصــدر الــذي ينتمــي إلــى مقاطعــة توقــوزاق فــي محافظــة 
كاشــغر، حيــث كان يعيــش ويعمــل قيــم آخــون، لقــد كان إمــام مســجد 
البلــدة رقــم 4 مــن عــام 2007 إلــى عــام 2010. وقــد ُاعتقــل فــي 2017 

وتوفــي فــي 2018.

 وأضــاف: لقــد كان رجــًا يتمتــع بصحــة جيــدة وكان قــادرًا علــى التعامل 
مــع جميــع األعمــال الجســدية فــي المــزارع، ولــم ياحــظ أحــد أنــه يعاني 
مــن أي مشــاكل صحيــة، حتــى فــي اليــوم الــذي قبضــت عليــه الشــرطة 

عندمــا كان يعمــل فيــه فــي حقــل الــذرة.

 وقــال إنــه فــي وقــت إعتقالــه ألول مــرة قبــل 30 عامــًأ، كان مجتمعــه 
واإلجتماعيــة  الدينيــة  أنشــطته  بســبب  قــاري  آخــون  قيــم  يحتــرم 

إلــى جاذبيتــه. باإلضافــة 

 وجــاء اعتقــال قيــم آخــون الثانــي عندمــا تــم القبــض عليــه مــن قبــل 
شــرطي مــن القريــة بعــد صــاة الفجــر بينمــا كان اإلمــام ينقــل الميــاه 
إلــى حقلــه، وفقــًا لمــا ذكــره المصــدر. تحــدث أحــد األويغــور مــن المنفــى 
إن قيــم آخــون كان فــي ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر 59 عامــًا وال 

ــة. ــي مــن أي مشــاكل صحي يعان

وقال المصدر إن السلطات سلمت جثته ألسرته بعد نحو عامين.

وقــال محمــد تورســون عثمــان، وهــو محتجــز ســابق فــي المعســكر، 
نظــام  فــي  األويغــور  أن معاملــة  تؤكــد  قــاري  آخــون  قيــم  حالــة  إن 
معســكر اإلعتقــال علــى مــدى أربــع ســنوات أســوأ بكثيــر مــن الحيــاة 

المعتــادة فــي الســجن.

اللوائــح  إن  القــول  الشــخصية يمكننــي  بنــاء علــى تجربتــي  أضــاف: 
أقســى  التعذيــب،  ذلــك  فــي  بمــا  المعســكرات،  فــي  والظــروف 
بعشــرة أضعــاف ممــا كانــت عليــه فــي الســجون وغيرهــا مــن مرافــق 

.2017 االحتجــاز قبــل عــام 

األويغــور  مــن  مليــون   1.8 إلــى  يصــل  مــا  الصيــن  احتجــزت  وقــد   
واألقليــات المســلمة األخــرى فــي شــبكة مــن معســكرات اإلعتقــال 
2017. وقالــت بكيــن إن المعســكرات هــي مراكــز تدريــب  منــذ عــام 
المســلمين  معاملــة  بإســاءة  موثقــة  اإلدعــاءات  ونفــت  مهنــي 

وتعذيبهــم. المعتقليــن 

حتى أنفاسهم األخيرة

 وأكــد ضابــط شــرطة كان متواجــدًا فــي معســكر فــي بلــدة أوبــال 
لمــدة عاميــن أنــه ُعثــر علــى قيــم آخــون ميتــًا هنــاك فــي نهايــة عــام 

.2018

 يصل املسلمون األويغور إلى مسجد عيد كاه ألداء صالة 
الفطر يف عيد الفطر يف مدينة كاشغر يف تركستان الشرقية،

26 يونيو، 2017.

وفاة اإلمام األويغوري في معسكرات
اإلعتقال الصينية

بقلم/ شهرت هوشور، 2021.10.22
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ــذي  ــم يذكــر إســمه: ســمعت أن الشــخص ال ــذي ل ــط ال وقــال الضاب
يحمــل إســم قيــم آخــون قــاري مــات فــي المعســكر.

وذكــر الشــرطي إن قيــوم آخــون نُقــل إلــى المستشــفى قبــل ســاعات 
قليلــة مــن وفاتــه، مضيفــًا أنــه ال يعــرف مــن أي مــرض كان يعانــي 
منــه. وقــال: إنــه مــات فــي المستشــفى. وأضــاف: أنــا ال أعــرف لمــاذا 

ــى المستشــفى. ــل إل نُق

آرال  همــا  أخرييــن  بلدتيــن  فــي  الشــرطة  مراكــز  فــي  ضبــاط  قــال   
وبوالقســو، حيــث كان قيــوم آخــون محتجــزا بهما-إلذاعــة آســيا الحــرة 

إنهــم غيــر مصــرح لهــم بالحديــث عــن قضايــا حساســة.

 وقــال المصــدر: إن قيــوم آخــون كان إمامــًا أشــرف علــى العديــد مــن 
حفــات الزفــاف واإلحتفــاالت، فقــد اســتجوبته الشــرطة كثيــرًا داخــل 
ــن  ــى معلومــات عــن األويغــور الذي ــة الحصــول عل المعســكر لمحاول

جــاؤوا إلــى مســجده.

وقال المصدر: 

عــن  الكشــف  اإلســتجواب  جلســات  خــال  رفــض  آخــون  قيــوم  إن 
إعتقالهــم  يتــم  ال  حتــى  أخــرى  شــخصية  وتفاصيــل  أســمائهم 

تعذيبــه. إلــى  الســلطات  دفــع  مــا  واحتجازهــم، 

 تســببت وفــاة اإلمــام الســابق المفاجئــة فــي قلــق ســكان بوالقســو، 
أقاربهــم  حالــة  علــى  مســجده،  يقــع  وحيــث  آخــون  قيــوم  عــاش 
المحتجزيــن فــي نفــس المعســكر، وخاصــة كبــار الســن والضعفــاء. 
ألن التحقيــق والتعذيــب داخــل المعســكر كانــت أقســى مــن تلــك 
التــي تعــرض لهــا المعتقلــون فــي الســجن، حيــث اعتــرف العديــد مــن 

األويغــور بتهــم لــم يرتكبوهــا.

بعــد  المعتقليــن  بعــض  احتجــاز  فــي  الســلطات  اســتمرت  كمــا   
إعترافهــم بإرتــكاب جرائــم، علــى أمــل إجبارهــم علــى كشــف جرائــم 

تورســون. محمــد  قالــه  لمــا  وفقــًا  اآلخريــن، 

إنهــم  المعســكر  لمعتقلــي  تقــول  كانــت  الســلطات  أن  وأضــاف   
بـــ  وإعترافهــم  جيــدًا  ســلوكًا  إظهارهــم  بعــد  ســراحهم  ســُيطلق 

ائمهــم”. “جر

أثنــاء احتجــازه فــي  إنــه  الحــرة  قــال محمــد تورســون إلذاعــة آســيا 
معســكر فــي محافظــة خوتــان فــي جنــوب غــرب تركســتان الشــرقية، 
تجنــب  لمجــرد  جرائــم  بإرتــكاب  “يعترفــون”  آخريــن  ســجناء  رأى 

إلــى ســجن. ثــم نقلهــم  للتعذيــب  التعــرض 

األخيــرة،  أنفاســهم  حتــى  المعتقليــن  يعذبــون  أنهــم  أعلــم  وقــال: 
أم ال. يتنفــس  يــزال  إذا كان ال  حتــى  يهتمــون  وأحيانــًا ال 

كسر الصمت

 قــام زيــادة الوعــي الدولــي بنظــام المعســكرات واإلنتهــاكات األخــرى 
بمــا فــي ذلــك التعقيــم القســري للنســاء والعمــل القســري بدفــع 
البرلمانــات فــي كنــدا وهولنــدا والمملكــة المتحــدة وليتوانيــا، وكذلــك 
فــي  الصيــن  تصرفــات  تصنيــف  إلــى  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 

المنطقــة بأنهــا إبــادة جماعيــة.

قــال دولقــون عيســى، رئيــس المؤتمــر العالمــي لألويغــور )WUC(، إن 
توقيــع 43 دولــة صنعــت التاريــخ  علــى البيــان الــذي يديــن الفظائــع 

التــي ترتكبهــا الصيــن ضــد شــعب األويغــور ويدعــو الصيــن إلــى منــح 
األمــم المتحــدة حــق الوصــول غيــر المقيــد إلــى تركســتان الشــرقية.

