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بقلم :شهرت هوشور2021 /8 /22 ،

ال خيار أمام األويغور سوى اإلستقالل أو الموت
في مقال بعنوان “دعوات اإلستقالل قد ال تساعد قضية األويغور”

المنشور في صحيفة فورين بوليسي في  2يوليو ،كتب ييهان ،تحت إسم

مستعار أن الدعوات إلى اإلستقالل قد ال تساعد قضية األويغور.
أقول بصفتي صحفياً بارزاً وشخصاً ينتمي إلى الشعب المتضرر ،بأن عدم
المطالبة باإلستقالل عن الصين يعني قبول اإلبادة الجماعية.
ال توجد أرضية مشتركة بين األويغور والهان للعيش معاً .وعندما
يضطرون إلى ذلك ،كما نشهد اليوم ،فإن أحد الجانبين يقتل الطرف اآلخر.
اإلستقالل ضروري ألن األويغور ال يسعون إلى الحرية أو التنمية ،بل
يــســعــــون إلــى الـبــقـــــاء.
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إذا كانــت هنــاك كراهيــة لــم تُحــل قبــل عــام  ،2017فتخيــل كيــف هــي
اليــوم ،بعــد أن تــم تشــتيت مالييــن العائــات قســر ًا ،وأصبــح مالييــن
األطفــال أيتــام ومــات عــدد ال يحصــى مــن النــاس فــي المعســكرات.

فــي أعقــاب قمــع التظاهــرات اتخــذت الصيــن إجــراءات عنيفــة دعونــا
نضــع تاريــخ تركســتان الشــرقية جانبــ ًا ،بمــا فــي ذلــك مســألة مــن
هــو المالــك الحقيقــي ومــن هــو المغتصــب ،واإلختالفــات الثقافيــة
ً
فضــا عــن التفــرد النفســي
الكبيــرة بيــن شــعبي الهــان واألويغــور،
للشــعبين .فقــط انظــروا فــي روايــات األحــداث والصدامــات فــي
المنطقــة فــي العقــود الماضيــة.

بعــد الكثيــر مــن المآســي ،الكثيــر مــن األلــم ،الكثيــر مــن القتــل ،الكثيــر
مــن الســجن ،كيــف يمكــن لدولــة أن تتحــد؟
يعتقــد بعــض النــاس أن الدعــوة إلــى اإلســتقالل قــد تدفــع الشــعب
الصينــي إلــى الوقــوف إلــى جانــب الحكومــة الصينيــة ضــد األويغــور.
ومــع ذلــك ،يســير الصينيــون بالفعــل بخطــى ثابتــة مــع حكومتهــم.

أطلقــت الصيــن منــذ عــام  1950أكثــر مــن  100حملــة ضــد األويغــور،
بأســماء مثــل “حركــة إصــاح األراضــي” أو “الحملــة المناهضــة
لليميــن” أو “الثــورة الثقافيــة” أو “الحملــة الصارمــة ضــد اإلرهــاب
العنيــف”.

لمــاذا ال يقــوم جيــران األويغــور الصينيــون بســؤال عــن مصيــر
المحتجزيــن فــي المعســكرات“ :أيــن هــؤالء النــاس؟ أيــن ذهبــوا؟”

جــاء فــي الكتــاب األبيــض لعــام “ :2017منــذ عــام  ،2014دمــرت
تركســتان الشــرقية (شــينجيانغ)  1588مــن عصابــات العنــف
اإلرهابيــة ،واعتقلــت  12995إرهابي ـ ًا ،وعاقــب  30645شــخص ًا بســبب
 4858نشــاط ًا دينيــ ًا غيــر قانونــي”.

لمــاذا ال يســأل كــوادر الحــزب الشــيوعي الصينــي“ :أي نــوع مــن القرابــة
هــذه؟ لمــاذا ننــام فــي بيــوت األويغــور؟ “
عندمــا يتــم إحتجــاز مالييــن األيتــام فــي الفصــول الدراســية ،فلمــاذا ال
يحتــج أســاتذتهم ويتحدثــوا ،قائليــن إنــه تعذيــب وليــس تعليــم؟

ســجلت قاعــدة بيانــات اإلرهــاب العالميــة أكثــر مــن  270عمـ ً
ـا إرهابيـ ًا
فــي الصيــن فــي الفتــرة مــن عــام  1989إلــى عــام  ،2019معظمهــا فــي
تركســتان الشــرقية.

كيــف يمكــن للقاضــي الصينــي الــذي أمــر بالحُ كــم علــى أشــخاص
بالســجن لمــدة  15عامــ ًا ألنهــم يصلــون ،أن ينــام بشــكل مريــح؟

وجــاء فــي كتــاب أبيــض آخــر“ :إن اإلحصــاءات غيــر المكتملــة تشــير
أن القــوات اإلنفصاليــة واإلرهابيــة والمتطرفــة شــنت آالف الهجمــات
اإلرهابيــة منــذ عــام  1990حتــى نهايــة عــام  2016فــي تركســتان

مــن الســذاجة أو النفــاق اإلعتقــاد بــأن اإلبــادة الجماعيــة لألويغــور يتــم
تنفيذهــا مــن قبــل الحــزب الشــيوعي الصينــي وحــده .إن فصلهــا عــن
الدعــم القــوي للشــعب هــو خــداع للــذات ولآلخريــن.

الشــرقية”.

كان هنــاك أنصــار بريطانيــون لكفــاح الهنــد مــن أجــل اإلســتقالل؛
ولــم يتــم فصــل الســود فــي الواليــات المتحــدة عــن البيــض بعــد
حركــة الحقــوق المدنيــة؛ كمــا دعــم دعــاة حقــوق اإلنســان الــروس
اإلنفصالييــن الشيشــان.

يقــول ناشــطون أويغــور إن بعــض الحــوادث كانــت تتعلــق بالقتــال
مــن أجــل الحريــة ،بينمــا كان البعــض اآلخــر يتعلــق بالدفــاع عــن
النفــس.

ومــع ذلــك ،فــي نضــال إســتقالل تركســتان الشــرقية الــذي دام مــا
يقــرب مــن  100عــام ،لــم يكــن الصينيــون فــي الخطــوط األماميــة مــع
األويغــور.

ومــع ذلــك ،فــإن معظــم إرهــاب الدولــة فــي الصيــن يســتهدف
األويغــور األبريــاء .ينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى الحملــة الجاريــة،
التــي بــدأت فــي عــام  2017وتهــدف إلــى “القضــاء علــى المتطرفيــن
الدينييــن”.

فــي أثنــاء ذلــك ،فــي العالــم الحــر ،كتبــت أكثــر مــن  30منظمــة صينيــة
فــي هولنــدا رســالة احتجــاج إلــى الحكومــة الهولنديــة بشــأن إدانتهــا
لإلبــادة الجماعيــة لألويغــور ،وعــارض الســناتور الكنــدي يويــن بــاو وو
إقتــراح مجلــس الشــيوخ الكنــدي الــذي وصــف الوضــع فــي تركســتان
الشــرقية بـــ “اإلبــادة الجماعيــة” ،ممــا أدى إلــى رفــض غالبيــة أعضــاء
مجلــس الشــيوخ لهــا.

ويتعــرض أكثــر مــن  3مالييــن أويغــوري للتعذيــب النفســي والجســدي
فــي معســكرات اإلعتقــال البالــغ عددهــا  380في تركســتان الشــرقية.
أيـ ًا كان مــا تســمونه  -ســواء كان إرهابـ ًا أو تحريــر ًا أو معســكر إعتقــال
أو مركــز تدريــب مهنــي  -فــإن الحقيقــة التــي ال يمكــن دحضهــا هــي أن
هنــاك كراهيــة ال يمكــن تغييرهــا وجرحـ ًا ال يمكــن عالجــه بيــن األويغــور
فــي تركســتان الشــرقية والمســتوطنين الهــان الصينييــن .وقــد تــم
الكشــف عــن هــذا أيضـ ًا فــي إحــدى وثائــق الصيــن.
فــي الكتــاب األبيــض لعــام  ،2017وصــف كيــو يوانيــوان ،الباحــث
فــي مدرســة الحــزب التابعــة للحــزب الشــيوعي الصينــي ( )CCPفــي
تركســتان الشــرقية ،الوضــع :فــي األعــوام  2014و  2015و  2016فــي
تركســتان الشــرقية ،كانــت حمالتنــا واســعة وصارمــة للغايــة .كان
مــن المســتحيل علــى أقاربهــم أال يشــعروا بالحــزن والغضــب منــا.
لذلــك أنشــأنا معســكرات تدريــب شــاملة للحفــاظ علــى اإلســتقرار
رغــم أنهــم لــم يرتكبــوا جرائــم فعليــة.
أثبتــت الوثيقــة أن الحمــات التــي تــم شــنها قبــل إنشــاء المعســكرات
تســببت فــي فقــدان الثقــة المتبادلــة بيــن شــعبي الهــان واألويغــور.
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بــرأ يويــن الحــزب الشــيوعي الصينــي مــن نظريــة شــرعية المخرجــات
ً
قائــا إن تصرفــات الصيــن مقبولــة بســبب نجاحهــا
والمدخــات،
اإلقتصــادي الجديــر بالثنــاء.

الحريــة لآلخريــن .فــي ظــل حكــم بكيــن ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت
ديمقراطيــة أو إســتبدادية ،هنــاك مســار واحــد فقــط لألويغــور ،وهــذا
المســار هــو المــوت.

ومــن ناحيــة أخــرى ،تتلخــص حجــة يهــان الرئيســية فــي أن “الحــزب
الشــيوعي الصينــي يســتغل هيمنــة حركــة اإلســتقالل فــي الســرد.
ولقــد تــدرب الشــعب الصينــي علــى معاملــة “اإلنفصالييــن” كخونــة،
ســواء فــي تركســتان الشــرقية أو تايــوان ،وحــدث ذلــك علــى مــدى
عقــود ،وعلــى إعتبــار ســامة الحــدود الحديثــة للبــاد مفتاح ـ ًا للهويــة
الوطنيــة.

علــى الرغــم مــن عيــوب إســتقالل األويغــور التــي ال حصــر لهــا ،إال أن
هنــاك بعــض المزايــا.
األويغــور ليســوا وحدهــم فــي ســاحة معركــة اإلبــادة الجماعيــة .إن مــا
تفعلــه الصيــن هــو ضــد إرادة هللا .إن كونــك أويغوريـ ًا ليــس خيــار ًا؛ إن
اإلبــادة الجماعيــة هــي ضــد القاعــدة األساســية لإلنســانية.
فــي النهايــة ،ســيدرك العالــم أنــه بحاجــة إلــى منــع الصيــن مــن قتــل

هــل يجــب تعليــم الصينييــن؟ إن مســتوى المعيشــة فــي الصيــن أعلى
مــن المتوســطالعالمــي ،وتلقــى العديــد مــن الصينييــن تعليمهــم فــي
الواليــات المتحــدة أو أوروبــا ،ومــع ذلــك ،لــم تكــن هنــاك رغبــة كبيــرة
بينهــم فــي إنتخــاب حكومــة بشــكل ديمقراطــي.

اآلخريــن .هللا واإلنســانية مــع األويغــور.
حتــى فــي ظــل قانــون الــزواج األكثــر تحفظــ ًا ،حيــث يُســمح لــأزواج
بالطــاق إذا فقــدوا الثقــة ،ويتــم أمرهــم باإلنفصــال فــور ًا إذا كان
هنــاك دليــل علــى أن أحدهمــا يلحــق الضــرر باآلخــر.

حيــث ألغــى الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ ( )習近平فتــرة واليتــه
المحــددة ،ولــم تكــن هنــاك معارضــة.

بالنســبة لألويغــور ،فــإن القضيــة المطروحــة ليســت اإلنفصــال عــن
الصيــن ،ولكــن متــى وكيــف يتــم ذلــك .وال يجــب لصعوبــة المشــكلة أن
تدفــع األويغــور إلــى إخفائهــا أو الهــروب منهــا.

توفــي ليــو شــياوبو ( )劉曉波الحائــز علــى جائــزة نوبــل للســام فــي الســجن،
ولــم يكــن هنــاك أي احتجــاج.

قــد يــؤدي عــدم الدعــوة إلــى اإلســتقالل إلــى تدميــر قضيــة األويغــور
ومســاعدة الصيــن فــي القضــاء علــى األويغــور مــن علــى وجــه األرض.

حاولــت بكيــن إخفــاء الفيــروس التاجــي عندمــا بــدأ إنتشــاره فــي
ووهــان ،ومــات العديــد مــن الصينييــن ،لكــن الشــعب لــم يحاســب
الحكومــة.

بقلم /شهرت هوشور صحفي أميركي من أصل أويغوري.

بـ ً
ـدال مــن ذلــك ،عاقبــت بكيــن ثمانيــة أطبــاء حــذروا النــاس علن ـ ًا مــن
الفيــروس ،وهــذا لــم يثيــر حتــى الجــدل.

ترجمة /رضوى عادل

إن الصينييــن ،الذيــن ال يتوقــون إلــى الحريــة ألنفســهم ،ال يرغبــون فــي
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اإلنتربول يلغي اإلنذار األحمر ألويغوري
كان معتقال في المغرب
ليندا لو 24 ،أغسطس 2021

ألغى اإلنتربول اإلخطار األحمر ألويغوري كان مطلوب ًا من قبل بكين
بعد أن أجرت الشرطة الدولية مراجعة ،مع تزايد اإلتهامات
بأنها تُستغل إلعادة المعارضين إلى الصين.
وكان اإلخطار األحمر قد دفع السلطات المغربية إلحتجاز إدريس حسن،
وهو أويغوري يحمل جوازسفر صيني يبلغ من العمر  33عام ًا من مواليد تركستان
الشرقية ،بعد وصوله إلى الدار البيضاء في  19يوليو قادم ًا من تركيا،
حيث يعيش هناك منذ عام .2012
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وتــم وضــع  11شــخص ًا مــن بينهــم دولقــون عيســى علــى قائمــة
المطلوبيــن اإلرهابييــن األولــى الصــادرة عــن الشــرطة الصينيــة فــي
عــام  ،2004وفقــ ًا لمــا ذكــره دولقــون عيســى.

وقــال بيــان صــادر مــن اإلنتربــول يــوم اإلثنيــن “ألغــت األمانــة العامــة
لإلنتربــول اإلخطــار األحمــر الخــاص بإدريــس حســن وأبلغــت جميــع
الــدول األعضــاء البالــغ عددهــا  194دولــة بذلــك ”.تــم اتخــاذ القــرار بعــد
مراجعــة اإلخطــار وبعــد إطــاع األمانــة العامــة على معلومــات جديدة.
ورفــض متحــدث بإســم اإلنتربــول تقديــم مزيــد مــن المعلومــات حــول
ســبب إلغــاء اإلخطــار.

وأضــاف دولقــون عيســى :لجــأت الحكومــة الصينيــة إلــى نظــام
اإلنتربــول الخــاص بالمعارضيــن األويغــور .حريــة التعبيــر ليســت
جريمــة بموجــب القانــون الدولــي والصيــن تعلــم ذلــك .لهــذا الســبب
تصــف الصيــن جميــع أنــواع النشــاط بأنهــا أعمــال إرهابيــة.

ولــم تــرد وزارة األمــن العــام الصينيــة علــى الفــور علــى قائمــة مــن
األســئلة مرســلة بالفاكــس حــول إلغــاء اإلخطــار األحمــر .كمــا أنهــا
لــم تــرد علــى األســئلة الســابقة حــول قضيــة إدريــس حســن ،والتــي تــم
إرســالها فــي  2أغســطس.

قــال برونــو ميــن ،مــن منظمــة المحاكمــات العادلــة القانونيــة غيــر
الحكوميــة ،والتــي ســاعدت فــي مناشــدة عيســى إلزالــة اإلخطــار
األحمــر ،أنــه تــم إســتغالل إنــذارات اإلنتربــول بشــكل ســيء ســابق ًا
ضــد المعارضيــن السياســيين ،ومــن جانــب دول عديــدة.

وقــد اتُهمــت الحكومــة الصينيــة بإرتــكاب إنتهــاكات لحقــوق اإلنســان
ضــد شــعب األويغــور ،الذيــن يعيشــون فــي تركســتان الشــرقية
بغــرب الصيــن .ونفــت بكيــن اإلتهامــات وقالــت إن إجراءاتهــا األمنيــة
فــي المنطقــة تهــدف إلــى قمــع اإلرهــاب واإلنفصاليــة.

كانــت هنــاك إصالحــات فــي عــام  2016لجعــل نظــام اإلنتربــول أكثــر
شــفافية ،ويُســهل علــى األفــراد الطعــن فــي اإلخطــار األحمــر الــذي
يــؤدي إلــى إعتقالهــم ،وفق ـ ًا لمــا ذكــره برونــو ميــن.

بــدأ المدعــي العــام المغربــي عمليــة تســليم إدريــس حســن ،وعُ قــدت
الجلســة األولــى فــي  12أغســطس .لكــن لــم تقــدم الصيــن أي أدلــة إلــى
المحكمــة لدعــم طلبهــا ،وفقـ ُا لمــا ذكرتــه زينيــور زوجــة إدريــس حســن
لصحيفــة ســاوث تشــاينا مورنينــغ بوســت.

وأضــاف ميــن أنــه لــم تشــهد المنظمــة غيــر الحكوميــة اســتهداف ًا
واســع النطــاق للمنفييــن مــن األويغــور بإشــعارات حمــراء ،لكــن
حالــة إدريــس حســن ،الــذي لــم يكــن معارضــ ًا بــارز ًا ،قــد تشــير إلــى
إســاءة إســتخدام منهجــي إلنــذارات اإلنتربــول لمالحقــة أشــخاص
مالئميــن لوضعهــم فــي ملــف سياســي شــخصي.

وقالــت زينيــور ،التــي تعيــش فــي تركيــا مــع أطفالهمــا الثالثــة ،إنــه
تــم تحديــد جلســة إســتماع ثانيــة يــوم الخميــس لمنــح الســلطات
الصينيــة مزيــد ًا مــن الوقــت لتقديــم األدلــة .وقالــت إنهــا تأمــل فــي أن

وأضــاف أيض ـ ًا :حالــة إدريــس حســن هــي مثــال جيــد جــد ًا علــى مــدى
وجــود مجــال كبيــر للتطويــر .إنهــم بحاجــة إلــى أنظمــة للتأكــد مــن
وجــود مراجعــة شــاملة لــكل طلــب إخطــار أحمــر يمــر عبــر النظــام.

يســاعد ســحب اإلخطــار األحمــر إدريــس حســن فــي القضيــة.
وأضافــت :كانــت أخبــار رائعــة .لــم تقــدم الحكومــة الصينيــة الكثيــر مــن
األدلــة فــي الجلســة األولــى .لقــد وصفــوا زوجــي بأنــه “إرهابــي” لكــن لــم
يكــن لديهــم أي دليــل.

