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ابنة محمود جان ،مخلصة تنهار بعد أن سألتها سي إن إن عن والديها في منزل
أجدادها في كاشغر ،تركستان الشرقية  ،في مارس .2021

تقرير جديد :حملة بكين القمعية في تركستان
الشرقية قامت بفصل آالف األطفال عن آبائهم.
تركستان الشرقية “شينجيانغ” ،الصين (سي إن إن) كان من
المفترض أن تكون رحلة روتينية لزوجة محمود جان عبد الرحيم
وطفليها إلى بلدها في تركستان الشرقية.
عثرت سي إن إن على مجموعتين منهم
حصر يًا من قبل ريبيكا رايت وديفيد كولفر وبن ويستكوت وسي إن إن
 19مارس 2021
يقول :منذ خمس سنوات لم يرهم
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وتحــت قيــادة الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ ،خضعــت األقليــات
المســلمة فــي تركســتان الشــرقية لبرنامــج مــن اإلعتقــال الجماعــي
الــذي صممتــه الحكومــة ،والتلقيــن القســري ،وحتــى التعقيــم.

أخــذت زوجــة محمــود جــان ،محــرم إبنتهمــا وإبنهمــا مــن ماليزيــا
إلــى تركســتان الشــرقية فــي غــرب الصيــن للحصــول علــى جــواز ســفر
جديــد فــي ديســمبر .2015وقــال إنهــم مــا زالــوا محاصريــن هنــاك ،فــي
الحملــة الحكوميــة الوحشــية ضــد األقليــات المســلمة التــي أفــادت
التقاريــر أنهــا شــهدت إحتجــاز مــا يصــل إلــى مليونــي شــخص تعســفي ًا
فــي معســكرات واســعة فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية.

وفقـ ًا لتقريــر منظمــة العفــو الدوليــة ،لــم يتمكــن بعــض اآلبــاء الذيــن
فــروا مــن المنطقــة فــي األيــام األولــى مــن الحملــة مــن لــم شــملهم
مــع أطفالهــم .ووجــد آخــرون ،مثــل محمــود جــان ،أنفســهم علــى
طرفــي المحيــط بالصدفــة ،ويخشــون اآلن العــودة إلــى تركســتان
الشــرقية.

نفــت الصيــن مزاعــم إنتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة قائلــة
إن المعســكرات ضروريــة لمنــع التطــرف الدينــى واإلرهــاب.

قــال ألــكان عقــاد ،الباحــث فــي شــؤون الصيــن فــي منظمــة العفــو
الدوليــة ،إن الفصــل بيــن الوالديــن واألطفــال ليــس مصادفــة.
وفــي بعــض الحــاالت ،يمكــن أن يكــون تكتيــك ًا متعمــد ًا مــن جانــب
الســلطات.

وقــال محمــود جــان إن عائلتــه ،وهــي مــن األويغــور ،ال يمكنهــم
مغــادرة الصيــن ،فــي حيــن أنــه ســيتعرض لخطــر اإلعتقــال أو الســجن
إذا عــاد .وهــو يعيــش اآلن فــي أدياليــد ،أســتراليا.
هــذا األســبوع ،تعقــب فريــق ســي إن إن إبنــة محمــود جــان ،وتدعــى
مخلصــة البالغــة مــن العمــر  10ســنوات فــي منــزل أجدادهــا فــي
مدينــة كاشــغر ،جنــوب تركســتان الشــرقية.

وقــال أكاد الــذى وضــع التقريــر الجديــد “ أن الحكومــة الصينيــة تريــد
الســيطرة علــى ســكان األويغــور المقيميــن فــى الخــارج حتــى يتمكنــوا
مــن منعهــم مــن المشــاركة فــى النشــاط والتحــدث بإســم أســرهم
وأقاربهــم فــى تركســتان الشــرقية “.

وعندمــا ُ
ســئلت عمــا إذا كانــت لديهــا رســالة لوالدهــا ،الــذي لــم تتحــدث
إليــه منــذ عــام  ،2017بــدأت مخلصــة فــي البــكاء ،وقالــت“ :إنــي أفتقده”.

وفــى مؤتمــر صحفــى يــوم  15مــارس قــال المتحــدث بإســم وزارة
الخارجيــة الصينيــة تشــاو لــى جيــان أن اإلتهامــات بإنتهــاك حقــوق
اإلنســان فــى تركســتان الشــرقية “ ال أســاس لهــا ومثيــرة “.

عندمــا شــاهد محمــود جــان الفيديــو مــن منزلــه فــي أدياليــد ،حــاول
أن ال يبكــي.
وأضــاف “ال أصــدق كــم يبلــغ طــول (إبنتــي) اآلن  ...أي نــوع مــن البــاد
يفعــل هــذا بالنــاس األبريــاء؟”

وأضاف “ إن القضايا المتعلقة بتركستان الشرقية ليست قضايا
حقــوق اإلنســان علــى االطــاق .إنمــا فــى جوهرهــا حــول مكافحــة
اإلرهــاب العنيــف والتطــرف واإلنفصاليــة “.

وفــي تقريــر جديــد صــدر يــوم الخميــس الماضــي ،قــدرت منظمــة
العفــو الدوليــة أنــه قــد يكــون هنــاك آالف العائــات األويغوريــة مثــل
عائلــة محمــود جــان فــي جميــع أنحــاء العالــم ،واآلبــاء واألطفــال الذيــن
إنفصلــوا لســنوات نتيجــة إلحــكام الحكومــة الصينيــة قبضتهــا علــى
تركســتان الشــرقية.