وقــال إلذاعــة آســيا الحــرة: لألســف، كان هنــاك العديــد مــن الــدول 
الضغــط  لألويغــور بســبب  الجماعيــة  اإلبــادة  عــن  تتحــدث  التــي ال 
الصينــي أو العاقــات اإلقتصاديــة مــع الصيــن. حتــى أن البعــض يدعم 

ــادة الجماعيــة المســتمرة فــي الصيــن. ويدافــع بــا خجــل عــن اإلب

وأشــار عيســى إلــى أن توقيــع تركيــا، حيــث يعيــش حوالــي 50000 مــن 
األويغــور، كان مهمــُا ألن الصيــن اســتخدمت الضغــط والخــداع فــي 

الماضــي حتــى تصمــت تركيــا بشــأن أزمــة األويغــور.

قــال: يبــدو أن هــذه األســاليب جــاءت بنتائــج عكســية. إن توقيــع تركيــا 
علــى البيــان المشــترك سيســاعد بالتأكيــد فــي كســر صمــت بعــض 

الــدول اإلســامية وإتخــاذ إجــراءات فعالــة فــي المســتقبل.

وأشــاد مشــروع حقــوق اإلنســان لألويغــور ومقــره واشــنطن أيضــًا 
التــي  المتحــدة  األمــم  فــي  األعضــاء  الــدول  اتخذتــه  الــذي  باإلجــراء 

وقعــت علــى البيــان.

و قــال عمــر قانــات، المديــر التنفيــذي للمنظمــة، إن الــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة قــد اتخــذت للتــو الخطــوة التاليــة نحــو المســاءلة 

عــن معاملــة الحكومــة الصينيــة الوحشــية لألويغــور.

لــدى األمــم المتحــدة، فــي وقــت الحــق مــا  ورفــض ســفير الصيــن 
وصفــه بإتهامــات ال أســاس لهــا فــي مؤتمــر صحفــي حــول موقــف 

الصيــن مــن قضايــا حقــوق اإلنســان.

 وجــاء فــي بيــان علــى الموقــع اإللكترونــي للبعثــة الصينيــة الدائمــة 
لــدى األمــم المتحــدة أن “الســفير تشــانغ قــال إن محــاوالت الواليــات 
المتحــدة وعــدد قليــل مــن الــدول األخــرى لتســييس قضايــا حقــوق 

اإلنســان والتاعــب بهــا لــن تجــد أي دعــم”.

“يــرى النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم الحقيقــة. وقــد أدلــى أكثــر مــن 
80 دولــة ببيانــات لدعــم الصيــن “.

وفــي مؤتمــر صحفــي دوري فــي بكيــن يــوم الجمعــة، ردد المتحــدث 
بإســم وزارة الخارجيــة الصينيــة وانــغ ويــن بيــن تعليقــات تشــانغ، 
قائــًا إن “عــددًا صغيــرًا مــن الــدول الغربيــة، اســتنادًا إلــى المعلومــات 
الصيــن  مهاجمــة  تواصــل  واألكاذيــب،  والشــائعات  المضللــة 
وتشــويهها بشــأن القضايــا المتعلقــة بتركســتان الشــرقية وغيرهــا 
مــن المســائل والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للصيــن مــع حقــوق 

اإلنســان كتمويــه. 

ترجمتها خدمة األويغور. بقلم روزان جيرين باللغة اإلنجليزية.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل
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نجار أويغوري يقضي فترته الثالثة
رهن االحتجاز في منطقة تركستان الشرقية

إذاعة آسيا الحرة، 2021-10-07

النجار األويغوري أركين أمين جان وطفله في صورة غير مؤرخة.

تــم القبــض علــى أركيــن أميــن جــان ، الــذى قضــى أكثــر مــن 
ثمانيــة أعــوام محتجــز مــن قبــل الحكومــة فــى األول مــن 

ســبتمبر مــرة أخــرى.

تــم احتجــاز أحــد األويغــور ، الــذي أمضــى ثمانــي ســنوات 
محتجــز مــن الدولــة خــال فترتــي ســجن منفصلتيــن بتهــم 
تقــع  التــي  الشــرقية  تركســتان  منطقــة  فــي  مختلفــة 
ــة فــي ســبتمبر ، وفقــًا  بشــمال غــرب الصيــن للمــرة الثالث
لمصــدر علــى علــم بالوضــع والشــرطة فــي مســقط رأســه.

اعتقلــت الســلطات ألول مــرة أركيــن أميــن جــان ، الــذي 
شــيبي  تشابشــال   ، جاغيســتاي  بلــدة  فــي  يعيــش  كان 
)بالصينيــة ، مقاطعــة تشابوتشــاير شــيبو( ، فــي مقاطعــة 
إيلــي الكازاخيــة )ييلــي الحســكة(، فــي أعقــاب اإلضطرابــات 
العنيفــة فــي عاصمــة تركســتان الشــرقية أورومتشــي فــي 
5 يوليــو 2009 ، والتــي خلفــت مئــات القتلــى مــن األويغــور.

ُحكــم علــى أركيــن بالســجن ســت ســنوات بتهمــة اإلخــال 
“مــواد  لوجــود  البــاد  تقســيم  ومحاولــة  العــام  بالنظــام 
غيــر قانونيــة” علــى هاتفــه الخلــوي ، وفقــًا لمــا قالــه زميلــه 
الســابق فــي المدرســة الــذي علــم بمحنتــه مــن خــال زمائه 

الطــاب الســابقين مــن مقاطعــة تشابشــال شــيبي.

بعــد إطــاق ســراحه ، قــام أركيــن ، الــذي تلقــى تعليمــه فــي 
المدرســة المتوســطة ، بكســب لقمــة العيــش مــن خــال 
ــه. وامتنــع الرجــل  أعمــال النجــارة والطهــي ، علــى حــد قول
عــن اســتعمال الهاتــف الخلــوي حتــى بعــد أن تــزوج وأنجــب 

طفــًا.

ــة فــي  ــن للمــرة الثاني وقــد قامــت الســلطات باحتجــاز أركي
عــام 2017 ألنــه كان ســجينًا ســابقًا ، وفقــًا لمــا قالــه زميلــه 

الســابق.

وقــد قضــى عاميــن فــي معســكر إعتقــال ، وهــو جــزء مــن 
شــبكة مــن مراكــز اإلعتقــال لألويغــور واألقليات المســلمة 
األخــرى فــي تركســتان الشــرقية التــي أنشــأتها الحكومــة 
التطــرف  التدريــب المهنــي لمنــع  الصينيــة بحجــة توفيــر 

الدينــي واإلرهــاب.

إعتقالــه  مــن  يشــتكي  “كان  الحــرة:  آســيا  إلذاعــة  الســابق  أركيــن  زميــل  قــال 
فــي الســجن لمــدة ســت ســنوات دون ســبب وال يــزال يحــاول الحصــول علــى 
تعويــض مــن الحكومــة”. وبينمــا كان يحــاول القيــام بذلــك ، تــم إعتقالــه مــرة 
أخــرى. وتــم اقتيــاده مــن منزلــه “للدراســة لمــدة 15 يومــًا” ثــم أطلــق ســراحه بعــد 

عاميــن بالضبــط “.

وقد ازداد قمع األويغور سوءًا بشكل تدريجي منذ ذلك الحين.

فــي  وآخريــن  األويغــور  مــن  مليــون   1.8 إلــى  يصــل  مــا  الصيــن  احتجــزت  حيــث 
نطــاق  علــى  الموثقــة  األدلــة  رفضــت  بينمــا   ،  2017 عــام  منــذ  المعســكرات 
واســع علــى أنهــا أســاءت معاملــة المســلمين الذيــن يعيشــون داخــل وخــارج 
وحــراس  ســابقين  معتقليــن  مــن  شــهادات  ذلــك  فــي  بمــا   - المعســكرات 
الحــرة  آســيا  إذاعــة  مــع  مقابــات  فــي  النطــاق  واســعة  إنتهــاكات  يصفــون 

األخــرى. اإلعــام  ووســائل 

 1 فــي  الثالثــة  للمــرة   ، اآلن  عامــًا   33 يبلــغ  وهــو   ، أركيــن  الســلطات  اعتقلــت 
ســبتمبر ، ووضعــت غطــاءًا أســود علــى رأســه ونقلتــه بعيــدًا إلــى مركــز الشــرطة 
، كمــا قــال زميلــه الســابق ، مضيفــًا أن اإلعتقــال نتــج عــن مكالمــة هاتفيــة أجراهــا 

أركيــن مــع شــخص “ مشــتبه بــه “.

وأكــد ضابــط شــرطة فــي بلــدة جاغيســتاي أن الســلطات احتجــزت أركيــن فــي 
ســبتمبر، لكنــه قــال إنــه لــم يكــن علــى علــم بســبب احتجــازه.