عندمــا تكــون هنــاك قضيــة حقــوق إنســان واضحــة ،أو هنــاك أســباب
قويــة قــد تكــون ذات دوافــع سياســية أو دينيــة ،يجــب علــى اإلنتربــول
أن يرفــض الطلــب .أعتقــد أن هــذه القضيــة أبــرزت أن النظــام ال
يعمــل بشــكل جيــد.

كان إدريــس حســن ،وهــو مهنــدس برمجيــات ،ناشــط ًا أويغوريــا
فــي تركيــا ،حيــث ســاعد فــي نشــر الرســائل اإلخباريــة التــي تشــارك
المصــادر إلعــادة التوطيــن .كمــا كتــب كتابــ ًا باللغــة األويغوريــة عــن
قرصنــة الكمبيوتــر ،وفق ـ ًا لمــا ذكــره صديقــه عبــد الولــي أيــوب ،وهــو
كاتــب أويغــوري مقيــم فــي النرويــج.

وقــال متحــدث بإســم اإلنتربــول إن هنــاك إجــراءات لضمــان
عمليــة شــفافة ومنظمــة لحــل مثــل هــذه القضايــا وتجنــب إســاءة
اإلســتخدام المحتملــة لإلشــعارات الحمــراء.

ترجمة /رضوى عادل

اتُهمــت الصيــن بإســاءة إســتخدام نظــام اإلخطــار االحمــر لإلنتربــول
لمضايقــة ومحاولــة إعــادة المعارضيــن األويغــور مــن الخــارج ،وادعــت
فــي كثيــر مــن األحيــان أنهــم متورطــون فــي اإلرهــاب.
تلقــى دولقــون عيســى ،رئيــس المؤتمــر العالمــي لألويغــور ،إخطــارا
أحمــر ضــده إلعتقالــه لمــدة  20عامــ ًا حتــى عــام  ،2018تــم خاللهــا
إعتقالــه أو التهديــد بتســليمه إلــى الصيــن فــي خمــس دول علــى
األقــل كان قــد ســافر إليهــا ،بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة وكوريــا
الجنوبيــة وايطاليــا.
عــرف دولقــون عيســى هــو مواطــن ألمانــي أويغــوري منــذ عــام 2006
عــن اإلخطــار األحمــر فــي عــام  1999مــن الشــرطة األلمانيــة ،التــي
أخبرتــه أن الســلطات الصينيــة اتهمتــه بالقتــل فــي عــام  - 1996وهــي
تهمــة مزيفــة نظــر ًا إلــى أنــه غــادر الصيــن وهــرب إلــى تركيــا فــي عــام
 ،1994علــى حــد قولــه.
بعــد هجمــات  11ســبتمبر فــي الواليــات المتحــدة ،بــدأت الســلطات
الصينيــة فــي إســتخدام تهــم اإلرهــاب ضــد المعارضيــن األويغــور،
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مقابلة  :إنقاذ األويغور هو بمثابة إنقاذ العالم
إذاعة آسيا الحرة2021 /8 /18 ،
ناثــان دودلــز وعائلتــه يتنزهــون فــي كولــورادو
تريــل فــي الواليــات المتحــدة لرفــع مســتوى
الوعــي حــول الوضــع فــي تركســتان الشــرقية.
كانــت أســرة ناثــان دودلــز وهــو باحــث
أمريكــي تســير لمســافة  500ميــل تقريبــ ًا
فــي كولــورادو منــذ  12يوليــو لزيــادة الوعــي
بأزمــة حقــوق اإلنســان التــي تشــمل مســلمي
األويغــور (فــي تركســتان الشــرقية التــي
تحتلهــا الصيــن وتســميها شــينجيانغ).
عــاش دودلــز ودرّس فــي تركســتان
الشــرقية وقازاقســتان المجــاورة لمــا
يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن ،وتعلــم لغــة
الماندريــن الصينيــة واللغــة األويغوريــة.
وتقــوم منظمتــه غيــر الحكوميــة التــي تتخــذ
مــن الواليــات المتحــدة مقــر ًا لهــا ،وهــي
مشــروع طريــق الحريــر للســام ،بالدفــاع
عــن األويغــور وتزيــد مــن الوعــي بالوضــع فــي

(من اليسار إلى اليمين) انطلقت كارول دودلز وناثان دودلز وآرون نيدلز وجوستين دودلز في رحلة
بحرية على طول طريق كولورادو في والية كولورادو األمريكية لزيادة الوعي بمحنة األويغور
في تركستان الشرقية ،شمال غرب الصين ،يوليو .2021 ،12.
وكان لدينــا الكثيــر مــن األصدقــاء منــذ تواجدنا فــي المنطقة ،وقضينا
أيضــ ًا بعــض الوقــت فــي منطقــة األويغــور فــي قازاقســتان أيضــ ًا،
حيــث شــاركنا فــي العمــل اإلنســاني .كنــا نعلــم جميعــ ًا أن هنــاك
توتــرات ومشــاكل لفتــرة طويلــة ،ولكــن منــذ حوالــي أربــع ســنوات
ونصــف عندمــا بــدأت األمــور تصبــح خطيــرة حقــ ًا ،كنــا مــن أوائــل
األشــخاص الذيــن ســمعوا عنهــا ألن لدينــا العديــد مــن األصدقــاء
الذيــن بــدأوا يخبروننــا عــن هــذا التوتــر .وقــد كان لدينــا صديــق اختفــى
فجــأة ،وهــذا لــم يحــدث مــن قبــل .لذلــك ،أدركنــا أن الوضــع أصبــح
خطيــر ًا للغايــة ،ومنــذ ذلــك الحيــن ،شــاهدنا الوضــع يــزداد ســوء ًا.

تركســتان الشــرقية ،والتــي قــررت العديــد مــن الحكومــات والهيئــات
التشــريعية الغربيــة أنهــا تشــكل إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد
اإلنســانية .تحــدث دودلــز مــع مراســلة إذاعــة آســيا الحــرة عادلــة عبــد
األحــد فــي  13أغســطس حــول “رحلــة الحريــة” لمــدة ســبعة أســابيع
إلخبــار زمالئهــم حــول إنتهــاكات الحقــوق التــي ترتكبهــا الصيــن ضــد
األويغــور.
إذاعة آسيا الحرة :كيف عرفت عن قضية األويغور؟
دودلــز :عشــت أنــا وعائلتــي فــي المنطقــة منــذ وقــت طويــل .ذهبنــا
ألول مــرة إلــى أورومتشــي فــي عــام 1988عندمــا كانــت المنطقــة قــد
بــدأت للتــو باإلنفتــاح علــى األجانــب .ذهبنــا إلــى هنــاك كطــاب لتعلــم
لغــة الماندريــن ،ثــم بــدأت بالتدريــس .كانــت خلفيتــي فــي العلــوم
الزراعيــة ،لذلــك قمــت بتدريــس طــاب الدراســات العليــا فــي قســم
الهندســة الزراعيــة فــي مــا كان يُعــرف آنــذاك بالكليــة الزراعيــة فــي
األول مــن أغســطس ،والتــي أصبحــت فيمــا بعــد جامعــة ،وكنــا
ســعداء بمواصلــة التدريــس والدراســة ،ولكــن ظهــرت فرصــة أخــرى
للتدريــس فــي غولجــا بعــد ذلــك فــي الجــزء الشــمالي مــن تركســتان
الشــرقية .لقــد مكثنــا هنــاك لمــدة خمــس ســنوات ،وهنــا تعلمنــا
اللغــة األويغوريــة.

إذاعة آسيا الحرة :لماذا قمت برفع مستوى الوعي حول األويغور؟
دودلــز :لقــد شــكلنا منظمــة غيــر حكوميــة صغيــرة تســمى “مشــروع
طريــق الحريــر للســام” ونحــاول القيــام بدورنــا للحصــول علــى
المزيــد مــن الدعــم علــى المســتوى الشــعبي .المشــروع الحالــي
الــذي نشــارك فيــه هــو هــذه الرحلــة .لقــد قمنــا بالعديــد مــن األشــياء
المختلفــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،لكننــا فكرنــا ،لمــاذا ال
نفعــل شــيئ ًا غيــر عاديـ ًا وأكثــر إبداعـ ًا؟ هنــاك المئــات مــن األشــخاص
فــي العاصمــة يقومــون بممارســة الضغــط وجميــع األشــياء الرائعــة
التــي يجــب أن تحــدث .ولكــن لمــاذا ال نفعــل شــيئ ًا مــن شــأنه التأثيــر
علــى شــريحة مختلفــة تمامــ ًا مــن المجتمــع – فــي الهــواء الطلــق؟
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بشــأن شــخص معيــن الــذي أنهــى للتــو الدكتــوراه ،وعــاد إلى تركســتان
الشــرقية ،ثــم اختفــى .وقمنــا بنشــر بعــض التغريــدات علــى إختفــاء
المفكريــن والقــادة المثقفيــن وأدلينــا ببعــض التصريحــات بشــأنها.
إن اســتهداف الســلطات الصينيــة للمفكريــن والقــادة المثقفيــن
يــدل علــى أن األمــر ال يتعلــق باإلرهــاب علــى اإلطــاق .إنهــم فقــط
يحاولــون القضــاء علــى ثقافــة شــعب بأكملهــا ،وهــم يبــدأون بالقــادة
للقيــام بذلــك .نحــن مؤمنــون ،ونعتقــد أن هللا يهتــم بمــا يجــري ،لذلــك
نأخــذ بعــض الوقــت للصــاة مــن أجــل ذلــك .كانــت آخــر قضيــة ركزنــا
عليهــا هــي قيــام الســلطات بقطــع اإلتصــال بيــن األجيــال ،ووضــع
األطفــال فــي دور األيتــام التابعــة للدولــة وفصــل العائــات عــن قصــد

كولــورادو هــي المــكان الــذي نعيــش فيــه ،وأحــد األشــياء الشــهيرة
هنــا هــو اإلســتجمام فــي الهــواء الطلــق .اعتقدنــا أن هــذا ســيكون
مكانــ ًا رائعــ ًا ألن النــاس لديهــم الوقــت ،ويمكننــا ونحــن نســير فــي
الطريــق التأثيــر علــى العديــد مــن األشــخاص ،وكانــت هــذه هــي
الفكــرة ،وهــذا مــا نقــوم بــه.
عندمــا نمشــي كل يــوم علــى طــول درب يبلــغ طولــه  500ميــل تقريبـ ًا،
لدينــا الفتــات مغلفــة علــى حقائــب الظهــر الخاصــة بنــا تقــول“ :أوقفــوا
اإلبــادة الجماعيــة لألويغــور ،رحلــة الحريــة ”.عــادة مــا يــرى كل شــخص
يتنــزه معنــا أو يأتــي مــن خلفنــا الالفتــات ويســأل عمــا تــدور حولــه رحلــة
الحريــة .نســألهم إذا كانــوا قــد ســمعوا عــن الوضــع الــذي يحــدث مــع
األويغــور .فــي الوقــت الحالــي  ،يواجــه األويغــور إبــادة جماعيــة ،وقــد
ســمع معظــم النــاس عنهــا فــي الواقــع ،وهــو أمــر مذهــل .ولكــن بعــد
ذلــك نقــدم لهــم الكثيــر مــن المعلومــات عــن طريــق تقديــم بطاقــات
صغيــرة التــي تحتــوي علــى رمــز االســتجابة الســريعة QRلموقعنا على
الويــب .لقــد وزعنــا العديــد مــن البطاقــات أثنــاء المشــي .لدينــا أيضــا
الفتــة .إنــه مثــل العلــم علــى البالســتيك الثقيــل ،ونقــوم بالتوقــف فــي
المواقــع الشــهيرة علــى طــول الطريــق ،مثــل األماكــن ذات المناظــر
الخالبــة الكبيــرة ذات اإلطــاالت أو الممــرات ،مــع الالفتــة ونلتقــط
صــورة .ونضــع الصــور أيضــ ًا علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي ...
حيــث تنتشــر الكلمــة هنــاك.

لوقــف إســتمرار الثقافــة واللغــة.
أعــرف المئــات مــن األويغــور .كثيــر منهــم مــن المثقفيــن والقــادة
بصالحيــات مختلفــة ،وكل واحــد منهــم يريــد فقــط الحفــاظ علــى
الثقافــة واللغــة ،وتركــه وشــأنه .منــذ حوالــي  20عامــ ًا ،كان هنــاك
قــدر أكبــر مــن التســامح والقليــل مــن الســماح لتطويــر ثقافــة ولغــة
األويغــور .إذا كان قــد اســتمر ذلــك ،فلــن تكــون هنــاك مشــاكل تحــدث
اآلن .فرضــت الدولــة هــذه األزمــة .ولــم تــأت األزمــة مــن شــعب
األويغــور .لقــد جــاءت األزمــة مــن الحكومــة الصينيــة.
مــا يحــدث لشــعب األويغــور اآلن هــو بدايــة لمــا تريــد الصيــن أن
تفعلــه للعالــم ،لذلــك إذا لــم نســتيقظ ،فســنكون جميعـ ًا فــي موقــف
صعــب للغايــة .علينــا أن نواجــه الحقائــق اآلن وال ننتظــر أن يــزداد األمــر
ســوء ًا .فــي رأيــي ،إنقــاذ األويغــور هــو بمثابــة إنقــاذ للعالــم.

إذاعــة آســيا الحــرة :مــاذا تفعــل لتغييــر المفاهيــم بنــاءً علــى إتهامــات
مــن قبــل الحكومــة الصينيــة بــأن األويغــور إرهابيــون؟
دودلــز :كل بضعــة أيــام عندمــا نصــل إلــى مخيمنــا ،غالب ـ ًا مــا نتحــدث
عمــا نريــد التركيــز عليــه .شــعرنا أننــا يجــب أن نركــز علــى المثقفيــن
األويغــور الذيــن اختفــوا ،ألن أحــد األشــخاص اتصــل بإبنــي مؤخــر ًا

تقريــر /عادلــة عبــد األحــد إلذاعــة آســيا الحــرة .ترجمتــه
لإلنجليزيــة /روزان جيريــن.
ترجمة إلى العربية /رضوى عادل

أطفال المعتقلين األويغور
محتجزون

في «مدارس الرعاية

طفالن أويغور يسيران يف شارع يف محافظة ياركند،
لواليت كاشغر ،يف تركستان الشرقية شمال غرب الصين24 ،

اإلجتماعية»

يونيو.2017 ،

يُسمح ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة
بمحادثات فيديو قصيرة مع والديهم
أثناء المراقبة الصارمة.

إذاعة آسيا الحرة2021-08-16 ،
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المراقبة المستمرة

علمــت إذاعــة آســيا الحــرة أن أكثــر مــن  80فــي المائــة مــن أطفــال
األويغــور فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة فــي قريــة فــي تركســتان
الشــرقية ،لديهــم أحــد الوالديــن علــى األقــل فــي ســجون الصيــن ،بينما
يقــوم التالميــذ الذيــن والديهــم فــي المعتقــل باإللتحــاق في”مدرســة
رعايــة إجتماعيــة” منفصلــة حيــث تتــم مراقبتهــم بإســتمرار.

أكــدت إذاعــة آســيا الحــرة أن مثــل هــذه اإلجــراءات تحــدث لألطفــال
فــي أجــزاء أخــرى مــن تركســتان الشــرقية.
حيــث تضــم مدرســة مــا قبــل الرعايــة اإلجتماعيــة فــي محافظــة
آقســو 40طالبـ ًا  -بعضهــم ،وفقـ ًا لضابطــة أمــن عملــت هنــاك لمــدة
أربــع ســنوات تقريبــ ًا وشــاركت فــي الدراســات السياســية.

تقــوم الصيــن بفصــل أطفــال األويغــور عــن آبائهــم فــي إطــار
برنامــج معســكرات اإلعتقــال الجماعــي التــي أطلقهــا رئيــس الحــزب
الشــيوعي الصينــي تشــين تشــوانغو فــي تركســتان الشــرقية.
وشــهدت الحملــة إعتقــال مــا يصــل إلــى  1.8مليــون مســلم مــن
األويغــور واألقليــات التركيــة األخــرى وإرســالهم إلــى معســكرات
إعــادة التعليــم السياســي تحــت ذريعــة التدريــب المهنــي.

قالــت حارســة األمــن مــن بلــدة إشــخاال فــي مقاطعــة كوتشــا التــي
رفضــت الكشــف عــن إســمها إننــا نعيــش فــي منطقــة ســكنية
المدرســة ،ونتنــاوب فــي مكتــب األمــن عنــد مدخــل المدرســة.
وأضافــت :هنــاك ترتيبــات لعقــد إجتماعــات  -علــى الشاشــة ،ولقــاءات
وجه ـ ًا لوجــه  -لألطفــال فــي الحضانــة ،وال ســيما أولئــك الخاضعيــن
لواليتنــا.

بعــد حوالــي ســتة أشــهر مــن بــدء حملــة اإلعتقــال فــي أوائــل عــام
 ،2017بــدأت تقاريــر تظهــر حــول أطفــال اآلبــاء “مزدوجــي اإلحتجــاز”
 أولئــك الذيــن كانــت والدتهــم وأبيهــم مســجونين  -ووضعــوا فــي“رعايــة الدولــة” ،وفقـ ًا للباحــث األلمانــي المســتقل أدريــان زينــز ،الــذي
قــام بتوثيــق نظــام معســكر اإلعتقــال فــي تركســتان الشــرقية.

قــال مســؤول فــي كــورال وســط تركســتان الشــرقية ،ثانــي أكبــر مدينــة
فــي تركســتان الشــرقية ،إن األطفــال الذيــن تــم احتجــاز والديهــم،
والذيــن يتلقــون تعليمهــم فــي مــدارس منفصلــة ،يخضعــون
للمراقبــة مــن قبــل الشــرطة وحــراس األمــن علــى مــدار  24ســاعة
فــي اليــوم .وقــال :إن الحــراس يحرصــون مــن عــدم مغــادرة األطفــال
للمدرســة ويفرضــون التلقيــن السياســي.

قالــت ضابطــة أمــن فــي المدرســة إلذاعــة آســيا الحــرة ،أن خمســة
ً
ً
طفــا مســجلين فــي الحضانــة فــي
طفــا مــن أصــل 30
وعشــرون
بلــدة واحــدة فــي كاشــغر لديهــم أحــد الوالديــن محتجــز مــن قبــل
الســلطات ،بينمــا يتــم تعليــم أولئــك األطفــال فــي “حضانــة رعايــة
إجتماعيــة” منفصلــة – وهــي مدرســة داخليــة تعمــل مثــل دار أيتــام
لألطفــال مــن ســن  4إلــى  6ســنوات.