ولــم تــرد الحكومــة الصينيــة علــى أســئلة ســى إن إن المفصلــة حــول
أي مــن األســر المذكــورة فــي المقــال أو علــى حجــم حــاالت اإلنفصــال
االســري بيــن األويغــور فــى تركســتان الشــرقية وخارجهــا.

صورة عائلية لمحمود جان وابنته مخلصة وزوجته محرم وطفلهما الصغير في ماليزيا عام .2015
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المنــزل وأغلقــت الخــط.

“لم نكن نستحق كل هذا”
كانــت آخــر مــرة قــال فيهــا محمــود جــان إن عائلتــه كانــت كلهــا مع ـ ًا -
هــو وزوجتــه وطفالهمــا  -فــي ماليزيــا فــي عــام .2015

بعــد الحصــول علــى إذن مــن محمــود جــان ،زار صحفيــو ســي إن
إن منــزل والديــه فــي كاشــغر دون ســابق إنــذار لمعرفــة مــا إذا كان
بإمكانهــم المســاعدة فــي تحديــد مــكان أطفالــه  -ومعرفــة مــا حــدث
لزوجتــه.

فــي ذلــك الوقــت ،قــال محمــود جــان إنــه كان يــدرس للحصــول علــى
درجــة الدكتــوراه فــي دراســات العالــم اإلســامي ،مــع منحــة دراســية
كاملــة ،بينمــا كانــت زوجتــه محــرم تتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة .قــال إن
ابنتــه مخلصــة كانــت فــي روضــة األطفــال و”نشــيطة جــد ًا” ،وتركــض
دائمــ ًا فــي كل مــكان ،وتلعــب فــي الحدائــق العامــة وفــي الحــرم
الجامعــي .وكان إبنــه عمــره ســتة أشــهر فقــط.

أجابــت ابنتــه مخلصــة علــى البــاب بقميــص وردي المــع وســروال
أســود .عندمــا عرضــت صــورة لمحمــود جــان ،قالــت“ :هــذا والــدي”.
قالــت إنهــا تعــرف مــكان والدهــا لكنهــا بــدت غيــر راغبــة فــي التحــدث
عــن موقــع والدتهــا.

“كنا سعداء جد ًا .لم يكن لدينا مشاكل كبيرة في الحياة”.
وقــال محمــود جــان إنــه فــي ديســمبر مــن ذلــك العــام ،عــادت زوجتــه
إلــى تركســتان الشــرقية مــع الطفليــن .وأنهــا فقــدت جــواز ســفرها
ورفضــت الســفارة الصينيــة فــي ماليزيــا إصــدار جــواز محمــود جــان
ســفر جديــد لهــا مــا لــم تعــد إلــى مســقط رأســها كاشــغر.
تــم تجديــد جــواز ســفرها فــي عــام  ،2016لكــن محمــود جــان قــال إن
زوجتــه لــم تتمكــن مــن المغــادرة علــى الفــور بســبب بعــض المشــاكل
الماليــة .وبعــد ذلــك ،حوالــي بدايــة عــام  ،2017صــادرت الســلطات
وثائــق ســفرها ووثائــق ســفر األطفــال.
وبعــد بضعــة أشــهر ،قــال إن زوجتــه اختفــت“ .كنــت علــى اتصــال دائــم
بزوجتــي قبــل  15أبريــل  .2017كنــا نتحــدث يوميـ ًا ،ودردشــة الفيديــو مــع
األطفــال .وفــي منتصــف أبريــل  ،2017اختفــت علــى الفــور مــن (تطبيــق
 WeChatالصيني) “.

لقطة من مقطع فيديو قام محمود جان بمشاهدته على
مواقع التواصل اإلجتماعي عام  2019حيث يحتفل إبنه بتخرج
والدته.

اتصلــت بالمنــزل فــي اليــوم التالــي وقالــت لــي أمــي إنهــا رحلــت لفتــرة
قصيــرة مــن الزمــن ،لــدورة دراســية قصيــرة ...وأدركــت أنهــا محتجــزة.
قــال محمــود جــان أنّــه لــم يتحــدث إلــى زوجتــه منــذ ذلــك الحيــن .فــي
البدايــة كان قلقــ ًا مــن أن يكــون أطفالــه قــد تــم إرســالهم إلــى دور
األيتــام التــي تديرهــا الدولــة ،لكنــه تلقــى فيمــا بعــد مقاطــع فيديــو
علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي تُظهــر أنهــم ال يزالــون يعيشــون
منفصليــن مــع أجدادهــم.

بعــد التحقــق مــن اإلجابــة مــع أجدادهــا ،قالــت مخلصــة إن والدتهــا
كانــت فــي منــزل جدتهــا األخــرى لكنهــا “ال تســتطيع رؤيتهــا فــي كثيــر
مــن األحيــان” .قالــت الفتــاة البالغــة مــن العمــر  10ســنوات إنهــا رأت
والدتهــا آخــر مــرة “قبــل شــهر أو شــهرين” .قالــت إن شــقيقها لــم
يكــن معهــا لكنهــا كانــت تــراه بإنتظــام.

وقــال محمــود جــان ،الــذي كان قلق ـ ًا علــى ســامته ،أنــه غــادر ماليزيــا
وانتقــل الــى أســتراليا .ولــم تــرد أنبــاء مــن اســرته منــذ ســنوات – حيــث
يمكــن وضــع األويغــور فــى تركســتان الشــرقية فــي الحجــز فقــط
بســبب مخالفــات بســيطة صوريــة ،بمــا فــي ذلــك اإلتصــال بأقاربهــم
فــي الخــارج ،وفق ـ ًا للســجالت المســربة التــي أطلعــت عليهــا شــبكة
ســى إن إن ،ومــن الشــائع أن تقطــع األســر التــي مازالــت فــي
تركســتان الشــرقية اإلتصــاالت.