وعندمــا ُســئل عــن موعــد إعتقــال أركيــن ، قــال: “أعتقــد أنــه كان مــن حوالــي 
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أبل تلغي تطبيق القرآن في الصين بناء
على طلب من المسؤولين

شــهر”. وأكــد الضابــط أيضــًا أنــه تــم إرســال أركيــن إلــى 
.2017 عــام  فــي  التعليــم  مرفــق إلعــادة 

 20 حوالــي  إن  الدراســة  فــي  الســابق  أركيــن  زميــل  قــال 
جاغيســتاي  بلــدة  فــي  األويغــور  ســكان  مــن  المائــة  فــي 

.2017 عــام  منــذ  محتجــزون 

وقــال: “هــذا يعنــي أن واحــدُا مــن كل خمســة مــن جيراننــا 
أصبــح شــخصًا مشــتبه بــه ، لذلــك كان مــن المســتحيل 

للقــرآن، يحظــى بشــعبية  “ابــل” تطبيقــا  حذفــت شــركة 
واســعة فــي أنحــاء العالــم، مــن الصيــن، وذلــك بعــد طلــب 

مــن مســؤولين.

وتطبيــق “القــرآن المجيــد” متــاح فــي أنحــاء العالــم عبــر 
متجــر ابــل للتطبيقــات، ويحظــى بنحــو 150 ألــف مراجعــة 
هــذا  األشــخاص  ماييــن  ويســتخدم  مســتخدمين.  مــن 

التطبيــق.

وحســبما ورد لبــي بــي ســي، فقــد ُألغــي التطبيــق لمزاعــم 
باحتوائــه علــى نصــوص غيــر مشــروعة.

ولــم تســتجب الحكومــة الصينيــة لطلبــات مــن بــي بــي ســي 
بالتعليــق علــى الموضــوع.

Ap- موقــع قبــل  مــن  مــرة  ألول  التطبيــق  حــذف   وُرصــد 
يتابــع  والــذي  الرقابــة  المعنــي بشــؤون   ple Censorship

التطبيقــات فــي متجــر ابــل فــي أنحــاء العالــم.

بيــان  فــي  للتطبيــق  المصممــة   PDMS شــركة  وقالــت 
“بحســب ابــل، ُحــذف تطبيقنــا )القــرآن المجيــد( مــن متجــر 
تطبيقــات ابــل فــي الصيــن ألنــه يحتــوي علــى محتــوى غيــر 

مشــروع”.

وأضافــت “نحــاول االتصــال بالســلطات الصينيــة المعنيــة 
لحــل هــذا اإلشــكال”.

تجنب اإلتصال مع األشخاص المشتبه بهم في المنطقة”.

وأضــاف: “أعتقــد، أن المســؤولين أرادوا احتجــاز أركيــن مــرة أخــرى مــن أجــل تلبيــة 
الحصــص الرســمية بشــأن أعــداد األويغــور المحتجزيــن”.

التقريــر مــن قبــل شــهرت هوشــور لخدمــة اإليغــور التابعــة إلذاعــة آســيا الحــرة. 
ترجمتهــا خدمــة األويغــور. بقلــم روزان جيريــن باللغــة اإلنجليزيــة.

ترجمة/ رضوى عادل

جيمس كاليتون
يكا الشمالية محرر التكنولوجيا - أمر

15 أكتوبر 2021

حظى تطبيق القرآن بشعبية واسعة في العالم

ويعتــرف الحــزب الشــيوعي الصينــي رســميا باإلســام كأحــد األديــان فــي البــاد، 
لكــن الصيــن اتهمــت بانتهــاكات لحقــوق اإلنســان ضــد مســلمي اإليغــور فــي 

إقليــم شــينجيانغ.

وكانــت تقاريــر ســابقة لبــي بــي ســي قــد أفــادت باســتهداف أئمــة مــن اإليغــور 
فــي عمليــات القمــع فــي شــينجيانغ.

ورفضــت ابــل التعليــق علــى الموضــوع بــل وجهــت بــي بــي ســي إلــى سياســة 
“التقيــد  الشــركة  علــى  بــأن  تفيــد  والتــي  تنتهجهــا،  التــي  اإلنســان  حقــوق 
بالقوانيــن المحليــة، وهنــاك قضايــا معقــدة فــي بعــض األحيــان قــد نختلــف 
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الحكومــات”. مــع  فيهــا 

وليــس واضحــا أي القوانيــن ينتهكهــا تطبيــق القــرآن، الــذي نــال ثقــة 
35 مليــون شــخص، حســب الشــركة المطــورة للتطبيــق.

الزعيــم  طــوره  للتصويــت  تطبيقــا  أزالتــا  قــد  وغوغــل  أبــل  وكانــت 
الســجن. فــي  يقبــع  الــذي  نافلنــي  أليكســي  المعــارض  الروســي 

علــى  غرامــات  بفــرض  هــددت  قــد  الروســية  الســلطات  وكانــت 
الشــركتين لــو رفضتــا إزالــة التطبيــق الــذي يخبــر المســتخدمين عمــن 

الحكومــة. حــزب  مرشــحي  إســقاط  يســتطيع 

يذكــر أن الســوق الصينــي واحــد مــن أكبــر األســواق لشــركة أبــل، كمــا 
فــي  كبيــر  بشــكل  الصينيــة  العمــل  قــوة  علــى  تعتمــد  الشــركة  أن 

أجهزتهــا. صناعــة 

واتهــم سياســيون فــي الواليــات المتحــدة المديــر التنفيــذي ألبــل تيــم 
كــوك بالنفــاق بســبب التصريــح برأيــه بخصــوص السياســة األمريكيــة 

والتــزام الصمــت حيــال السياســة الصينيــة.

وكان كــوك قــد انتقــد حظــر دخــول الواليــات المتحــدة الــذي فرضــه 
ترامــب علــى ســبع شــعوب ذات أغلبيــة مســلمة عــام 2017.

بخصــوص  الصينيــة  الحكومــة  بتعليمــات  بااللتــزام  أيضــا  ويتهــم 

الرقابــة وبعــدم انتقادهــا بســبب سياســتها التــي تمــس المســلمين.

وكان تقريــر لصحيفــة نيويــورك تايمــز قــد زعــم أن أبــل تعطــل طبيقات 
التطبيقــات  تســتطيع  وال  الحكومــة.  تعجــب  لــم  إذا  الصيــن  فــي 
فالــون  طائفــة  تيانامــن،  ســاحة  أحــداث  مثــل  موضوعــات  نقــاش 

غاونــغ الروحيــة، الــداالي المــا، واســتقال التبــت وتايــوان.

بــي ســي  بــي  وأزيــل تطبيــق “إنجيــل شــجرة الزيتــون” أيضــا ، لكــن 
أزالتــه. مــن  هــي  للتطبيــق  المصممــة  الشــركة  أن  علمــت 

ولم ترد جماعة “شجرة الزيتون” على طلب بالتعليق.

ــة  ــر مشــروع فــي مؤسســة “الرقاب وقــال بينجاميــن إســماعيل ، مدي
فــي أبــل” : “تحــول شــركة ابــل اآلن إلــى مكتــب للرقابــة يعمــل لصالــح 
بكيــن. عليهــم عمــل الشــيء الصائــب ومواجهــة ردود فعــل الحكومــة 

الصينيــة مهمــا كانــت”.

وقالــت شــركة مايكروســوفت الخميــس إنهــا ســتغلق شــبكة لينكــد 
إن فــي الصيــن ألن “االلتــزام بالشــروط الصينيــة أصبــح صعبــا”.

عــن عمــل حظــر  البحــث  مــن تطبيــق  أن طلــب  بعــد  القــرار  واتخــذ 
الصحفييــن. بعــض  بروفايــات 
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الصين تشوه سمعة إمرأة من األويغور
قامت بسرد بشهادتها بشأن التعقيم القسري

زمرد داوود األويغورية )الثانية من اليسار( تتناول مشروبات وطعام 
مع إثنين مع ما يسمى “األقارب” من الهان الصينيين في أورومتشي، 

عاصمة تركستان الشرقية بشمال غرب الصين، في عام 2018.

إذاعة آسيا الحرة ، 2021-10-14

يأتــي الهجــوم اللفظــي علــى زمــرد داوود بينمــا تتعافــى 
مــن عمليــة جراحيــة فــي مستشــفى بالواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

  ندد المســؤولون الصينيون بمعتقلة ســابقة أويغورية 
فــي معســكر إعتقــال تــم تعقيمهــا قســرًا قبــل حوالــي 
ثــاث ســنوات وقــد تحدثــت علنــًا   عــن محنتهــا، كجــزء مــن 
حملــة تشــهير مســتمرة لتشــويه ســمعة أولئــك الذيــن 

كشــفوا عــن إنتهــاكات ضــد المســلمين.