شــارك عمــر حمــد هللا ،وهــو أويغــوري يعيــش اآلن فــي تركيــا ،فــي
مظاهــرات “أيــن عائلتــي؟” وهــي احتجاجــات خــارج الســفارة الصينيــة
فــي إســطنبول ،للمطالبــة بمعلومــات عــن إختفــاء أبنائــه ،وســجن
شــقيقيه المليونيريــن منــذ أكتوبــر .2017

وأضافــت إلذاعــة آســيا الحــرة فــي فتــرة مــا قبــل المدرســة ،ال يــزال
بعــض األطفــال لديهــم والدتهــم فــي الخــارج ،وبعــض األطفــال ال
يــزال لديهــم والدهــم  .هنــاك مــا يقــرب مــن  25مــن هــؤالء األطفــال
مــن بيــن إجمالــي .30

كان األطفــال يبلغــون مــن العمــر ســنة واحــدة وســنتين عندمــا
غــادروا مــن تركســتان الشــرقية وانتقلــوا إلــى تركيــا علــى أمــل نقــل
أفــراد عائلتــه إليهــا بعــد ذلــك ،التــي تضــم  50000إلــى 100000
مــن األويغــور فــي المنفــى .لكــن أطفالــه ُأخــذوا بعيــد ًا بعــد إعتقــال
أشــقائه وأصهــاره.

يعيــش حوالــي  150ألــف شــخص فــي  15قريــة فــي بلــدة تشــهارباغ
فــي محافظــة ياركنــد.

قــال حمــد هللا :بعــد أن أخــذوا أهــل زوجتــي ،انقطعــت إتصاالتنــا
بشــكل أساســي .لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى أي معلومــات حــول
مــكان بناتــي.

وقالــت ضابطــة األمــن التــي رفضــت ذكــر إســمها حتــى تتحــدث
بحريــة أنــه خــال فصــل الشــتاء ،يعيــش األطفــال مــع أحــد الوالديــن
المحتجزيــن فــي مهاجــع فــي الحضانــة ،وخــال األشــهر األكثــر
دفئــ ًا ،يُســمح لهــم بالعيــش فــي المنــزل وأن يقــوم أحــد الوالديــن
بإحضارهــم إلــى المدرســة كل يــوم.

اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة بــوزارة العــدل فــي محافظــة باينغوليــن
لمحاولــة التعــرف علــى أطفــال عمــر ،ولكــن لــم يقــدم المســؤولين أي
تفاصيــل.

قالــت :إن أطفــال المعتقليــن يُســمح لهــم أحيان ـ ًا بإجــراء محادثــات
فيديــو مــع والديهــم ،علــى الرغــم مــن أنهــم ال يســتطيعون التحــدث
بحريــة أثنــاء اإلجتماعــات القصيــرة.

وأكــد المســؤول أن األطفــال الذيــن كال والديهمــا معتقليــن كانــوا
يرتــادون مدرســة رعايــة يديرهــا مكتــب الشــؤون المدنيــة ،لكنــه رفــض
تقديــم معلومــات حــول المدرســة ،بمــا فــي ذلــك عــدد األطفــال
المســجلين.

قالــت ضابطــة األمــن :عندمــا يكــون هنــاك إخطــار بأنــه ال بــأس مــن
مقابلــة األطفــال مــع والديهــم ،فإنهــم يســمحون لهــم بذلــك.
وأضافــت أن بعــض األطفــال يدركــون أن والديهــم موجــودون فــي
معســكرات إعــادة التعليــم عندمــا يتحدثــون معهــم عبــر محادثــات
الفيديــو.

تقريــر شــهرت هوشــور إلذاعــة آســيا الحــرة .ترجمتهــا خدمــة
األويغــور .كتبتهــا باللغــة اإلنجليزيــة روزان جيريــن.
ترجمة إلى العربية /رضوى عادل
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لقد صرخت عندما وضعوا الجهاز بداخلي
بقلم /مينا ميتسوي2021 /8 /16 ،

تتذكر معلمة مدرسة سابقة محنتها عندما قامت السلطات الصينية بإجبار النساء األويغور ىلع تعقيم نساء يف سن املراهقة حتى
الخمسينيات من العمر.

قلــب النــور صديــق ،مدرســة إبتدائيــة ســابقة تبلــغ مــن العمــر  52عامـ ًا
وافقــت امــرأة أويغوريــة هربــت إلــى هولنــدا مــن
وتنتهك
يوليــو  ،2017زودهــا طبيــب بجهــاز (لولــب) داخــل
األويغورـي .فــي
تعذبأورومتشـ
الصين مــن
إنتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا الســلطات
النســل.
خليــج لتحديــد
مخصــص
ـال إنــه
( )IUDقـ
الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية علــى إجــراء مقابلــة
فــي كوبــا .المصــدر:
جوانتانامــو
محيــط
فــي
الرحــمالدينيــة
معتقداتهــم

مــع صحيفــة ســانكي شــيمبون The Sankei Shimbun
الصيــن
ـودة إلـ
ـاوف مــن
األويغـ
،2017ـزت
( )CNNاحتجـ
جيتــي
ـتدعيني
ـويـىتسـ
العـالخلـ
هاتفــي
مخـعلــى
ـورـالة
رسـ
تلقيــت
ربيــع عــام
واشــنطنفــي
فــي  11أغســطس .وأكــدت شــهادتها عــن تجربتهــا مــع
إنـمإن”
“ســي
األمريكيــةـالة
إرســال الرسـ
ـهر .تـ
شــبكةـة أشـ
نشــرتهـون ثالثـ
تقريــرفــي غضـ
ســلطمحلــي
انتهاكاتهــا.صحــي
بســبب إلــى مرفــق
التعقيــم القســري علــى الواقــع المؤلــم الــذي تواجهـ
ونقله
تتــراوحـي باكسـ
اعتقالهــم فـ
النســاءتــم
األويغــور
واحــدــن
مجموعــة م
ـهـوء علــى
الضـ
18ــمو50
ـتانبيــن
أعمارهــن
اللواتــي
إلــى
فــي وقــت
النســاء فــي تركســتان الشــرقية ،حيــث تُجبــر
عديــدة بتهمــة المشــاركة فــي عمليــات
لســنوات
جوانتانامــو
النســاء خليــج
إلــى
المنطقــة.
ـس
عام ـ ًا فــي نفـ
فــي ســن المراهقــة علــى الخضــوع لجراحــة منــع الحمــل
هــؤالء 22
المنشــأةوبلــغ عــدد
أفغانســتان.
الواليــات
إرهابيــة ضــد
وجــدت
المخصصــة ،
فــي إلــى
المتحــدةالنــور
وصلــت قلــب
عندمــا
أو التعقيــم بشــكل منتظــم.
ً
ً
ـام
ـ
ع
ـجن
ـ
الس
ـم
ـ
منه
3
ـر
ـ
آخ
ـادر
ـ
وغ
ـا
ـ
ي
تدريج
ـراحهم
ـ
س
ـاق
ـ
إط
ـم
ـ
وت
،
ا
ـخص
شـ
نفســها بيــن مــا يقــرب مــن  200امــرأة .تــم اقتيادهــن بدورهــن إلــى
ُســمح
ي
لــم
،
ذلــك
ومــع
مقاتليــن”.
“غيــر
أنهــم
ًا
ر
أخيــ
تبيــن
أن
بعــد
،
2013
غرفــة صغيــرة فــي الطابــق الســفلي ،حيــث أمرتهــن طبيبــة النســاء
المتحــدة ،
الواليــات
لهــم باالســتقرار
الســرير.
فــي علــى
باإلســتلقاء
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تتذكــر قلــب النــور وتقــول :لقــد صرخــت عندمــا وضعــوا الجهــاز
بداخلــي ،اضطــررت لعــض يــدي حتــى اتحمــل األلــم .انتهــت العمليــة
فــي حوالــي  40دقيقــة .كانــت قلــب النــور تســمع صرخــات النســاء فــي
الغــرف المجــاورة.
لكــن النزيــف لــم يتوقــف بعــد أن ذهبــت إلــى المنــزل ،لذلــك قــام
طبيــب محلــي بإزالــة اللولــب .ومــع ذلــك ،فــي ربيــع عــام  ،2018تــم
اســتدعاؤها مــرة أخــرى إلدخــال اللولــب .عندمــا اشــتكت مــن أن
الجهــاز غيــر مناســب لجســدها ،أخبرهــا الطبيــب ببســاطة أن األمــر
ســينتهي قريب ـ ًا .فــي نوفمبــر ،دخلــت قلــب النــور المستشــفى لمــدة
ثالثــة أســابيع ألن النزيــف لــم يتوقــف .تمــت إزالــة الجهــاز مــن
جســدها مــرة أخــرى.
فــي ربيــع عــام  ،2019تلقــت قلــب النــور اإلســتدعاء الثالــث لهــا .حيــث
تــم توســيع النطــاق العمــري مــن  18إلــى  59عام ـ ًا .هــذه المــرة ،قيــل
لقلــب النــور أنــه بـ ً
ـدال مــن اللولــب ،ســيتم إجــراء عمليــة ربــط األنابيــب
لتعقيمهــا .حاولــت المقاومــة بإخبــار الســلطات أنهــا تبلــغ مــن العمــر
 50عامـ ًا بالفعــل وال تريــد هــذه العمليــة ،ولكــن تــم تجاهــل توســاتها
اليائســة .تــم إعطاؤهــا حقنــة ،واكتملــت الجراحــة وهــي غائبــة عــن
الوعــي.

قلب النور صديق

ترجمة وتحرير :تركستان تايمز

لــم يتمكــن أحــد مــن الهــرب ألننــا كنــا خائفيــن مــن الشــرطة .حتــى
النســاء اللواتــي يعشــن فــي نفــس الحــي لــم يســتطعنالتحــدث مــع
بعضهــن البعــض .تتذكــر أن كل يــوم كان بمثابــة العيــش فــي ســجن.
فــي خريــف عــام ُ ،2019
ســمح لقلــب النــور بمغــادرة الصين إلــى هولندا،
حيــث كانــت تقيــم ابنتهــا الكبرى ،على أســاس العــاج الطبي.
كمــا تــم توثيــق التعقيــم القســري لألويغــور فــي تقاريــر وزارة
الخارجيــة األمريكيــة لعــام  2020حــول ممارســات حقــوق اإلنســان:
الصيــن (مــارس  ،)2021حيــث تــم إدانــة اعمــال الصيــن بإعتبارهــا
إنتهــاكات إلتفاقيــة اإلبــادة الجماعيــة .وتحظــر إتفاقيــة منــع جريمــة
اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا فــرض إجــراءات تهــدف إلــى منــع
المواليــد داخــل الجماعــات العرقيــة .ونفــت وزارة الخارجيــة الصينيــة
مزاعــم التعقيــم القســري ووصفتهــا بأنهــا ال أســاس لهــا علــى
اإلطــاق.
لكــن امــرأة أويغوريــة كانــت طبيبــة رســمي ًا وتعيــش فــي المنفــى
اآلن فــي تركيــا ،شــهدت بإجــراء عمليــات تعقيــم لنســاء فــي تركســتان
الشــرقية فــي مقابلــة منفصلــة مــع صحيفــة ذا ســناكي شــيمبون
.The Sankei Shimbun
لــم يتــم توثيــق شــهادة قلــب النــور مــن خــال أي وثائــق ،لكــن اإلخطــار
الــذي تلقتــه فــي ربيــع عــام  2020بإســتدعاء النســاء اللواتــي تتــراوح
أعمارهــن بيــن  18و  59عام ـ ًا إلــى مرفــق صحــي ال يــزال موجــود ًا علــى
هاتفهــا الخلــوي.
قالــت قلــب النــور :تنفــي الصيــن مزاعــم التعقيــم القســري ،فلمــاذا
ال تســمح للمحققيــن األجانــب بإجــراء الفحوصــات فــي المنطقــة
بحريــة؟ هــذه تجربــة مهينــة للمــرأة .ليــس لدينــا ســبب إلختــاق هــذه
الروايــة.

ترجمة /رضوى عادل
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إعتقال عالم األبحاث األويغوري الذي تلقى تدريب ًا
في الواليات المتحدة
إذاعة آسيا الحرة2021-07-20 ،

ليــس واضحــ ًا ســبب اعتقــال تورســون جــان نــور
محمــد وخضوعــه للتحقيــق.
عالــم أبحــاث أويغــوري فــي إحــدى الجامعــات
الصينيــة فــي شــنغهاي ،صمــت فجــأة فــي شــهر
أبريــل بعــد وجــوده النشــط علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وهــو آخــر المثقفيــن مــن تركســتان
الشــرقية الذيــن اختفــوا مــن الحيــاة العامــة فــي
معســكرات اإلعتقــال أو الســجون.
كان تورســون جــان نــور محمــد ،الــذي عــاش فــي
الواليــات المتحــدة بيــن عامــي  2009و 2018وحصــل
علــى الدكتــوراه مــن جامعــة وايومنــغ ،محتجــز ًا لــدى
الشــرطة لمــدة ثالثــة أشــهر ،وفقــ ًا لمصــادر فــي
جامعــة تونغجــي ،حيــث كان يعمــل منــذ يوليــو .2018
وأكــد مســؤول فــي جامعــة تونغجــي فــي شــنغهاي أن
تورســون جــان محتجــز ويخضــع لتحقيقــات الشــرطة.
وقــال :هــذا قيــد التحقيــق حاليــ ًا .نحــن نعــرف التفاصيــل
األساســية ،لكــن ال شــيء آخــر .وأضــاف المســؤول ،إن
مكتــب األمــن العــام ال يتحــدث معنــا.
عندمــا طلبــت إذاعــة آســيا الحــرة إســم مــدرس األويغــور
المحتجــز مــن المدرســة ،قــام موظــف جامعــي ثــان بذكــر
تورســون جــان ،الــذي ولــد عــام  1985فــي محافظــة ياركنــد
التابعــة لمدينــة كاشــغر فــي أقصــى غــرب تركســتان
الشــرقية (شــينجيانغ).
تورســون جــان ،الــذي قــام بأبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه
فــي تكســاس وكاليفورنيــا ،هــو األحــدث مــن بيــن العــدد
المتزايــد مــن قــادة األويغــور المثقفيــن فكريــ ًا وثقافيــ ًا
ودينيـ ًا الذيــن ُ
ســجنوا فــي تركســتان الشــرقية فيمــا يقــول
الخبــراء إنــه جهــد صينــي كبيــر لمحــو ثقافــة المســلمين
واألويغــور .حيــث يتــم إجبــار  12مليــون أويغــوري علــى
اإلندمــاج.

عالم األبحاث األويغور تورسونجان نور محمد
يف صورة غير مؤرخة.

يُعــد ســجن القــادة المثقفيــن األويغــور ،الــذي أصبــح قاســي ًا بشــكل متزايــد
منــذ عــام  ،2016جــزء ًا مــن مجموعــة مــن السياســات التــي اعتبرتهــا الواليــات
المتحــدة وغيرهــا أنهــا تشــكل إبــادة جماعيــة تشــمل أيضــ ًا العمــل الجبــري
فــي المصانــع والمــزارع ،وتحديــد النســل القســري ،واعتقــال مــا يصــل إلــى 1.8
مليــون مــن األويغــور فــي شــبكة مــن معســكرات اإلعتقــال.
وكان عبــد الولــي أيــوب ،مؤســس منظمــة أويغــور هيلــب  ،Uyghur Helpوهــي
منظمــة للدفــاع عــن األويغــور وتتخــذ مــن النرويــج مقــر ًا لهــا وتحتفــظ بقائمــة
مــن المثقفيــن األويغــور المحتجزيــن ،قــد كتــب علــى تويتــر فــي يونيــو أن تورســون
جــان قــد اختفــى مــن وســائل التواصــل اإلجتماعــي الصينيــة قبــل شــهرين.
قــال عبــد الولــي إلذاعــة آســيا الحــرة إنــه حــاول التحقيــق ،لكنــه لــم يتمكــن مــن
الحصــول علــى الكثيــر مــن المعلومــات عــن األكاديمــي ،الــذي قــال إنــه ركــز علــى
دراســاته فــي علــوم الحيــاة الجزيئيــة والخلويــة فــي عملــه وتجنــب المشــاركة فــي
األنشــطة السياســية أثنــاء وجــوده فــي الواليــات المتحــدة.
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قــال عبــد الولــي :إن تورســون جــان ،الــذي يطلــق عليــه أيضــ ًا اســم
مســتعار بيلــج ،بــدأ العمــل فــي جامعــة تونغجــي فــي يوليــو 2018
واســتمر فــي النشــر بإنتظــام عبــر اإلنترنــت حتــى توقــف فــي أوائــل
أبريــل.
مــن بيــن مشــاركات تورســون جــان األخيــرة علــى حســابه علــى WeChat
صــورة لوالدتــه وزوجتــه وابنتــه يحتفلــون باليــوم العالمــي للمــرأة فــي
 8مــارس.
خــال األســبوع األول مــن شــهر أبريــل ،نشــر أيضــ ًا علــى WeChat
أنــه ســعيد ألنــه تــم نقلــه إلــى وظيفــة جديــدة فــي أبحــاث الخليــة Cell
 ،Researchوهــي مجلــة علميــة شــهرية صينيــة تتــم مراجعتهــا مــن
قبــل زمــاء المهنــة وتغطــي بيولوجيــا الخليــة.
ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة مــن إعــان تورســون جــان أنــه بــدأ العمــل
فــي أبحــاث الخليــة ،اختفــى اســمه مــن موقــع المنشــور علــى اإلنترنــت.
وقــال عبــد الولــي“ :فــي تلــك المرحلــة بدأنــا نشــعر بالقلــق مــن أن
تورســون جــان قــد تــم إعتقالــه ،لقــد نشــرنا األخبــار علــى وســائل

التواصــل اإلجتماعــي ،وبعــد البحــث فــي وضــع تورســون جــان ،تمكنــا
مــن الحصــول علــى القليــل مــن المعلومــات عنــه .فــي نهايــة المطاف،
نحــن قلقــون بشــأن مــا حــدث لتورســون جــان “.
كتــب عبــد الولــي والعديــد مــن أصدقــاء تورســون جــان فــي الواليــات
المتحــدة إلــى ناشــري مجلــة أبحــاث الخليــة وتلقــوا رد ًا بــأن المجلــة
غيــر قــادرة علــى تقديــم معلومــات شــخصية عــن محرريهــا.
أرســلت إذاعــة آســيا الحــرة بريــد ًا إلكتروني ـ ًا إلــى المجلــة فــي  17يوليــو
تطلــب معلومــات حــول تورســون جــان لكنهــا لــم تتلــق رد ًا بعــد.

