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في خطاب باللغة الصينية

إدانة أميركية
لمعسكرات إعتقال

مسلمي األويغور

نــدد نائــب مستشــار األمــن القومــي بالبيــت
األبيــض يــوم الجمعــة ،بمعاملــة الصيــن لمســلمي
اإليغــور ،قائــا إنــه ال يوجــد مبــرر إلبقــاء البــاد علــى
“معســكرات اعتقــال” داخــل حدودهــا.
وقــال مــات بوتينغــر ،فــي خطــاب بلغــة الماندريــن
إلــى مركــز أبحــاث “ ”Policy Exchangeفــي المملكــة
المتحــدة“ :ال يوجــد مبــرر موثــوق بــه يمكــن أن أجــده
فــي الفلســفة الصينيــة أو الديــن أو القانــون األخالقــي
لمعســكرات االعتقــال داخــل حــدودك”.
وتمثــل هــذه التصريحــات تصعي ـدًا إضاف ًيــا للخطــاب
األميركــي ضــد الصيــن ،ففــي األســبوع الماضــي ،قــال
رئيــس بوتينغــر ،مستشــار األمــن القومــي األميركــي
روبــرت أوبرايــن ،أن الصيــن ترتكــب مــا يشــبه “إبــادة
جماعيــة “بمعاملتهــا للمســلمين فــي منطقــة
شــينجيانغ.
ودعــا بوتينغــر النــاس فــي الصيــن إلــى البحــث عــن
الحقيقــة بشــأن سياســة حكومتهــم تجــاه شــعب
اإليغــور واألقليــات الدينيــة األخــرى ،وقــال إنهــم
يجب أن يسألوا أنفسهم لماذاوصفت
التقارير الصحفية تصرفات الصين
في شينجيانغ بأنها “جريمة ضد
اإلنسانية”.
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وكثيــرا مــا شــجبت الواليــات المتحــدة معاملــة الصيــن لإليغــور ،وفرضــت عقوبــات علــى المســؤولين الذيــن تحملهــم
المســؤولية عــن االنتهــاكات ،ومــع ذلــك ،لــم يصــف حتــى اآلن تصرفــات بكيــن بأنهــا إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية،
وهــي تســميات ســيكون لهــا آثــار قانونيــة كبيــرة وتتطلــب إجــراءات أقــوى ضــد الصيــن.
وتقــدر األمــم المتحــدة أن أكثــر مــن مليــون مســلم محتجــزون فــي شــينجيانغ ،ويقــول نشــطاء إن جرائــم ضــد اإلنســانية
وإبــادة جماعيــة تحــدث هنــاك.
مــن جانبهــا ،نفــت الصيــن ارتــكاب أي انتهــاكات وتقــول إن معســكراتها فــي المنطقــة توفــر تدريبــا مهنيــا وتســاعد فــي
محاربــة التطــرف.
وقــال بوتينغــر إن هنــاك إجماعً ــا متزاي ـدًا علــى المســتوى الدولــي بشــأن الحاجــة إلــى اتخــاذ موقــف أكثــر حزمً ــا مــع بكيــن،
مشــير ًا إلــى أنــه فــي حالــة فــوز ترامــب بواليــة ثانيــة ،ســيعمل علــى تنويــع سالســل التوريــد لتجنــب االعتمــاد المفــرط علــى
دولــة واحــدة ،فــي إشــارة واضحــة إلــى هيمنــة الصيــن علــى اإلمــدادات الحيويــة التــي ظهــرت فــي بدايــة جائحــة فيــروس
كورونــا.
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مستشار دونالد ترامب للصين يشير
إلى أن أنشطة شينجيانغ في بكين هي

«جريمة ضد اإلنسانية»
يستشهد نائب مستشار األمن القومي ماثيو
بوتينجر ويبدو أنه يؤيد اتهامات مجلة اإليكونوميست
تعتبر التصريحات من بين أكثر التصريحات حدة حتى
اآلن من اإلدارة وتعكس إجماع واشنطن حول وضع يبــدو أن كبيــر مستشــاري الرئيس
األمريكــي ترامــب لألمــن القومــي
حقوق اإلنسان في المنطقة
جاكوب فرومر من واشنطن
 24أكتوبر 2020

فــي الصيــن يؤيــد إتهــام مجلــة
اإليكونوميســت بــأن سياســات
بكيــن تجــاه األويغــور وغيرهــم مــن
جماعــات األقليــات المســلمة فــي
منطقــة شــينجيانغ (تركســتان

الشرقية) في أقصى غرب الصين ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية.
وفــي كلمــة ألقاهــا يــوم الجمعــة بلغــة الماندريــن الصينيــة ،وصــف ماثيــو بوتينغــر ،نائــب مستشــار األمــن القومــي ،مرافــق
اإلحتجــاز التابعــة للحكومــة الصينيــة فــي شــينجيانغ – والتــي تقــول األمــم المتحــدة إنهــا تحتجــز مليــون مــن األويغــور
وغيرهــم مــن األقليــات المســلمة – بأنهــا معســكرات إعتقــال ،وناشــد المواطنيــن الصينييــن أن يعلمــوا بأنفســهم مــا
يحــدث هنــاك.

يبــدو أن كبيــر مستشــاري الرئيــس األمريكــي ترامــب لألمــن القومــي فــي الصيــن يؤيــد
إتهــام مجلــة اإليكونوميســت بــأن سياســات بكيــن تجــاه األويغــور وغيرهــم مــن جماعــات
األقليــات المســلمة فــي منطقــة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) فــي أقصــى غــرب
الصيــن ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية.
وفــي كلمــة ألقاهــا يــوم الجمعــة بلغــة الماندريــن الصينيــة ،وصــف ماثيــو بوتينغــر ،نائــب
مستشــار األمــن القومــي ،مرافــق اإلحتجــاز التابعــة للحكومــة الصينيــة فــي شــينجيانغ
– والتــي تقــول األمــم المتحــدة إنهــا تحتجــز مليــون مــن األويغــور وغيرهــم مــن األقليــات
المســلمة – بأنهــا معســكرات إعتقــال ،وناشــد المواطنيــن الصينييــن أن يعلمــوا
بأنفســهم
هنــاك.ـة مشــددة بالقــرب ممــا يُعتقــد أنــه مجمــع يضــم األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى
يحــدث لحراسـ
مــاتخضــع
منشــأة
فــي ضواحــي خوتــان فــي منطقــة شــينجيانغ شــمال غــرب الصيــن .الصــورة :أ ف ب
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وقــال فــى مؤتمــر عبــر الفيديــو إســتضافته مؤسســة
تبــادل السياســات فــى لنــدن “ لقــد طلبــت مــن األصدقــاء
فــى الصيــن بحــث الحقيقــة حــول سياســات حكومتكــم
تجــاه شــعب األويغــور واألقليــات الدينيــة األخــرى بــروح مــن
الصداقــة والتأمــل  ،والصراحــة  ،واطلــب مــن األصدقــاء فــى
الصيــن بحــث الحقيقــة حــول سياســات حكومتكــم تجــاه
شــعب األويغــور واألقليــات الدينيــة األخــرى “ .

وعلــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي ،تضــخ وســائل اإلعــام
الرســمية فــي الصيــن رســائل تســعى إلــى إســتبعاد التقاريــر
المباشــرة مــن األويغــور الذيــن أمضــوا بعــض الوقــت فــي
المعســكرات أو الذيــن اختفــى أفــراد مــن أســرهم.
ومــع ذلــك ،ظهــرت أدلــة واســعة النطــاق فــي شــينجيانغ
فــي الســنوات األخيــرة علــى عمليــات اإلعتقــال الجماعــي،
والعمــل القســري ،والحملــة الحكوميــة للقضــاء علــى ثقافة
األويغــور ،التــي أطلــق عليهــا بعــض المراقبيــن “اإلبــادة
الثقافيــة” .كمــا اتهمــت الحكومــة الصينيــة بمضايقــة
األويغــور الذيــن يعيشــون فــى الخــارج .

وقــال “إســألوا أنفســكم لمــاذا وصــف محــررو مجلــة
اإليكونوميســت فــي مقــال غــاف هــذا األســبوع ،تلــك
السياســات بأنهــا “جريمــة ضــد اإلنســانية” .وأضــاف
“ال يوجــد مبــرر موثــوق بــه يمكــن أن أجــده فــي الفلســفة
الصينيــة أو الديــن أو القانــون األخالقــي لمعســكرات
اإلعتقــال داخــل حدودكــم”.

وقالــت صوفــي ريتشاردســون ،مديــرة قســم الصيــن فــي
هيومــن رايتــس ووتــش“ :إن رســالة بوتينغــر إلــى بكيــن
حــول إنتهاكاتهــا لألويغــور ال لبــس فيهــا بــأي لغــة ،ونأمــل
أن تجلــب هــذه التصريحــات بعــض الراحــة ألولئــك الذيــن
يعيشــون هــذا الكابــوس.

وكانــت هــذه التعليقــات مــن بيــن أكثــر التعليقــات حــدة
حتــى اآلن مــن إدارة ترامــب حــول وضــع حقــوق اإلنســان
فــي شــينجيانغ ،وتمثــل القلــق المتزايــد بيــن الحزبيــن
السياســيين فــي واشــنطن حــول إنتهــاكات حقــوق
اإلنســان الواســعة النطــاق التــي يُعتقــد أنهــا تحــدث هنــاك.

لكــن مــن المرجــح أن إنهــاء الكابــوس يعتمــد علــى
الحكومــات المعنيــة وإتخــاذ خطــوات تتجــاوز الخطــاب
المنســق القــوي إلــى إســتراتيجية تنطــوي علــى التحقيقــات
والمســاءلة”.

بعــد دقائــق فقــط مــن إنتهــاء بوتينجــر مــن خطابــه – وهــو
الثانــي لــه هــذا العــام فــي بلغــة الماندريــن – قالــت مجموعــة
مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي تضــم  31عضــو ًا
فــي الكونغــرس إنهــم بعثــوا برســالة إلــى وزيــر الخارجيــة
مايــك بومبيــو ووزيــر األمــن الداخلــي بالنيابــة تشــاد وولــف،
يحثونهمــا فيهــا علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لمســاعدة
األويغــور الذيــن يســعون إلــى الفــرار إلــى الواليــات المتحــدة،
وحمايــة األويغــور الذيــن يعيشــون بالفعــل فــي الواليــات

فــي شهرأغســطس ،ذكــرت صحيفــة بوليتيكــو أن إدارة
ترامــب تــدرس مــا إذا كانــت ســتعتبر رســمي ًا الوضــع فــي
شــينجيانغ بمثابــة إبــادة جماعيــة ــــ وهــي خطــوة حكوميــة
نــادرة مــن المرجــح أن تعــرض العالقــة بيــن الواليــات
المتحــدة والصيــن للخطــر إلــى مــا هــو أبعــد ممــا كانــت عليــه
بالفعــل.
وفــي إشــارة إلــى توافــق اآلراء بيــن الحزبيــن فــي واشــنطن

المتحــدة مــن مــا يقولــون إنــه إضطهــاد صينــي.

قال نائب مستشار
األمن القومي للبيت
األبيض  ،مات بوتينجر ،
الذي ظهر في عام 2017
في بكين  ،يوم الجمعة
إنه ال يمكن أن يجد
“أي تبرير موثوق به ...
في الفلسفة الصينية
أو الدين أو القانون
األخالقي لمعسكرات
االعتقال داخل حدود
[الصين]” .الصورة :أ ب
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فــي شــينجيانغ ،واجــه الرئيــس ترامــب إنتقــادات لعــدم
التحــدث علنــ ًا عــن حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة.