 جــاءت زمــرد داوود إلــى الواليــات المتحــدة مــع عائلتهــا 
بشــهادتها  أدلــت  وقــد   ،2019 عــام  فــي  باكســتان  عبــر 
خضعــت  حيــث  المعســكرات،  فــي  تجربتهــا  حــول 
للتعقيــم القســري، وقدمــت لوســائل اإلعــام اإلخباريــة 
ومنظمــات حقــوق اإلنســان أدلــة قويــة علــى سياســات 

الصينيــة. للحكومــة  المزعومــة  الجماعيــة  اإلبــادة 

 وقــد قامــت وزارة الخارجيــة الصينيــة بإدانتهــا فــي أبريــل 
الشــرقية  تركســتان  فــي  آخريــن  ســابقين  ســكان  مــع 
الذيــن أدلــوا بشــهاداتهم حــول اإلنتهــاكات فــي المنطقــة 
أثنــاء إقامتهــم فــي الخــارج ككاذبيــن ومجرميــن وإرهابيين 

وأشــخاص يصفونهــم بأنهــم ســيئون.

تركســتان  فــي  الصينيــون  المســؤولون  دافــع  وقــد 
الشــرقية فــي مؤتمــر صحفــي يــوم اإلثنيــن فــي بكيــن، عــن 
سياســاتهم المتعلقــة بالنســاء األويغــور وقامــوا بالــرد 
أصــول  باعــوا  بأنهــم  تفيــد  التــي  األخيــرة  التقاريــر  علــى 

رجــال األعمــال األويغــور المحتجزيــن عبــر اإلنترنــت.

مؤتمــرات  بعقــد  الصينيــون  المســؤولون  ويقــوم   
صحفيــة دوريــة للتصــدي إلدانة مجموعة مــن اإلنتهاكات 
األويغــور  مــن  المســلمة  األغلبيــة  ضــد  الموثقــة 
واألقليــات التركيــة األخــرى فــي تركســتان الشــرقية، بمــا 
فــي ذلــك اإلعتقــال الجماعــي فــي معســكرات اإلعتقــال 
واإلعتــداءات الجنســية واإلجهــاض القســري وإجــراءات 

القســري. والعمــل  النســل  تحديــد 

وقــد احتجــزت الصيــن أكثــر مــن مليونيــن مــن األويغــور 
عــام  منــذ  التعليــم”  “إعــادة  معســكرات  فــي  وآخريــن 
ــى نطــاق واســع  ــة الموثقــة عل 2017، بينمــا ترفــض األدل

الذيــن يعيشــون المســلمين  أســاءت معاملــة  بأنهــا 

ســابقين  معتقليــن  شــهادات  ذلــك  فــي  بمــا  وخارجهــا،  المعســكرات  داخــل 
الحــرة  آســيا  إذاعــة  مــع  مقابــات  فــي  شــديدة  إنتهــاكات  يصفــون  وحــراس 

األخــرى. اإلعــام  ووســائل 

للتدريــب  عــن مرافــق  عبــارة  المعســكرات  إن  الصينيــون  المســؤولون  يقــول   
المهنــي حيــث يتــم تعليــم األويغــور واألقليــات التركيــة األخــرى المهــارات فــي 
محاولــة لمنــع التطــرف الدينــي واإلرهــاب فــي المنطقــة، حيــث يعيــش حوالــي 12 

مليــون مــن األويغــور.

 وقــد ناقــش المتحــدث بإســم حكومــة شــينجيانغ شــو جويشــيانغ فــي المؤتمــر 
الصحفــي مــا أســماه “حمايــة حقــوق المــرأة ومصالحهــا” في تركســتان الشــرقية.

تركســتان  أن  زورًا  تدعــي  للصيــن  المناهضــة  القــوى  بعــض  إن  قــال:  حيــث   
الشــرقية انتهكــت بشــدة حقــوق ومصالــح نســاء األقليــات العرقيــة، وتنشــر 
األكاذيــب حــول مــا يســمى بتحديــد النســل القســري والعمــل القســري مــن جانــب 

نســاء األقليــات العرقيــة.

قــد أثبتــت الحقائــق أنــه مــع التعزيــز المســتمر لحمايــة حقــوق المــرأة ومصالحهــا 
فــي تركســتان الشــرقية، تــم تحســين البيئــة التنمويــة للمــرأة مــن جميــع الفئــات 
العرقيــة بإســتمرار، وتحســن مســتوى التعليــم بشــكل كبيــر، والوعــي بحقــوق 
ســبل  وتحســنت  كبيــر،  بشــكل  والممتلــكات  األســرة  وازدادت  الــزواج  حمايــة 

عيــش النــاس ورفاههــم بشــكل مطــرد.
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لقد أرادوا مهاجمتي نفسيًا

عنــد مناقشــة السياســات المتعلقــة بنســاء األويغــور، 
قــام شــو بمهاجمــة زمــرد، التــي ُأجبــرت علــى الخضــوع 

لعمليــة تعقيــم قبــل ثــاث ســنوات.

واعتــرض علــى التصريحــات التــي أدلــت بهــا زمــرد ســابقًا 
بأنهــا كانــت محتجــزة فــي معســكر اعتقــال، وأن النســاء 
موانــع  تنــاول  علــى  ُأجبــرن  المحتجــزات  األويغوريــات 
للحمــل، وأنهــا ُأجبــرت علــى الخضــوع لعمليــة تعقيــم. 
كمــا نفــى أن يكــون أقاربهــا - الصينيــون الهــان المكلفــون 
بمراقبــة منــازل األويغــور - قــد أجبروهــا علــى أكل لحــم 
الخنزيــر. قــال شــو أيضــًا أنــه لــم يتــم اســتجواب والــد 

زمــرد مــن قبــل الشــرطة ولــم يمــت فــي المعتقــل.

شــقيق  أن  الجمهــور  شــو  أخبــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
فــي  كان  الهــان  مــن  “قريبهــا”  إن  قــال  األكبــر  المــرأة 
الواقــع مــن أقــارب شــقيق زمــرد، عبــد الخليــل داوود، وأن 

قريبــه لــم يقــض ليلــة فــي المنــزل أبــدًا.

واســتطرد شــو يقــول إنــه فــي ينايــر 2018، قــام “قريــب” 
شــقيق زمــرد بدعوتهــا مــع شــقيقها ونســيبته، للحضــور 
مــن  مســلمة  كانــت  “القريــب”  والــدة  وأن  منزلــه،  إلــى 
عرقيــة الهــوي، ممــا يعنــي أنــه مــن المســتحيل أن تقــدم 

ــر للضيــوف. لحــم الخنزي

بتشــويه  اإلقليميــة  شــينجيانغ  ســلطات  قامــت  وقــد 
ســمعة معتقــات األويغــور الســابقات، بمــا فــي ذلــك 
النــور صديــق، وســايراغول  زيــاودون، قلــب  تورســوناي 
ســاوتباي، الائــي أدليــن بشــهاداتهن حــول اإلســاءات 

التــي تعرضــن لهــا أو شــهدنها.

إنهــا  اإلثنيــن  يــوم  الحــرة  آســيا  إلذاعــة  زمــرد  وقالــت   
المؤتمــر  فــي  بتكذيبهــا  قــام  قــد  شــو  بــأن  فوجئــت 

. لصحفــي ا

وأضافــت: لقــد اســتغلوا الوقــت الــذي كنــت فيــه مريضــة 
وضعيفــة. كمــا لــو كانــوا يريــدون مهاجمتــي نفســيًا... 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يوافــق اليــوم بالضبــط ذكــرى وفــاة 
والــدي بعــد عاميــن مــن وفاتــه. جــاء موعــد الجراحــة فــي 

نفــس وقــت الذكــرى الســنوية الثانيــة.

قالــت زمــرد أيضــًا إن لديهــا أدلــة كثيــرة علــى أنهــا كانــت 
فــي معســكر إعتقــال، وخضعــت لعملية تعقيم قســري، 

وكان يأتــي “أقــارب” صينيــون مــن الهــان داخــل منزلهــا.

قالــت: وبالمقارنــة مــع الناجيــن اآلخريــن حتــى اآلن، ســواء 

كنــا نتحــدث عــن برنامج”األقــارب” أو أشــياء أخــرى، فقــد شــاهدت كل شــيء ولــدي 
صــور التقطتهــا معــي عندمــا غــادرت. ال يمكنهــم إنــكار ذلــك.

أضافــت زمــرد: لــم يكــن هنــاك قريــب واحــد فقــط فــي منزلــي. كانــت ابنتــي تبلــغ مــن 
العمــر خمــس ســنوات فــي ذلــك الوقــت، وكان لديهــا “قريــب” صينــي مــن الهــان”. 
ال أســتطيع تذكــر أســمائهم فــي الوقــت الحالــي، لكــن لــدي صــور لهــم جميعــًا، 

حتــى صورهــم أثنــاء نومهــم علــى اللحــاف فــي منزلــي.