تقريــر :شــهرت هوشــور لخدمــة اإليغــور التابعــة إلذاعــة آســيا
الحــرة .ترجمتهــا خدمــة األويغــور .بقلــم روزان جيريــن باللغــة
اإلنجليزيــة.
ترجمة إلى العربية /رضوى عادل

الصين ترحب بحركة طالبان  ..حيث التناقض واإلضطهاد
الالمتناهي لألويغور
دستور نيوز  29يوليو 2021

ترحيــب الصيــن بحركــة طالبــان  ..حيــث التناقــض واالضطهــاد
الالمتناهــي لألويغــور فــي ملفــات شــينجيانغ الخاصــة – .29/07/2021
 00:46معاييــر مزدوجــة  ..الصيــن تســتقبل طالبــان بــأذرع مفتوحــة
وتقبــل ذقونهــم  ،لكنهــا تســجن األويغــور بســبب الذقــون واألذنيــن.
مــع هــدم المســاجد  ،تعتبــر الصيــن األويغــور إرهابييــن لمجــرد أنهــم
يــؤدون طقوســهم الدينيــة .ناشــط مــن األويغــور يكشــف لـــ News
 Nowالتناقــض الكبيــر بيــن زيــارة طالبــان والتعامــل مــع األويغــور.
اســتقبلت الصيــن وحزبهــا الشــيوعي الحاكــم وفــدا مــن حركــة طالبــان
بترحيــب كبيــر وتناقــض كبيــر .مــن خــال التقــاط صــور للضيــوف
بمالبســهم التقليديــة ولحىهــم الطويلــة  ،تقــوم الصيــن بقمــع
األويغــور لألســباب نفســها – مــع اختــاف كبيــر فــي نهجهــم تجــاه
طالبــان  .-وســيطرت جماعــة طالبــان علــى عــدة مناطــق واجتمعــت
مــع الصيــن لبحــث إمكانيــة ســبل التعــاون و “الســام”  ،وتعهــد وزيــر
الخارجيــة الصينــي وانــغ بــاي بـــ “إعــادة طالبــان إلــى االتجــاه السياســي
الســائد” .لفتــت الوعــود وزيــارة المتناقضــات االنتبــاه  ،خاصــة وأن

قوانيــن الصيــن تجــرم األويغــور لنفــس األســباب  ،ممــا يرفــع الذقــن.
فــي حالــة قيــام شــخص بوضــع األذان للصــاة أو نــص دينــي كنغمــة
لهاتفــه  ،يتــم القبــض عليــه  ،وال يمكــن للمواطــن األويغــوري الصينــي
البقــاء فــي فنــدق إال إذا حصــل عليــه .بــإذن مــن الشــرطة المحليــة
فــي منطقتــه .العديــد مــن التعقيــدات واالضطهــادات التــي لــم يظهــر
خاللهــا الوجــه الحقيقــي للصيــن  ،فقــط الدعايــة التــي كشــفت فقــط
عــن خطــط لالســتثمار والتنميــة وأشــياء بــدت أكثــر دعايــة .لكــن
الحقيقــة تبــدو مختلفــة  ،لذلــك تحولــت األنبــاء اآلن للحديــث مــع
الناشــط األويغــوري عبــد الولــي أيــوب  ،للحديــث عــن التناقضــات
فــي زيــارة طالبــان للصيــن وصورتهــا مــع وزيــر الخارجيــة الصينــي ،
ومــا تفعلــه الصيــن مــن إبــادة جماعيــة ضدهــا .األويغــور .يقــول عبــد
الولــي أيــوب“ :الحــزب الشــيوعي الصينــي هــو أكبــر جماعــة إرهابيــة
فــي العالــم  ،ومــن الواضــح أنــه يعمــل مــع جماعــة إرهابيــة صغيــرة
أخــرى (طالبــان)” .وتابــع“ :وهــذا شــيء واضــح وطبيعــي .بعــد عــام
 2001واصلــت طالبــان قصــف وقتــل المدنييــن” .وتابــع“ :لكــن
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الحكومــة الصينيــة حافظــت علــى اتصــاالت جيــدة مــع طالبــان .بــدأ
هــذا التعــاون عــام  1997ويســتمر حتــى اآلن” .وأضــاف أن “الحكومــة
الصينيــة تســتخدم اإلرهــاب وهــذا المصطلــح لقمــع األويغــور
علــى ســبيل المثــال” .وتابــع“ :الصيــن تقبــل طالبــان بذقونهــم
وطقوســهم اإلســامية  ،لكنهــم ال يقبلــون أي مــن األويغــور
بذقونهــم  ،وكذلــك المالبــس التقليديــة لألويغــور  ،ويمكــن لطالبــان
الذهــاب لإلقامــة فــي الفنــادق الفخمــة فــي بكيــن  ،لكــن األويغــور ،
مواطنــي الصيــن  ،ال يمكنهــم فعــل ذلــك “ .الصيــن ترحــب بحركــة
طالبــان  ..حيــث التناقــض واالضطهــاد الالمتناهــي لألويغــور – قــام
موقــع  Buzzfeedالشــهير بحســاب بســيط  ،قــام مــن خاللــه بجمــع
أراضــي  347مجمعـ ًا تحمــل ســمات الســجون ومعســكرات االعتقــال
فــي منطقــة شــينجيانغ الصينيــة  ،ومقارنتهــا بمعاييــر بنــاء الســجون
ومراكــز التوقيــف بشــكل عــام .مــن خــال هــذه الدراســة وتقديــر
البيانــات الحكوميــة المســربة منــذ  3ســنوات  ،وجــدت أن مــا يقــرب
مــن مليــون مســلم قــد تــم اعتقالهــم أو ســجنهم خــال الســنوات
الخمــس الماضيــة فقــط  ،ويظهــر التحليــل أن الصيــن بنــت مســاحة
لســجن مــا ال يقــل عــن  1.01مليــون شــخص فــي شــينجيانغ فــي
نفــس الوقــت .لتوضيــح الموقــف الصعــب بشــكل أكبــر  ،هــذه
المســاحة كافيــة الحتجــاز أو حبــس أكثــر مــن  1مــن كل  25مــن ســكان
شــينجيانغ فــي وقــت واحــد  ،وهــو مــا يزيــد  7مــرات عــن قــدرة االحتجــاز
الجنائــي فــي الواليــات المتحــدة  ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .لــم
تفكــر الصيــن أب ـدًا فــي الدخــول فــي مفاوضــات مــع ممثلــي األويغــور
 ،وفضلــت دائمً ــا الخيــار األســهل لنفســها وللحــزب الحاكــم  ،وهــو
القضــاء عليهــم .إال أن المجتمــع الدولــي لطالمــا اســتنكر واســتنكر
مــا يحــدث  ،لدرجــة أن أعضــاء البرلمــان األوروبــي طالبــوا بإجــراء
تحقيــق دولــي علــى أكبــر مســتوى لكشــف مــا يحــدث فــي الصيــن.
يتابــع عبــد الوالــي“ :شــيء آخــر  ،تواصــل الصيــن التواصــل مــع طالبــان
بشــكل جيــد .لــم تتواصــل الصيــن أبــدًا مــع أي ممثــل لألويغــور أو
متحــدث رســمي باســم األويغــور  ،بشــأن قضايــا ومشــاكل األويغــور
“ .وبســبب هــذا  ،تتهــم الحكومــة الصينيــة األويغــور باإلرهــاب  ،وهــذا
تناقــض كبيــر .ستســاهم الحكومــة الصينيــة فــي عــودة أفغانســتان ،
لكــن المشــكلة هــي أن الصيــن دمــرت مســاجد األويغــور ومناطقهــم
الدينيــة وهويتهــم .كيــف ســتبني الصيــن أفغانســتان أو تنخــرط فــي
أنشــطة ســلمية هنــاك؟ ” – ترحيــب الصيــن بحركــة طالبــان  ..حيــث
أدى التناقــض واالضطهــاد الالمتناهــي لألويغــور إلــى اعتقــال أكثــر
مــن مليــون مــن مســلمي األويغــور فــي شــينجيانغ منــذ عــام 2017
ً
خطــأ أن
 ،وبــدأت التوتــرات ألن المســؤولين الصينييــن يعتقــدون
األويغــور لديهــم متطرفــون وانفصاليــون اآلراء التــي تشــكل تهدي ـدًا
ألراضــي الصيــن وحكومتهــا  ،ونتيجــة لذلــك علــى هــذا االعتقــاد مــن
الجانــب الفــردي الوحيــد دون حتــى مناقشــته .واجــه مجتمــع األويغــور
البالــغ عددهــم  11مليــون نســمة فــي شــينجيانغ اضطهــادًا مــن
الحكومــة الصينيــة  ،والتــي أدانتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة
والمملكــة المتحــدة باعتبارهــا إبــادة جماعيــة .وتحــدث أيــوب لـــ “أخبــار
اآلن” فــي تصريحــات خاصــة“ :غالبيــة األويغــور مســلمون والحكومــة
الصينيــة  ،وهنــاك بعــض المشــاكل بينهمــا” .وتابــع“ :الحكومــة
الصينيــة تصــف مــا يفعلــه األويغــور باإلرهــاب  ،لكــن المشــكلة أن
طالبــان تقــوم بإرهــاب حقيقــي وهــي جماعــة إرهابيــة” .وأضــاف:
“األمــم المتحــدة والــدول األخــرى تعتبرهــا إرهابيــة  ،لكــن الحكومــة

الصينيــة تتواصــل معهــم وتتحــدث عــن الســام .نحــن نعلــم جيـدًا مــن
الــذي يصنــع الســام ومــن الــذي يدمــره اآلن .الصيــن تتحــدث حال ًيــا
مــع صانعــي المشــاكل  ،كممثــل لألويغــور ومنظمــة ســلمية يمكننــا
التحــدث مــع الحكومــة الصينيــة ““ .بـ ً
ـدال مــن التحــدث مــع منظمــات
األويغــور  ،تعتبــر الصيــن األويغــور إرهابييــن  ،أعتقــد أن الحــزب
الشــيوعي الصينــي يحافــظ علــى عالقاتــه  ،مــع هــذه الجماعــات
اإلرهابيــة فــي باكســتان وأفغانســتان  ،فهــذا يظهــر أن الحــزب
الشــيوعي الصينــي هــو أكبــر جماعــة إرهابيــة فــي العالــم ”.وتابــع
“بــدون هزيمــة هــذه المجموعــة االرهابيــة الكبيــرة ال يمكننــي هزيمــة
الجماعــة الصغيــرة” .واختتــم بالقــول “لذلــك فــإن مســؤولية زعمــاء
دول العالــم ودولهــم اتخــاذ خطــوة ورؤيــة الوجــه الحقيقــي إلرهــاب
الحــزب الشــيوعي الصينــي” – .ترحيــب الصيــن بحركــة طالبــان  ..حيــث
التناقــض واالضطهــاد الالمتناهــي لألويغــور قــال مصــدران مطلعــان
علــى الوضــع الحالــي فــي شــينجيانغ  ،حيــث توجــد غالبيــة األويغــور ،
إن جميــع رجــال الديــن فــي شــمال غــرب الصيــن ُ
ســجنوا  ،وال أحــد
فــي المجتمــع تُركــت إلقامــة االحتفــاالت أو الطقــوس الدينيــة.
وفــي وقــت ســابق  ،قــال مصــدر مــن خــارج المنطقــة إن الســلطات
الصينيــة احتجــزت جميــع الزعمــاء الدينييــن الســبعة مــن مســجد
التحتيــون بحــي البــازار الصينــي فــي غولجــا .إللقــاء مزيــد مــن الضــوء
علــى جــزء صغيــر مــن جرائــم الصيــن ضــد مســلمي األويغــور  ،يمكنــك
مشــاهدة القصــص والشــهادات التاليــة“ :أصــوات شــينجيانغ”.
تكشــف شــهادات المواطنيــن األويغــور عــن حقيقــة مأســاوية.
“أصــوات شــينجيانغ” .تكشــف شــهادات المواطنيــن األويغــور عــن
حقيقــة مأســاوية لناشــط مــن األويغــور “أخبــار آالن” :تــم اســتهداف
أئمــة األويغــور المســلمين ألنهــم يعلمــون القــرآن الناشــط األويغــور
لـــ “أخبــار آالن” :تــم اســتهداف أئمــة األويغــور المســلمين ألنهــم
يعلمــون القــرآن األويغــور ناشــط يــروي القصــة المؤلمــة لوفــاة ابنــة
أختــه فــي الحجــز الصينــي ناشــط أويغــوري يــروي القصــة المؤلمــة
لوفــاة ابنــة أختــه فــي ســجون صينيــة عضــو البرلمــان األوروبــي
يهاجــم الصيــن بســبب هونــغ كونــغ واألويغــور … واألزمــة تتصاعــد.
حيــاة األويغــور فــي شــينجيانغ رأسـ ًا علــى عقــب  5يوليــو  .. 2009يــوم
مأســاوي قلــب حيــاة األويغــور فــي شــينجيانغ رأســ ًا علــى عقــب.
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كيف تقوم شبكة وهمية بنشر الدعاية المؤيدة للصين
بي بي سي نيوز ،بقلم /فلورا كارمايكل2021 /8 /6 ، ،
ترحيــب الصيــن بحركــة طالبــان
كشــفت دراســة جديــدة أن شــبكة
ضخمــة تضــم أكثــر مــن  350حســاب ًا
شــخصي ًا مزيفــ ًا علــى وســائل
التواصــل اإلجتماعــي تقــوم بنشــر
الروايــات المؤيــدة للصيــن وتحــاول
تشــويه ســمعة المعارضيــن
للحكومــة الصينيــة.
ذكــر التقريــر صــادر عــن  CIRوهــو
مركــز أبحــاث مســتقل ،أن الهــدف
هــو نــزع الشــرعية عــن الغــرب
وتعزيــز نفــوذ الصيــن وتجميــل
صورتهــا فــي الخــارج.
وجــدت الدراســة ،التــي تمــت مشــاركتها مــع بــي بــي ســي ،أن شــبكة
الحســابات الشــخصية المزيفــة نشــرت رســوم ًا كاريكاتوريــة مبهرجــة
تصــور مــن بيــن الشــخصيات ،تيكــون جــو ونجــوي الصينــي المنفــي،
وهــو ناقــد صريــح للصيــن.
ومــن بيــن الشــخصيات المثيــرة للجــدل األخــرى التــي ظهــرت فــي
الرســوم الكاريكاتوريــة شــخصين مــن المبلغيــن عــن المخالفــات
وهمــا العالمــان لــي مينــج يــان ،وســتيف بانــون ،اإلســتراتيجي
السياســي الســابق لدونالــد ترامــب.
تــم اتهــام كل مــن هــؤالء األفــراد بنشــر معلومــات مضللــة ،بمــا فــي
ذلــك معلومــات كاذبــة حــول كوفيــد.-19
تســتخدم بعــض الحســابات  -المنتشــرة عبــر تويتــر و فيــس بــوك و
إنســتجرام و يوتيــوب  -صــور ملفــات شــخصية مزيفــة تــم إنشــاؤها
بواســطة تقنيــة AIللــذكاء اإلصطناعــي ،فــي حيــن يبــدو أن حســابات
أخــرى قــد تــم ســرقتها بعــد نشــرها ســابق ًا بلغــات أخــرى.
ال يوجــد دليــل ملمــوس علــى أن الشــبكة مرتبطــة بالحكومة الصينية،
ولكــن وفق ـ ًا لـــ  ،CIRوهــي مجموعــة غيــر ربحيــة تعمــل علــى مكافحــة
المعلومــات المضللــة ،فإنهــا تشــبه الشــبكات المؤيــدة للصيــن التــي
ســبق أن أغلقتهــا تويتــر وفيــس بــوك.
قامــت هــذه الشــبكات بترويــج ضخــم لروايــات مؤيــدة للصيــن
مماثلــة لتلــك التــي روج لهــا ممثلــو الدولــة الصينيــة ووســائل اإلعــام
الحكوميــة .يركــز جــزء كبيــر مــن المحتــوى الــذي تشــاركه الشــبكة علــى

الواليــات المتحــدة ،وخصوص ـ ًا علــى القضايــا الخالفيــة مثــل قوانيــن
الســاح وسياســة العــرق.
إن إحــدى الروايــات التــي تــروج لهــا الشــبكة تصــور الواليــات المتحــدة
علــى أنهــا تمتلــك سـ ً
ـجال ســيئ ًا فــي مجــال حقــوق اإلنســان .تستشــهد
منشــورات الحســابات المزيفــة مــن بيــن األمثلــة مقتــل جــورج فلويــد،
فضـ ً
ـا عــن التمييــز ضــد اآلســيويين.
وتنفــي بعــض الروايــات بإســتمرار إنتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي
منطقــة تركســتان الشــرقية ،حيــث يقــول الخبــراء إن الصيــن احتجــزت
مــا ال يقــل عــن مليــون مســلم ضــد إرادتهــم ،ووصفــوا الروايــات بأنهــا
“أكاذيــب ملفقــة مــن قبــل الواليــات المتحــدة والغــرب”.
قــال بنياميــن ســتريك ،الــذي كتــب تقريــر  :CIRيبــدو أن هــدف الشــبكة
هــو نــزع الشــرعية عــن الغــرب مــن خــال تضخيــم الروايــات المؤيــدة
للصيــن.
هنــاك أوجــه تشــابه قويــة بيــن هــذه الشــبكة ومــا يســمى بالشــبكة
الدعائيــة للتنيــن “ ”Spamouflage Dragonالتــي حددتهــا شــركة
التحليــات اإلجتماعيــة جرافيــكا .Graphika
وفــي إطــار التعليــق علــى الدراســة الجديــدة ،قــال إيــرا هوبــرت ،أحــد
كبــار المحلليــن اإلســتقصائيين فــي جرافيــكا  :Graphikaإن التقريــر
يُبيــن أنــه لــم يكــن هنــاك شــهر عســل علــى المنصــات األمريكيــة فــي
األشــهر األولــى مــن إدارة بايــدن.
وضعــت الشــبكة مزيجــ ًا ثابتــ ًا مــن المحتــوى المناهــض للواليــات
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المتحــدة ،علــى ســبيل المثــال تشــجيع هزيمــة الواليــات المتحــدة
قبــل انســحابها مــن أفغانســتان وتصويــر الواليــات المتحــدة علــى
أنهــا حليــف فقيــر لــم تكــن مســاعداته للهنــد كافيــة خــال بعــض
أســوأ الشــهورالتي خاضتهــا الهنــد فــي قتــال كوفيــد.
كيف تم الكشف عن الشبكة؟
كتــب  CIRالهاشــتاجات المفضلــة مــن قبــل الشــبكات المحــددة
مســبق ًا ،وكشــفت عــن المزيــد مــن الحســابات التــي أظهــرت عالمــات
علــى كونهــا جــزء ًا مــن عمليــة التأثيــر.
تضمنــت العالمــات التــي تحكــي عــن القصــة علــى مســتويات عاليــة
مــن النشــاط لنشــر الروايــات الدعائيــة واإلســتخدام المتكــرر لنفــس
الهاشــتاجات (( .hashtagsكمــا رفعــت الحســابات التــي تــم إنشــاؤها
عشــوائي ًا ،والحســابات التــي تحتــوي علــى أســماء مســتخدمين التــي
يبــدو أنهــا تــم إنشــاؤها عشــوائي ًا ،والحســابات التــي تضــم عــدد ًا قليـ ً
ـا
جــد ًا مــن المتابعيــن ،أعالم ـ ًا حمــراء.
تــم إنشــاء بعــض الحســابات الشــخصية لنشــر المحتــوى األصلــي،
فــي حيــن أن البعــض اآلخــر شــارك فقــط تلــك المنشــورات األصليــة،
واإلعجــاب بهــا والتعليــق عليهــا ،لمســاعدتهم فــي الوصــول إلــى
جمهــور أوســع.
غالبـ ًا مــا يشــار إلــى هــذا النــوع مــن النشــاط باســم التســويق الماكــر
ألنــه مصمــم إلضفــاء مظهــر حملــة شــعبية.