وقــد ســألت ســي إن إن الســلطات الصينيــة عــن مــكان األم ،لكنهــا
لــم تتلــق أي رد .كمــا حاولــت ســي إن إن زيــارة منــزل األجــداد مــن جهــة
األم فــي كاشــغر ،لكــن الفريــق لــم يتمكــن مــن العثــور علــى أي شــخص
هنــاك  -تــم غلــق البــاب مــن الخــارج.
وعندمــا ُ
ســئلت مخلصــة عمــا إذا كانــت تريــد لــم شــملها مــع والدهــا،
قالــت“ :ال يمكننــا الذهــاب  ...وقــد صــودرت جــوازات ســفرنا”.
بعــد الحفــاظ علــى رباطــة جأشــها طــوال وصــول فريــق ســي إن
إن ،بــدأت مخلصــة فــي اإلنهيــار عندمــا ُ
ســئلت عمــا إذا كانــت تفتقــد
والدهــا“ .أمــي ليســت معــي هنــا ،ووالــدي أيضــ ًا  ...أريــد أن يلتئــم
شــملي معهــم” .وعنــد ســماع جدتهــا للســؤال ،إنفجــرت فــي البــكاء.

ثــم فــي مايــو  ،2019قــال محمــود جــان ،أنــه شــاهد فيديــو علــى وســائل
التواصــل اإلجتماعــي إلبنــه ،الــذي كان يبلــغ مــن العمــر آنــذاك 4
ســنوات ،وهــو يصــرخ بحمــاس“ :تخرجــت أمــي!” وتصــر الحكومــة
الصينيــة علــى أن معســكرات اإلعتقــال هــي “مراكــز تدريــب مهنــي”
وأن المحتجزيــن “طــاب” ،وعــرف محمــود جــان أن إبتهــاج إبنــه يعنــي
إطــاق ســراح زوجتــه.

وقــال محمــود جــان أنــه يعتقــد أن الحكومــة الصينيــة تفصــل اآلبــاء
عــن أطفالهــم كوســيلة لتخويــف األويغــور فــى تركســتان الشــرقية
والســيطرة عليهــم.

وقــال محمــود جــان إنــه اتصــل بوالديــه ،علــى أمــل أن يكــون الفيديــو
عالمــة علــى تحســن وضــع العائلــة ،ولكــن عندمــا أجابــت والدتــه،
أخبرتــه أن هنــاك مســؤولين مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي فــي

وقــال “ أنــه فــي األســاس عقــاب جماعــي لعرقهــم ودينهــم وقيمهــم
الثقافيــة الفريــدة “  .وأضــاف “لــم نكــن نســتحق كل هــذه المعانــاة
الهائلــة”.
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تدابير يائسة
وقــد لجــأ بعــض اآلبــاء إلــى تدابيــر يائســة لمحاولــة لــم شــملهم مــع
أطفالهــم.
فــي عــام  ،2016قــال محمــد اميــن عبــد الحكيــم وزوجتــه ميهربــان
قــادر إنهمــا ُأجبــرا علــى الفــرار مــن تركســتان الشــرقية بعــد أن حملــت
بطفلهمــا الســادس .وبموجــب سياســات تنظيــم األســرة فــي
الصيــن ،كان يُســمح لمعظــم األســر بإنجــاب طفــل واحــد حتــى عــام
 ،2015علــى الرغــم مــن أنــه ُ
ســمح لألقليــات العرقيــة الريفيــة ،بمــا فــي
ذلــك األويغــور ،بمــا يصــل إلــى ثالثــة أطفــال فــي المنطقــة .وقالــت
سياســة جديــدة تــم تنفيذهــا فــي عــام  2017إن جميــع األزواج فــي
المناطــق الحضريــة فــي تركســتان الشــرقية يمكــن أن يكــون لديهــم
طفــان ،فــي حيــن يمكــن أن يكــون لــأزواج فــي المناطــق الريفيــة ثالثــة
أطفــال.
مــع كل طفــل جديــد ،قــال ميهريبــان وعبــد الحكيــم إنهمــا كانــا
يدفعــان غرامــات ورشــاوى لتجنــب العقوبــات مــن الســلطات .لكــن
فــي عــام  ،2016قالــوا إنهــم حصلــوا علــى تحذيــر مــن المســؤولين
المحلييــن بــأن صبرهــم قــد إنتهــى.

مخلصة البالغة من العمر  10سنوات تتفحص صورة
والدها على هاتف الصحفي ديفيد كلفر التابع لـ سي إن إن في
منزل أجدادها في كاشغر ،تركستان الشرقية.

وقــال عبــد الحكيــم أنــه لــو ظلــوا فــى تركســتان الشــرقية لفتــرة أطــول
لكانــت زوجتــه قــد ُأجبــرت علــى اإلجهــاض  .وقــال :كانــوا سيســجنونني
بســبب إنجابــي ســتة أطفــال.

ويعتقــدان أنــه نتيجــة لقرارهمــا المغــادرة إلــى إيطاليــا .وســرعان مــا
أصبــح مــن المســتحيل اإلتصــال بــأي شــخص  -ولــم يتمكنــوا مــن
الوصــول إلــى أماكــن وجودهــم أو معرفــة أماكــن وجــود أطفالهــم
األربعــة األكبــر ســن ًا لمــدة أربــع ســنوات تقريبــ ًا.

تمكنــت مهريبــان وعبــد الحكيــم مــن الحصــول على تأشــيرات ســياحية
إلــى إيطاليــا ،ممــا منحهمــا فرصــة للهــروب وبــدء حيــاة جديــدة فــي
أوروبــا .لكــن وكيــل ســفرهم قــال إنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول
علــى تأشــيرات لجميــع أطفالهــم الخمســة  -فقــط األصغــر .وكان
يجــب علــى زميــرم ،يحيــى ،محمــد و شــهيدة أن يبقــوا.