أشــارت زمــرد إلــى أن شــو كان محقــا فــي قولــه إن والــدة “قريــب” شــقيقها األكبــر، 
ولقبهــا جــاو، كانــت مــن عرقيــة الهــوي، لكــن المســؤول فشــل فــي ذكــر أن والــد 

جــاو كان مــن الهــان الصينييــن.

قــال زمــرد إن جــاو تخلــت عــن عائلتهــا وتزوجــت مــن رجــل صينــي مــن الهــان قائلــة 
إنهــا أصبحــت هــي نفســها مــن الهــان وكانــت تــأكل لحــم الخنزيــر.

القواعــد  تغييــر  الضــروري  مــن  إنــه  لنــا  قالــت  الخنزيــر.  لحــم  أعطتنــا  قالــت: 
اإلســامية )الحــال( بالتدريــج. قالــت أشــياء مــن هــذا القبيــل. وكانــت فــي الواقــع 

شــرطة. ضابطــة 

التعافي في المستشفى

فــي  الرحــم  مــن إســتئصال  زمــرد  مــع تعافــي  الصحفــي  المؤتمــر  تزامــن  وقــد   
مستشــفى فــي شــمال فيرجينيــا يــوم 7 أكتوبــر. وكان يجــب أن تقــوم بالعمليــة 

ألن جراحــة التعقيــم اإلجبــاري قــد أضــرت رحمهــا وعّرضــت حياتهــا للخطــر.

 وقــد قدمــت زمــرد إلــى طبيبهــا النســائي بيانــًا مكتوبــًا إنهــا أصيبــت بالعقــم منــذ 
حوالــي ثــاث ســنوات بعــد خضوعهــا لعمليــة جراحيــة قســرية فــي الصيــن.

قــال طبيبهــا، الدكتــور ديفيــن ميللــر، فــي رســالة حصلــت عليهــا إذاعــة آســيا الحــرة 
أن التعقيــم القســري جعــل زمــرد غيــر قــادرة علــى إنجــاب األطفــال.

قالــت الناشــطة األويغوريــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان رحيمــة محمــود إن نســاء 
األويغــور كــن أكبــر مصــدر للمعلومــات المباشــرة حــول معســكرات اإلعتقــال فــي 
تركســتان الشــرقية وأن الصيــن تهاجــم أولئــك الذيــن تــم إطــاق ســراحهم ألنهــم 

كشــفوا إنتهــاكات الحكومــة.

وقالــت إلذاعــة آســيا الحــرة: إن هــؤالء النســاء الشــجاعات هــن مــن تحدثــن عــن 
األشــياء المرعبــة داخــل المعســكرات. لقــد قامــوا بتشــجيع النقــاش فــي العالــم 
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مــن خــال ســرد التفاصيــل عــن أشــياء خاصــة بشــكل مكثــف، أشــياء 
يخشــى النــاس عــادة التحــدث عنهــا. كانــت هنــاك قــوة عظيمــة فــي 

هــذا. هــذا هــو الســبب فــي أن الصيــن تهاجمهــم.

وقالــت رحيمــة أيضــًا إن الصيــن تســتخدم كل الوســائل للتســتر علــى 
فــي  الســابقين  المعتقليــن  إتهــام جميــع  ذلــك  فــي  بمــا  جرائمهــا، 

المعســكر بالكــذب.

 تســأل رحيمــة، لمــاذا يهاجمــون نســاء األويغــور بشــدة بــا توقــف؟ 
ــة للصيــن. لقــد قامــت هــؤالء  هــذا ألنهــم كشــفوا الدوافــع الحقيقي
ضــد  الصيــن  بجرائــم  الوعــي  زيــادة  فــي  عمــل  بأفضــل  النســاء 

.“ اإلنســانية 

  قامــت الواليــات المتحــدة والــدول الغربيــة األخــرى بتعريــف معاملــة 
كمــا  اإلنســانية.  ضــد  وجرائــم  جماعيــة  إبــادة  أنهــا  علــى  األويغــور 
فرضــوا عقوبــات أحاديــة الجانــب علــى األفــراد والكيانــات ذات الصلــة 

فــي تركســتان الشــرقية.

دافــع مســؤولو حكومــة تركســتان الشــرقية فــي المؤتمــر الصحفــي 
أيضــًا عــن مصــادرة ممتلــكات رجــال األعمــال األويغــور المعتقليــن 

وبيعهــا فــي المــزاد العلنــي.

يونــغ درو بافلــو هــو شــاب أســترالي مذهــل بــذل كل مــا فــي وســعه 
يرتكبهــا  التــي  إنتهــاكات حقــوق اإلنســان الفظيعــة  للوقــوف ضــد 
الحــزب الشــيوعي الصينــي. ومــع ذلــك ، فقــد نقــل نشــاطه اآلن إلــى 

ــد تمامــًا. مســتوى جدي

 ، Advance فــي هــذا التقريــر الحصــري المقــدم إلــى موقــع أدفانــس
ــة فــي  ــي إمــرأة بريئ يشــرح درو كيــف احتجــز الحــزب الشــيوعي الصين
األســتراليين  المواطنيــن  مــن  إثنيــن  لمعاقبــة  إعتقــال  معســكر 

لتحدثهمــا مــع بعضهمــا البعــض فــي أســتراليا.

البريــد اإللكترونــي  العبــث برســائل  تــم  أنــه  “لقــد علمنــا ألول مــرة 
الشــيوعي  الحــزب  حســابات  بــدأت  ينايــر.  شــهر  فــي  بــي  الخاصــة 
الصينــي علــى تويتــر مشــاركة رســائل البريــد اإللكترونــي التــي زعمــت 
أننــي أرســلتها إليهــم ؛ رســائل البريــد اإللكترونــي المســيئة المكتوبــة 

بلغــة إنجليزيــة ركيكــة ، كأنهــا تُرجمــت فــي جوجــل.

حيــث باعــت الحكومــة أصــواًل يزيــد مجموعهــا عــن 80 مليــون دوالر 
أمريكــي، وفقــًا لتقريــر وول ســتريت جورنــال إســتنادًا إلــى المعلومــات 
التــي جمعهــا مشــروع حقــوق اإلنســان لألويغــور )UHRP( ونشــرها 

فــي ســبتمبر.

ودافــع المتحــدث بإســم حكومــة شــينجيانغ، علــي جــان عانايــت، عــن 
بيــع األصــول، وأخبــر الحاضريــن فــي المؤتمــر الصحفــي أن األفــراد 
الذيــن يمتلكونهــا قــد تــم إعتقالهــم وســجنهم بتهــم مثــل اإلرهــاب 
النظــام  وإزعــاج  العرقيــة  الكراهيــة  علــى  والتحريــض  والتطــرف 

اإلجتماعــي.

لكــن تقريــر UHRP قــال إن األفــراد المحتجزيــن لمثــل هــذه التهــم قــد 
ُســجنوا “فــي عمليــة إعتقــال ومحاكمــة شــديدة الســرية خــارج نطــاق 
اإلجــراءات القضائيــة حيــث يوجــد إنتهــاك لقوانيــن الصيــن نفســها”.

ــر جليــل قشــقري إلذاعــة آســيا الحــرة. ترجمــة خدمــة األويغــور.  تقري
كتبتهــا باإلنجليزيــة روزان جيريــن.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

تشي جين بينغ يرسل إمرأة إلى معسكر إعتقال
بعد إنتقاد إبنها للصين في أستراليا

يونغ درو بافلو، 8 أكتوبر 2021

 كنــت أعلــم أن هنــاك شــيئًا خاطئــًا ، لذلــك تواصلــت مــع رفيقــي روب 
بوتــر ، خبيــر أمــن اإلنترنــت الــذي يديــر إنترنــت 2.0. لقــد أجــرى إختبــارات 
تجســس  برامــج  عــن  بحثــًا  بــي  الخــاص  حاســوبي  علــى  مكثفــة 
واكتشــفنا فــي النهايــة أن بريــدي اإللكترونــي قــد تــم اختراقــه وأن 
عنــوان  بتعقــب  روب  قــام  حســابي.  فــي  كانــوا  األشــخاص  هــؤالء 
اإلنترنــت  IP الخــاص بهــم إلــى الصيــن ، وذلــك عندمــا علمنــا أننــي 
فــي ورطــة. لقــد كان هجومــًا متطــورًا ، متجــاوزًا تمييــز الهويــة الثنائــي 
مســتهدفًا  كنــت  أننــي  المرحلــة  تلــك  فــي  نعلــم  كنــا  بــي.  الخــاص 

بشــكل فــردي مــن قبــل ممثــل حكومــي.