حــول شــينجيانغ ،رد المتحــدث بإســم نائــب الرئيس الســابق
جــو بايــدن ،خصــم ترامــب الديمقراطــي فــي اإلنتخابــات
الرئاســية المقبلــة ،علــى التقريــر بالقــول إن معســكر بايــدن
لــم يوافــق علــى التســمية فحســب ،بــل ذكرهــا ً
أوال.

ووفقــ ًا لمستشــار األمــن القومــي الســابق لترامــب جــون
بولتــون ،أفــادت التقاريــر أن الرئيــس أبلــغ الزعيــم الصينــي
شــي جيــن بينــغ العــام الماضــي بأنــه يجــب أن “يمضــي قدمـ ًا

ومــع تدهــور العالقــات األمريكيــة الصينيــة فــي العــام

فــي بنــاء” المعســكرات فــي شــينجيانغ .وقــد نفــى ترامــب
ذلــك.

الماضــي بســبب السياســة التجاريــة ووبــاء الفيــروس
التاجــي وإحتجاجــات هونــج كونــج ،إلــى جانــب حقوق اإلنســان،
ســعت إدارة ترامــب إلــى معاقبــة مجموعــة مــن الشــركات
والمســؤولين الحكومييــن فــي شــينجيانغ بــأدوات مثــل
العقوبــات الماليــة وضوابــط التصديــر وحظــر التأشــيرات.

ورد ًا علــى ســؤال يشــير إلــى أن ترامــب ال ينظــر إلــى العالقــة
بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن إال مــن حيــث المعامــات
دون إعتبــار لألخــاق ،دافــع بوتينجــر ،وهــو مراســل ســابق
لصحيفــة “وول ســتريت جورنــال” فــي بكيــن ،عــن الرئيــس
وقــال إنــه ينظــر إلــى مــا فعلــه“ ،وليــس مــا تقولــه وســائل
اإلعــام”.

وفــي يوليــو ،فرضــت اإلدارة عقوبــات علــى تشــن تشــوانغو،
المســؤول األعلــى فــي الحــزب الشــيوعي فــي شــينجيانغ.
وأفــادت األنبــاء إنهــا نظــرت فــى فــرض حظــر علــى إســتيراد
جميــع منتجــات القطــن القادمــة هنــاك ومنعــت إســتيراد
المنتجــات مــن شــركات نســيج متعــددة تعمــل فــى
المنطقــة.

وأضــاف أن “إدارة ترامــب هــي الحكومــة الوحيــدة علــى وجــه
األرض التــي فرضــت تكاليــف –ملموســة – علــى جمهوريــة
الصيــن الشــعبية بســبب معســكرات اإلعتقــال فــي
شــينجيانغ.

شــينجيانغ هــي واحــدة مــن أكبــر المناطــق المنتجــة للقطــن
فــي العالــم.

ترجمة /رضوى عادل

ولكــن حتــى فــي الوقــت الــذي ركــزت فيــه اإلدارة علــى الوضــع
سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ تشين
تشوانغو  ،أعلى مسؤول صيني في المنطقة تم عقابه
من قبل الواليات المتحدة بسبب إنتهاكات مزعومة لحقوق
اإلنسان ضد األويغور واألقليات المسلمة األخرى .الصورة:
أفب
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مؤيد يوسف

دعتنا الحكومة الصينية ذات الشفافية إلى
إفتتاح أحدث معسكر إعتقال لألويغور
صحيفة اإلندبندنت2020 /10 /14 ،
تفاهما غير
في مقابلة مع وسائل اإلعالم الهندية «ذا واير»  ،The Wireنقل يوسف أن هناك
ً
مسبوق بين البلدين.

بيــن بكيــن وإســام أبــاد بشــأن جميــع القضايــا ،بمــا فــي
ذلــك إنتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وال ســيما ضــد مســلمي
األويغــور ،وأن المســؤولين الباكســتانيين دُعــوا بالفعــل
إلــى زيــارة معســكرات اإلعتقــال بأنفســهم.

قــال الدكتــور يوســف ،وهــو يخــدع المضيــف كاران ثابــار
تمامً ــا “لــن تصدقونــي ،لكــن بعــد اإلنتهــاء مــن إتفاقيــات
الممــر اإلقتصــادي الصينــي الباكســتاني ،عرضــت الحكومــة
الصينيــة الوثائــق علينــا أيضــ ًا .علــى الرغــم مــن أننــا لــم
ً
مطلقــا ،أو حتــى تخيلنــا أننــا ســنلقي نظــرة عليــه”.
نطلبهــم

وقــال :إن الحكومــة الصينيــة الشــفافة دعتنــا الــى إفتتــاح
معســكر إعتقــال األويغــور األخيــر .لقــد رأيــت شــخصي ًا
مســلمين األويغــور وهــم يُجبــرون بالقــوة علــى أكل لحــم
الخنزيــر ،وعلــى شــرب الكحــول  -وهــذا جــزء حاســم مــن عــدم
تعلــم تعاليــم اإلســام الــذي تقــوم بــه الصيــن.

بعــد أن ســأل الصحفــي الهنــدي الدكتــور مؤيــد يوســف
ســؤال عــن األويغــور الذيــن تــم إنجازهــم حتــى المــوت،
أعطــاه مستشــار رئيــس الــوزراء تعليمً ــا مــدى الحيــاة.
وقــال :الصيــن وباكســتان صديقــان ال مثيــل لهمــا .عمليــا
كل إنتهــاكات حقــوق اإلنســان تحــت الشــمس نتشــاركها

وأضــاف “اآلن يــا كاران دعونــا نعــود الــى الحديــث عــن كراهية
االســام فــي الهنــد” بينمــا كان ثابار مذهــوال وصامت ًا.

مــع بعضنــا البعــض .األويغــور ليســوا قضيــة ،ولهــذا
يقتلهــم الصينيــون ،وســرعان مــا ســيكونون غيــر موجوديــن.

ترجمة /رضوى عادل

وأكــد الدكتــور يوســف كذلــك أن هــذا هو مســتوى الشــفافية
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فــي منتصــف الليــل فــي  25ديســمبر  ،2017ذهبــت الشــرطة إلــى منــزل
جــول ضيــاء موجديــن فــي منطقــة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
قادوهــا إلــى المستشــفى .عرفــت موجديــن أن إجــراء فحــص طبــي كان
الخطــوة األولــى فــي عمليــة يتــم مــن خاللهــا إجبــار األقليــات العرقيــة
مثلهــا ،وهــي مــن القازاق ،باحتجازها في معســكرات التلقين السياســي
مــن قبــل الحكومــة الصينيــة .وكانــت موجديــن ( 39عامً ــا) قــد انتقلــت
إلــى قازاقســتان للعيــش مــع زوجهــا ،وهــو مواطــن قازاقســتان .ولكــن
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،طالبتهــا الشــرطة الصينيــة بعبــور
الحــدود إلــى الصيــن مــرة أخــرى ،مــع طفليهــا مــن زوج ســابق قبــل
خمســة أيــام مــن زيــارة الشــرطة ،اكتشــفت موجديــن أنهــا حامــل .كمــا
ظهــر حملهاأثنــاء الفحــص الطبــي .فــي اليــوم التالــي ،كماتقــول،
بدأت السلطات بالضغط عليها من أجل إجراء عملية

األلم لم يزول..

دون موافقة زوجها .وفي الشهر التالي ،تم استدعاء

نساء األويغور يكشفن الرعب

إجهاض .قاومت قائلة إنها ال تستطيع إنهاء الحمل
موجدين إلى مكتب اإلدارة المحلية .وقال لها أحد
المسؤولين إنها إذا رفضت اإلجهاض ،سيسجن
شقيقها .ورضخت موجدين خوفا من أن يتم
حبس شقيقها بسببها .وقد قامت باإلجهاض
في  5يناير.

من حملة الصين الوحشية
لإلجهاض والسجن القسري

ومن بين اآلالف من نساء شينجيانغ اللواتي
ُ
استهدفن في حملة الصين إلستيعاب

على اللغة والدين ،والعمل القسري ،واإلجهاض،

اإلجهاض  -أو سوف تعاني عائلتك ،نددي بدينك أو سوف
يضربك حارس السجن ،كما قيل للنساء .لكن التهديدات
املستمرة لم تردعهن ،إنهن يقفن يف وجه بكين لفضح
الكابوس البائس.

والتعقيم القسري .حيث يتم إجبار العائالت على

بقلم :سيمينا ميسترينو وروكسي بوب

األقليات لعرقية من خالل أساليب مثل:
اإلعتقال الجماعي ،والفصل األسري ،والقيود

اإلنفصال عن بعضهم البعض ،وتظهر الوثائق
الحكومية أنه يتم ترك اآلالف من األطفال األويغور
دون آباء ،وفق ًا للباحث البارز في أمور شينجيانغ أدريان
زينز.
شــينجيانغ ،هــي منطقــة غنيــة بالمــوارد بحجــم إيــران ،موطــن حوالــي  11مليــون مــن األويغــور وغيرهــم مــن المســلمين ،وهــم
شــعوب ناطقــة باللغــة التركيــة ،مثــل :القــازاق والهــوي والتتــار .بــدأت الحكومــة الصينيــة الحملــة المتعــددة األوجــه فــي
عــام  ،2016بعــد أن هــزت االشــتباكات العرقيــة والهجمــات المتفرقــة التــي نُســبت إلــى األويغــور فــي المنطقــة في الســنوات
الســابقة .وتقــول بكيــن إن هــذه السياســات ضروريــة للحــد مــن اإلرهــاب واإلنفصاليــة والتطــرف الدينــى .لكــن الناجيــن مــن
معســكرات االعتقــال والجماعــات الحقوقيــة والحكومــات األجنبيــة يقولــون إن األشــخاص يتــم اعتقالهــم بشــكل تعســفي
ألســباب مثــل الصــاة أو الســفر إلــى الخــارج أو وجــود تطبيقــات محظــورة مثــل واتســاب علــى هواتفهــم .ويقــدر الخبــراء أن
أكثــر مــن مليــون شــخص مــن األقليــات العرقيــة قــد تــم احتجازهــم فــي معســكرات اإلعتقــال منــذ بــدء الحملــة.
وقــد قامــت  39دولــة مــن بينهــا بريطانيــا والواليــات المتحــدة وألمانيــا بإدانــة الصيــن األســبوع الماضــى بســبب سياســاتها
فــى شــينجيانغ .وقــد قوبلــت هــذه الخطــوة بصــد ســريع مــن بكيــن واتهمــت الــدول بنشــر “ معلومــات كاذبــة وفيــروس
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تخبــر موجديــن صحيفــة اإلندبدنــت “أســتطيع أن أقــول
إنــه ال يــزال ألــم الخســارة موجــود ،لــم يختــف بعــد” .عــادت
إلــى منزلهــا فــي شــرق قازاقســتان فــي مايــو  ،2018بعــد
أربعــة أشــهر مــن اإلحتجــاز المنزلــي ،ناشــد خاللهــا زوجهــا
أمــان أنســاجان حكومــة قازاقســتان والســفارة الصينيــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والصحفييــن ،فــي محاولــة
لضمــان إطــاق ســراحها .ولــم يتمكــن الزوجــان مــن الحمــل
مــرة أخــرى ،وهمــا يســعيان إلــى مقاضــاة الصيــن بســبب
اإلجهــاض القســري.