وعندمــا أعــادوا اإلتصــال أخيــر ًا فــي أوائــل عــام  ،2020وســمع الوالــدان
مــدى يــأس الوضــع داخــل تركســتان الشــرقية ،قــررا أن الوقــت قد حان
إلخــراج أطفالهمــا علــى وجــه الســرعة مــن الصيــن .وكانــت الحكومــة
اإليطاليــة قــد وافقــت علــى وثائــق التصريــح بالتأشــيرات لألشــقاء
األربعــة فــي عــام  ،2019لكــن جــوازات ســفرهم علــى وشــك اإلنتهــاء،
ويقــول الوالــدان إن الســلطات كانــت تهــدد بإرســال األطفــال إلــى دار
أيتــام مملوكــة للدولــة.
فــي يونيــو  ،2020قــام والديهــم فــي إيطاليــا وابــن عمهــم فــي كنــدا،
بتوجيههــم عــن بعــد ،وســافر األشــقاء األربعــة  -الذيــن تتــراوح
أعمارهــم بيــن  11و 16عامــ ًا  -مــن قريتهــم النائيــة فــي تركســتان
الشــرقية علــى طــول الطريــق إلــى شــنغهاي ،وهــي رحلــة ألكثــر مــن
 3000ميــل ( 4800كيلومتــر) ،فــي محاولــة للحصــول علــى تأشــيراتهم
لإلنضمــام إلــى والديهــم فــي إيطاليــا.

األشقاء األربعة  -زميرم ويحيى ومحمد وشهيدة  -يحملون
الفتة كتب عليها “أمي ،أبي ،نفتقدك” من دار األيتام التي تديرها
الدولة في تركستان الشرقية في عام .2021

ولــم يأخــذ األطفــال األربعــة ســوى القليــل مــن المــال ولــم يكــن
هنــاك أمتعــة لتجنــب إشــتباه الســلطات علــى طــول الطريــق .ولكــن
عندمــا توجهــوا إلــى القنصليــة اإليطاليــة فــى شــانغهاى إلســتالم
تأشــيراتهم ،قــال األطفــال أن حــارس األمــن الصينــي منعهــم فــي
بهــو المبنــى حيــث تقــع القنصليــة فــى الطابــق التاســع عشــر.

لقــد كان خيــار ًا مفجعــ ًا لمهريبــان وعبــد الحكيــم .وفــي النهايــة،
بعــد أن قامــا بتــرك األطفــال األربعــة مــع أجدادهــم ،غــادروا ،علــى
أمــل أن يُجمــع شــملهم فــي أقــرب وقــت ممكــن بمجــرد توطينهــم
فــي إيطاليــا .ولكــن مــع إشــتداد الحملــة فــي تركســتان الشــرقية،
توقــف أقاربهــم فــي الصيــن عــن اإلســتجابة لمكالماتهــم ورســائلهم
اإللكترونيــة .وســمع الوالــدان أنــه قــد تــم إحتجــاز بعــض أقاربهــم،

ثــم قــام مســؤولو القنصليــة عــن طريــق رســائل البريــد اإللكترونــي
بتوجيــه األطفــال إلــى مكتــب تأشــيرات إيطالــي مختلــف فــي
شــنغهاي ،والــذي رفــض فــي نهايــة المطــاف طلــب التأشــيرة ،قائـ ً
ـا
إنهــم ال يســتطيعون التعــرف علــى وثائــق تصريــح التأشــيرة ،ويحتــاج
القاصــرون إلــى مرافقــة البالغيــن .كمــا قالــوا أنــه يتعيــن علــى األربعــة
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يقفــون أمــام األســاك الشــائكة خــارج المنشــأة .وأظهــرت صــورة
أخــرى أرســلوها لألشــقاء مــع الفتــة باللغــة الصينيــة ،تقــول“ :أبــي،
أمــي ،نحــن نفتقــدك”.

التقــدم بطلباتهــم فــي بكيــن التــي كانــت تحــت إغــاق كوفيــد  19 -فــي
ذلــك الوقــت.
ولــم يــرد مكتــب التأشــيرات االيطالــي والقنصليــة اإليطاليــة فــي
شــانغهاي علــى إستفســارات شــبكة ســى إن إن .وقالــت وزارة
الخارجيــة اإليطاليــة فــي رومــا لشــبكة “ســي إن إن” التلفزيونيــة “لــن
نعلــق” علــى هــذه القضيــة.

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي إســتعادة
أطفالهمــا ،قــال مهريبــان وعبــد الحكيــم إنهمــا لــن يتوقفــا عــن
المحاولــة.
واآلن ،يعيــش الزوجــان فــي بلــدة بريفيرنــو اإليطاليــة الصغيــرة،
بالقــرب مــن رومــا ،ويشــجعان أطفالهمــا الثالثــة األصغــر ســن ًا علــى
تقبيــل صــور أشــقائهما األكبــر ســن ًا كل يــوم.

وفــي نهايــة المطــاف ،فقــد إبــن العــم اإلتصــال مــع األشــقاء
األربعــة بينمــا كان إثنــان منهــم فــي طريــق عودتهــم إلــى فندقهــم.
وفــي وقــت الحــق ،قــال الوالــدان أن أطفالهمــا قامــوا بإخبارهمــا أن
المســؤولين أخذوهــم وتــم إعادتهــم إلــى تركســتان الشــرقية ،حيــث
تــم إســتجوابهم ثــم تــم إرســالهم إلــى مركــز الحجــر الصحــي كوفيــد -19
لمــدة أســبوعين.