تم وقف هذا الحساب بواسطة تويتر إلنتهاكه القوانين

المســروقة ألشــخاص حقيقييــن ،إن الصــور المصنعــة بواســطة
نظــام  AIاإلصطناعــي ،والتــي تــم إنشــاؤها بواســطة نــوع مــن إطــار
عمــل التعلــم اآللــي يســمى  ،StyleGANال يمكــن تعقبهــا بإســتخدام
البحــث العكســي عــن الصــور.
أصبــح اســتخدام صــور الحســاب الشــخصي المزيــف فــي حمــات
التضليــل أكثــر شــيوع ًا حيــث
أصبــح المســتخدمون واألنظمــة
أكثــر حــذر ًا مــن الحســابات
ا لمشــبو هة .
اســتخدم  CIRتقنيــات مختلفــة
لتحديــد صــور الملــف الشــخصي
المزيفــة فــي الشــبكة .تضــع
الصــور اإلصطناعيــة دائمــ ًا
العيــون فــي نفــس الموقــع ،لــذا
فــإن تحديدهــا جميعــ ًا يمكــن أن
يســاعد فــي تحديــد مجموعــة
مــن صــور الحســاب الشــخصي
المز يــف.

تسعى الرسوم املنشورة إلى السخرية (من اليسار إلى اليمين) بانون ،ولي مينج يان ،وجو
وينجوي.

أناس مزيفون
اســتخدمت العديــد مــن الحســابات الشــخصية المزيفــة صــور ًا تــم
إنشــاؤها بواســطة تقنيــة  AIللــذكاء اإلصطناعــي  -وهــي ظاهــرة
جديــدة نســبي ًا تتيــح ألجهــزة الكمبيوتــر إنشــاء صــور تبــدو واقعيــة
ألشــخاص غيــر موجوديــن .علــى عكــس صــور الملفــات الشــخصية

ً
عــادة مــا تعــرض مجموعــة
عشــوائية مــن صــور الحســاب
الشــخصي تنوع ـ ًا أكبــر بكثيــر فــي
قــص الصــور ومحــاذاة العينيــن.
تشــمل العالمــات األخــرى

حــواف غيــر واضحــة حــول الشــعر ،وأســنان فــي زوايــا غريبــة ،وأشــياء
غيــر واضحــة حــول الوجــه.
يبــدو أن العديــد مــن حســابات فيــس بــوك التــي يُعتقــد أنهــا جــزء
مــن الشــبكة تحمــل أســماء تركيــة .ربمــا كانــت هــذه الحســابات ملــك ًا
ذات مــرة ألشــخاص حقيقييــن ولكــن تــم ســرقتها أو بيعهــا الحقــ ًا
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وإعطائهــا صــور ًا جديــدة للحســاب الشــخصي.
كمــا نشــرت الحســابات المســروقة روايــات الشــبكة المؤيــدة
للصيــن علــى موقــع يوتيــوب .بــدأت فجــأة الحســابات التــي نشــرت
ســابق ًا باإلنجليزيــة أو األلمانيــة ثــم ظلــت خاملــة لســنوات فــي نشــر
محتــوى باللغــة الصينيــة مــن محطــات البــث الرســمية الصينيــة.
شارك مركز  CIRأبحاثه مع منصات التواصل االجتماعي المعنية.
قــام الفيــس بــوك بإلغــاء الحســابات علــى منصتــه التــي أبرزتهــا
الدر اســة.
قــال متحــدث بإســم الفيســبوك :فــي ســبتمبر  ،2019أزلنــا شــبكة مــن
أنشــطة البريــد العشــوائي التــي نشــرت أســلوب الحيــاة والسياســة
باللغــة الصينيــة .لــم يكــن لهــذه الشــبكة أي مشــاركة تقريبــ ًا علــى
منصتنــا ،ونحــن نواصــل العمــل مــع الباحثيــن وأقراننــا فــي الصناعــة
للكشــف عــن محاوالتهــم ومنعهــم مــن العــودة ،مثل تلك الحســابات
المذكــورة فــي هــذا التقريــر.
كمــا أنهــى اليوتيــوب أيضـ ًا حســابات فــي الشــبكة إلنتهاكهــا إرشــادات
اليوتيوب.
قــال موقــع تويتــر إنــه قــام اآلن أيض ـ ًا بإزالــة جميــع الحســابات التــي
حددهــا مركــز  CIRتقريب ـ ًا ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن الحســابات األخــرى
المتورطــة فــي ســلوك مماثــل .وقــال إن تحقيقاتهــا ال تــزال جاريــة.
عندمــا نحــدد حمــات العمليــات اإلعالميــة التــي يمكننــا أن ننســبها
بشــكل موثــوق إلــى نشــاط مرتبــط بالدولــة  -محلي ـ ًا و أجنبي ـ ًا  -فإننــا
نكشــف عنهــا ألرشــيفنا العــام.
تحليل  -كيري ألين ،المحلل اإلعالمي لـ البي بي سي في الصين
علــى مــدى العقــد الماضــي ،تــم إنفــاق مليــارات الــدوالرات علــى تمويــل
نمــو وجــود الصيــن علــى المنصــات الدوليــة.
ولكــن مــع حجــب فيــس بــوك وتويتــر ويوتيــوب فــي الصيــن ،ال
يمكــن الوصــول إليهــا إال عبــر شــبكة إفتراضيــة خاصــة  ،VPNفقــد
كافحــت الدولــة للحصــول علــى مثــل هــذه المنصــات المعتــرف بهــا

تصور الدراسة كيف تضخم الحسابات املختلفة بعضها البعض
 -كل عقدة صغيرة تمثل حساب تويتر

كمنافســين قابليــن للتطبيــق للقــوة الغربيــة الهائلــة .لــم تكــن بحاجــة
إلــى أصــوات صينيــة فحســب ،بــل أصــوات أجنبيــة إلظهــار الصيــن.
ظهــرت دبلوماســية محــارب الذئــب ،حيــث اســتخدم المســؤولون
حســابات تويتــر لرفــع رايــة خطــاب الحــزب الشــيوعي .تريــد الصيــن
تصويــر نفســها علــى أنهــا صديقــة للعالــم  -وليســت دولــة قمعيــة
وإســتبدادية  ،كمــا تراهــا الــدول الغربيــة.
مــع وجــود أكثــر مــن مليــار مســتخدم لإلنترنــت ،تتمتــع الصيــن بالتأكيــد
بالقــدرة علــى تنظيــم حمــات علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي
واســعة النطــاق ،وإســتهداف مــا تعتبــره أصوات ـ ًا مناهضــة للصيــن
مــع ثــروة مــن اآلراء المعارضــة.
ولكــن مــع محدوديــة مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة فــي الصيــن ،غالبـ ًا مــا
تكــون هنــاك عالمــات خرقــاء تشــير إلــى أن القــزم الصينــي وراء مثــل
هــذه الروايــات .يعتمــد الكثيــر علــى برامــج الترجمــة اآلليــة لتحويــل
الرســائل الصينيــة إلــى اإلنجليزيــة ،ممــا يعنــي أن مثــل هــذه الرســائل
مليئــة باألخطــاء المطبعيــة ،أو تحتــوي علــى تراكيــب نحويــة خاطئــة.
ومــع تعــذر الوصــول إلــى العديــد مــن المنافــذ الغربيــة داخــل الصيــن،
فــإن المســتخدمين ال يعرفــون إال
القليــل جــدا بمــن يســتهدفون ،لذلــك
فهــم ببســاطة يســتبعدون ردود
اآلخريــن مــن داخــل نفــس الشــبكة.

رسومات سيمون مارتن
ترجمة /رضوى عادل

وجد التقرير تغريدات غير مرغوب فيها بإستخدام نفس النص والعالمات والصور تم
تحميلها جميعها يف نفس اليوم
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األويغور في الخارج يتحدثون في وسائل اإلعالم
بعد إتهام الفيلم الصيني ألفراد أسرتهم
وليام يانغ  -تايبيه 3 ،أغسطس 2021
يقــوم فيلــم صينــي بإلقــاء اللــوم علــى األفــراد فــي تركســتان
الشــرقية علــى مــا يدعيــه إنــه إرهــاب وتطــرف فــي المنطقــة
دلســار عبــد الحميــد ( 21عامــ ًا) ،وهــي طالبــة جامعيــة
ِ
أويغــور فــي تركيــا ،كانــت آخــر مــرة ســمعت فيهــا عــن
والدهــا فــي تركســتان الشــرقية ،كانــت فــي ســبتمبر .2017
فــي رســالة علــى تطبيــق الدردشــة الصينــي  ،WeChatحيــث
طلــب منهــا ومــن شــقيقها عبــد الســام عبــد الحميــد،
الــذي يعيــش أيض ـ ًا فــي تركيــا ،اإلعتنــاء بأنفســهم ،وقــال
إنــه يتطلــع إلــى لــم شــملهم معهــم عنــد إنتهــاء الفصــل
الدراســي.
تضيــف دلســار :بعــد ذلــك بقليــل ،توقــف عــن الــرد علــى
ِ
رســائلي وشــعرت بأنــه ربمــا تــم القبــض عليــه .بينمــا
اســتمريت فــي التحــدث إلــى أمــي ،وكلمــا ســألتها عــن
مــكان والــدي ،كانــت تخبرنــي أال أقلــق وتقــول إنــه ســيعود
إلــى المنــزل قريبــ ًا جــد ًا.
ولكــن علــى مــدى الســنوات الثــاث التاليــة ،لــم تســمع
هــي وشــقيقها أي كلمــة عــن والدهــا حتــى ظهــر فجــأة فــي
فيلــم بثتــه القنــاة التلفزيونيــة اإلنجليزيــة التابعــة للدولــة
الصينيــة  CGTNفــي أبريــل .2021
زعـ�م فيلـ�م “الحـ�رب فـ�ي الظـلال ” �The War in the Shad
 :owsتحديــات مكافحــة اإلرهــاب فــي تركســتان الشــرقية
أن مجموعــة مــن المســؤولين ورجــال األعمــال األويغــور
فــي تركســتان الشــرقية كانــوا مســؤولين عــن تصاعــد
اإلرهــاب والتطــرف فــي منطقــة تركســتان الشــرقية التــي
تضــم مالييــن األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى. .
وقــد اتُهمــت الصيــن بســجن مــا يصــل إلــى مليــون مســلم
مــن األويغــور فــي إقليــم تركســتان الشــرقية وإخضاعهــم
للتعذيــب والســخرة والتعقيــم .وتنفــي بكيــن إنتهــاكات
حقــوق اإلنســان ووصفــت مرافــق اإلحتجــاز فــي تركســتان
الشــرقية بأنهــا معســكرات تعليميــة مصممــة لمكافحــة
اإلرهــاب.
فــي فيلــم شــبكة  ،CGTNاتُهــم مســؤول حكومــي ســابق

كان عبد الحميد أبا بكري (في اليسار) وعبد األحد أبا بكري (في
اليمين) يديران العديد من األعمال التجارية في مسقط رأسهما
في تركستان الشرقية.
فــي تركســتان الشــرقية ،شــيرزات بــاودون ،بأنــه العقــل المدبــر لشــبكة مــن
“المســؤولين ورجــال األعمــال الفاســدين” الذيــن يخططــون ألنشــطة إرهابيــة
فــي تركســتان الشــرقية ويقومــون بتمويــل الشــباب األويغــور لإلنضمــام إلــى
تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي ســوريا.
قــال بــاودون فــي الفيلــم“ :إلنجــاز أي شــيء ،تحتــاج إلــى قاعــدة إقتصاديــة ،لذلــك
فكــرت فــي عائلــة عبــد الحميــد وقمــت بتجنيــد الشــقيقين”.
تــم إتهــام والــد عبــد الحميــد ،عبــد الحميــد أبــا بكــري ،وعمــه عبداألحــد أبــا بكــري،
فــي الفيلــم باإلنتمــاء إلــى حركــة تركســتان الشــرقية اإلســامية ،التــي صنفتهــا
األمــم المتحــدة كمنظمــة إرهابيــة فــي عــام  ،2002وتــم إتهامهمــا بتمويــل نمــو
اإلرهــاب والتطــرف فــي تركســتان الشــرقية ،بمــا فــي ذلــك المســاهمة بأكثــر مــن
 1.3مليــون يــورو للتنظيــم.
التوصيف الكاذب
يقــول عبــد الســام عبــد الحميــد إن توصيــف والــده وعمــه فــي الفيلــم خاطــئ،
ألنهمــا لــم يكونــا أبــد ًا جــزء ًا مــن أي تنظيــم سياســي .ويضيــف“ :بعد أن اســتقال
والــدي مــن وظيفتــه فــي أورومتشــي عاصمــة تركســتان الشــرقية ،عــاد إلــى
مســقط رأســه قاراقــاش وبــدأ أعمالــه التجاريــة الخاصــة فــي مجــال العقــارات
والنقــل البــري ومحطــات الوقــود”.

18

العدد الرابع واألربعون  -أغسطس 2021 -

تقــول شــقيقة عبــد الحميــد :إن رؤيــة والدهــا وعمهــا
متهميــن زورا بتمويــل اإلرهــاب جعلهــا تشــعر بصدمــة
شــديدة“ ،تحطــم قلبــي إلــى مالييــن القطــع ولــم أســتطع
األكل أو النــوم لمــدة يوميــن إلــى ثالثــة أيــام .ال أســتطيع أن
أتخيــل كيــف يشــعر أبــي فــي الســجن”.
أجــرت الصحيفــة اإليرلنديــة “آيــرش تايمــز” عــدة مكالمــات
هاتفيــة للســفارة الصينيــة فــي أنقــرة والقنصليــة الصينيــة
فــي إســطنبول لإلستفســار عــن حالتــي والــد عبــد الحميــد
وعمــه ،لكــن لــم يــرد أحــد علــى المكالمــات.
عبــد الحميــد وشــقيقته ليســا وحدهمــا مــن األويغــور فــي
تركيــا الذيــن تعرّفــوا علــى أفــراد أســرهم المفقوديــن فــي
تركســتان الشــرقية مــن خــال الفيلــم الــذي بثتــه شــبكة
 .CGTNفقــد ُصدمــت آيقانــات وحيــد جــان ،وهــي طالبــة
مــن أويغــور تعيــش فــي تركيــا ،عندمــا شــاهدت والدهــا فــي
الفيلــم.
والدهــا وحيــد جــان عثمــان ،هــو محــرر كبيــر ســابق فــي
دار النشــر التعليميــة فــي تركســتان الشــرقية التــي
تديرهــا الحكومــة ،وقــد اتُهــم بــإدراج محتــوى يشــجع
علــى اإلنفصاليــة فــي كتــب األويغــور المدرســية لطــاب
المــدارس اإلبتدائيــة والمتوســطة فــي عامــي  2003و
.2009
فــي فيلــم شــبكة  ،CGTNقــال عبــد الــرزاق صايــم ،الرئيــس
األويغــوري الســابق لــدار النشــر التعليميــة فــي تركســتان
الشــرقية ،إنــه أصــدر تعليمــات لعثمــان ومحــرر آخــر مــن
األويغــور إلدراج المزيــد مــن المحتــوى حــول القمــع العرقي
ً
ـؤوال
فــي الكتــب المدرســية ،وأنــه دعــا عثمــان ليكــون مسـ
عــن محتــوى الكتــب المدرســية ألن عثمــان كان مؤثــر ًا.
قالــت إبنــة عثمــان إنهــا كانــت عاجــزة عــن الــكالم عندمــا
تــم توصيــف والدهــا فــي الفيلــم بأنــه إرهابــي .تقــول:
“ســواء كان يقــوم بتحريــر الكتــب أو نشــر المقــاالت ،كان
والــدي يحتــاج دائم ـ ًا إلــى الحصــول علــى موافقــة الحكومــة
المحليــة قبــل أن يتمكــن مــن نشــر هــذه المــواد” .لقــد
كان يفعــل ذلــك منــذ ســنوات واآلن فجــأة يقولــون إنــه
إنفصالــي .هــذا ال يصــدق”.
ســلط بعــض الخبــراء فــي دراســات األويغــور الضــوء علــى
بعــض المقاطــع فــي الكتــاب المدرســي التــي تتناقــض مــع
الروايــة التــي قدمتهــا شــبكة  CGTNفــي الفيلــم .اســتخدم
الفيلــم الوثائقــي قصــة ســبع فتيــات مــن األويغــور قاومــن
جنــود المانشــو خــال القــرن الثامــن عشــر كدليــل علــى
أن عثمــان كان يحــاول الترويــج لـــ “الكراهيــة العرقيــة ضــد
الجنــود الصينييــن”.