سياســى “ والتدخــل فــى الشــئون الداخليــة للصيــن.
ومــع إكتســاب حملــة شــينجيانغ المزيــد مــن الوعــي
الدولــي ،أصبحــت محنــة المــرأة أيضــ ًا فــي المقدمــة .ويتــم
حبــس النســاء ،إلــى جانــب أزواجهــن وإخوانهــن وآبائهــن
وأبنائهــن ،فــي معســكرات اإلعتقــال ،حيــث أبلغــت
الناجيــات عــن تعرضهــن للضــرب واإلســاءة وتنــاول أدويــة
باإلجبــار والتعقيــم القســري .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وضعــت
الحكومــة سياســات تهــدف إلــى خفــض معــدالت المواليــد
فــي جميــع أنحــاء منطقــة ،مــع تشــجيع الحكومــات المحليــة
علــى زرع أجهــزة داخــل الرحــم ( )IUDsوإجــراء عمليــات
تعقيــم علــى نطــاق واســع ،وفقـ ًا لتقريــر نشــره الســيد زينــز
فــي يونيــو .فــي عــام  ،2018تــم تركيــب  80فــي المائــة مــن
إجمالــي اللوالــب الرحميــة فــي شــينجيانغ ،علــى الرغــم مــن
أن المنطقــة ال تشــكل ســوى  1.8فــي المائــة مــن إجمالــي
ســكان البــاد .ونتيجــة لذلــك ،انخفضــت معــدالت المواليــد
فــي شــينجيانغ بنســبة  24فــي المائــة فــي العــام الماضــي
مقارنــة بنســبة  4.2فــي المائــة فــي جميــع أنحــاء البــاد ،وفقــا
لإلحصــاءات الرســمية.

أمــا بالنســبة إلــى زمــرد داوود ،وهــي ســيدة أعمــال مــن
أورومتشــي ،عاصمــة شــينجيانغ ،حــدث كابــوس مرعــب
منــذ شــهرين ،تمامــ ًا مثــل موجديــن ،بــدأت بزيــارة إلــى
المستشــفى .تقــول زمــرد داوود إنــه تــم اســتدعاؤها إلــى
مركــز الشــرطة المحلــي فــي أواخــر مــارس  .2018وســألتها
الشــرطة عــن ســفرياتها ومكالماتهــا الهاتفيــة وتحويالتهــا
المصرفيــة المتعلقــة بأعمــال اســتيراد وتصديــر كانــت
تقــوم بهــا مــع زوجهــا الباكســتاني .وقــد قامــوا بإحتجازهــا
طــوال الليــل.

فــي الوقــت نفســه ،تنتفــض نســاء شــينجيانغ بشــكل
متزايــد ضــد بكيــن .وموجديــن هــي مــن بيــن العديــد مــن
النســاء القــازاق واألويغــور اللواتــي تحدثــن بعــد هروبهــن
مــن الصيــن ،عــن محنتهــن فــي محاولــة لمحاســبة الصيــن.

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ،إقتادوهــا إلــى مستشــفى محلــي
حيــث تقــول زمــرد داوود إنــه كان العديــد مــن النســاء
األويغــور يقفــن فــي صفــوف برفقــة الشــرطة .وســجلت
المستشــفى بياناتهــا الحيويــة ،بمــا فــي ذلــك التســجيالت

الشرطة توقف نساء
األويغور عند دخولهن شينجيانغ
الصورة (جيتي إيمادجزعبر أ ف ب)
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الصوتيــة ،عينــات الــدم ،قزحيــة العيــن واألشــعة الســينية.
وبعــد ذلــك ،تــم نقلهــا إلــى أحــد معســكرات التلقيــن
السياســي فــي شــينجيانغ ،والتــي تســميها الحكومــة تقــول زبيــرة شــمس الديــن ،منســقة التوعيــة الصينيــة فــي
مشــروع األويغــور لحقــوق اإلنســان ،إن النســاء اللواتــي
الصينيــة “مراكــز التعليــم المهنــي”.
يتحدثــن بصراحــة يصــورن الشــجاعة واألمــل فــي قضيــة
داخــل المعســكر ،تقــول زمــرد داوود لصحيفــة اإلندبندنــت
تركســتان الشــرقية .تقــول شــمس الديــن :تريــد الحكومــة
إنهــا شــاركت زنزانــة ضيقــة مــع  27امــرأة أخــرى .كل يــوم،
الصينيــة إعــادة هندســة المــرأة األويغــور مــن أجــل قهــر
يتــم نقلهــن إلــى “فصــل دراســي” ،حيــث يدرســن لغــة
األمــة األويغوريــة بالكامــل ،ولكــن مــن المســتحيل بســبب
الماندريــن الصينيــة وأيديولوجيــة الرئيــس شــي جيــن بينــغ
شــهادة الناجيــات مــن المعســكر .هــؤالء النســاء شــجاعات
بينمــا يجلســن علــى أرضيــة خرســانية بــاردة .تقــول زمــرد
جــد ًا ،متفائــات جــد ًا .إنهــن يعشــن بكرامــة.
داوود :كانــوا يســألوننا عندمــا نغــادر الغرفــة كل يــوم“ :هــل
هنــاك هللا؟ فــي اليــوم األول ،لــم أرد أن أقــول ال .فقــام صوفيــا ،وهــي امــرأة أويغوريــة لــم ترغــب فــي الكشــف عــن
(الحــارس) بضربــي بهــراوة بالســتيكية وســألني :لمــاذا ال إســمها الحقيقــي ألن وثائــق إقامتهــا ال تــزال معلقــة فــي
تجيبيــن؟ ،كنــت أخشــى التعــرض للضــرب ،فقلــت“ :ال ،ال الخــارج ،أمضــت ســتة أشــهر ونصــف الشــهر فــي معســكر
إعتقــال فــي بلدتهــا ألنهــا ســافرت إلــى قازاقســتان .وتصــف
يوجــد” .وبقــي هللا فــي قلبــي”.
ً
ـدوال يومي ـ ًا للترهيــب والملــل والضــرب.
جـ
وفــي إحــدى الليالــي أثنــاء وقــت العشــاء ،شــاركت زمــرد
داوود حصتهــا مــن الخبــز مــع ســجينة مســنة كانــت تعانــي وعرضــت صوفيــا علــى صحيفــة “اإلندبندنــت” وثائــق طبيــة
مــن مــرض الســكري .وفعلــت الشــيء نفســه فــي الليلــة تفيــد إنهــا كان لديهــا تــورم فــي األعضــاء التناســلية نتيجــة
التاليــة .فجــأة ،جــاء حارســان وشــرعا فــي ضربهــا .صرخــت الصدمــة الجســدية .كمــا أظهــرت إيصـ ً
ـاال قــدره  1 800يــوان
“يــا هللا” فقــال لهــا أحــد الحــراس“ :إذا كان هللا عظيمــ ًا( ،حوالــي  200جنيــه إســترليني) مقابــل الطعــام الــذي تناولتــه
داخــل المعســكرُ ،
وأجبــرت علــى دفــع ثمنــه .تقــول صوفيــا
اتصلــي بــه ،ودعيــه يخلصــك”.
إن ســرد تجربتهــا أمــر مُ صــدم ،لكنهــا تفعــل ذلــك حتــى ال
كمــا تخبــر زمــرد داوود إنهــم قامــوا بإجبارهــا علــى تنــاول
ً يتعــرض اآلخــرون لنفــس المصيــر.
دواءً غيــر معــروف ،وكان لــه تأثيــر مهــدئ .وتقــول أيضــا
إنهــم قامــوا بتقســيم النســاء فــي معســكرها إلــى ثــاث تقــول :ال يســعني القــول إننــي أكــره مــن إضطهدونــي ألننــي
فئــات ،وفقــ ًا لجرمهــن المتصــور :كونهــن متدينــات؛ قمــن عشــت معهــم لفتــرة مــن الوقــت .آمــل فقــط أن ينتهــي
بالســفر إلــى الخــارج مــن قبــل أو لديهــن أقــارب فــي الخــارج ،األمــر ولــن يعانــي أي شــخص آخــر.
أرادت مســاعدة نســاء شــينجيانغ األخريــات فــي وضعهــن.

وجــود تطبيقــات محظــورة مثــل فيــس بــوك وواتــس آب فــي
هواتفهــن ،ويعتبــر التديــن أخطــر جريمــة.

ترجمة /رضوى عادل

وقــد تــم اطــاق ســراح زمــرد داوود بعــد أن اســتأنف زوجهــا
الباكســتاني مراجعــة ســفارته باســتمرار ومكتــب األمــن
العــام فــى أورومتشــى وهــدد بالتحــدث إلــى الصحفييــن
األجانــب .غــادر الزوجــان وأطفالهمــا الثالثــة البــاد واســتقروا
فــي نهايــة المطــاف فــي واليــة فرجينيــا ،فــي الواليــات
المتحــدة .ولكــن قبــل أن تتمكــن مــن مغــادرة شــينجيانغ،
ً
طفــا ثالثــ ًا
تقــول زمــرد داوود إنــه تــم تغريمهــا إلنجابهــا
وإجبارهــا علــى الخضــوع للتعقيــم.
بينمــا ال يمكــن التحقــق مــن قصــص موجديــن وزمــرد
داوود بشــكل مســتقل ،إال أنهــا تتماشــى مــع شــهادات
أشــخاص آخريــن فــروا مــن شــينجيانغ .وتخضــع المنطقــة
لرقابــة مشــددة ،ويمنــع مســؤولو أمــن الدولــة الصحفييــن
األجانــب مــن التحــدث إلــى الســكان المحلييــن .أدلــت زمــرد
داوود بشــهادتها فــي ســبتمبر الماضــي خــال الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك ألنهــا ،كمــا تقــول،

10

تقول زمرد داوود إنها تعرضت للضرب في
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صورة معتقل سابق ،الحياة داخل
المعسكرات (سيمينا ميسترينو وروكسي بوب)

صورة معسكر والفصول الدراسية داخل
المعسكرات (سيمينا ميسترينو وروكسي بوب)
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مدربة األويغور السابقة

في معسكرات االعتقال

أتمنى أن أمسح من قلبي وعقلي ما رأيته

قلب النور صديق تقوم
بتحضير الدرس في مكتبها في
أورومتشي ،الصورة غير مؤرخة.