قــال مهريبــان“ :لــن أستســلم أبــد ًا حتــى أعيــد أطفالــي بأمــان
وأضمهــم إلــى عائلتــي.

وعندمــا ُأطلــق ســراحهم ،وُ ضــع األطفــال األربعــة فــي دار لأليتــام
ترعاهــا الدولــة.
وفــي مقــر مقاطعــة بايــزاوات ،التــي تبعــد حوالــي ســاعة بالســيارة عــن
كاشــغر ،حاولــت شــبكة ســي إن إن تحديــد مــكان األشــقاء األربعــة
بــإذن مــن والديهــم ،لكــن المســؤولين المحلييــن لــم يســمحوا للفريــق
بزيــارة األطفــال .تمكنــت ســي إن إن مــن التواصــل مــع يحيــى ،ثانــي
أكبــر األطفــال ســن ًا ،عبــر مكالمــة فيديــو علــى شــبكة “وي تشــات”،
حيــث كان مــا أســماه “معلــم” خــارج الكاميــرا يُلقــن الشــاب مــا يقولــه
للصحفييــن.
وعندمــا ُ
ســئل عمــا إذا كان يريــد لــم شــمله مــع والديــه ،قــال“ :نعــم
أريــد”.

صورة عائلية لمهريبان قادر ومحمد أمين عبد الحكيم
وأطفالهما الثالثة في إيطاليا عام .2021
“أريد فقط أن أعيد أطفالي”
وفــي تقريــر صــدر فــي مــارس ،ذكــر أكثــر مــن  50خبيــر ًا عالميــ ًا فــي
القانــون الدولــي وشــؤون تركســتان الشــرقية أن فصــل الصيــن
لألطفــال عــن عائــات األويغــور هــو إنتهــاك التفاقيــة األمــم المتحــدة
لإلبــادة الجماعيــة.
وبموجــب اإلتفاقيــة ،فــإن “النقــل القســري ألطفــال مجموعــة
ً
عمــا مــن أعمــال اإلبــادة
(عرقيــة) إلــى مجموعــة أخــرى” يعتبــر
الجماعيــة ،إذا كان المقصــود منــه تدميــر المجموعــة المحميــة .ووجــد
الخبــراء أن ذلــك يحــدث فــي تركســتان الشــرقية.
واستشــهد تقريــر مــارس بوثيقــة حكوميــة صينيــة أظهــرت ،بيــن
عامــي  2017و ،2019أن عــدد األطفــال الذيــن إنفصلــوا عــن أســرهم
فــي تركســتان الشــرقية ووضعــوا فــي المــدارس الداخليــة الحكوميــة
قــد زاد بنســبة  ،76.9٪مــن أقــل بقليــل مــن  500,000إلــى .880,500

يتحدث يحيى إلى صحفيي سي إن إن عبر  WeChatمن داخل
مدرسته في مارس  .2021وبينما كان يتحدث ،كان المعلم بجانبه
يلقنه ما سيقوله.

وخــال مؤتمــر صحفــى فــى بكيــن يــوم  7مــارس نفــى وزيــر الخارجيــة
الصينــي وانــغ يــى وجــود أي دليــل علــى وقــوع إبــادة جماعيــة فــى
تركســتان الشــرقية ووصــف هــذه اإلدعــاءات بانهــا “غيــر معقولــة”.

فــي لحظــة مــا ،قــال صــوت علــى الطــرف اآلخــر مــن الهاتــف ليحيــى:
“أخبرهــم أنــك تــرى أختــك كل يــوم” .وعندمــا ُ
ســئل عمــا إذا كان يريــد
نقــل أي رســائل إلــى والديــه ،قــال لــه الصــوت أن يقــول أنــه “ليــس لديــه
مــا يقولــه” لوالديــه.

وقــال المــؤرخ األويغــوري ريــان ثــوم ،وهــو محاضــر كبيــر فــي جامعــة
مانشســتر ومؤلــف مشــارك فــي تقريــر مــارس ،إن وضــع األطفــال
فــي دور األيتــام التــي تديرهــا الدولــة هــو جــزء مــن إســتراتيجية
الحكومــة الصينيــة لمحاولــة إســتيعاب األويغــور.

ومنــذ محاولــة الهــرب الفاشــلة ،عندمــا يتمكــن األطفــال مــن الوصــول
إلــى هاتــف فــي دار األيتــام فــي بعــض األحيــان ،يمكنهــم التحــدث إلــى
والديهــم .وفــي اآلونــة األخيــرة ،أرســل األطفــال صــورة ألربعــة منهــم
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يحرصــون علــى كالمهــم .عندمــا ُ
ســئلت ابنــة محمــود جــان ،مخلصــة
خــال زيــارة ســي إن إن غيــر المعلنــة عمــا إذا كانــت والدتهــا قــد
أرســلت إلــى “مركــز للتدريــب المهنــي” ،همســت ألجدادهــا مــن ناحيــة
األب الذيــن أخبروهــا باللغــة األويغوريــة أن “ال تقــول شــيئ ًا مــن هــذا
القبيــل” .قــال جدهــا“ :قولــي إنهــا فــي المنــزل”.