للتكنولوجيــا ،إن مقاطــع مــن كتــاب األويغــور الدراســي الــذي تــم عرضــه فــي
ً
بــدال مــن الجنــود الصينييــن.
الفيلــم الوثائقــي ُكتبــت فــي الواقــع “مانشــو”
علــى الرغــم مــن أنهــم فقــدوا اإلتصــال بأفــراد أســرهم فــي تركســتان الشــرقية
ألكثــر مــن أربــع ســنوات ،قــرر عبــد الحميــد ووحيــد جــان التحــدث علنـ ًا عــن آبائهــم
فقــط بعــد أن تمكنــوا مــن تأكيــد مــا حــدث لهــم مــن خــال الفيلــم الوثائقــي
لشــبكة .CGTN
قالــت دلســار عبــد الحميــد“ :لــم نتحــدث فــي البدايــة ألننــا كنــا قلقيــن مــن أن
ِ
ذلــك قــد يعــرض بقيــة أفــراد أســرتنا للخطــر فــي تركســتان الشــرقية”“ .كنــا
نأمــل أنــه إذا أطعنــا الحكومــة الصينيــة ،فقــد يســاعد ذلــك فــي تخفيــف وضــع
أفــراد أســرتنا .لهــذا التزمنــا الصمــت “.
منــذ عــام  ،2017قطــع جميــع األويغــور فــي تركســتان الشــرقية اإلتصــال بأفــراد
أســرهم فــي الخــارج ،حيــث أن وجــود أشــخاص فــي الخــارج يمكــن اســتخدامه
كســبب إلرســال شــخص مــا إلــى أحــد معســكرات اإلعتقــال ل”إعــادة التعليم”.
كانــت هنــاك حــاالت حيــث تــم معاقبــة أفــراد األســرة فــي تركســتان الشــرقية
بعــد أن اســتمر أولئــك الذيــن يعيشــون فــي الخــارج فــي التحــدث علنــ ًا عــن
معانــاة أفــراد أســرهم .نيــروال عليمــة ،أويغوريــة فــي الســويد ،قامــت بتغريــدة
علــى تويتــر عــن إطــاق ســراح إبنــة عمهــا ماريــا يعقــوب مــن مركــز إحتجــاز محلــي
فــي العــام الماضــي ،وبعــد يــوم واحــد مــن تغريدتهــا ،قامــت الشــرطة بإعتقــال
يعقــوب وأخذهــا بعيــد ًا .وفــد حــذروا والــدي عليمــة وأن يخبراهــا بالتوقــف عــن
التغريــد عــن القضيــة.
ومــع ذلــك ،يعتقــد جــروس أنــه فــي حــاالت أخــرى ،قــد يــؤدي التحــدث عالنيــة إلــى
ممارســة بعــض الضغــط علــى الحكومــة الصينيــة .ويقــول“ :مــع اقتــراب دورة
األلعــاب األولمبيــة الشــتوية لعــام  2022فــي بكيــن ،قــد يــؤدي الضغــط الدولــي
الناتــج عــن الحــاالت الفرديــة إلــى نتائــج إيجابيــة”“ .فــي كثيــر مــن الحــاالت ،حقــق
األويغــور والقــازاق الذيــن تحدثــوا عــن أقاربهــم المحتجزيــن بعــض النجــاح فــي
ضمــان إطــاق ســراح أحبائهــم”.
تقــول آيقانــات وحيــد جــان إنهــا ســتواصل التحــدث عــن والدهــا حتــى يتــم
الضغــط علــى بكيــن ،ألنهــا تعتقــد أنــه تــم إتهامــه زورا .تقــول“ :سأســتمر
فــي ســردقصــة والــدي لوســائل اإلعــام ،وآمــل أن يفهــم العالــم أنــه بــريء”.
“وبصفتــي ابنتــه ،فإننــي ملزمــة بإثبــات أنــه ليــس إنفصاليــ ًا أو إرهابيــ ًا”.

حظر اإلتصال
ومــع ذلــك ،قــال الدكتــور تيموثــي جــروس ،األســتاذ
المســاعد لدراســات الصيــن فــي معهــد روز هولمــان

ترجمة /رضوى عادل
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الكشف عن البيئة العدائية لعمال األويغور
بقلم /ناتاليا موتورينا وجوزاباس باجدوناس
وكريستيانا نيتسا وموريتزا كلينجسبور
 17أغسطس 2021
تحقــق صحيفــة بيليــن تايمــز  Byline Timesمــن خــال
تحليــل حصــري ،فــي القمــع والعنصريــة األوســع نطاقــ ًا
التــي يواجههمــا األقليــات المســلمة فــي الصيــن.
فــي عــام  ،2001تخــرج فرقــات صالــح مــن جامعــة
شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) مــن كليــة الهندســة.
رفــض والــده ،وهــو محاضــر فــي الجامعــة ،طلــب ابنــه
للعثــور علــى وظيفــة فــي المدرســة بالواســطة ،وحثــه بـ ً
ـدال
مــن ذلــك علــى قبــول عــرض مــن شــركة لتصنيــع الصلــب
فــي أورومتشــي.
مــن خــال هــذه الشــركة ،تــم تعييــن فرقــات صالــح
وأويغــوري آخــر – األويغــور يعيشــون فــي تركســتان
الشــرقية  -فــي مصنــع للعمــل ككهربائييــن ،علــى الرغــم
مــن تقديمهمــا طلــب للحصــول علــى وظائــف المبيعــات.
فقــد حصــل خمســة مــن زمالئهــم المتدربيــن علــى
المناصــب التــي كانــوا يرغبــون بهــا ،وأجــور أفضــل ولكــن
جميعهــم مــن الصينييــن الهــان وهــي المجموعــة العرقيــة
المهيمنــة فــي البــاد.
عندمــا ســأل فرقــات صالــح رئيســه الصينــي مــن الهــان
عــن ســبب عــدم حصولــه علــى وظيفــة فــي المبيعــات ،قــال
لــه بصراحــة :هــذا القســم لديــه مبيعــات بالمالييــن  -هــل
تعتقــد أننــا سنســمح لألويغــور بالعمــل هنــا؟ ســوف
تســتخدم المــال فقــط لشــراء أســلحة!
وتُظهــر تجربتــه التمييــز الممنهــج الــذي يواجهــه األويغــور-
أصحــاب األرض -مــن أربــاب العمــل الصينييــن الهــان فــي
تركســتان الشــرقية.
فــي حيــن أن احتجــاز الصيــن ألبنــاء األويغــور فــي
معســكرات اإلعتقــال واســتخدام المحتجزيــن كعمالــة
قســرية علــى نطــاق واســع قــد تــم توثيقــه ،فــإن الطريقــة
التــي يتعــرض لهــا األويغــور األحــرار والمفــرج عنهــم
للتمييــز بشــكل منهجــي فــي ســوق العمــل قــد حظيــت
بقــدر أقــل مــن اإلهتمــام مقارنــة باألقليــات األخــرى.

نساء أويغور يشترين مالبس أطفال في أحد األسواق بتركستان
الشرقية .الصورة :بول سبرينجيت  / 10موقع Alamy
عندمــا تحتــاج الشــركات الصينيــة إلــى موظفيــن ،فإنهــا تلجــأ عـ ً
ـادة إلــى شــركات
المــوارد البشــرية ،التــي تنشــر الوظائــف الشــاغرة لعمالئهــا علــى مواقــع
التوظيــف ،مثــل  Liepin.comو .job.com51
ً
تحليــا إلعالنــات الوظائــف المنشــورة
عندمــا أجــرت صحيفــة Byline Times
علــى هذيــن الموقعيــن خــال فتــرة الثالثــة أيــام األخيــرة مــن خــال البحــث عــن
منشــورات تشــير صراحـ ًـة إلــى األويغــور واألقليــات ،وجــدت أن أكثــر مــن نصــف
( )55٪مــن الوظائــف ذكــرت فــي البدايــة صراحـ ًـة أن المتقدميــن مــن األويغــور
والهــوي والتبتييــن لــن تنظــر إليهــم الشــركة المعنيــة.
صــرح  24٪آخــرون أن حصــة التوظيــف الخاصــة بهــم ألربــع مجموعــات مــن
األقليــات العرقيــة كانــت كاملــة ،بينمــا أعــرب  7٪عــن حاجتهــم المحــددة إلــى
موظفيــن أويغــور إلعطــاء الشــركة ســمعة طيبــة فــي الســوق نظــر ًا ألن
األويغــور يتــم اعتبارهــم غربــاء وجذابيــن .وطالــب  9٪بــأن تفــي األقليــات
العرقيــة بشــروط تقييديــة معينــة للتأهــل كمرشــحين ،وصــرح بعــض اصحــاب
العمــل بأنهــم لــن يفكــروا فــي أن يلتــزم المتقدمــون بالممارســات الغذائيــة
اإلســامية .قالــوا إنهــم ســيقبلون فقــط األقليــات التــي ال تصــوم وال تصلــي،
األمــر الــذي ال يســتثني األويغــور فحســب ،بــل يســتبعد أيض ـ ًا عرقيــة الهــوي
والعديــد مــن العرقيــات المســلمة األخــرى التــي تعيــش فــي الصيــن.
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فقــط  5٪مــن إعالنــات الوظائــف ذكــرت أن األقليــات
العرقيــة مقبولــة .احتــوت العديــد مــن الوظائــف الشــاغرة
علــى عبــارات تمييزيــة ،حيــث رفضــت إحــدى الشــركات
توظيــف األقليــات العرقيــة ذات المــزاج العنيــف ،وقبــول
أخــرى فقــط إذا لــم يكونــوا انتقائييــن ويمكنهــم فعــل
أشــياء مــن الناحيــة العمليــة.

وقالــت لصحيفــة بيليــن تايمــز :ســوف يهاجمــون دائمـ ًا األقليــات تحديــد ًا ،وعلــى
نحــو إســتراتيجي للغايــة ،وخاصــة األقليــات المســلمة .ســيقولون إن الحكومــة
قــد هيــأت الفرصــة المالءمــة لنــا .ســوف ينشــرون شــائعات ،قائليــن أنــه إذا
قتــل األويغــور أحــد أفــراد المجتمــع ،فلــن يذهبــوا إلــى الســجن .وجــود بيئــة
التواصــل اإلجتماعــي هــذه ،مــا رأيــك؟ بالطبــع ،ســوف تعتقــد “ ،أن األويغــور
هــم كثيــرو المتاعــب.

التمييز بتشجيع من الدولة

يــردد هنريــك سادازيفســكي ،باحــث كبيــر فــي مشــروع حقــوق اإلنســان لألويغور
ومقــره الواليــات المتحــدة ،مشــاعر األويغــور ،قائـ ً
ـا إن التمييــز فــي العمــل هــو
مجــرد جــزء مــن تجربــة األويغورالعنصريــة كل يــوم وأن الحكومــة الصينيــة
تســعى إلــى تصويــر األويغــور علــى أنهــم مــرض اجتماعــي وتهديــد أجنبــي.

تقــول نيــروال عالــم ،محللــة بيانــات مــن أصــل أويغــوري
تعيــش اآلن فــي الســويد ،إن التمييــز ضــد األقليــات
العرقيــة فــي الصيــن ينبــع مباشــرة مــن الحكومــة ويرتبــط
ببرنامــج التخفيــف مــن حــدة الفقــر فــي البــاد.
وقالــت لصحيفــة بيليــن تايمــز :تعمــل الدولــة دائمــ ًا
علــى إنشــاء دعايــة إلظهــار األقليــات العرقيــة علــى أنهــا
فوضويــة وكســولة أو أنهــا ســتظهر أننــا غيــر متعلميــن
ومتخلفيــن للغايــة .ســوف يجعلوننــا نبــدو صعبين للغاية،
مثــل فوضــى إضافيــة للمصنــع أو الشــركة .فــي كل مــرة
يقومــون فيهــا بالدعايــة لتقديــم التبتييــن أواألويغــور أو
شــعب يــي ،ســيجعلون األمــر يبــدو هكــذا ،بســبب جهــود
الحكومــة الصينيــة.
ال يتــم نشــر اللغــة التمييزيــة بشــكل روتينــي فقــط فــي
قوائــم الوظائــف عبــر اإلنترنــت فحســب ،ولكــن أيض ـ ًا فــي
الوثائــق الحكوميــة.
فــي وثيقــة حكوميــة صينيــة بعنــوان “حقــوق العمالــة
والعمــل فــي شــينجيانغ”  -والتــي نُشــرت العــام الماضــي
 وُ صــف األويغــور فــي تركســتان الشــرقية (شــينجيانغ)بأنهــم يتمتعــون بعقليــة عفــا عليهــا الزمــن؛ فــي حيــن
خلــص تقريــر صــادر عــن مركــز السياســة العالميــة إلــى
أن إلقــاء اللــوم علــى األقليــات العرقيــة بســبب الكســل
المتأصــل واإلفتقــار إلــى اإلنضبــاط فــي العمــل ،وحتــى
اإلفتقــار إلــى تقييــم العمــل هــو حجــر الزاويــة فــي دعايــة
الدولــة.
وفقــ ًا لعالــم ،تدفــع الحكومــة الصينيــة إعانــات وتقــدم
إعفــاءات ضريبيــة للشــركات المســتعدة لتوظيــف
األويغــور وأولئــك القادميــن مــن المناطــق الريفيــة فــي
إطــار سياســة التخفيــف مــن حــدة الفقــر.

الرابط الغربي
ال يمكــن ســرد قصــة التمييــز ضــد األويغــور فــي مــكان العمــل الصينــي دون
اإلعتــراف بكيفيــة تــورط العالمــات التجاريــة األمريكيــة واألوروبيــة بممارســات
العمــل القســري والتمييــز فــي الصيــن  -بمــا فــي ذلــك فولكــس فاجــن
ومرســيدس بنــز وكرافت-هاينــز وأديــداس وكــوكا كــوال ،وغيرهــا.
أحــد األمثلــة علــى ذلــك حــدث عندمــا نشــرت شــركة المــوارد البشــرية الصينيــة
(مقاطعــة النــكاو ســتار إلدارة المشــاريع) Lankao County Star Enterprise
 Managementمؤخــر ًا وظيفــة شــاغرة لعامــل مصنــع .ادعــت الشــركة أن
المصنــع أنتــج قطــع غيــار لســيارات بــي إم دبليــو وأودي ومرســيدس بنــز ،حيــث
حــدد مديــر شــؤون الموظفيــن بالشــركة أنــه “ال يتــم قبــول األقليــات العرقيــة
إال إذا وافقــوا عــدم إلتزامهــم بنظــام غذائــي دينــي.
تمتلــك كل مــن أودي ومرســيدس بنــز مرافــق إنتــاج ومبيعــات فــي وشــي
 .Wuxiعندمــا قامــت صحيفــة بيليــن تايمــز بســؤال أودي عــن اإلعــان ،قــال
متحــدث بإســم الشــركة :بنــاءً علــى المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا ،لــم نتمكــن
مــن تحديــد مــا إذا كان الكيــان المذكــور هــو مــورد رســمي لشــركة اودي .علــى أي
حــال ،نحــن نأخــذ هــذه المســألة علــى محمــل الجــد “ .قــال متحــدث بإســم شــركة
مرســيدس بنــز  Mercedes-Benz AGإن الشــركة لــم تكــن مدرجــة فــي قائمــة
المورديــن الخاصــة بهــا.
فــي النهايــة ،لــم يتبــق أمــام األويغــور فــي الصيــن ســوى خيــارات قليلــة فــي
ســوق العمــل .وكمــا تقــول نيــروال عالــم ينتهــي بــك األمــر بخيــار القتــال أو
التحمــل .غالبيــة األويغــور يتحملــون.

ترجمة /رضوى عادل

إذا كان بإمكانــك الحصــول علــى أفــراد مــن األويغــور فــي
المصنــع ،فبالطبــع كمالــك ســتفكر على الفــور ،لماذا يجب
أن أدفــع لهــم؟ يمكننــي الحصــول علــى اإلعانــة الحكوميــة
والســماح للحكومــة بوضــع عمــال فــي مصنعــي .ال أريــد
أن أقــول هــذا كخبيــر ،ولكــن بصفتــي أويغوريـ ًا ،يمكننــي أن
أخبــرك أن هــذه  ...تجــارة الرقيــق.
وهــي تعتقــد أيضــ ًا أن أصحــاب النفــوذ الذيــن توظفهــم
الدولــة وتدعمهــم ينشــرون شــائعات ومنشــورات
عنصريــة عــن األويغــور علــى اإلنترنــت.
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ما الذي تدين به الواليات المتحدة لألويغور
بقلم /نوري توركل وبيث فان شاك 16 ،يوليو 2021
خطة لوقف اإلبادة الجماعية في الصين
هنــاك كلمــة تصــف مــا يحــدث فــي تركســتان الشــرقية (تحتلهــا
الصيــن وتســميها شــينجيانغ) :هــي اإلبــادة الجماعيــة .حيــث اعتقلــت
الســلطات الصينيــة مالييــن األويغــور واألقليــات األخــرى كجــزء مــن
حملــة اإلضطهــاد والقضــاء علــى الثقافــة .أفــاد معتقلــون وســجناء
ســابقون أنهــم تعرضــوا للتعذيــب واإلغتصــاب والســخرة واإلجهاض
والتعقيــم القســري فــي مرافــق تديرهــا الدولــة .كمــا تــم فصــل مــا ال
يقــل عــن  800000طفــل عــن أســرهم.
أعلنــت إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن أن تصرفــات الحكومــة
الصينيــة ترقــى إلــى مســتوى اإلبــادة الجماعيــة .وقــد أيــد
الديمقراطيــون والجمهوريــون فــي مجلســي الكونجــرس هــذه
النتيجــة المروعــة ،كمــا فعلــت إدارة ترامــب .بصفتهــا طرفــ ًا فــي
إتفاقيــة اإلبــادة الجماعيــة ،يقــع علــى عاتــق الواليــات المتحــدة اآلن
التــزام قانونــي وأخالقــي بمحاولــة إنهــاء هــذه الفظائــع الجماعيــة.
لقــد أحــرزت إدارة بايــدن بالفعــل بعــض التقــدم الهــام .حيــث حشــدت
حلفاءهــا لفــرض عقوبــات محــددة مشــتركة علــى الجنــاة فــي شــهر
مــارس ،ثــم حصلــت علــى التــزام غيــر مســبوق مــن مجموعــة الســبعة
 G-7للتعامــل مــع العمالــة القســرية لألويغــور فــي سالســل التوريــد
العالميــة فــي شــهر يونيــو .ومــع ذلــك ،يجــب عمــل المزيــد.
بالنظــر إلــى التأثيــر اإلقتصــادي والسياســي العالمــي الــذي تتمتــع
بــه الصيــن ،مــن الســهل اإلفتــراض أن هنــاك القليــل مــن الوســائل
الفعالــة للتأثيــر علــى تعاملهــا مــع قضايــا حقــوق اإلنســان .ولكــن
هنــاك فــي الواقــع العديــد مــن األدوات تحــت تصــرف إدارة بايــدن
والتــي ســتفرض تكاليــف حقيقيــة علــى مرتكبــي هــذه الفظائــع وعناصر
التمكيــن لهــا .وســتضغط هــذه الخطــوات مجتمعــة علــى بكيــن
لعكــس مســارها ،وتقديــم المســاعدة اإلنســانية لشــعب األويغــور،
وضمــان عــدم مشــاركة الشــركات األمريكيــة فــي اإلنتهــاكات الجاريــة.
ومــن شــأن هــذه اإلجــراءات أن تؤكــد أيضـ ًا تعهــد بايــدن بوضــع حقــوق
اإلنســان فــي صميــم سياســته الخارجيــة وإرســال رســالة قويــة
مفادهــا أن الواليــات المتحــدة لــن تتســامح مــع الجهــود الراميــة إلــى
القضــاء علــى مجموعــة عرقيــة دينيــة بأكملهــا.
اإلبادة جماعية تنكشف
تبــرر الحكومــة الصينيــة سياســاتها فــي تركســتان الشــرقية مــن
خــال التأكيــد علــى أنهــا مهــددة بمــا تســميه “قــوى الشــر الثــاث”