وقــد قمــت بتغييــر كل كلمــات المــرور الخاصــة بــي علــى الفــور، وقمــت 
بتنظيــف عميــق لحاســوبي المحمــول. بــدأ روب عمليــة عــاج معقــدة. 
كان يعلــم أنــه كانــت هنــاك حملــة صينيــة كبيــرة وواســعة النطــاق 
مدعومــة مــن الدولــة ضــد الباحثــة األســترالية الصينيــة فيكــي زو. 
اســتهدفتها اآلالف مــن حســابات الروبــوت وشــوهتها بــا هــوادة. 
ســعى الكثيــرون إلــى التلميــح إلــى أنهــا ُدفعــت مــن قبــل الســلطات 
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األمريكية من خال اإلشارة إلى صفقة كتاب وقعتها مؤخرًا.

ســتحظى  الكتــاب  بصفقــة  المتعلقــة  المعلومــات  أن  روب  أدرك 
بتقديــر كبيــر مــن قبــل الســلطات الصينيــة. قــام بإنشــاء حســاب 
بريــد إلكترونــي وهمــي وأرســل رســائل بريــد إلكترونــي إلــى نشــطاء 
مناهضيــن للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي جميــع أنحــاء أســتراليا ، 
وكل بريــد إلكترونــي يستشــهد برقــم مختلــف مختلــق فيمــا يتعلــق 
إلــى  المرســل  اإللكترونــي  البريــد  ذكــر  كتــاب فيكــي.  بحجــم صفقــة 
حســابي أن فيكــي قــد تلقــت 350 ألــف دوالر. وتــم نشــر نفــس الرقــم 
350،000 دوالر عبــر تويتــر فــي غضــون 24 ســاعة بواســطة حســابات 

مؤيــدة للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي أســتراليا.

الحكومــة  قبــل  مــن  المســتهدف  الشــخص  كنــت  أننــي  علمنــا   
. لصينيــة ا

لقــد كنــت مرعوبــًا ، كان علــي أن أفكــر فــي المعلومــات التــي ربمــا 
حصلــوا عليهــا. هــذا عندمــا أدركــت أن أكثــر األشــياء حساســية فــي 
رســائل البريــد اإللكترونــي الخاصــة بــي هــي نــص مقابلــة أجريتهــا مــع 
رفيــق أســترالي مــن األويغــور. أخبرنــي بتفاصيــل عــن ترهيــب الحكومــة 
لــم نســتخدم  فــي أســتراليا ومحاوالتهــم تهديــد عائلتــه.  الصينيــة 
األســماء لكننــي أدركــت أنــه كان مــن الســهل عليهــم التعــرف عليــه 
وعائلتــه بنــاًء علــى هــذه التفاصيــل. وذلــك عندمــا أدركــت بشــعور 

بغيــض وغــارق فــي صــدري أنهــم قــد كشــفوه. وأدركــت مــا حــدث.

فــي وقــت ســابق مــن نفــس الشــهر ، اتصــل ليخبرنــي أنــه قــد تــم نقــل 
والدتــه إلــى المعســكرات دون أي تفســير. كان حزينــًا وال ينــام وكان 
العمــل.  يســتطيع  بالــكاد  وكان  عائلــة صغيــرة  لديــه  كان  متألمــًا. 
لقــد شــعرت بالصدمــة تجــاه رفيقــي وقــد تواصلــت مــع العديــد مــن 
السياســيين ومنظمــات حقــوق اإلنســان لمعرفــة مــا يمكننــا القيــام 
بــه مــن أجــل والدتــه. ســرعان مــا علمنــا أنــه مــن المســتحيل إخراجهــا 
عــدة  قبــل  مــن  الشــرطة  هددتهــا  وقــد  الشــرقية.  تركســتان  مــن 
مــرات ، لكــن كان واضحــًا أن األمــر مختلفــًا هــذه المــرة. لــم يكــن لديــه 
معلومــات وليــس لديــه أي فكــرة عــن ســبب إختطافهــا أو إلــى متــى. 
جعلــت القصــص فــي وســائل اإلعــام عــن التعذيــب واإلغتصــاب فــي 
ــارة لإلشــمئزاز. ال  ــر إث معســكرات اإلعتقــال فــي الصيــن الوضــع أكث

أعــرف كيــف تحمــل ذلــك. لقــد تحطمــت.

البريــد  رســائل  إختــراق  بســبب  غالبــًا  كان  والدتــه  أخــذ  أن  أدركــت 
اإللكترونــي الخاصــة بــي. كنــا نعلــم بالفعــل أن الحكومــة الصينيــة 
اســتهدفت األويغــور فــي أســتراليا مــن خــال تهديــد أفــراد أســرهم 
عقابــًا  ُاحتجــزت  قــد  والدتــه  أن  احتمــال  واجهنــا  اآلن  الوطــن.  فــي 

الــذي تحــدث معــي فــي أســتراليا. لصديقــي 

أعلــم اآلن أن هــذا هــو بالضبــط مــا تريــده الحكومــة الصينيــة. أرادوا 
أن يرســلوا لــي رســالة. لقــد فشــلوا بالفعــل فــي ترهيبــي إلجبــاري علــى 
الصمــت. كان عمــري 20 عامــًا فقــط عندمــا اعتــدى علــّي مجرمــون 
مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي الحــرم الجامعــي وأيــدت القنصليــة 
الصينيــة فــي بريســبان تهديــدات بالقتــل ضــد عائلتــي. كان عمــري 21 
عامــًا عندمــا ضغطــت الصحــف الحكوميــة الصينيــة علــى جامعتــي 
الخارجيــة الصينيــة فــي مؤتمــر صحفــي  ، وشــجبتني وزارة  لطــردي 
دولــي. وهددنــي الســفير الصينــي فــي قبــرص فــي وســائل اإلعــام 
ســن  فــي  اآلن  يونانــي.  قبرصــي  أصــل  مــن  عائلتــي  ألن  القبرصيــة 
الثانيــة والعشــرين ، اخترقــت الحكومــة الصينيــة إتصاالتــي وســجنت 

ــة علــى حديثــه معــي. ــدة صديقــي األويغــور كعقوب وال

كانــت  وكذلــك   ، مذهليــن  ووحشــيتها  الحملــة  هــذه  حجــم  كان 
لديهــم ســوى  يكــن  لــم  الذيــن  األبريــاء  علــى  الوحشــية  هجماتهــم 
إتصــال ضعيــف معــي. مــن الواضــح أننــي لــم أقابــل والــدة صديقــي 
مطلقــًا ، ولــم أتحــدث معهــا أبــدًا ، ولــم أكــن أعــرف المدينــة التــي 
تعيــش فيهــا ، ولــم أعــرف حتــى إســمها. لــم تكــن مهتمــة بالسياســة 
، حتــى أنهــا لــم تعلــم بوجــودي. ومــع ذلــك فهــي تُعاقــب فــي معســكر 
إعتقــال بربــري لمجــرد أن ابنهــا ، وهــو مواطــن أســترالي ، قــد تحــدث 

معــي. مــن المســتحيل وصــف نظــام أكثــر جحيمــًا مــن ذلــك. 

أرادت الحكومــة الصينيــة أن أعــرف أننــي ال أســاعد األويغــور. لقــد 
أرادوا منــي أن أعــرف أننــي ســأجعل وضــع األويغــور األبريــاء أســوأ ، 
وأنهــم قــد يتعرضــون للتعذيــب والقســوة بســبب نشــاطي الصوتــي 
مــا  الشــر.  هــذا  الصعــب فهــم ضخامــة  مــن  عــن شــعبهم.  نيابــة 
يؤكــده لــي هــو أن هــذه إبــادة جماعيــة مروعــة ، واحــدة مــن أســوأ 
نعلــم  نحــن  الهولوكوســت.  منــذ  العالــم  شــهدها  التــي  اإلبــادة 
فــي معســكرات  األويغــور  مــن  أن ســجن مليــون مســلم  بالفعــل 

يونغ دروبافلو
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اإلعتقــال هــذه هــو أكبــر ســجن لشــعب فــي معســكرات اإلعتقــال 
علــى أســاس وضعهــم الدينــي منــذ الهولوكوســت. أحمــل الكثيــر مــن 

العــار بســبب إســتهداف والــدة صديقــي.

لــم أعتقــد أبــدًا أننــي ســأقضي حياتــي هكــذا. لــم أخطــط أبــدًا ألن أكــون 
ناشــطًا ضــد الحكومــة الصينيــة. لقــد جعلونــي انظــم احتجاجــًا صغيــرًا 
مــع خمســة عشــر شــخصًا فــي جامعتــي وأرســلوا بلطجيــة لضربــي 
قبــل قصــف عائلتــي بالتهديــدات بالقتــل. لقــد ضغطــوا علــى جامعتــي 
لطــردي ، وشــنوا علــّي هجمــات مــن وســائل اإلعــام الحكوميــة ، واآلن 
يســتهدفون أصدقائــي األويغــور األبريــاء لمعاقبتــي. كان بإمكانهــم 
، كان بإمكانهــم تجاهــل طالــب شــاب مــن  تجاهــل هــذا االحتجــاج 
بريســبان بأســتراليا. اآلن ســأتأكد مــن أنهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى 

تجاهلنــا مــرة أخــرى.