وأضــاف ثــوم “ أن هــذه سياســة مســتمرة واســعة اإلنتشــار،
ولديهــم مصطلحــات خاصــة لهــا “ .وقــال أيض ـ ًا “ال نــرى ذلــك فقــط
فــي منطقــة واحــدة او إثنتيــن ،بــل يمكننــا أن نــراه فــي كل منطقــة
األويغــور”.
نفــت الحكومــة الصينيــة محاولــة محــو ثقافــة األويغــور قائلــة إنهــا
تحتــرم جميــع األقليــات العرقيــة واألديــان فــى الصيــن .وفــي مؤتمــر
صحفــي فــي فبرايــر ،قــال متحــدث بإســم حكومــة تركســتان الشــرقية
إن هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األســباب التــي قــد تجعــل األويغــور
فــي الخــارج قــد فقــدوا اإلتصــال بأقاربهــم فــي وطنهــم ،بمــا فــي ذلــك
أنهــم قــد يكونــون “مشــتبهين جنائييــن لــدى الشــرطة”.

تــم قطــع المقابلــة عندمــا قالــت العائلــة إن الســلطات المحليــة
جــاءت بحثــ ًا عنهــم.
وقــال محمــود جــان أنــه قلــق ليــس فقــط علــى إبنــه وإبنتــه ولكــن علــى
جيــل كامــل مــن أطفــال األويغــور الذيــن نشــأوا فــى ظــل الحملــة فــى
تركســتان الشــرقية.

وقــال “ إذا لــم تتمكــن مــن اإلتصــال باقاربــك فــى تركســتان الشــرقية،
فعليــك اإلتصــال بأقــرب ســفارة او قنصليــة صينيــة .وســنعمل
معهــم لتقديــم المســاعدة”.

وأضــاف “أطفــال األويغــور فــي دور األيتــام ...يتــم غســل دماغهــم،
ســيكونون جاهليــن بثقافتهــم ،ولغتهــم ،وقيمهــم الدينيــة”.
وبالنســبة ألبنــاء عبــد الحكيــم األربعــة ،فــإن والدهــم يوجــه نــداء ًا
مباشــر ًا إلــى زعيــم الصيــن شــي جيــن بينــغ ،الــذي وصــف مؤخــر ًا
سياســة تركســتان الشــرقية التــي تنتهجهــا حكومتــه بأنهــا “صحيحــة
تمام ـ ًا” ،للســماح لألطفــال بالطيــران إلــى إيطاليــا ولــم شــملهم مــع
والديهــم.

لكــن المقابــات التــي أجرتهــا ســي إن إن مــع المجموعتيــن مــن
األطفــال أظهــرت اإلجــراءات األمنيــة المشــددة والضغــوط الهائلــة
التــي يعيــش فــي ظلهــا العديــد مــن األويغــور فــي تركســتان الشــرقية
 كبــار ًا وصغــار ًا  -كل يــوم.فــي مكالمــة الفيديــو التــي أجرتهــا شــبكة ســي إن إن مــع يحيــي ،غالبـ ًا
مــا كان يحيــى ،نجــل مهريبــان وعبــد الحكيــم ،يكــرر إجابــات حرفيــة مــن
“المعلــم” المجــاور لــه ،ويُلقــي نظــرة عليــه بعصبيــة وينظــر بعيــد ُا عــن

وقال عبد الحكيم :رئيس الصين .أريدك فقط أن تعيد أطفالي.
ترجمة /رضوى عادل

الكاميــرا.
حتــى عندمــا أجريــت مقابــات مــع األويغــور فــي منزلهــم ،فهــم
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هرب هؤالء األطفال من تركستان الشرقية،

لكن والديهم في الصين معزولون عن العالم
إسطنبول (سي إن إن)

لقد مرت خمس سنوات تقريب ًا منذ أن سمع حسن من عائلته،
وهو خائف من نسيانهم.
لديه صورة واحدة لوالده وال شيء سوى ذكريات باهتة من ماضيه.
ويحاول جاهد ًا التمسك بالصورة المطبوعة في ذاكرته عن والدته وإخوته،
ولكن األمر يزداد صعوبة كل يوم.

قال حسن“ :أخشى أال أتعرف على عائلتي ،وأال أتذكر عائلتي ،إنه أمر فظيع.
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وقد شــعر العديد من األويغور منذ فترة طويلة بتهميشــهم ظلم ًا
فــي وطنهــم .وقــد أدت المظالــم المتعلقــة بمزاعــم السياســات
اإلقتصاديــة غيــر العادلــة ،فضـ ً
ـا عــن القيــود التــي تدعمهــا الحكومــة
علــى الطعــام الحــال ،واللبــاس اإلســامي ،والســلوك الدينــي العــام،
إلــى تأجيــج التوتــرات العرقيــة والعنــف بيــن الحيــن واآلخــر .كمــا ربطــت
الحكومــة األويغــور بالهجمــات فــي تركســتان الشــرقية وأجــزاء أخــرى
مــن الصيــن .ولكــن فــي الســنوات األخيــرة ،وفــي عهــد الرئيــس
الصينــي شــي جيــن بينــغ ،ازدادت قســوة سياســة الحكومــة تجــاه
األقليــات فــي المنطقــة .بدايــة مــن عــام  ،2016بــدأت تظهــر أدلــة علــى
أن الحكومــة الصينيــة تديــر نظامـ ًا واســع ًا مــن معســكرات اإلعتقــال

يجلــس حســن فــي غرفــة نومــه فــي إحــدى المــدارس الداخليــة
لألويغــور فــي إســطنبول ،وينتظــر اليــوم الــذي ســيتم فيــه لــم شــمله
مــع عائلتــه .يحلــم بالعــودة إلــى مســقط رأســه فــي خوتــان .كان حســن
فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره عندمــا أخرجــه والــده مــن شــينجيانغ،
فــي أقصــى غــرب الصيــن ،لكنــه كان صغيــر ًا جــد ًا آنــذاك لفهــم مــا
يحــدث.
“لــم أكــن أفهــم حق ـ ًا ،لــم أكــن أفكــر فــي األمــر .اعتقــدت إننــا قادمــون
إلــى تركيــا للســياحة”.
ويقــول حســن إن لديــه ذكريــات غامضــة عــن تصاعــد التوتــرات
العرقيــة والدينيــة فــي تركســتان الشــرقية .وأصبــح والــداه خائفيــن
مــن إرســاله إلــى المدرســة ،وبــدأت والدتــه تطلــب منــه الدخــول إلــى
المنــزل عندمــا كان يلعــب فــي الشــارع