الشرطة شبه العسكرية في أورومتشي ،تركستان
الشرقية ،يوليو  ،2009ديفيد جراي  /رويترز
– “اإلنفصاليــة” و”اإلرهــاب” و”التطــرف” .تــم بنــاء هــذا الخطــاب
الدعائــي إلخفــاء حقيقــة أن الحــزب الشــيوعي الصينــي ( )CCPال يمكــن
أن يتســامح مــع أي ثقافــة تتدخــل فــي الطاعــة العميــاء للدولــة.
لهــذا الســبب كانــت دائمــ ًا معاديــة لألويغــور ،وهــم شــعب مســلم
ـكال معتـ ً
يمــارس شـ ً
ـدال مــن اإلســام الســني ويتحــدث أفرادهــا لغــة
تركيــة مماثلــة لألوزبكيــة أوالتركيــة .يــرى الحــزب الشــيوعي الصينــي
أن ممارســات األويغــور الدينيــة النابضــة بالحيــاة ،وثقافتهــم الفريــدة،
وفخرهــم العرقــي بإعتبارهــا عالمــات علــى عــدم الــوالء ،ومصــادر
لإلضطرابــات فــي المســتقبل ،وتهديــدات للوحــدة الوطنيــة.
علــى الرغــم مــن مواجهــة األويغــور للقمــع السياســي منــذ احتــال
مــاو تســي تونــغ لوطنهــم ألول مــرة فــي عــام  ،1949فقــد تصاعــدت
الحملــة ضدهــم بشــكل كبيــر خــال العقــد الماضــي .كمــا كشــفت
الوثائــق المســربة ،حيــث أطلــق الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي عــام
 2014مــا يســمى بحملــة الضربــة القويــة ضــد اإلرهــاب العنيــف،
والتــي أضفــت الطابــع المؤسســي علــى القيــود المفروضــة علــى
الحريــات المدنيــة لألويغــور وأســفرت عــن اآلالف مــن حــاالت اإلختفــاء
القســري .ثــم أطلقــت العنــان لمجموعــة وحشــية مــن إجــراءات إزالــة
التطــرف فــي أوائــل عــام  ،2017والتــي تضمنــت اإلحتجــاز الجماعــي
لألويغــور والقــازاق وغيرهــم مــن الشــعوب المســلمة الناطقــة
بالتركيــة فــي معســكرات محصنــة بشــكل صناعــي .كان األفــراد الذيــن
يقومــون بالممارســات الدينيــة  -مثــل إطــاق اللحيــة أو اإلمتنــاع عــن
شــرب الكحــول أو إرتــداء الحجــاب  -هــم المســتهدفون ً
أوال .وغالبــ ًا
مــا يُعتقــل أولئــك الذيــن أنجبــوا عــدد كبيــرا مــن األطفــال ،أو يعرفــون
شــخص ًا ســافر إلــى الخــارج ،أو كتبــوا أو تحدثــوا عــن التقاليــد الدينيــة
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والثقافيــة لألويغــور.
وقــد نفــت الصيــن فــي البدايــة وجــود المعســكرات .ثــم وصفتهــا
فيمــا بعــد بأنهــا معســكرات “إلعــادة تعليــم” األشــخاص المعرضيــن
للتطــرف ولتوفيــر “تدريــب مهنــي” للعاطليــن عــن العمــل .لقــد ســارع
المســؤولون الصينيــون إلــى توجيــه مزاعــم فظيعــة أكثــر مــن أي وقــت
مضــى مــع تزايــد اإلنتقــادات الدوليــة للمعســكرات :قالــوا إن الحكومة
تهــدف إلــى تحويــل األويغــور إلــى بشــر “طبيعييــن” ،وأن األويغــور هــم
أســعد مســلمين فــي العالــم ،وأن النســاء األويغوريــات تحــررن مــن
كونهــن آالت صنــع األطفــال.
ووفقـ ًا للكتــاب األبيــض الصــادر عــن الحكومــة الصينيــة ،فقــد تعــرض
مــا ال يقــل عــن  1.3مليــون مــن األويغــور وآخريــن إلرســال معســكرات
االعتقــال المســمى بمراكــز “إعــادة تعليــم” منــذ عــام  .2015وفــي
الوقــت نفســه ،تــم وضــع أطفــال هــؤالء المعتقليــن فــي مــدارس
داخليــة تديرهــا الدولــة حيــث تــم تلقينهــم مبــادئ مؤيــدة للحــزب
الشــيوعي الصينــي .دعايــة ويعاقبــون علــى التحــدث بــأي كلمــة بلغــة
األويغــور.
تمتــد آثــار هــذه اإلبــادة الجماعيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن تركســتان
الشــرقية .حيــث اســتخدمت الســلطات الصينيــة األويغــور لصقــل
ً
تدخــا فــي العالــم .يجمــع الحــزب
بعــض تقنيــات المراقبــة األكثــر
الشــيوعي الصينــي البيانــات البيومتريــة لألويغــور بشــكل منهجــي مــن
خــال الفحــوص الطبيــة وطلبــات جــوازات الســفر ونقــاط التفتيــش
التابعــة للشــرطة .يتــم بعــد ذلــك إدخــال المعلومــات فــي نظــام آلــي
يمكنــه اإلبــاغ عــن األفــراد الذيــن ينحرفــون بــأي شــكل مــن األشــكال
عــن الســلوك الــذي تجيــزه الحكومــة ،ويخضعــون للتحقيــق واإلحتجــاز
المحتمــل .قامــت الصيــن اآلن بتصديــر هــذه التكنولوجيا اإلســتبدادية
إلــى أكثــر مــن  80دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بمــا فــي ذلــك فنزويــا
وزيمبابــوي.
إن مصــادر العمالــة القســرية فــي المعســكرات كانــت ســبب ًا فــي
إصابــة سالســل التوريــد العالميــة بوصمــة العبوديــة الرهيبــة .وفق ـ ًا
لمعهــد السياســة اإلســتراتيجية األســترالي ،واللجنــة التنفيذيــة
للكونجــرس األمريكــي بشــأن الصيــن ،والتقاريــر الــواردة فــي صحيفــة
وول ســتريت جورنــال ،فــإن أكثــر مــن  80عالمــة تجاريــة عالميــة  -بمــا
فــي ذلــك األســماء التــي نســتخدمها فــي المنــزل مثــل  Nikeو  Gapو
 Hugo Bossو  Volkswagenو  Heinzو  - Campbell Soupحصلوا على
ســلعهم مــن الشــركات المصنعــة الصينيــة التــي يُشــتبه تورطهــا
فــي اإلتجــار بالبشــر .مارســت الشــركات ،إلــى جانــب غرفــة التجــارة
األمريكيــة ،ضغوطــ ًا ضــد التشــريعات فــي الواليــات المتحــدة التــي
تحظــر هــذه الممارســات .تدعــي هــذه الشــركات أنهــا نشــرت مدققيــن
خارجييــن للتحقــق مــن أن سالســل التوريــد الخاصــة بهــم خاليــة مــن
العمــل القســري .ومــع ذلــك ،فقــد رفــض المدققــون المســتقلون
الرئيســيون العمــل فــي تركســتان الشــرقية ،مشــيرين إلــى انتشــار
العمــل القســري وعــدم قدرتهــم علــى إجــراء عمليات تفتيــش حقيقية
فــي ظــل المراقبــة والقيــود المنتشــرة فــي كل مــكان.

فــي تفضيــل التقاعــس عــن العمــل .تتمتــع الواليــات المتحــدة ،بحكــم
وزنهــا اإلقتصــادي والدبلوماســي ،بوضــع فريــد يمكنهــا مــن حشــد
العمــل العالمــي لفــرض تكاليــف علــى الصيــن لتجاهلهــا للمعاييــر
الدوليــة.
لقــد تعهــدت إدارة بايــدن بالفعــل بمحاســبة الصيــن علــى هــذه
الكارثــة المســتمرة لحقــوق اإلنســان .تــم تحديــد لهجــة نهــج اإلدارة
خــال جلســة االســتماع التــي عقدهــا أنطونــي بلينكيــن ،والتــي أيــد
فيهــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي الجديــد قــرار ســلفه مايــك بومبيــو،
بــأن الحكومــة الصينيــة ترتكــب إبــادة جماعيــة .بعــد فتــرة وجيــزة مــن
أداء بلينكيــن اليميــن الدســتورية ،فرضــت الواليــات المتحــدة وكنــدا
والمملكــة المتحــدة واإلتحــاد األوروبــي عقوبــات منســقة ضــد العديــد
مــن المســؤولين والكيانــات المســؤولة عــن ارتــكاب أعمــال اإلبــادة
الجماعيــة ضــد شــعب األويغــور .تمثــل هــذه العقوبــات األوروبيــة
األولــى ضــد بكيــن منــذ فــرض حظــر األســلحة رد ًا علــى مذبحــة ميــدان
تيانانمــن عــام .1989
إن إدارة بايــدن اآلن فــي وضــع يمكنهــا مــن تصعيــد الضغــوط علــى
الصيــن .يجــب أن تبــدأ فــي بــذل جهــود دبلوماســية إضافيــة لحشــد
الدعــم مــن حلفــاء الواليــات المتحــدة وشــركائها ،وتعزيــز اســتجابتها
اإلنســانية ،وتنفيــذ عقوبــات إضافيــة وفــرض قيــود علــى التأشــيرات،
وأن تتصــدر الجهــود الراميــة إلــى ضمــان أن المنتجــات المصنوعــة من
العمــل القســري ال تصيــب الواليــات المتحــدة واألســواق العالميــة.
لتنســيق هــذه الجهــود ،يجــب تعييــن مبعــوث رفيــع المســتوى داخــل
مجلــس األمــن القومــي أو وزارة الخارجيــة.
مساءلة بكين
علــى الصعيــد الدبلوماســي ،يجــب علــى بلينكيــن أن يطلــب علــى الفــور
زيــارة تركســتان الشــرقية .إن هــذه الخطــوة مــن شــأنها أن تحمــل
أهميــة رمزيــة وإســتراتيجية ،مــن حيــث زيــارة تاريخيــة يقــوم بهــا
دبلوماســي أمريكــي كبيــر مــن شــأنها أن تســلط الضــوء علــى الجرائــم
الدوليــة التــي ترتكبهــا الحكومــة الصينيــة ،وتثبــت التــزام الحكومــة
األمريكيــة بتحســين حيــاة األويغــور ،وتضــع األســاس لمزيــد مــن
التنســيق الدولــي .مثــل هــذه الرحلــة ســتبعث أيضــ ًا برســالة إلــى
الــدول المجــاورة وتركيــا مفادهــا أنــه يجــب عليهــا توفيــر مــاذ آمــن
لالجئيــن والمهاجريــن األويغــور علــى الرغــم مــن الضغــط الصينــي
المكثــف لترحيــل هــؤالء المواطنيــن قســر ًا.

علــى الرغــم مــن أن األدلــة علــى هــذه الجرائــم ضــد اإلنســانية ال
جــدال فيــه  ،إال أن اســتجابة المجتمــع الدولــي كانــت هزيلــة .تســتمر
العديــد مــن الحكومــات ،غيــر الراغبــة فــي المجازفــة بعــداوة بكيــن،

23

العدد الرابع واألربعون  -أغسطس 2021 -

يجــب علــى إدارة بايــدن تشــكيل ائتــاف لطلــب عقد جلســة إســتثنائية
لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،وهو الهيئــة الدولية
المكلفــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان ،للتصــدي لجرائــم الصيــن .رفضــت
الصيــن طلبــات األمــم المتحــدة للوصــول غيــر المقيــد إلــى تركســتان
الشــرقية لمــدة ثــاث ســنوات .لقــد حــان الوقــت لألمــم المتحــدة لبــدء
تحقيــق رســمي  -كمــا فعلــت مــع ســوريا وميانمــار  -للبنــاء علــى األدلــة
الوفيــرة المتاحــة بالفعــل .حتــى عندمــا ترفــض الصيــن بشــكل حتمــي
الوصــول ،يمكــن فعــل الكثيــر مــن خــارج البــاد بإســتخدام تقنيــات
التحقيــق مفتوحــة المصــدر ومنصــات التكنولوجيــا الجديــدة.
يمكــن لـــ بلينكــن أيضــ ًا تنظيــم مؤتمــر قمــة “أصدقــاء األويغــور”
لبنــاء الدعــم بيــن حلفــاء الواليــات المتحــدة والموقعيــن علــى
إتفاقيــة اإلبــادة الجماعيــة .وفــي هــذه القمــة ،يمكــن للــدول تنســيق
اســتجاباتها لإلبــادة الجماعيــة المســتمرة ،ال ســيما عندمــا يتعلــق
األمــر بالمســاعدات اإلنســانية وتوثيــق حقــوق اإلنســان والقيــود
التجاريــة .كمــا يمكــن أن يلفــت اإلنتبــاه بشــكل أكبــر لإلنتهــاكات
الجاريــة .يجــب علــى الواليــات المتحــدة بشــكل خــاص أن تشــجع
الــدول ذات األغلبيــة المســلمة  -التــي التزمــت الصمــت بشــكل واضــح
بشــأن إضطهــاد الصيــن لألويغــور  -للتحــدث علن ـ ًا ضــد جرائــم بكيــن.
كمــا يجــب أن تهــدف سياســة الواليــات المتحــدة تجــاه الصيــن أيضـ ًا
إلــى تخفيــف المحنــة اإلنســانية التــي يواجههــا شــعب األويغــور .يجــب
علــى حكومــة الواليــات المتحــدة قبــول األويغورعلــى أنهــم مؤهلــون
للحصــول علــى وضــع “ ”P-2لتســريع طلبــات إعــادة توطيــن الالجئيــن.
يجــب منــح األويغــور الموجوديــن بالفعــل فــي الواليــات المتحــدة
وضــع الحمايــة المؤقتــة ،ممــا ســيمكنهم مــن البقــاء والعمــل
بشــكل قانونــي فــي الواليــات المتحــدة حيــث يســتحيل عليهــم العــودة
إلــى ديارهــم.
وتمشــي ًا مــع قانــون سياســة حقــوق اإلنســان لألويغــور ،وهــو
قانــون صــدر فــي عــام  2020بهــدف تنســيق اإلجــراءات الفيدراليــة
بشــأن اإلنتهــاكات فــي تركســتان الشــرقية ،يجــب علــى إدارة بايــدن
مطالبــة الصيــن بإطــاق ســراح أفــراد أســر األمريكييــن األويغــور مــن
المعســكرات .كمــا ينبغــي أن تصــر علــى أن تكــف بكيــن عــن مضايقــة
وســجن مــن لديهــم أقــارب يعملــون فــي كيانــات مرتبطــة بالحكومــة
األمريكيــة .علــى ســبيل المثــال ،أكثــر مــن نصــف مراســلي األويغــور
العامليــن فــي إذاعــة آســيا الحــرة الممولــة مــن الكونجــرس ،فقــدوا
أفــراد عائالتهــم فــي المعســكرات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب علــى
الواليــات المتحــدة أن تضمــن إعــادة التأهيــل النفســي واإلجتماعــي
داخــل مجتمعــات الشــتات لمعالجــة الصدمــات النفســية التــي
عانــى منهــا األويغــور الذيــن نجــوا مــن اإلختفــاء القســري واإلعتقــال
واإلضطهــاد أو شــهدوا مثــل هــذه الهجمــات علــى أحبائهــم.
ولمواجهــة الجهــود التــي تبذلهــا الصيــن لمحــو ثقافــة األويغــور ،يجــب
علــى واشــنطن دعــم المؤسســات الثقافيــة والدينيــة األويغوريــة فــي
الشــتات.

كاملــة عــن الجنــاة لوضــع األســاس إلجــراءات إضافيــة لمحاســبتهم،
بمــا فــي ذلــك القضايــا الجنائيــة المحتملــة.
علــى الرغــم مــن أن بعــض المســؤولين الصينييــن ســيظلون حتم ـ ًا
بعيــد ًا عــن متنــاول القانــون ،إال أن آخريــن قــد يندرجــون ضمــن نطــاق
إختصــاص المحاكــم األمريكيــة أو المحاكــم األجنبيــة أو المحاكــم
ً
فمثــا يمنــح قانــون اإلبــادة الجماعيــة فــي الواليــات
الدوليــة.
المتحــدة ،المحاكــم األمريكيــة واليــة قضائيــة خــارج اإلقليــم بشــأن
اإلبــادة الجماعيــة إذا كان الجانــي موجــود ًا فــي الواليــات المتحــدة.
لهــذا الســبب ،يجــب علــى الحكومــة األمريكيــة أن تفهــم بشــكل
أفضــل خلفيــات المســؤولين الصينييــن الذيــن يســيرون علــى
األراضــي األمريكيــة ،وكذلــك رجــال األعمــال والشــركات التــي تســهل
اإلبــادة الجماعيــة لألويغــور عــن طريــق اســتيراد المنتجــات المصنعــة
بالعمــل القســري.
علــى الرغــم مــن أن مكتــب المدعــي العــام فــي المحكمــة الجنائيــة
الدوليــة قــال إنــه يفتقــر إلــى الواليــة القضائيــة الكافيــة لفتــح تحقيــق
فــي اإلنتهــاكات التــي ترتكبهــا الصيــن ،ال يــزال بإمــكان الهيئــات
الدوليــة األخــرى محاســبة بكيــن .وقــد صدقــت الصيــن علــى العديــد
مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي تحتفــظ بهيئــات خبــراء تتمتــع
بصالحيــة التعليــق علــى انتهاكات شــروطها .وتشــمل هذه اإلتفاقية
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة؛
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة .نظــر ًا ألن الواليــات المتحــدة طــرف أيضــ ًا فــي
اإلتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري،
فيمكنهــا بــل ويجــب عليهــا تقديــم شــكوى رســمية ضــد الصيــن وأن
تشــجع لجنــة تلــك اإلتفاقيــة علــى تفعيــل “ اإلجــراءات العاجلــة”،
والتــي مــن شــأنها تمكنهــا مــن إجــراء تحقيــق مســتقل لتوثيــق
إنتهــاكات المعاهــدة.
ممارسة الضغط اإلقتصادي
يجــب توســيع العقوبــات األمريكيــة لتشــمل المهندســين
الرئيســيين لسياســة الصيــن فــي تركســتان الشــرقية ،وكذلــك
أولئــك الذيــن ينفذونهــا علــى األرض .مــن المؤكــد أنــه ليــس مرجحـ ًا أن