األســتراليين  بقيــادة  جديــد  سياســي  حــزب  تشــكيل  بصــدد  نحــن 
اإلنتخابــات  لخــوض  واألويغــور  والتبــت  كونــغ  هونــغ  خلفيــات  مــن 
األســترالية المقبلــة. نحــن نبنــي تحالفــات عبــر المجتمعــات المختلفــة 
المضطهــدة مــن قبــل هــذه الحكومــة مــن أجــل تعبئــة موجــة مــد 

فــي  يعتقــد  كان  ممــا  أكثــر ســخونة  الفيســبوك  يكــون موقــع  قــد 
البدايــة بعــد تســريب البيانــات التــي تبيــن أن المنصــة تزيــد مــن األفكار 
اإلنتحاريــة لــدى المراهقيــن. ألقــت المديــر التنفيــذي الســابق لشــركة 
إســتماع  جلســة  فــي  مفاجــأة  هاوجيــن  فرانســيس   ، الفيســبوك 
المنتجــات  وســامة  المســتهلك  لحمايــة  الفرعيــة  اللجنــة  أمــام 
عــن  ُســئلت  عندمــا  الثاثــاء  يــوم  الكونجــرس  فــي  البيانــات  وأمــن 
تــورط الشــركة فــي الســماح للــدول المعاديــة مثــل الصيــن وإيــران 

ألغــراض شــائنة. المنصــة  بإســتخدام 

تقــول هاوجيــن أن هــذا ال يحــدث فقــط بمعرفــة الفيســبوك الكاملــة 
، لكنهــم ال ينــذرون أعضــاء الكونجــرس إلــى تهديــدات األمــن القومــي. 
وقالــت أيضــًا: “خــال فتــرة عملــي مــع تهديــدات اإلســتخبارات ... 
فــي  الصينييــن  مشــاركة  تتبــع  علــى  مباشــر  بشــكل  فريقــي  عمــل 

 ، ذلــك  الديكتاتوريــة. وعنــد تحقيــق  ال يمكــن وقفهــا إلغــراق هــذه 
واألصــول  والبنــوك  للصيــن  المملوكــة  المناجــم  لتأميــم  ســنكافح 
الصينييــن  المســؤولين  نعاقــب  ســوف  أســتراليا.  فــي  األخــرى 
وحســاباتهم  وعقاراتهــم  شــققهم  مــن  ونجردهــم   ، الفاســدين 
بتكديــس  عائاتهــم  ألفــراد  نســمح  لــن  األســترالية.  المصرفيــة 
ثرواتهــم فــي أســتراليا بعــد اآلن ، وسنســتعيد األصــول األســترالية 
 ، البلــد  هــذا  فــي  مشــردين  أســترالي   100000 لدينــا  لألســتراليين. 
الفارغــة  والقصــور  الشــقق  أخــذ  طريــق  عــن  منــازل  وســنمنحهم 
الخاصــة بالمســؤولين الصينييــن الفاســدين الموجوديــن هنــا فــي 
اســتغرقنا  إذا  يهــم  ال  تتغيــر.  العاقــة  تطهيرهــم.  عنــد  أســتراليا 
عقــودًا ، فهــذا هــو البرنامــج الــذي ســننفذه فــي النهايــة. لــن يكــون 
هنــاك مزيــد مــن البلطجــة والترهيــب. لقــد اتحــد األســتراليون أخيــرًا.

ترجمة/ رضوى عادل

يقول المبلغون عن األعمال غير القانونية 
للكونغرس: أن الفيسبوك يعرف

بإستخدام الصين وإيران المنصة للتجسس

بقلم / ميغان فوكس، 5 أكتوبر 2021

جابين بوتسفورد / واشنطن بوست عبر أسوشياتيد بريس 
، بول
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مراقبــة ســكان األويغــور فــي المنصــة فــي جميــع أنحــاء العالــم “. 
بإبــادة وســجن وتعذيــب األويغــور  حيــث تقــوم الحكومــة الصينيــة 
لســنوات. “يمكنــك فــي الواقــع العثــور عليهــم ]األويغــور[ إســتنادًا 

إلــى قيــام ]الصيــن[ بمثــل هــذه األشــياء.”

هــذا الكشــف عــن أن الصيــن تطــارد األويغــور علــى الفيســبوك جعــل 
الســناتور دان ســوليفان )جمهــوري مــن أالســكا( مصدومــًا. وأجــاب 
 تقوليــن ، مــن حيــث الجوهــر ، أن المنصــة ، ســواء علــم 

ِ
“إذن أنــت

الفيســبوك بذلــك أم ال ، يتــم إســتخدامها مــن قبــل بعــض خصومنــا 
حســاب  علــى  وتعزيزهــا  مصالحهــم  دفــع  فــي  تســاعد  بطريقــة 

مصالــح أمريــكا؟”.

أجابــت هوجيــن “نعــم”. “ يــدرك الفيســبوك تمامــًا أن هــذا يحــدث 
علــى  يحصــل  ال  الكونجــرس  أن  حقيقــة  أن  وأعتقــد  المنصــة  علــى 
تقريــر عــن عــدد األشــخاص الذيــن يعملــون علــى هــذه األمــور داخليــًا 
أمــر غيــر مقبــول ألن لديــك الحــق فــي الحفــاظ علــى ســامة الشــعب 

األمريكــي. “

وأعلــن الســناتور ريتشــارد بلومنثــال )ديمقراطــي مــن كونيكتيــون( 

للكونغــرس  أخــرى  فرصــة  للتــو  فتحــت  قــد  هوجيــن  أن  بســعادة 
للتغلــب علــى الفيســبوك علــى إعــام التلفزيــون. قــال ضاحــكًا: “ربمــا 

 للتــو فرصــة أخــرى لجلســة إســتماع أخــرى”.
ِ

فتحــت

قالــت هوجيــن ، “لــدي مخــاوف أمنيــة قوميــة قويــة بشــأن كيفيــة 
عمــل الفيســبوك اليــوم” ، ووافقــت علــى الجلــوس لجلســة إســتماع 

أخــرى إذا ُطلــب منهــا ذلــك.

فــي حيــن أن إنطباعاتــي األوليــة عــن نوايــا هوجيــن لــم تكــن جيــدة ، 
هنــاك  يكــون  قــد  أنــه  إال   ، التعبيــر  بحريــة  إســتخفافها  علــى  بنــاءًا 
بعــض الخيــر مــن هــذه الشــهادة. ربمــا سُيحاســب الفيســبوك أخيــرًا 

علــى الشــر الــذي ينشــره.

يمكــن الفيســبوك أن يكــون فــي ورطــة لهــذا الســبب. حيــث يقــول 
الصيــن  أن  يعرفــون  إنهــم  القانونيــة  المخالفــات  عــن  المبلغــون 
تراقــب األويغــور مــن خــال الفيســبوك وأن إيــران تســتخدمه فــي 

#هوجيــن التجســس. 

ترجمة/ رضوى عادل
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البيان الختامي لمؤتمر مجلس الشورى
الوطني الرابع لتركستان الشرقية

وتتصاعــد  باســتمرار  العالميــة  السياســة  فيــه  تتغيــر  وقــت  فــي 
اغتنــم  الدوليــة،  الســاحة  علــى  الكبــرى  القــوى  بيــن  المنافســات 
الملتقــى األخــوي العالمــي الثالــث عشــر ألبنــاء تركســتان الشــرقية 
الرابــع لتركســتان الشــرقية الفرصــة،  ومجلــس الشــورى الوطنــي 
 2021 أكتوبــر   10  –  8 بيــن  الفتــرة  خــال  ناجحــا  اجتماعــا  عقــد  حيــث 
فــي العاصمــة البوســنية، ســراييفو، بمشــاركة القــادة السياســيين 
وعلمــاء الديــن والمثقفيــن والباحثيــن والمنظمــات الناشــطة فــي 
ــم، لاســتفادة منهــا بشــكل  ــة تركســتان الشــرقية حــول العال قضي
ــة فــي  ــر ضروري فعــال. وكذلــك لصياغــة خطــة عمــل ملموســة تعتب

الشــرقية. تركســتان  قضيــة 

بعــد أن عانــت البوســنة مــن االضطهــاد واإلبــادة الجماعيــة مــن قبــل 
الحــزب الشــيوعي مثــل تركســتان الشــرقية، ناضلــت لســنوات طويلــة 
مــن أجــل الحريــة تحــت قيــادة علــي عــزت بيجوفيتــش وقدمــت العديــد 
مــن الشــهداء حتــى حصلــت علــى الحريــة واالســتقال، واعتبــرت مثــاال 
ــة. فــإن عقــد هــذا المجلــس  للشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل الحري
مــع وجــود أكثــر مــن 120 وكيــل ووكيلــة مــن أكثــر مــن 10 دول فــي 

البوســنة والهرســك لــه أهميــة تاريخيــة.