2020-10-05
قلــب النــور صديــق ،والتــي تعيــش فــي هولنــدا اآلن ،أن عــدد
قلــب النــور صديــق 51 ،ســنة ،هــي واحــدة مــن األشــخاص المحتجزيــن فــي المعســكرين حوالــي .10 000
القالئــل الذيــن يربطــون تجاربهــم فــي العمــل فــي شــبكة وتقــول قلــب النــور صديــق إنهــا لــم تتمكــن منــذ فرارهــا مــن
واســعة مــن معســكرات اإلعتقــال فــي منطقــة شــينجيانغ الصيــن مــن اإلتصــال بعائلتهــا فــي منطقــة شــينجيانغ،
(تركســتان الشــرقية) غــرب الصيــن ،حيــث يُعتقــد أن بخــاف تلقيهــا مكالمــة هاتفيــة مــن زوجهــا فــي فبرايــر مــن
الســلطات تحتجــز مــا يصــل إلــى  1.8مليــون مــن األويغــور هــذا العــام لطلــب الطــاق ،قبــل وقــت قصيــر مــن إختفائــه.
وأقليــات مســلمة أخــرى منــذ أوائــل عــام .2017
وتعتقــد أن زوجهــا ،الــذي يعمــل فــي شــركة لــوازم البنــاء،
قلــب النــور صديــق ،هــي مدربــة تحظــى بإحتــرام كبيــر بــدأت
بتدريــس األطفــال لغــة الصينيــة فــي المدرســة اإلبتدائيــة
رقــم  24فــي العاصمــة أورومتشــي فــي  ،1990وتــم إجبارهــا
علــى تدريــس اللغــة فــي معســكر للرجــال يعــرف بإســم
كانــغ فانغــو بيــن شــهر مــارس وســبتمبر  ،2017وكذلــك فــي
معســكر للنســاء فــي دار رعايــة ســابقة فــي منطقــة توجونــغ
فــي المدينــة بيــن ســبتمبر وأكتوبــر مــن ذلــك العــام .وتقــدر

قــد قــدم طلبــ ًا إلنقــاذ نفســه مــن التداعيــات السياســية
المرتبطــة بقرارهــا مغــادرة البــاد .فــي مقابلــة أجريــت
مؤخــر ًا مــع إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  ،RFAقدمــت
قلــب النــور صديــق رؤى نــادرة بشــأن إدارة نظــام معســكر
شــينجيانغ .لكنهــا قالــت إنهــا رغــم حريتهــا ،إال أنهــا ال
تــزال تطاردهــا ذكريــات اإلنتهــاكات التــي شــهدتها فــي
المعســكرات بإنتظــام – وهــي إنتهــاكات لحقــوق اإلنســان
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تتعــارض بشــكل مباشــر مــع مزاعــم بكيــن بأن المعســكرات
تعمــل “كمراكــز مهنيــة” تطوعيــة يُعامــل فيهــا “الطــاب”
معاملــة إنســانية.
إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  :RFAكيــف انتهــى بــك
األمــر إلــى التدريــس فــي المعســكرات؟
قلــب النورصديــق :فــي  28فبرايــر  ،2017اتصــل بــي مديــر
المدرســة وقــال لــي إننــي بحاجــة للذهــاب إلــى مكتــب حكومــي،
مكتــب تابــع للحــزب ،مــن أجــل إجتمــاع  ...مــا أخبرونــا بــه هــو
أن هنــاك مدرســة لألمييــن ،وســوف نقــوم بتدريــس اللغــة
الصينيــة هنــاك إبتــداء مــن  1مــارس  .2017قالــوا إن األمــر
ســيكون ســري ًا ،وأنــه ال ينبغــي لنــا أن نخبــر أحــد ًا بمــا رأينــاه
وســمعناه فــي المــكان الــذي ســنعمل فيــه.
أخذنــا ســائق إلــى هنــاك بقيــادة الشــرطة .كانــت منشــأة
جديــدة ،وكانــت المبانــي الخارجيــة رماديــة اللــون .كان
المجمــع محاط ـ ًا بالجــدران واألســوار واألســاك الشــائكة.
فتحــوا البوابــة األماميــة – كانــت كهربائيــة – وفوجــئ الجميــع
عندمــا دخلنــا إلــى المجمــع .وتســاءلنا أي نــوع مــن المــدارس
لألمييــن هــذا؟ ،ألنــه كان هنــاك أفــراد مســلحون مــن
الشــرطة والجيــش يحرســون المــكان .فــي تلــك اللحظــة
بالــذات ،قلــت لنفســي أنــه يبــدو وكأنــه معســكر مــن نــوع مــا،
ولكــن كان مــن الصعــب التفكيــر فــي الترفيــه.
فتحــوا لنــا با ًبــا كهربائ ًيــا آخــر ،ودخلنــا إلــى مبنــى .بــدأوا بفتــح
الزنازيــن ،أول زنزانــة رأيناهــا كان مباشــرة عبــر القاعــة مــن
غرفــة الدراســة .بــدأ بعــض الرجــال فــي الخــروج ،وكنــت أرى
أن أيديهــم وأقدامهــم مقيــدة .كانــت خطواتهــم ثقيلــة.
وقفــت وشــاهدتهم فقــط ثــم ذهبــوا إلــى الفصــل الدراســي.
كانــت هنــاك زنازيــن علــى جانبــي الفصــل الدراســي ،وكانــت
مفتوحــة .تــم إغــاق النوافــذ وكانــت الزنازيــن مــن الداخــل
مظلمــة .عندمــا ذهبــت إلــى الفصــل الدراســي ،كان الطــاب
هادئيــن .لــم تكــن هنــاك طــاوالت كانــوا يجلســون علــى
كراســي صغيــرة  ...وألنهــم جميع ـ ًا قــد تــم إحضارهــم للتــو،
كان الرجــال مــا زالــوا ملتحيــن [تــم حلقهــا الحق ـ ًا] .الحظــت
أن العديــد منهــم يشــبهون المتدينيــن ،الزعمــاء الدينييــن.
قلــت لهــم :الســام عليكــم ،وجلســوا جميعــا بهــدوء ولــم
يقولــوا شــيئ ًا .أدركــت أننــي قلــت شــيئا خاطئــا ،قلــت :دعونــا
نبــدأ ،وبــدأت التدريــس.
إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  :RFAمــاذا رأيــت فــي
تعبير اتهــم؟
قلــب النــور صديــق :بعضهــم كان جالســ ًا ويبكــي .كانــوا
يجلســون هنــاك مــع شــعور مــن الشــوق ،توقعــوا أننــي
كنــت هنــاك إلنقاذهــم .كنــت أرى ذلــك فــي وجوههــم .وكانــت
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هنــاك كاميــرات .تمالكــت نفســي علــى الفــور وبــدأت الصــف.
لقــد حاولــت تعليــم الصــف بأفضــل مــا يمكننــي فعلــه فقط.
إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  :RFAكيــف تعامــل
الشــرطة مــع الجميــع فــي الداخــل؟
قلــب النــور صديــق :كانــوا قســاة جــدا علــى األشــخاص...
بمجــرد بــدء الفصــل ،لــم يكــن لــدى “الطــاب” إذن لطــرح
األســئلة ،ولــم يُســمح لهــم علــى اإلطــاق بالتحــدث بلغــة
األويغــور .كل الكتــب والمــواد التــي اســتخدمناها كان
عليهــا أن تبقــى فــي غرفــة الدراســة ،ولــم يكــن مــن الممكــن
بالنســبة لنــا إحضــار الهواتــف إلــى الداخــل .مثــل هــذه
التهديــدات المروعــة جــد ًا.
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إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  :RFAلــم تنتــه تجربتــك
الرهيبــة فــي معســكر الرجــال ،صحيــح؟
قلــب النــور صديــق :لقــد كلفونــي ،مــرة أخــرى ،دون إرادتــي،
بالعمــل فــي معســكر للنســاء فــي توجونــغ إبتــداء ًا مــن 1
ســبتمبر .2017
إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  :RFAكــم عــدد النســاء
اللواتــي تــم إعتقالهــن فــي ذلــك المعســكر؟
قلــب النــور صديــق :أعتقــد أنــه كان حوالــي  .10,000كان
المبانــي عبــارة عــن ســتة طوابــق وفــي كل طابــق كان هنــاك
 20زنزانــة .كان هنــاك  60 ،50 ،40امــرأة فــي بعــض الزنازيــن
 ...وكان معســكر النســاء أكثــر صرامــة .أمــر مــروع ،لقــد
كانــت الحراســة مشــددة أكثــر مــن تلــك الخاصــة بالرجــال،
وكانــت هنــاك مناطــق مســيجة عليــك المــرور مــن خاللهــا
وأنــت تنتقــل بيــن الطوابــق ،مغلقــة بإحــكام حتــى أنــه ال
يمكــن حتــى ذبابــة مــن العبــور.
بالنســبة للرجــال ،كان هنــاك مرحــاض واحــد فقــط ...كان
لــدى الرجــال دقيقــة واحــدة إلســتخدام الحمــام ودقيقــة
واحــدة لغســل أيديهــم ووجههــم .لــم يكــن هنــاك دش
للرجــال .لــم يســتحموا أبــد ًا ،أمــا بالنســبة للنســاء ،كان هناك
جــدار خشــبي جزئــي  ...وضعــوه داخــل الزنزانــة والمرحــاض
كان خلفــه .يذهبــون إلــى المرحــاض فــي دلــو ،يتناوبــون كل
يــوم .كان هنــاك دش جماعــي ،وكل امــرأة تســتحم لمــدة 10
دقائــق مــرة واحــدة فــي الشــهر.
كان هنــاك رجــال شــرطة مســلحون فــي كل مــكان يحرســون
المــكان ،كان هنــاك ســياج بينــي وبيــن الطــاب بينمــا كنــت
أقــوم بالتدريــس لهــم  ...كنــا نحصــل علــى مهــام فــي
اللحظــة األخيــرة وعلينــا أن نقضــي المســاء فــي التحضيــر
لتعليمهــم فــي صبــاح اليــوم التالــي .كانــوا يخبروننــا أنــه
علينــا أن نعلــم األغانــي “الحمــراء” (السياســية) .كان علــى
الطــاب حفظهــا .قــد نقــوم بتدريــس مقطــع ثنائــي فــي
يــوم واحــد ويقومــون بإختبارهــم مــرة أخــرى فــي الزنزانــة .لــن
يعطــوا الطعــام لشــخص إذا لــم يتمكــن مــن تالوتــه.
أصوات الصراخ في وقت الغداء
إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة األويغــور  :RFAهــل يمكنــك
وصــف مــا كانــت عليــه اإلســتجوابات فــي المعســكرات؟
قلــب النــور صديــق :ســمعت ،ورأيــت فــي معســكر الرجــال
أنــه كانــت هنــاك غرفــة إســتجواب تحــت األرض .فــي بعــض
األحيــان عندمــا كنــت أقــوم بالتدريــس للصــف ،كانــت
الشــرطة تأتــي وتأخــذ أشــخاص ًا للذهــاب إلــى هنــاك .كنــا
نســمعهم بينمــا كنــا فــي الصــف ،أصــوات صــراخ .يحــدث
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ذلــك فــي وقــت الغــداء ،كنــت أتســاءل عــن
نــوع اإلســتجواب الــذي كانــوا يقومــون بــه.
كنــت قــد رأيــت أشــياء مــن هــذا القبيــل علــى
شاشــة التلفزيــون وتســاءلت عمــا إذا كان
حقـ ًا مرعبــة جــد ًا .وقــد كانــت بالفعــل مرعبــة.
ســمعت عــن رجــل أصيــب بجــروح شــديدة
أثنــاء عمليــة اإلســتجواب لــم يعطــوه الــدواء
أو يعالجونــه ،وتفاقمــت الجــروح .وفــي
وقــت الحــق ،أخــذوه أخيــر ًا إلــى المستشــفى
لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن إنقــاذه ،وتوفــي.
ســمعت أيضـ ًا عــن األشــخاص الذيــن فقــدوا
عقولهــم ،حيــث أصيبــوا بالجنــون.
صادفــت أحــد أفــراد الشــرطة الذيــن
عملــوا فــي معســكر النســاء وتمكنــت مــن
الحصــول علــى بعــض المعلومــات منهــا.
كنــا نتحــدث أحيان ـ ًا فــي الممــرات ،فــي أماكــن
داخــل المعســكر لــم يكــن بهــا كاميــرات.
أخبرتنــي بأشــياء فــي ســرية ،مثــل أن ضبــاط
الشــرطة كانــوا يأخــذون مجموعــات مــن
أربــع أو خمــس فتيــات للتحقيــق معهــم
ويتناوبــون إغتصابهــن.
ال يمكنــك رؤيــة وســماع هــذه األشــياء
والتفكيــر فــي أنهــم ببســاطة يقومــون
باإلبــادة الجماعيــة الثقافيــة أو أن هــذا لــه
عالقــة بالديــن .هــذا يتعلــق بالقضــاء علــى
األويغــور ...لقــد رأيــت ذلــك بــأم عينــي ،والبــد
لــي مــن التأكــد مــن أن اآلخريــن يســمعون
عــن ذلــك  ...ال أســتطيع النــوم ليـ ً
ـا ،أرى كل
هــذه األشــياء كمــا لــو أنهــا أمــام عينــي مــرة
أخــرى .ســيكون مــن الرائــع لــو كنت أســتطيع
العيــش بســام ال أســتطيع اإلبتســام بعــد
اآلن أتمنى لو أســتطيع ببســاطة أن أمســح
مــن قلبــي وعقلــي مــا رأيتــه.
تقريــر جولشــيهرا خوجــا إلذاعــة آســيا الحــرة
التابعــة لخدمــة األويغــور  .RFAترجمــة:
خدمــة األويغــور .كتبــه باللغــة اإلنجليزيــة/
جوشــوا ليبــس.