التــي أقيمــت فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية ،والتــي تــم فيهــا
إحتجــاز األويغــور واألقليــات المســلمة األخــرى خــارج نطــاق القضــاء.
وذكــرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة أنــه تــم نقــل حوالــي مليونــي
شــخص إلــى المعســكرات .وبمجــرد دخولهــم ،يتعرضــون لتلقيــن
قســري مكثــف ،يهــدف إلــى إزالــة الطابــع اإلســامي وتثبيــت الحــزب
الشــيوعي فــي البــاد .وتصــف الشــهادات التــي جمعتهــا شــبكة ســي
إن إن مــن معتقليــن ســابقين حــوادث تعذيــب وإعتــداء جنســي وحتــى
وفــاة زمالئهــم المحتجزيــن.

وأضــاف أن “الضغــط بــدأ ( )...كان الجميــع يعيشــون فــي خــوف،
وكانــت الشــرطة فــي كل مــكان  ...لكننــي لــم أكــن اعلــم حقــ ًا ،ولــم
نفهــم أننــا ســجناء فــي الصيــن”.
وكان حســن ووالــده الوحيديــن فــي العائلــة الذيــن لديهــم جــواز ســفر.
أخــذه والــده إلــى تركيــا ،وتركــه فــي رعايــة قريــب مســن وكان لديــه خطــة
إلخــراج بقيــة أفــراد األســرة مــن الصيــن .رجــع والــده إلــى تركســتان
الشــرقية ولــم يعــد أبــد ًا.

وتنفــي الصيــن بشــدة مزاعــم إنتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وتصــر علــى
أن المعســكرات هــي “مراكــز تدريــب مهنــي” طوعيــة تهــدف إلــى
القضــاء علــى التطــرف الدينــي واإلرهــاب .وفــي مؤتمــر صحفــي يــوم 15
مــارس  2021قــال المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة الصينيــة تشــاو
لــي جيــان أن اإلتهامــات بإنتهــاك حقــوق اإلنســان فــى تركســتان
الشــرقية “ ال أســاس لهــا ومثيــرة لإلعجــاب.”..

قــال حســن“ :حاولــت اإلتصــال ،لكــن دون جــدوى ،اإلتصــاالت
مقطوعــة تمامـ ًا“ .فــي ذلــك الوقــت كان مــن الســهل مغــادرة البــاد،
ولكــن بعــد ذلــك عندمــا رجــع والــدي إلــى تركســتان الشــرقية ،أصبــح
الوضــع أســوأ ،وتــم حظــر الســفر خــارج الصيــن .عندئــذ أدركــت مــا
يحــدث.
تعــد تركســتان الشــرقية مــن بيــن أكثــر المناطــق تنوعــ ًا عرقيــ ًا فــى
الصيــن .وهــي موطــن العرقيــات ذات األغلبيــة المســلمة ،وأكبرهــا
األويغــور .كان األويغــور يشــكلون األغلبيــة لعــدة قــرون ،وهــم لديهــم
ثقافتهــم المتميــزة ويتحدثــون لغــة وثيقــة الصلــة باللغــة التركيــة.،
ولكــن بــدأ التغيــر إبتــداء ًا مــن الثمانينــات ،حيــث كانــت الحكومــة
تتطلــع إلــى تطويــر إقتصــاد المنطقــة ،ممــا أدى إلــى وصــول أعــداد
كبيــرة مــن الصينييــن الهــان ،وهــم المجموعــة العرقيــة المهيمنــة فــي
البــاد .واليــوم ،يبلــغ عــدد األويغــور حوالــي  11مليــون نســمة ،أو أقــل
بقليــل مــن نصــف مجمــوع ســكان تركســتان الشــرقية

كمــا لــو أن طلــب بقــاء والديهمــا فــي حياتهمــا أمــر مبالــغ فيــه ،يقــول
عبــد هللا بهــدوء “يجــب أن يكــون أحدهمــا علــى األقــل معنــا”.
وقــال جيــان” إن القضايــا المتعلقــة بتركســتان الشــرقية ليســت
قضايــا حقــوق اإلنســان علــى اإلطــاق .إنهــا فــى جوهرهــا حــول
مكافحــة اإلرهــاب العنيــف والتطــرف واإلنفصاليــة”.
وفــي الســنوات األخيــرة ،لجــأ اآلالف مــن األويغــور إلــى تركيــا ،البلــد
الــذي تربطهــم بــه روابــط عرقيــة ولغويــة وثقافيــة قويــة .واليــوم،
يُعتقــد أن تركيــا هــي موطــن ألكبــر الجاليــة األويغوريــة فــي العالــم.
تتشــابه قصــة حســن عــن عائلتــه ورحلتــه مــن الصيــن مــع تلــك التــي
شــاركها أطفــال آخــرون فــي مدرســة أوقــو أويغــور ،التــي ُأنشــئت
فــي عــام  2017فــي ضواحــي إســطنبول .معظــم الطــاب لديهــم
والــد واحــد علــى األقــل يقولــون إنــه اختفــى فــي ظــام معســكرات
ً
طفــا فــي المدرســة
تركســتان الشــرقية .وفقــد مــا يقــرب مــن 20
اإلتصــال بــكال الوالديــن ،وفق ـ ًا لحبيــب هللا كوســني ،مديــر المدرســة
ومؤسســها.
وقــال كوســينى “ لقــد انشــأنا المدرســة حتــى نتمكــن مــن الحفــاظ
علــى لغتنــا وتقاليدنــا وعاداتنــا علــى قيــد الحيــاة وحتــى نتمكــن
مــن رعايــة األطفــال اليتامــى الذيــن توفــي آباؤهــم أو إختفــوا فــي
معســكرات الصيــن”.