 المواضيع التي تمت مناقشتها في المؤتمر هي كما يلي:

1. مقارنة عملية بناء الدولة في البوسنة وتركستان الشرقية

التطــورات   - المتغيــر  العالــم  فــي  الشــرقية  تركســتان  قضيــة   .2
واألجنــدات.

3. السياسة الصينية في الدول الغربية - التهديدات والفرص

4. السياسة الصينية في العالم 2اإلسامي - التهديدات والفرص

5 - أوضاع أفغانستان وآسيا الوسطى وقضية تركستان الشرقية

6. سيناريو محتمل التغير للصين

7. تطور قضية تركستان الشرقية من منظمة إلى دولة

8. الخطوات المستقبلية في قضية تركستان الشرقية 

حضــروا  الذيــن  التركســتانية  المنظمــات  ممثلــي  إلــى  باإلضافــة 
االجتماع، حضر حفل االفتتاح شــخصيات رئيســية وممثلو منظمات 
ودبلوماســيون مــن أوروبــا والواليــات المتحــدة ودول البلقــان. فــي 
بقضيــة  المهتميــن  مــع  اتصــاالت  أجريــت  القيمــة،  الفرصــة  هــذه 

تركســتان الشــرقية ووضعــت خطــط للعمــل فــي المســتقبل.



العدد السادس واألربعون - أكتوبر - 2021

27

النقاط البارزة في االجتماع:

وثقافتهــا  وثقافتهــا،  للصيــن،  السياســي  النظــام  فضــح   .1
القيــم  مــع  تماًمــا  تتعــارض  التــي  الدوليــة  وعاقاتهــا  االجتماعيــة، 

منهــا. والتحذيــر  واإلنســانية،  العالميــة 

2. التعــاون ضــد سياســات الصيــن الجائــرة مــع منظمــات حقــوق 
الغــرب. اإلنســان والحــركات اإلســامية واألفــراد فــي دول 

الشــرقية،  تركســتان  لمنظمــات  التنظيمــي  النظــام  تطويــر   .3
المهنييــن. الخبــراء  كادر  وتقويــة  االحتــراف  وتســريع 

4. كســب تأييــد العالــم اإلســامي فــي قضيــة تركســتان الشــرقية 
وتحذيــر العالــم اإلســامي مــن الخطــر الصينــي.

5. إقامــة تعــاون متبــادل والتصــدي لتحديــات القــوى المختلفــة علــى 
أســاس الحفــاظ علــى المبــادئ لقضيــة تركســتان الشــرقية، تعزيــز 

ــادة التعــاون بيــن مختلــف المنظمــات. التعــاون وزي

المتبادليــن  والحمايــة  والدعــم  والتفاهــم  الثقــة  روح  ترســيخ   .6
بيــن  التعــاون  تعيــق  التــي  العوامــل  جميــع  فــي  النظــر  خــال  مــن 

. ت لمنظمــا ا

وآســيا  اإلســامية  الــدول  فــي  الشــعوب  بدبلوماســية  القيــام   .7
الوســطى والبلقــان لزيــادة تدويــل القضيــة ونشــرها بلغــات مختلفــة.

8. االهتمــام ببنــاء تربيــة الشــباب والقيــام بجميــع أنــواع األعمــال 
المســتقبل. فــي  المؤهــل  الشــباب  لتنميــة  المهمــة 

9. التأكيــد دائمــا علــى أن اســتقال تركســتان الشــرقية هــو مبــدأ ال 
يتزعــزع، وأن تركســتان الشــرقية هــي أرض محتلــة.

 

اقتراحات:

تــم تقديــم االقتراحــات التاليــة مــن قبــل ممثلــي ومشــاركي الملتقــى 
األخــوي العالمــي الثالــث عشــر ألبنــاء تركســتان الشــرقية ومجلــس 

الشــورى الوطنــي الرابــع لتركســتان الشــرقية.

1 - االجتمــاع مــع الــدول والمؤسســات الداعمــة للصيــن ودعوتهــا 
الشــرقية،  تركســتان  قضيــة  بشــأن  الصيــن  علــى  الضغــط  إلــى 

الصيــن. مــع  الدبلوماســية  عاقاتهــا  مــن  واالســتفادة 

2. االستخدام الفعال للنزاعات بين الصين والقوى الكبرى.

3. التعلــم مــن عمــل علمائنــا وسياســيينا الذيــن لعبــوا دوًرا رئيســًيا 
فــي قضيــة تركســتان الشــرقية فــي تاريخنــا.

4. تفعيل دور المرأة في الطب.

5 - التأكيــد علــى األهميــة االســتراتيجية لتركســتان الشــرقية للقــوى 
المنافســة لهــا فــي الصيــن.

6. وضع خطط وخطوات جديدة للعالم اإلسامي.

والعالــم  الصيــن  بيــن  الهامــة  لاتفاقيــات  معمقــة  دراســة   .7
. مي ســا إل ا

8 - القيــام بالعمــل العلمــي والدعائــي فــي الــدول العربيــة وتعزيــز 
العامــة. الدبلوماســية 

9 - تعزيــز العاقــات مــع دول البلقــان وآســيا الوســطى، والتعريــف 
بقضيــة تركســتان الشــرقية مــن خــال كتبهــم ومجاتهــم ووســائل 
هــذه  شــعوب  فهــم  زيــادة  أجــل  مــن  بلغاتهــم  األخــرى  اإلعــام 

الشــرقية. تركســتان  لقضيــة  المناطــق 

-10 التحليــل الجيــد لنقــاط الضعــف والقــوة فــي المنظمــات والنظــر 
إلــى المنظمــات األخــرى علــى أنهــا متكاملــة.

11 - تعزيــز التعــاون بيــن التركســتانيين، وزيــادة الدعايــة األوزبكيــة 
الوســطى. آســيا  فــي  والروســية  والقيرغيزيــة  والكازاخســتانية 

 وغيرها من التوصيات واالقتراحات

 

التــي اســتضافت  المعــارف لتركســتان الشــرقية  بصفتنــا جمعيــة 
الملتقــى األخــوي العالمــي الثالــث عشــر ألبنــاء تركســتان الشــرقية 
ومجلــس الشــورى الوطنــي الرابــع لتركســتان الشــرقية، سنســعى 
المجلــس  خــال  تقديمهــا  تــم  التــي  التوصيــات  لتنفيــذ  جاهديــن 

الشــرقية.  تركســتان  مــع منظمــات  بالتعــاون 

تركســتان  ألبنــاء  عشــر  الثالــث  العالمــي  األخــوي  الملتقــى  اختتــم 
الشــرقية ومجلــس الشــورى الوطنــي الرابــع لتركســتان الشــرقية 
بنجــاح فــي 10 أكتوبــر 2021 فــي البوســنة والهرســك. تعتبــر مســودات 
أن  ونأمــل  المشــتركة،  آمالنــا  االجتمــاع  فــي  المقدمــة  المقترحــات 
تكــون خطــوة مهمــة نحــو اســتقال وطننــا األم، تركســتان الشــرقية. 

ونســأل هللا أن يحقــق أهدافنــا وغاياتنــا.

المعــارف  جمعيــة  ألعضــاء  الخــاص  امتناننــا  عــن  نعــرب  أن  ونــود 
التركســتانية. للمنظمــات  الدولــي  واالتحــاد  الشــرقية  لتركســتان 

الجيــل  حركــة  ألعضــاء  الخــاص  امتناننــا  عــن  نعــرب  أن  نــود  كمــا   
الجديــد لتركســتان الشــرقية وجمعيــة تركســتان الشــرقية للصحافــة 
واإلعــام )وكالــة أنبــاء تركســتان الشــرقية( علــى جهودهــم الخاصــة 

فــي االجتمــاع.
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أضاءت الشعلة األولمبية ولكن العالم يزداد ظالما

يس حسن ، األويغوري الذي احُتجز في مطار المغرب في 19 يوليو بناًء على طلب الصين ، إدر
يس حسن. معرض لخطر نقله إلى الصين. يجب على السلطات المغربية اإلفراج عن إدر
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https://www.france24.com/ar

/https://news.sky.com/story

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

/https://www.bbc.com/arabic

/https://www.advanceaustralia.org.au

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

/https://pjmedia.com/news-and-politics

 المصـادر



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

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

الموثوقة وشهادات الناجين من بطش الصين.
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