ترجمة /رضوى عادل
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يمكن لألويغور السعي إلى إصدار حكم في المملكة المتحدة ضد الصين

إلرتكابها اإلبادة الجماعية
بقلم /باتريك وينتور محرر دبلوماسي
حصري ـاً :يهــدف النــواب والنظــراء إلــى منــح األقليــات فــي الصيــن الحــق فــي تقديــم طلــب إلــى المحاكــم البريطانيــة لمنــح
األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى الحــق فــي تقديــم إلتمــاس إلــى قــاض فــي المحكمــة العليــا فــي المملكــة المتحــدة
ليعلــن أن مــا يحــدث فــي الصيــن إبــادة جماعيــة ،ممــا يتطلــب مــن حكومــة المملكــة المتحــدة تقليــص العالقــات التجاريــة
مــع بكيــن ،بموجــب مقترحــات قدمهــا أعضــاء البرلمــان والنظــراء.

وتثيــر الثــورة البرلمانيــة بيــن األحــزاب قلقــ ًا عميقــ ًا فــي ويعكــس إتســاع نطــاق اإلنتقــاض أيضــ ًا الضغــط علــى
الحكومــة ،حيــث هنــاك مخــاوف مــن إمكانيــة تمكيــن القضــاة الحكومــة إلســتخدام روافعهــا اإلقتصاديــة إلتخــاذ موقــف
ونشــطاء حقــوق اإلنســان مــن التســبب بإضطرابــات فــي أكثــر صرامــة تجــاه الصيــن فــي أعقــاب قانــون األمــن القومــي
فــي هونــغ كونــغ الــذي بــدأ العمــل بــه فــي الصيــف.
العالقــات التجاريــة بيــن المملكــة المتحــدة والصيــن.
ويقــود هــذه التحــركات الوزيــر الســابق فــى الحكومــة إيــان
دنــكان ســميث غيــر أنهــا تحظــى بتأييــد واســع مــن جميــع
األحــزاب.

وقــال دنــكان ســميث :إن الحكومــة لــم تفهــم بعــد مــا
يحــدث فــى الصيــن .ولــو كانــت دولــة أفريقيــة تفعــل مــا
تفعلــه الصيــن ،لــكان الــوزراء فــي كل مــكان ،ولكــن بســبب
حجــم الصيــن ونفوذهــا فــي األمــم المتحــدة ،فإنهــا تهــرب.
لقــد حــان الوقــت لنقــف ضــد اإلنتهــاكات الوحشــية الجاريــة
داخــل الصيــن.

جرائــم حــرب يمكنهــم فــي الواقــع اإلفــات دون عقــاب.

إذا مــا توصــل أحــد قضــاة المحكمــة العليــا إلــى قــرار أولــي

وبموجــب المقترحــات ،ســيتمكن المدافعــون عــن حقــوق
اإلنســان للمــرة األولــى مــن إلتمــاس اإلنصــاف فــي محاكــم
ً
بــدال
المملكــة المتحــدة فــي قضايــا اإلبــادة الجماعيــة،
مــن البــت فــي القضيــة فــي األمــم المتحــدة ،حيــث تعنــي يقتــرح التحالــف البرلمانــي البريطانــي المؤيــد لألويغــور عــدم
اإلنقســامات السياســية العميقــة أن أولئــك الذيــن يرتكبــون الســماح بدخــول أي لوائــح لقانــون التجــارة حيــز التنفيــذ
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بــأن طرفــ ًا فــي اإلتفــاق التجــاري ذي الصلــة يرتكــب إبــادة
جماعيــة .ومــن المتوقــع أن يتــم تمريــر تعديــل لمشــروع
القانــون التجــارى فــى مجلــس اللــوردات ،وقــال دنــكان
ســميث إنــه ســيتناول القضيــة فــى مجلــس العمــوم حيــث
يتوقــع دعــم أكثــر مــن  40متمــرد ًا مــن حــزب المحافظيــن،
وهــو مــا يكفــي لهزيمــة الحكومــة.
ويحظــى هــذا اإلجــراء بدعــم مجموعــة مــن النظــراء مــن
بينهــم وزيــران ســابقان فــى حــزب المحافظيــن همــا ســيدا
وارســي ومايــكل فورســيث والمدافــع عــن حقــوق اإلنســان
ديفيــد ألتــون والديمقراطيــون الليبراليــون والرئيــس
الســابق لوحــدة السياســة رقــم  10فــى عهــد تونــي بليــر أنــدرو
أدونيــس.
كمــا تدعــم الشــخصيات القانونيــة فــي مجلــس اللــوردات
هــذه الخطــوة .ويشــعر بعض كبــار القضاة أن مصداقيتهم
تضــررت عندمــا أكــدوا لنظرائهــم العــام الماضــى إن وجــود
قضــاة بريطانييــن فــى محاكــم هونــج كونــج ســيكون بمثابــة
كبــح جمــاح للصيــن .وقــد تــم اآلن منــع القضــاة األجانــب مــن
قضايــا األمــن القومــي فــي هونــغ كونــغ.
يعــد مشــروع القانــون التجــاري للحكومــة هــو إلــى حــد
كبيــر إجــراء لضمــان قــدرة حكومــة المملكــة المتحــدة علــى
توقيــع إتفاقيــات تجاريــة بإســتمرار بعــد خــروج بريطانيــا مــن
اإلتحــاد األوروبــي مــع الــدول التــي لديهــا بالفعــل إتفاقيــات
مــع اإلتحــاد األوروبــي .وقــد عقــد اإلتحــاد األوروبــي بالفعــل
إتفاقيــة تجاريــة مــع الصيــن يعــود تاريخهــا إلــى  10ســنوات،
ولكــن طلــب المحكمــة العليــا فــي المملكــة المتحــدة لتحديد
أن الصيــن ترتكــب اإلبــادة الجماعيــة قــد يجبــر الــوزراء علــى
تمزيــق اإلتفاقيــة.
وقــد تــم تقديــم البنــد الجديــد الــذي يضيــف دور قاضــي
بالمحكمــة العليــا فــى إتخــاذ قــرار مســبق حــول اإلبــادة
الجماعيــة فــى نهايــة األســبوع ومــن المتوقــع أن يصــوت
عليــه النظــراء هــذا الشــهر.

وقــد بــدأ الــوزراء بالفعــل فــي التراجع عن هذه المســألة ألن
نفــس تحالــف حقــوق اإلنســان بيــن األحــزاب قــدم تعديــات
موازيــة علــى مشــروع قانــون العقــارات المســتأجرة
لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية .وكان مــن شــأن هــذه
التعديــات أن تمنــع الشــركات المرتبطــة بإنتهــاكات حقــوق
اإلنســان مــن الوصــول إلــى شــبكة اإلتصــاالت الســلكية
والالســلكية فــي المملكــة المتحــدة .ويســتهدف التعديــل
فـ�ي المقـ�ام األول شـ�ركة اإلتصـ�االت الصينيـ�ة هـ�واو ي �Hua
.wei
كان الخطــاب الــوزاري البريطانــي فــي مجلــس حقــوق
اإلنســان ينتقــد بشــكل متزايــد القمــع الصينــي ضــد
األشــخاص فــي منطقــة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
وهنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن الصيــن تســجن أعــداد ًا هائلــة
مــن األويغــور المســلمين فــي المقــام األول .ووجــد تقريــر
مــن األســبوع الماضــى أن الصيــن قــد بنــت اآلن مــا يقــرب
مــن  400معســكر .وقــد أخبــر بعــض األشــخاص الذيــن
فــروا مــن المنطقــة عــن برامــج التعقيــم القســري للنســاء
األويغــور.
وكان وزيــر حقــوق االنســان اللــورد أحمــد قــد دعــا الجمعــة
الماضيــة إلــى الســماح للمراقبيــن الدولييــن بدخــول منطقــة
شــينجيانغ بــدون قيــود .وأضــاف أحمــد أن هنــاك “أدلــة
دامغــة بمــا فــي ذلــك وثائــق الحكومــة الصينيــة الخاصــة
بإنتهــاكات حقــوق اإلنســان الجســيمة.
وتقــول وزارة الخارجيــة إنــه مــن شــأن الهيئــات الدوليــة مثــل
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تحــدد مــا إذا كانــت اإلبــادة
الجماعيــة جاريــة .ويقــول المنتقــدون إن اســتخدام الفيتــو
مــن قبــل الــدول الكبــرى فــى مجلــس األمــن الدولــى يعنــى
إســتحالة الرجــوع الــى المحكمــة.