ويجــب تعزيــز هــذه الجهــود الدبلوماســية مــن خــال التوثيــق الدقيــق
إلنتهــاكات الحكومــة الصينيــة  -وهــي الجهــود التــي يتطلبهــا القانــون
بموجــب قانــون سياســة حقــوق اإلنســان لألويغــور ولكنهــا تأخــرت
شــهور ًا اآلن .يجــب علــى اإلدارة أن تتحــرك بســرعة لتجميــع ملفــات
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يســافر البعــض منهــم دولي ـ ًا أو يحتفــظ بأمــوال فــي متنــاول النظــام
المصرفــي للواليــات المتحــدة .ومــع ذلــك ،فــإن مجــرد المعاقبــة
عليهــا مــن قبــل الواليــات المتحــدة يبعــث برســالة قويــة فهــو يقــوم
بتســمية الجنــاة ويخجلهــم حتــى ال يتمتعــوا بإمتيــاز إخفــاء هويتهــم،
ويعــزل المعتديــن حتــى ال يتمكنــوا مــن تمويــل أو اإلســتفادة مــن
أعمــال النهــب التــي يقومــون بهــا ،ويعبــر عــن التضامــن مــع الضحايــا
والناجيــن.
ً
عامــا رئيســي ًا إلغــاق الصناعــات
إن العقوبــات المنســقة تشــكل
التــي تجنــي األربــاح مــن خــال اســتغالل العمالــة القســرية لألويغــور.
علــى ســبيل المثــال ،تعتمــد سلســلة إمــدادات الطاقــة الشمســية
بأكملهــا تقريبــ ًا ،علــى مــواد مســتمدة مــن تركســتان الشــرقية،
تقــوم الشــركات الصينيــة المتورطــة فــي هــذه اإلنتهــاكات بإنتاجهــا.
اتخــذ البيــت األبيــض خطــوة مهمــة فــي أواخــر شــهر يونيــو عندمــا
قــام بحظــر منتجــات الطاقــة الشمســية التــي تصنعهــا شــركة
صينيــة تعمــل فــي العمــل القســري الــذي تنظمــه الدولــة مــن دخــول
الواليــات المتحــدة وشــددت القيــود علــى قــدرة الشــركات األمريكيــة
علــى التصديــر إلــى خمــس شــركات مقرهــا تركســتان الشــرقية.
توضــح هــذه التحــركات للقطــاع الخــاص أن هنــاك مخاطــر تنظيميــة
كبيــرة مرتبطــة بإســتمرار المصــدر مــن أو إلــى الشــركات الصينيــة.
يجــب عليهــم أيضـ ًا حــث الحكومــة األمريكيــة علــى وضــع إســتراتيجية
لتحقيــق أجندتهــا الخضــراء دون تأميــن إنتهــاكات حقــوق اإلنســان.
وقــد أدلــت الممثلــة التجاريــة األمريكيــة كاثريــن تــاي بشــهادتها
خــال جلســة تأكيــد تعيينهــا ،ربمــا يكــون إســتخدام الســخرة هــو
المثــال األكثــر قســوة علــى الســباق نحــو القــاع فــي التجــارة العالميــة.
تــم تصميــم تدابيــر لمنــع بعــض المنتجــات مــن دخــول الواليــات
المتحــدة لــردع الفظائــع مثــل تلــك التــي تتكشــف فــي تركســتان
الشــرقية وضمــان أن الشــركات األمريكيــة ليســت ممـ ً
ـوال لإلســتعباد
واإلســتبداد فــي الخــارج .يتعيــن علــى إدارة بايــدن اآلن مضاعفــة تنفيــذ
سياســاتها الحاليــة ودعــم قوانيــن جديــدة لضمــان عــدم مشــاركة
الشــركات األمريكيــة فــي الجرائــم التــي تُرتكــب ضــد األويغــور.
ومــن بيــن الخطــوات الرئيســية فــي وضــع ضمانــات أكبــر هــي إقــرار
قانــون لمنــع العمــل القســري لألويغــور ،والــذي يُجــرى النظــر فيــه
فــي الكونجــرس .ومــن شــأن هــذا القانــون أن يؤســس افتراض ـ ًا ،فــي
حالــة عــدم وجــود شــهادة مــن الجمــارك وحمايــة الحــدود فــي الواليــات
المتحــدة  ،بــأن جميــع الســلع المنتجــة فــي تركســتان الشــرقية
مصنوعــة مــن العمــل القســري .وسيتوســع ليشــمل أســاليب
اإلنفــاذ الجزئــي التــي تركــز علــى منتجــات ومورديــن محدديــن.
يجــب علــى الكونجــرس أيضــ ًا ضمــان عــدم إســتفادة أي أمريكــي
مــن بنــاء الســجن الرقمــي المفتــوح فــي الهــواء الطلــق الــذي يجتــاح
تركســتان الشــرقية .يجــب علــى المشــرعين منــع األشــخاص
األمريكييــن مــن اإلحتفــاظ بأســهم فــي شــركات التكنولوجيــا الصينيــة
التــي تنفــذ شــبكة مراقبــة تركســتان الشــرقية ،بمــا فــي ذلــك أولئــك
الذيــن يقدمــون خدمــات الــذكاء اإلصطناعــي والتعــرف علــى الوجــه.
إن العديــد مــن شــركات التكنولوجيــا الصينيــة المتداولــة علنـ ًا مدرجــة
فــي مؤشــرات األســواق الناشــئة التــي تحتفــظ بهــا صناديــق التقاعــد
العامــة ،والهبــات الجامعيــة ،وخطــط التقاعــد الفرديــة ،وحافظــات

اإلســتثمار .حــان الوقــت إلســتبعاد هــذه الشــركات مــن أســواق رأس
المــال األمريكيــة.
وأخيــر ًا ،تمثــل دورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية لعــام  ،2022المقــرر
عقدهــا فــي بكيــن ،نقطــة تأثيــر فريــدة وقويــة علــى الصيــن .فــي عــام
 ، 2008عندمــا اســتضافت الصيــن دورة األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة
 ،انتهكــت الحكومــة الوعــود الصريحــة بإحتــرام حريــة الصحافــة
والســماح بالتجمــع الســلمي خــال األلعــاب .وبـ ً
ـدال مــن ذلــك ،فقــد
تورطــت فــي إنتهــاكات متفشــية لحقــوق اإلنســان ،وطــردت الســكان
بالقــوة إلفســاح المجــال أمــام مشــاريع البنــاء وتشــديد ســيطرتها
علــى التحــدث والتجمــع .فــي ذلــك الوقــت ،ظــل العالــم صامت ـ ًا .حتــى
أن الرئيــس األمريكــي جــورج دبليــو بــوش حضــر حفــل اإلفتتــاح .يجــب
أال يُســمح للتاريــخ أن يعيــد نفســه.
قامــت الحكومــة الصينيــة مــن خــال افعالهــا الخاصــة ،بتحويــل
أولمبيــاد بكيــن إلــى اســتفتاء علــى اإلبــادة الجماعية لألويغــور .وينبغي
أال يتوقــع مــن رياضيــي العالــم أن يتنافســوا علــى خلفيــة معســكرات
اإلعتقــال .يجــب علــى واشــنطن والحكومــات المتشــابهة فــي التفكيــر
تنظيــم مقاطعــة دبلوماســية لألولمبيــاد علــى األقــل .إذا لــم يتحســن
الوضــع فــي تركســتان الشــرقية ،يجــب أن يجــد هــذا التحالــف طريقــة
لنقــل الحــدث .مثــل هــذه الخطــوات مــن شــأنها أن تقلــل مــن روايــة
الحكومــة الصينيــة بــأن وضعهــا كمضيــف لألولمبيــاد يــدل علــى أنهــا
دولــة تحتــرم القانــون وتتمتــع بإعجــاب العالــم.
إفعل الصواب
ال ينبغــي ألحــد أن يتوهــم أنــه ســيكون مــن الســهل تغييــر ســلوك
الحكومــة الصينيــة فــي تركســتان الشــرقية .وليــس مرجحـ ًا أن تعتــرف
بكيــن بأنهــا تشــعر بحــرارة الضغــوط الدوليــة أو تغيــر سياســاتها
تجــاه األويغــور .لكــن هــذا ال يعنــي أن كل الجهــود تذهــب ســدى ،إذا
تــم تنســيق رد قــوي للواليــات المتحــدة مــع اآلخريــن علــى نحــو ســليم
فــي المجتمــع الدولــي ،فــإن ذلــك يســاعد فــي تخفيــف المعانــاة
العميقــة لمالييــن األويغــور ،وســيلحق ضــرر ًا كبيــر ًا فــي أربــاح الصيــن،
ويكفــل عــدم قيــام الواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا بتأميــن حملــة اإلبــادة
الجماعيــة التــي يرتكبهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي.
ومــن شــأنه أن يبعــث برســالة مفادهــا أن العالــم مســتعد لفــرض
عقوبــات ملموســة علــى أولئــك الذيــن ســيحاولون القضــاء علــى
مجموعــة عرقيــة دينيــة بأكملهــا .لقــد فعلــت الواليــات المتحــدة
الصــواب عندمــا وصفــت الفظائــع المروعــة ضــد األويغــور بأنهــا إبــادة
جماعيــة.
واآلن يجــب علــى إدارة بايــدن تنظيــم إســتجابة دوليــة ذات مغــزى.
فشــعب األويغــور ال يســتحق أقــل مــن ذلــك.
ترجمة /رضوى عادل
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الصين تحشد الدعم عبر سفراء الدول اإلسالمية
لإلبادة الجماعية لألويغور
شوهرت هوشور2021 /8 /19 ،
تقــوم الدعايــة الصينيــة بحشــد الســفراء األجانــب للتقليــل مــن
مأســاة تركســتان الشــرقية
ً
بــدال مــن
وصلــت مؤخــر ًا جهــود الدعايــة الصينيــة إلظهــار اإلزدهــار
الســجون ومعســكرات العمــل المروعــة فــي تركســتان الشــرقية
إلــى مســتوى جديــد ،كمــا ظهــر فــي مقابلــة مــع ثالثــة ســفراء أجانــب
تهــدف إلــى رفــض إدعــاءات إنتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة.
صرحــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أنــه خــال الســنوات األخيــرة ،قــام
أكثــر مــن  1200دبلوماســي وصحفــي ورجــل ديــن مــن أكثــر مــن 100
دولــة بزيــارة إلــى تركســتان الشــرقية.
يتحدث سفراء فلسطين وباكستان وسوريا

وقالــت المتحدثــة بإســم وزارة الخارجيــة الصينيــة هــوا تشــونينغ:
“لقــد رأوا المنطقــة بأعينهــم ،وأدركــوا أن مــا شــاهدوه مختلــف عــن
بعــض تقاريــر وســائل اإلعــام الغربيــة”.

في البرنامج التلفزيوني الصيني “ CGTNذا بوينت”.
لقطة من قناة سي جي تي إن على اليوتيوب.

السفراء السعداء
فــي أواخــر أبريــل  ،2021نشــرت الحكومــة الصينيــة مقابلــة مــع
ســفراء فلســطين وباكســتان وســوريا باللغــة اإلنجليزيــة علــى موقــع
عالقــات عامــة ســيء الســمعة .كان الهــدف هــو نشــر الدعايــة فــي
العالــم الغربــي ،وأصبــح األمــر واضحــ ًا بعــد بــدء المقابلــة مباشــرة.

الفلســطيني فــي الصيــن إعجابــه أيضــ ًا بـــ “التطــور” الــذي شــهدته
منطقــة األويغــور ،ممــا شــكل صدمــة لمراقبــي األويغــور .وقــال
المهــداوي“ :ال ينبغــي للمــرء أن يعتقــد أن الدبلوماســيين ســاذجون
بحيــث يمكــن مناورتهــم ألخــذ وشــراء أي شــيء” ،مضيفــ ًا أن
“الدبلوماســيين ليســوا جــزء ًا مــن مؤامــرة مــن شــأنها أن تبــرر شــيئ ًا
ضــد مــا رأوه”.

كانــت إشــارة مصطفــى إلــى مختلــف الخصــوم للرئيــس الســوري
بشــار األســد الــذي يحكــم البــاد بقبضــة حديديــة منــذ عــام  .2000بيــن
عامــي  2014و  ،2019كانــت األراضــي الســورية تحــت تهديــد عســكري
مســتمر مــن قبــل تنظيــم الدولــة اإلســامية.

فــي هــذا البيــان ،اعتــرف المهــداوي بأنــه يقبــل روايــة الصيــن دون
تحفــظ .فــي الواقــع ،تشــترك الحكومتــان الفلســطينية والصينيــة
فــي عــدو مماثــل ،والخصــم هــي الحكومــة األمريكيــة .تدعــي الصيــن
منــذ فتــرة طويلــة بــأن دعــم الواليــات المتحــدة لقضيــة األويغــور
موجــه لتقويــض تحــول الصيــن إلــى قــوة إقتصاديــة عالميــة عظمــى.
وقــد تبنــت الحكومــة الفلســطينية الموقــف الصينــي مــن تركســتان
الشــرقية ربمــا رد ًا علــى الدعــم األمريكــي إلســرائيل فــي الصــراع
طويــل األمــد فــي فلســطين.

وقــال الســفير الســوري عمــاد مصطفــى خــال المقابلــة بعــد زيــارة
للمنطقــة “نحــن نتفهــم تمام ـ ًا ألن لدينــا نفــس المشــكلة”.

ووصــف ســفير باكســتان لــدى الصيــن ،معيــن الحــق ،هــذه الرحلــة
بأنهــا “تجربــة العمــر” ،وأثنــى علــى البنيــة التحتيــة للمنطقــة  -بمــا فــي
ذلــك معســكرات اإلعتقــال  -بأنهــا “تنميــة تركــز علــى النــاس”.
تحتــاج الصيــن بشــكل عاجــل إلــى المــوارد الطبيعيــة لشــينجيانغ
(تركســتان الشــرقية كمــا يفضــل األويغــور تســمية المنطقــة)،
لجعــل الحلــم اإلقتصــادي الصينــي حقيقــة واقعــة ،فقــد تلقــت
باكســتان إســتثمارات صينيــة إلطعــام ســكانها وبنــاء قــوة عســكرية
قويــة ضــد عدوهــا طويــل األمــد ،الهنــد .أبــدى فريــز مهــداوي ،الســفير

ذهــب المهــداوي إلــى حــد قولــه إنــه يعتقــد أن مشــكلة األويغــور
ليســت قضيــة إنســانية بــل هــي مســألة جيوسياســية “أنشــأتها
الواليــات المتحــدة” ،والتــي تهــدف إلــى إعاقــة صعــود الصيــن
العالمــي.
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ما هي الحُ جة الوحيدة
بإســتخدام منطــق النفــاق ،تشــير الصيــن وداعموهــا دائمــ ًا إلــى
عمليــات اإلبــادة الجماعيــة فــي أمريــكا وأســتراليا وأفريقيــا التــي
نُ ِّفــذت منــذ عقــود وقــرون.
ومــع ذلــك ،فــإن صــراع األويغــور هــو صــراع حقيقــي وموثــق باألدلــة
والتقاريــر .أثبتــت صــور األقمــار الصناعيــة أنــه يتــم إحتجــاز النــاس
فــي حوالــي  380معســكر ًا ومركــز احتجــاز وســجن ًا رغم ـ ًا عنهــم ودون
محاكمــة عادلــة.
فــي الــدورة الســابعة وأربعــون لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم المتحــدة ،أيــدت  65دولــة الصيــن فيمــا يتعلــق بوضــع األويغــور،
بينمــا انتقــدت  44دولــة غربيــة الصيــن إلنتهاكهــا حقــوق اإلنســان
فــي منطقــة األويغــور ،واتهــم بعــض الــدول الصيــن بإرتــكاب إبــادة
جماعيــة لألويغــور.
ومــن المفارقــات أن معظــم الــدول التــي تدعــم السياســة الصينيــة
فــي تركســتان الشــرقية هــي دول إســامية التــي تشــترك مــع
األويغــور فــي العقيــدة.
األصوات المحلية ترد على السفراء
قامــت فاطمــة غــول غــام  ،وهــي أويغوريــة فقــدت إبنهــا فــي أحداث 5
يوليــو  2009فــي أورومتشــي ،بوصــف محنتهــا أثنــاء البحــث عــن ابنهــا
فــي مقابلــة مــع إذاعــة آســيا الحــرة “األمهــات الســوريات أســعد منــي،
يمكنهــم البــكاء عندمــا يمــوت طفلهــم .األمهــات الفلســطينيات
محظوظــات .إذا بكــوا يأتــي اآلالف مــن الصحفييــن لتصويرهــم وإجــراء
مقابــات معهــم .إذا تــم اختطــاف وقتــل اآلالف مــن أطفالنــا ،فلــن

يأتــي إلينــا صحفيــون .يمكــن لألطفــال الفلســطينيين والســوريين
إلقــاء الحجــارة علــى عدوهــم ،وفــي أســوأ األحــوال ســيموتون علــى
الفــور برصاصــة أو قنبلــة ،لكــن لــن يتــم ســرقة أعضائهــم أو إجبارهــم
علــى العمــل حتــى المــوت والعثــور علــى جثتهــم”.
قالــت الناشــطة األويغوريــة البــارزة ربيعــة قديــر ،وهــي الرئيســة
الســابقة لمؤتمــر األويغــور العالمــي ،فــي مقابلــة إن الصيــن تنفــذ
“إبــادة جماعيــة بطيئــة مــن خــال معســكرات اإلعتقــال والتعقيــم
والعمــل الجبــري .تحتــاج الصيــن إلــى وقــت لتحقيــق هــذا الهــدف.
لذلــك ،كانــوا ينكــرون بإســتمرار وجــود معســكرات إعتقــال ثــم
يزعمــون أنهــا معســكرات مهنيــة ،ويكذبــون قائليــن( :المتدربــون
تخرجــوا بالفعــل) .واســتمر هــذا لمــدة خمــس ســنوات”.
طلبــت ربيعــة قديــر مــن المجتمــع الدولــي فــي المقابلــة عــدم توقــع
موافقــة الصيــن علــى التحقيــق المحايــد أو األمــل فــي تحقيــق أي نتائــج
ناجحــة ،وبـ ً
ـدال مــن ذلــك ،اتخــاذ قــرارات وتشــريعات بنــاءً علــى الحقائــق
القائمــة”.
وفــي مقــال ُصــدر مؤخــر ًا ،قــال نــوري تــوركل ،زميــل أقــدم فــي معهــد
هدســون ومفــوض فــي اللجنــة األمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة:
إنــه يعتقــد أن الحقيقــة والعدالــة ســوف تتفــوق فــي النهايــة علــى
سياســات الحــزب الشــيوعي الصينــي .كمــا لــم يتمكــن مســؤولو
الحكومــة الصينيــة الذيــن أبقــوا والدتــي أســيرة مــن منعهــا مــن الحلــم
بالحريــة ،فــإن حملــة األكاذيــب التــي شــنها الحــزب الشــيوعي الصينــي
لــن تســود ضــد قــوة الحقيقــة”.

ترجمة /رضوى عادل
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في الذكرى الثانية عشرة لمذبحة أورومتشي  5يوليو ،ما زالت الصين ترتكب إبادة جماعية
ضد شعب تركستان الشرقية.
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تستهدف سياسات الصين التي تتمثل في عمليات غسيل المخ والتصيين ماليين األطفال األويغور الذين
اعتقل آباؤهم وأمهاتهم في السجون والمعتقالت الصينية بتركستان الشرقية.
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ماذا يحدث في تركستان الشرقية؟
وكيف نميز األخبار الصحيحة من المزيفة؟
تهدف مجلتنا إلى فضح جرائم الصين ضد اإلنسانية ودعايتها الكاذبة حول
ما ترتكبها من ظلم وإبادة شعب تركستان الشرقية ،مستمدة من المصادر
الموثوقة وشهادات الناجين من بطش الصين.
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