ترجمة /رضوى عادل
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تركيا :نولي أهمية خاصة
ألمن وسالمة أشقائنا األويغور
 08أكتوبر  - 2020ترك برس-األناضول
قالــت وزارة الخارجيــة التركيــة ،األربعــاء ،إن أنقــرة تولــي أهميــة خاصــة ألمــن وســامة ورفاهيــة وســعادة أشــقائنا أتــراك
األويغــور فــي إقليــم شــينجيانغ ذاتــي الحكــم بالصيــن (تركســتان الشــرقية).
بونشــر المتحــدث باســم الــوزارة ،حامــي أقصــوي ،بيانًــا حــول
مــا طرحتــه بعثــة تركيــا الدائمــة لــدى األمــم المتحــدة خــال
اجتمــاع اللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة العامــة للمنظمــة
والمعنيــة بالشــؤون االجتماعيــة والثقافيــة واإلنســانية.
وأشــار أقصــوي إلــى أن تركيــا تربطهــا بأتــراك األويغــور
روابــط عرقيــة وثقافيــة ودينيــة ،وهــي تولــي أهميــة خاصــة
ألمنهــم وســامتهم ورفاهيتهــم وســعادتهم”.
وتابــع“ :نتابــع دائمً ــا التطــورات المتعلقــة بأشــقائنا أتــراك
األويغــور عــن كثــب وبعنايــة كبيــرة”.
وأوضــح أن بــاده تفصــح بشــكل صريــح عــن تطلعاتهــا
حيــال وضــع األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى ســواء
خــال االتصــاالت الثنائيــة مــع الصيــن أو فــي المحافــل
الدوليــة.
ولفــت أقصــوي إلــى أن أنقــرة تســلط الضــوء دائمً ــا علــى
ضــرورة احتــرام الحقــوق والحريــات األساســية لألويغــور

واألقليــات المســلمة األخــرى ،وفــي مقدمتهــا حريــة الديــن
والمعتقــد.
وأفــاد بــأن هــذا الموقــف طرحتــه ً
أيضــا بعثــة تركيــا الدائمــة
لــدى األمــم المتحــدة خــال االجتمــاع الــذي انعقــد علــى
عامــش الجمعيــة العامــة الـــ 75للمنظمــة ،فتركيــا لديهــا
“خــط وطنــي” فــي هــذا الصــدد.
المتحــدث باســم الخارجيــة التركيــة ،قــال إن بيــان البعثــة ع ّبــر
عــن قلــق أنقــرة إزاء الممارســات الخاصــة بحقــوق اإلنســان
ضــد األويغــور واألقليــات المســلحة األخــرى فــي شــينجيانغ،
والتــي تناقلتهــا بعــض التقاريــر واألخبــار فــي الفتــرة األخيــرة.
ً
ووفقــا للمتحــدث ،أ ّكــدت البعثــة فــي بيانهــا بقــوة أن تركيــا
تتطلــع ألن يعيــش األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى
بأمــن وســام كمواطنيــن متســاوين فــي الصيــن ،فضـ ًلا عــن
احتــرام وضمــان هويتهــم الثقافيــة والدينيــة.
وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية منــذ عــام

18

العدد الرابع والثالثون  -أكتوبر ٢٠٢٠ -

 ،1949وهــو موطــن أتــراك األويغــور المســلمين ،وتطلــق
عليــه اســم “شــينجيانغ” ،أي “الحــدود الجديــدة”.
وفــي أغســطس /آب  ،2018أفــادت لجنــة حقوقيــة تابعــة
لألمــم المتحــدة بــأن الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن
األويغــور فــي معســكرات ســرية بتركســتان الشــرقية.
وفــي  17نوفمبــر الماضــي ،نشــرت صحيفــة “نيويــورك
تايمــز” األمريكيــة ،تقريــرا كشــف وثائــق حكوميــة صينيــة

مســربة ،احتــوت تفاصيــل قمــع بكيــن لمليــون مســلم مــن
“األويغــور” ،ومســلمين آخريــن فــي معســكرات اعتقــال
إقليــم تركســتان الشــرقية.
وتفيــد إحصــاءات رســمية بوجــود  30مليــون مســلم فــي
الصيــن ،منهــم  23مليونــا مــن األويغــور ،فيمــا تقــدر تقاريــر
غيــر رســمية عــدد المســلمين بقرابــة  100مليــون.
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إندونيسيا ترحل 4

الجئين

من األويغور إلى الصين

ضابط شرطة يرافق ثالثة من األويغور( ،من اليسار إلى اليمين) عبد الباسط توزر ،والتينسي بيرم وأحمد محمود،
الذين اعتقلوا بتهم تتعلق باإلرهاب ،وهم يتجهون نحو قاعة المحكمة لحضور جلسة المحاكمة في جاكرتا
 23مارس .2015

رونا نيرماال  -جاكرتا 23-10-2020 -
كشــف خبيــران يف مكافحــة اإلرهــاب لصحيفــة بينــار نيــوز  BenarNewsيــوم الجمعــة إنــه تــم ترحيــل
أربعــة مســلمين مــن األويغــور الذيــن أدينــوا يف عــام  2015بجرائــم تتعلــق باإلرهــاب يف إندونيســيا
الشــهر املاضــي بعــد أن دفعــت الحكومــة الصينيــة الغرامــات املفروضــة عليهــم.
وعندمــا ُ
ســئل الخبيــران عــن مــكان إرســالهما ،أكــدا أنــه
تــم ترحيــل الرجــال األربعــة إلــى الصيــن ،حيــث يُعتقــد أن
الســلطات احتجــزت مــا يصــل إلــى  1.8مليــون أويغــور
وغيرهــم مــن األقليــات المســلمة فــي شــبكة مــن
معســكرات اإلعتقــال كجــزء مــن حملــة إعتقــال خــارج نطــاق
القانــون بــدأت فــي أوائــل عــام .2017

وقــال ديــكا أنــور ،الباحــث فــي معهــد تحليــل سياســات
الصــراع (إيبــاك) ( ،)IPACلـــبينار نيــوز :تــم ترحيلهــم فــي
ســبتمبر ودفعــت الحكومــة الصينيــة الغرامــات.
وحكــم علــى األربعــة  -أحمــد محمــود ،وألتنســي بيــرم ،وأحمــد
بوزوغــان ،وعبــد الباســط تــوزر  -بالســجن ســت ســنوات
وغرامــة قدرهــا  100مليــون روبيــة ( 6812دوالر أمريكــي)
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مــن قبــل محكمــة فــي جاكرتــا بعــد إدانتهــم بدخــول البــاد
بإســتخدام جــوازات ســفر مــزورة ومحاولــة اإلنضمــام إلــى
جماعــة مجاهــدي شــرق إندونيســيا المســلحة المرتبطــة
بتنظيــم الدولــة اإلســامية .MIT
وقــال محمــد توفيــق الرحمــن ،وهــو باحــث كبيــر فــى مركــز
دراســات مكافحــة التطــرف  ،PAKARإن الرجــال األربعــة قــد
أعيــدوا الــى الصيــن بعــد أن نقلهــم ضبــاط الهجــرة إلــى مركــز
احتجــاز مــن نوســا كامبانجــان ،وهــو مجمــع ســجون جزيــرة
قبالــة جــاوا ،يــوم  17ســبتمبر.2020
وقــال توفيــق الرحمــن لبينــار نيــوز :جــاء ضبــاط الهجــرة إلــى
نوســا كامبانجــان برســالة إلصطحابهــم ،قائليــن إنــه ســيتم
نقلهــم إلــى مركــز إحتجــاز المهاجريــن .كمــا أكــد المعلومــات
التــى تفيــد بــأن الســلطات الصينيــة دفعــت غرامــات رجــال
األويغــور.
وفــى يــوم الجمعــة إتصلــت بينــار نيــوز بالســفارة الصينيــة
فــى جاكرتــا للتعليــق علــى ترحيــل الرجــال األربعــة ،لكــن
المســئولين هنــاك لــم يــردوا علــى الفــور.
وقــال المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة تيوكــو فايزازيــاه إنــه
ليــس لديــه معلومــات عــن هــذه المســألة وطلــب مــن بينــار
نيــوز اإلتصــال بــوزارة القانــون وحقــوق اإلنســان.
وقــال راينهــارد ســيليتونجا ،المديــر العــام لإلصالحيــات فــي
وزارة القانــون وحقــوق اإلنســان ،لبينــار نيــوز إنــه ال يســتطيع
تأكيــد مــا إذا كان الرجــال األربعــة قــد تــم ترحيلهــم .ولــم

يتســن اإلتصــال علــى الفــور بمســؤولين فــي دائــرة الهجــرة
للتأكــد مــن طــرد األويغــور.
‘المراكز المهنية’
وأضــاف توفيــق الرحمــن مــن منظمــة بــاكار إن إندونيســيا
نفــذت ترحيــل الرجــال األربعــة ســرا ألن الكثيريــن فــى أكثــر
الــدول ذات األغلبيــة المســلمة فــى العالــم ينتقــدون ســوء
معاملــة الصيــن لألويغــور الذيــن يعيشــون كأغلبيــة فــى
منطقــة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
وقــال توفيــق الرحمــن :ســيتم انتقــاد الحكومــة اإلندونيســية
بشــدة ووصمهــا بالتواطــؤ فــي قمــع الحكومــة الصينيــة
للمســلمين األويغــور ،إذا تــم اإلعــان عــن ترحيــل األويغــور
األربعــة.
وذكــر تقريــر نشــره مجلــس العالقــات الخارجيــة ومقــره
الواليــات المتحــدة فــى يونيــو أن الحكومــة الصينيــة ســجنت
منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات مئــات اآلالف مــن األويغــور فــى
معســكرات اإلعتقــال وأخضعــت مــن لــم يتــم إحتجازهــم
لمراقبــة مكثفــة وقيــود دينيــة وتعقيــم قســري.
وقــد نفــى المســؤولون الصينيــون مــرار ًا هــذه اإلدعــاءات
قائليــن إن المعســكرات هــى مراكــز للتدريــب المهنــى وأن
اآلالف مــن مســلمى األويغــور الذيــن تــم القبــض عليهــم
لهــم عالقــة بالتطــرف.
وأبلغــت بينــار نيــوز عثمــان حامــد ،المديــر التنفيــذي لمنظمــة
العفــو الدوليــة فــي إندونيســيا ،بتأكيــد ديــكا وتوفيــق الرحمن
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أن إندونيســيا قــد رحلــت
األويغــور األربعــة الذيــن
كانــوا فــي الســجن بتهــم
تتعلــق باإلرهــاب.
وقــال

عثمــان

إنــه

يتعيــن علــى الحكومــة
تقديــم
اإلندونيســية
تفســير حــول مصيــر
األويغــور األربعــة .
وقــال عثمــان “ إنــه
يتعيــن علــى الحكومــة
اإلندونيســية أن تقــدم علــى الفــور بيانـ ًا رســمي ًا حــول حقيقــة
التقريــر بشــأن ترحيــل األويغــور األربعــة “ .
إن ترحيلهــم إلــى دولــة يمكــن أن يتــم تعريضهــم لخطــر
حقيقــي إلنتهــاكات حقــوق اإلنســان هــو أمــر غيــر قانونــي
بموجــب القانــون الدولــي .ونحــن نــدرك أن حالــة الوبــاء
تفــرض تحديــات علــى الحكومــة ،لكــن ترحيــل األجانــب
المعرضيــن لخطــر التعــرض إلنتهــاكات حقــوق اإلنســان
ً
حــا.
ليــس
وكانــت إندونيســيا قــد رفضــت منــذ أربــع ســنوات طلبــ ًا
مــن الحكومــة الصينيــة بمبادلــة مصرفــي إندونيســى هــارب
تــم القبــض عليــه فــى الصيــن بالســجناء األويغــور األربعــة
الذيــن يقضــون عقوبــات تتعلــق باإلرهــاب.
وأخبــرت إندونيســيا الصيــن أن تبــادل األســرى غيــر ممكــن
ألن اإلتهامــات الموجهــة إلــى األويغــور األربعــة تختلــف عــن
التهــم الموجهــة إلــى المصرفــي األندونيســي.
وفــي ذلــك الوقــت ،قــال مســؤول إندونيســي طلــب عــدم
ذكــر إســمه إن إندونيســيا ســتواجه ضغوطــ ًا دوليــة إذا
وافقــت علــى ترحيــل ســجناء األويغــور إلــى الصيــن.
إعــادة األويغــور إلــى الصيــن هــو قتلهــم .وعلــى األرجــح ،فــإن
الحكومــة الصينيــة ســتنفذ حكــم اإلعــدام علــى الفــور.
وفــي الســنوات التــي تلــت ذلــك ،واجهــت الحكومــة
اإلندونيســية إنتقــادات فــي الداخــل والخــارج لســكوتها علــى
ســوء معاملــة األويغــور فــي منطقــة شــينجيانغ.
وأضافــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي شــهر ينايــر:
لقــد أظهــرت إندونيســيا  -التــي لعبــت دور ًا إيجابيــ ًا فــي

للمســلمين األويغــور.
وقــال متظاهــر يبلــغ مــن العمــر  48عامــ ًا لصحيفــة بينــار
نيــوز خــال مظاهــرة أمــام الســفارة الصينيــة فــى جاكرتــا
إن الحكومــة اإلندونيســية يجــب أال تلتــزم الصمــت ازاء
المعانــاة هنــاك ،ألنــه وفقـ ًا لدســتورنا يجــب إنهــاء اإلحتــال
والقمــع.
وقبــل أيــام مــن اإلحتجــاج ،قــال مولدوكــو ،رئيــس مكتــب
الرئيــس جوكــو ويــدودو ،إن إندونيســيا لــن تتدخــل فــي
الشــؤون الداخليــة الصينيــة عندمــا ســئل عــن ســبب عــدم
تدخــل الحكومــة فــي قضيــة األويغــور.
قــال مولدوكــو :لــكل بلــد ســيادته الخاصــة بــه لتنظيــم
مواطنيــه .ولــن تتدخــل الحكومــة اإلندونيســية فــي الشــئون
الداخليــة للصيــن.
وجــاءت تصريحاتــه بعــد أن ذكــرت صحيفــة وول ســتريت
جورنــال أن بكيــن شــنت حملــة منســقة إلقنــاع الســلطات
الدينيــة والصحفييــن اإلندونيســيين بــأن معســكرات
شــينجيانغ “جهــد حســن النيــة” لتوفيــر التدريــب علــى
العمــل.
جاليات المغتربين في تركيا ،ودول أخرى
فــر آالف األويغــور مــن الصيــن منــذ بــدء اضطهادهــم فــي
عــام  ،2012وشــقوا طريقهــم إلــى تركيــا وبلــدان أخــرى.
وقــال ديــكا مــن معهــد إيبــاك إنــه بيــن عامــي  2014و،2016
دخــل مــا ال يقــل عــن  13مــن األويغــور إندونيســيا بشــكل غيــر
قانونــي عبــر ماليزيــا وانضمــوا إلــى الجماعــات المتطرفــة.

أزمــة الالجئيــن الروهينغــا  -إلتزامهــا بتعزيــز الحقــوق فــي
أماكــن أخــرى مــن المنطقــة .يجــب أال تفعــل أقــل مــن ذلــك
بالنســبة لمســلمي الصيــن.

وأخبــر ديــكا إنهــم غــادروا الصيــن ،عبــر الحــدود مــع الوس،
إلــى تايالنــد ،ثــم واصلــوا رحلتهــم لإلنضمــام إلــى آالف طالبــي
اللجــوء األويغــور فــي ماليزيــا.

وفــى ديســمبر الماضــي خــرج آالف األشــخاص إلــى الشــوارع
فــى إندونيســيا وماليزيــا إحتجاجــا علــى معاملــة الصيــن

فــي ماليزيــا ،حصلــوا علــى المســاعدة لتزويــر وثائــق حتــى
يتمكنــوا مــن الذهــاب إلــى تركيــا .ومــع ذلك ،تــم ترحيل العديد
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مــن أولئــك الذيــن وصلــوا إلــى تركيــا فــي نهايــة المطــاف إلــى
كوااللمبــور .ثــم عبــر بعضهــم الــى باتــام عبــر جوهــور ،مشــير ًا
إلــى جزيــرة إندونيســية بالقــرب مــن ســنغافورة.
وأضافــت :فــي باتــام ،تــم القبــض عليهــم مــن قبــل شــبكة
بحــرون نعيــم ،فــي إشــارة إلــى مقاتــل مــن تنظيــم الدولــة
اإلســامية مــن إندونيســيا توفــي فــي ســوريا فــي عــام .2018
قــال القاضــي الــذي قــاد لجنــة مــن الحقوقييــن أدانــت
الرجــال أن األويغــور األربعــة الذيــن أدينــوا فــي عــام 2015
إلــى إندونيســيا جــاءوا بنيــة اإلنضمــام إلــى جماعــة MIT
المتشــددة والقيــام بأعمــال “إرهابيــة”.

وفــي حيــن دافــع محامــي األويغــور بأنهــم مواطنــون أتــراك
يقضــون عطلتهــم فــي إندونيســيا ،قــال محامــو الحكومــة
إن الرجــال كانــوا يحملــون جــوازات ســفر تركيــة مــزورة وكانــوا
فــي طريقهــم للقــاء اإلرهابــي األكثــر طلبــ ًا فــي إندونيســيا
فــي ذلــك الوقــت ،سانتوســو ،عندمــا تــم القبــض عليهــم فــي
ســوالويزي الوســطى فــي ســبتمبر ُ ،2014
وقتــل سانتوســو
علــى أيــدي قــوات األمــن فــي يوليــو .2016
ترجمة /رضوى عادل
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ريش ،كورنين ،مينينديز ،الزمالء يقدمون قراراً من
الحزبين الجمهوري والديمقراطي
لتسمية إنتهاكات حقوق اإلنسان لألويغور
التي ترتكبها الصين على أنها

إبادة جماعية

رئيس مجلس اإلدارة
 27أكتوبر 2020
بويــز  ،أيداهــو– انضــم الســناتور األمريكــي جيــم ريــش (جمهــوري عــن واليــة أيداهــو) ،رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة
فــي مجلــس الشــيوخ ،إلــى عضــوي مجلــس الشــيوخ األميركــي جــون كورنيــن (جمهــوري مــن تكســاس) وروبــرت مينينديــز
(ديمقراطــي مــن نيوجيرســي) أمــس فــي تقديــم قــرار مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي لتســمية إنتهــاكات حقــوق
اإلنســان التــي إرتكبتهــا جمهوريــة الصيــن الشــعبية ضــد شــعب األويغــور واألقليــات العرقيــة األخــرى فــي منطقــة شــينجيانغ
ذاتيــة الحكــم لقوميــة األويغــور (تركســتان الشــرقية) بإعتبارهــا إبــادة جماعيــة .ومــن شــأن القــرار أن يحمــل الصيــن
المســؤولية بموجــب إتفاقيــة األمــم المتحــدة لمنــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام  ،1948ويبــدأ عمليــة
تنســيق رد دولــي لوقــف هــذه اإلنتهــاكات.
وانضــم إليهــم الســيناتور ماركــو روبيــو (جمهــوري مــن فلوريــدا) ،وبــن كاردان (ديمقراطــي مــن ميريالنــد ،).وجيــف ميركلــي
(ديمقراطــي مــن أوريغون).
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وقــال ريــش “ إن إســتخدام الحكومــة الصينيــة المنهجــي
للتعقيــم اإلجبــارى واإلجهــاض وممارســات أخــرى فــى
شــينجيانغ أمــر مقيــت حقــ ًا “ “ .إن هــذه األعمــال التــي
تســتهدف األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى تشــكل
إبــادة جماعيــة ،وأنــا فخــور باإلنضمــام إلــى الزمــاء مــن كال
الحزبيــن فــي تقديــم قــرار يعرّفهــم علــى هــذا النحــو .يجــب
علــى الواليــات المتحــدة ودول العالــم اإلســتمرار فــي لفــت
اإلنتبــاه إلــى مــا يحــدث فــي شــينجيانغ”.
وقــال كورنيــن “ إن الحكومــة الصينيــة قامــت لفتــرة طويلــة
جــد ًا بحملــة إبــادة خسيســة ضــد مالييــن األويغــور وغيرهــم
مــن المســلمين األتــراك “  .ويعتــرف هــذا القــرار بهــذه
الجرائــم علــى حقيقتهــا ،وهــو الخطــوة األولــى نحــو محاســبة
الصيــن علــى أعمالهــا الوحشــية”.
وقــال مينينديــز “ ال يمكــن أن يكــون هنــاك شــك فــى أن
جمهوريــة الصيــن الشــعبية ترتكــب إبــادة جماعيــة ضــد
األويغــور فــى شــينجيانغ “ “ .إن وقــف اإلبــادة الجماعيــة
يتفــق مــع أمننــا القومــي وقيمنــا ،ويبــدأ بالوقــوف والتحــدث
بالحقيقــة .وآمــل أن ينضــم إلينــا الرئيــس ترامــب والوزيــر
بومبيــو فــي وصــف هــذه اإلبــادة الجماعيــة بإســمها والــرد
عليهــا مــع شــركائنا فــي المجتمــع الدولــي”.
وقــال روبيــو “ بينمــا تتزايــد االدلــة علــى الجرائــم البشــعة
التــى إرتكبتهــا الحكومــة الصينيــة والحــزب الشــيوعى ضــد
األويغــور واألقليــات العرقيــة األخــرى فــى شــينجيانغ  ،يجــب
أن نكــون واضحيــن حــول طبيعــة هــذه الفظائــع “ “ .ولهــذا
الســبب ،أنــا فخــور باإلنضمــام إلــى زمالئــي فــي تقديــم هــذا
القــرار مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي الــذي يعلــن
أن اإلنتهــاكات الفظيعــة لحقــوق اإلنســان ضــد األويغــور
واألقليــات المســلمة األخــرى تشــكل إبــادة جماعيــة .ويجــب
علــى الــدول الحــرة أن تتوحــد علــى وجــه الســرعة وتضغــط
مــن أجــل وضــع حــد لهــذه الجرائــم وأن تســعى إلــى
المســاءلة والعدالــة”.
وقــال كارديــن“ :ال يســتطيع الكونغــرس ـ وال يجــب عليــه ـ أن
يغــض الطــرف عــن اإلنتهــاكات المروعــة والمنهجيــة التــي
تقــوم بهــا الصيــن لســكانها األويغــور ،فضـ ً
ـا عــن الــكازاخ
العرقييــن ،والقيرغيــز ،وأعضــاء األقليــات المســلمة األخــرى
فــي منطقــة شــينجيانغ ذاتيــة الحكــم لقوميــة األويغــور”.
“إن هــذه اإلنتهــاكات لحقــوق اإلنســان تتطلــب رد ًا أمريكي ـ ًا
قويــ ًا .ولهــذا الســبب أنــا فخــور باإلنضمــام إلــى زمالئــي
فــي تقديــم هــذا القــرار ،الــذي يوضــح أن مجلــس الشــيوخ
لــن يخجــل مــن وصــف هــذه الفظائــع بمــا هــي عليــه :إبــادة
جماعيــة”.

وقــال ميركلــي“ :إن اعتــداء الصيــن علــى األويغــور وجماعــات
األقليــات المســلمة األخــرى – مــن خــال تصعيــد المراقبــة،
والســجن ،والتعذيــب ،و”معســكرات إعــادة التعليــم”
القســرية  -هــو إبــادة جماعيــة ،محضــة وبســيطة“ .أمريــكا
ال تســتطيع الوقــوف صامتــة“ .
الخلفيــة :منــذ عــام  ،2017اعتقــل الحــزب الشــيوعي الصينــي
مــا يقــدر بنحــو  1.8مليــون مســلم تركــي ،معظمهــم
مــن األويغــور ،فــي معســكرات اإلعتقــال دون مراعــاة
األصــول القانونيــة .يتعــرض األويغــور المحتجــزون
للتعذيــب ،ويُجبــرون علــى التنصــل مــن معتقداتهــم
الدينيــة وممارســاتهم الثقافيــة ،ويُجبــرون علــى العمــل فــي
برامــج العمــل القســري ،وفــي بعــض الحــاالت يغتصبــون،
ويجبــرون علــى التعقيــم ،والحصــاد القســري لألعضــاء.
وكنتيجــة مباشــرة لحملــة الحــزب الشــيوعي الصينــي
للســيطرة علــى الســكان المســتهدفين ضــد األويغــور،
انخفضــت معــدالت المواليــد لــدى األويغــور فــي منطقــة
شــينجيانغ بنســبة  24%مــن عــام  2017إلــى عــام  ،2018مــع
إنخفــاض معــدالت المواليــد فــي منطقتــي هوتــان وكاشــغار
ذات األغلبيــة األويغوريــة بأكثــر مــن  60%مــن عــام  2015إلــى
عــام  .2018فــي عــام  ،2018تــم إجــراء  80فــي المائــة تركيــب
اللولــب فــي الصيــن (محســوبة كمواضــع تركيــب ناقــص
عمليــات اإلزالــة) فــي شــينجيانغ ،علــى الرغــم مــن حقيقــة
أن المنطقــة ال تشــكل ســوى  1.8فــي المائــة مــن ســكان
البــاد .وقــد ُأبعــد مــا يقــرب مــن نصــف مليــون طفــل مســلم
فــي شــينجيانغ قســر ًا عــن أســرهم ،ووضعــوا فــي مــدارس
داخليــة تديرهــا الدولــة ،وخضعــوا للتلقيــن والمعاملــة
الالإنســانية .بيــن عامــي  2017و ،2019تــم نقــل مــا يقــدر
بنحــو  80,000مــن األويغــور قســر ًا مــن منطقــة شــينجيانغ
للعمــل فــي المصانــع فــي جميــع أنحــاء الصيــن ،ممــا أثــار
مخــاوف مــن إســتخدام العمالــة القســرية فــي سالســل
التوريــد العالميــة.
ترجمة /رضوى عادل
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اضطهاد اإليغور الهاربين إلى الباكستان

تخــرج من السجــن
لتعمل في السخرة
براء صليبي

راديو اآلن| دبي  -اإلمارات العربية المتحدة

لــم يقتصــر االضطهــاد الــذي تعــرض لــه اإليغــور فــي إقليــم
شــينجيانغ علــى األقليــة المســلمة ،بــل امتــد ليشــمل أبنــاء
شــعوب أخــرى ممــن ربطتهــم عالقــات باإليغــور أو حاولــوا
الدفــاع عنهــم ،وهــو مــا كان فــي قصــة رب عائلــة باكســتاني
يدعــى “إســكندر حيــاة” ،واجــه فجيعــة مازالــت تقــض
مضجعــه حتــى اليــوم.
تبــدأ القصــة منــذ ســنتين ،عندمــا أراد “اســكندر حيــاة” أن
يقضــي شــهر رمضــان مميــز مــع عائلتــه ،حيــث غــادر هــو
وابنــه “عرفــات” شــمال غــرب الصيــن إلــى باكســتان ،ومكثــا
فيهــا قرابــة الثالثــة أســابيع عندمــا تلقــى اســكندر مكالمــة
هاتفيــة مــن شــينجيانغ الصينيــة ،تفيــد باعتقــال زوجتــه وهــي
مــن اإليغــور.
ســارع اســكندر مــع ابنــه عرفــات باتجــاه الحــدود حيــث كانــت
الشــرطة الصينيــة تنتظرهمــا .اعتقلــت عرفــات علــى اعتبــار
أنــه مــن اإليغــور مثــل والدتــه ،وأخبــرت األب المكلــوم أنــه
ســيتم اســتجواب ابنــه بشــأن مــا فعلــه فــي باكســتان.
توســل حيــاة للشــرطة قائــا“ :ال تفرقونــا”“ .اســتجوبوه
أمامــي .ســألتزم الصمــت وســيقول الحقيقــة” .أخبرتــه
الشــرطة فــي ذلــك اليــوم مــن عــام “ :2017ابنــك ســيعود
بعــد أســبوع”.
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إعتقال الصين ماليين المسلمين

يترك آالف األطفال

بقلم /ليلي كو -بكين
يقول الباحث إن ملفات شينجيانغ تكشف
عن إستراتيجية الحكومة للرقابة اإلجتماعية
طويلة األجل

األويغور بال آباء

يبــدو أن آالف األطفــال األويغــور قــد تُركــوا
بــدون أبويــن ألن أمهاتهــم أو آبائهــم
ُأجبــروا علــى دخــول معســكرات االعتقــال
الصينيــة والســجون وغيرهــا مــن مرافــق
اإلعتقــال ،وفق ـ ًا لألدلــة الــواردة فــي وثائــق
حكوميــة فــي شــينجيانغ (تركســتان
الشــرقية).
تشــير الســجالت التــي جمعهــا
المســؤولون فــي جنــوب شــينجيانغ
وحللهــا الباحــث أدريــان زينــز إلــى أنــه فــي
عــام  2018تــم تصنيــف أكثــر مــن 9500
طفــل معظمهــم مــن األويغــور فــي
مقاطعــة ياركنــد إمــا علــى أنهــم يعانــون
مــن “مشــقة فرديــة” أو “مشــقة مزدوجــة”
حســب مــا إذا كان أحــد الوالديــن أو كليهمــا
علــى قلــوب وعقــول الجيــل القــادم.
قــد تــم إحتجازهــم.
وأظهــرت الملفــات ،وهــي جــزء مــن
مجموعــة مــن الوثائــق التــي تــم تحميلهــا
فــي صيــف  2019من الشــبكات اإللكترونية
التــي يســتخدمها المســؤولون المحليــون،
أن جميــع األطفــال لديهــم أحــد الوالديــن
علــى األقــل فــي الســجن أو معســكر
اإلعتقــال أو مايســمى بمركــز “إعــادة
التربيــة” .لــم يكــن هنــاك أطفــال صينيــون
مــن الهــان علــى القائمــة.
وقــال زينــز :إن إســتراتيجية بكيــن إلخضــاع
أقلياتهــا المضطربــة فــي شــينجيانغ
تتحــول بعيــد ًا عــن اإلعتقــال ونحــو آليــات
للســيطرة اإلجتماعيــة علــى المــدى
الطويــل .وفــي طليعــة هــذا الجهــد معركــة

يُعتقــد أن الســلطات إعتقلــت أكثــر مــن مليــون مســلم فــي معســكرات إعــادة
التعليــم وغيرهــا مــن معســكرات اإلعتقــال فــي اإلقليــم .إنــه جــزء مــن حملــة
يقــول الباحثــون والمدافعــون عــن الحقــوق إنهــا تهــدف إلــى القضــاء علــى
الثقافــة المحليــة وقمــع نمــو ســكان األويغــور .يدافــع المســؤولون الصينيــون
عــن سياســاتهم بإســم جهــود التخفيــف مــن حــدة الفقــر ومكافحــة اإلرهــاب.
غالبـ ًا مــا يتــم وضــع األطفــال فــي مالجــئ أيتــام تابعــة للدولــة أو مــدارس داخلية
ذات إجــراءات أمنيــة مشــددة حيــث تتــم مراقبــة الطــاب عــن كثــب وجميــع
ً
بــدال مــن لغتهــم
الفصــول الدراســية والتفاعــل باللغــة الماندريــن الصينيــة
األم األويغوريــة.
ً
وفقــا لبحــث زينــز ،كان إجمالــي  880,500طفــل  -بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن
غــاب آباؤهــم ألســباب أخــرى  -يعيشــون فــي مرافــق داخليــة بحلــول عــام ،2019
بزيــادة قدرهــا  76٪تقريبًــا عــن عــام  2017مــع توســع نظــام اإلعتقــال فــي
الصيــن.
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يعــد تأثيــر عمليــات اإلعتقــال علــى األطفــال وهيــاكل
األســرة أحــد الجوانــب األقــل تمحيص ـ ًا لسياســات الصيــن
التــي تتعــرض إلنتقــادات متزايــدة فــي شــينجيانغ .كشــفت
روايــات الشــهود مــن خــارج الصيــن عمــا يقــول الخبــراء إنــه
سياســة منهجيــة لتفريــق العائــات.
إذا تــم إســتقراء األرقــام مــن مقاطعــة ياركنــد فــي جميــع
أنحــاء المنطقــة ،فقــد يكــون مــا يصــل إلــى  250000مــن
األويغــور دون ســن  15عامً ــا قــد تــم إعتقــال أحــد والديهــم أو
كليهمــا ،وفق ـ ًا لمجلــة اإليكونوميســت ،التــي نشــرت نتائــج
زينــز ألول مــرة.
حصلــت ملفــات أخــرى وحللهــا زينــز علــى تفاصيــل حــاالت
أطفــال فــي دور أيتــام .تضمنــت قائمــة واحــدة مــن  85طالبـ ًا
مــن فئــة “المشــقة المزدوجــة” دون ســن العاشــرة ،الذيــن
كان آباؤهــم فــي مركــز إعتقــال أو ســجن ،يعيــش طفــل
عمــره عــام واحــد فــي دار أيتــام ياركنــد .فــي عائلــة أخــرى ،كان
هنــاك صبــي يبلــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات وفتــاة تبلــغ مــن
العمــر ســبع ســنوات فــي دار لأليتــام ألن كال الوالديــن كانــا
فــي مركــز “إعــادة تعليــم”.
فــي الســنوات األخيــرة ،تجــاوز اإلنفــاق علــى التعليــم فــي
شــينجيانغ علــى األمــن مــع ظهــور المــدارس كخــط أمامــي
رئيســي فــي جهــود الحكومــة إلســتئصال المعارضــة .غال ًبــا
مــا تتميــز المــدارس بأنظمــة التســلل الدفاعيــة متعــددة

المســتويات والمراقبــة الشــاملة والســياج الكهربائــي
وأنظمــة الدوريــات العســكرية.
علــى الرغــم مــن اإلنتقــادات المتزايــدة لإلنتهــاكات فــي
شــينجيانغ ،يبــدو أن بكيــن كثفــت إســتراتيجيتها مــع ظهــور
تقاريــر جديــدة عــن العمــل الجبــري والتعقيــم القســري
لنســاء األويغــور.
فــي خطــاب ألقــاه أواخــر الشــهر الماضــي ،قــال الزعيــم
الصينــي شــي جيــن بينــغ ،إن إســتراتيجية حكــم المنطقــة
كانــت “صحيحــة تمامــ ًا”.
وقــال“ :إن الشــعور بالفــوز والســعادة واألمــن بيــن النــاس
مــن جميــع الجماعــات العرقيــة إســتمر فــي اإلزديــاد”.
ورد ًا علــى التقريــر ،قــام المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة
الصينيــة تشــاو ليجيــان بوصــف الباحــث زينــز بأنــه “ســاح
ســيئ الســمعة للتأجيــر” تابــع للحكومــة األمريكيــة.
وقــال فــي تصريــح صحفــي دوري يــوم الجمعــة ،قلنــا
مــرات عديــدة أن قضيــة شــينجيانغ ليســت مســألة حقــوق
اإلنســان والعــرق والديــن ،بــل هــي قضيــة مكافحــة العنــف
واإلرهــاب واإلنفصاليــة” .هــذا مــا يســمى بقمــع المســلمين
والجرائــم ضــد اإلنســانية هــو موضــوع مثيــر مــن صنــع
القــوى المعاديــة للصيــن مــن أجــل قمــع الصيــن.
ترجمة /رضوى عادل
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