يحاول حسن ،البالغ من العمر اآلن  16عام ًا ،التمسك
بصوة والدته وإخوته ،لكن األمر يزداد صعوبة مع مرور كل يوم.
ليس لديه صور فوتوغرافية لعائلته بإستثناء صورة لوالده على
الهاتف المحمول

ال يُعــرف العــدد اإلجمالــي ألطفــال األويغــور الذيــن انفصلــوا عــن
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والديهــم ويعيشــون فــي الخــارج ،وفق ـ ًا لمــا قالــه عبــد الرشــيد جليــل
قارلــوق ،عالــم اإلجتمــاع األويغــوري فــي جامعــة هاجــي بايــرام فيلــي
فــي أنقــرة ومؤلــف كتــاب “الصينيــة وكونــي اآلخــر فــي الصيــن”.
وقــال قارلــوق إنــه عندمــا أصبــح مــن المســتحيل علــى األويغــور
مواصلــة ممارســة دينهــم وعاداتهــم بحريــة داخــل الصيــن ،بــدا أن
المزيــد منهــم يتطلعــون إلــى المغــادرة .ســمح تحــرر بســيط فــي
سياســة الحكومــة الصينيــة بشــأن جــوازات الســفر فــي عــام 2015
لمزيــد مــن النــاس بالحصــول علــى جــوازات ســفر وغــادر الكثيــر
منهــم .ولكــن الرحــات األخيــرة إلــى الصيــن إلخــراج أفــراد آخريــن مــن
عائالتهــم ،أو لوضــع اللمســات األخيــرة علــى المعامــات التجاريــة،
تركــت العديــد مــن األشــخاص عالقيــن أو محتجزيــن مــن قبــل األمــن
الصينــي.

بالقلــق بشــأن األطفــال األصغــر ســن ًا .وقــال “ أن هنــاك الكثيــر مــن
األطفــال والصغــار بــدون والديهــم”.
تطــل غرفتــه فــي ســكنه المدرســي علــى ســاحة المدرســة حيــث
يلعــب الشــقيقان عبــد هللا13 ،عامــ ًا ،ومحمــد11 ،عامــ ًا ،أثنــاء فتــرة
اإلســتراحة .ويتنــاوب األخــوان علــى الدراجــة الواحــدة المشــتركة بيــن
جميــع األطفــال ،ثــم يقــوم عبــد هللا بتربيــة كلــب ضــال فــي الفنــاء.
يتذكــر محمــد بالــكاد وجــوه والديــه .يقــول عبــد هللا إنــه يتذكــر والدتــه
وليــس والــده .إنهــم يحاولــون التمســك بالذكريــات الباهتــة قــال
محمــد“ :كان ألبــي متجــر ،وكان يعــود إلــى المنــزل بعــد أن ننــام ،وكانــت
األم تضعنــا فــي الســرير للنــوم”.
قصتهــم تبــدو متطابقــة تقريبـ ًا مــع قصــة (حســن) يقــول الشــقيقان
إن والدهمــا أحضرهمــا إلــى تركيــا فــي عــام  .2015بقيــت والدتهمــا
وبقيــة أشــقائهما فــي تركســتان الشــرقية ألنهــم لــم
يكــن لديهــم جــوازات ســفر .تركهــم والدهمــا مــع صديــق
ً
قائــا إنــه ســيعود بعــد شــهر مــع بقيــة أفــراد
للعائلــة،
العائلــة .وتمكــن األطفــال مــن التحــدث إلــى والدتهــم علــى
الهاتــف أثنــاء إقامتهــم مــع صديــق العائلــة.
قــال عبــد هللا“ :تحدثــت إلينــا أمــي وقالــت إنهــم أخــذوا جــواز
ســفر أبــي ،وقالــت لنــا إنــه لــن يأتــي ولكننــا ســنرى بعضنــا
البعــض مــرة أخــرى” .وأضــاف محمــد“ :قالــت لنــا أمــي أيض ًا
إن أبــي فــي المعســكرات .حــاول صديــق العائلــة اإلتصــال
بعــد ذلــك ،لكــن والــدة الصبييــن لــم تجــب مــرة أخــرى.

يعيش عبد هللا13 ،عامً ا ،ومحمد 11 ،عامً ا ،ويدرسون في مدرسة أوقو
أويغور في ضواحي إسطنبول .لم يتمكنوا من االتصال بأسرهم منذ أكثر من
أربع سنوات.

ال يعــرف اإلخــوة مــا ســيقولونه لوالديهــم إذا رَأوهــم مــرة
أخــرى وكمــا لــو كان مــن المبالغــة أن نطلــب أن يكــون
الوالــدان فــي حياتهمــا ،قــال عبــد هللا بهــدوء“ :يجــب أن
يكــون أحدهمــا علــى األقــل معنــا”.
ترجمة /رضوى عادل

والديهــم ويعيشــون فــي الخــارج ،وفق ـ ًا لمــا قالــه عبــد الرشــيد جليــل
يُعتقــد أن مــا يصــل إلــى مليونيــن مــن عرقيــة األويغــور وغيرهــم مــن
األقليــات المســلمة محتجــزون فــي شــبكة مــن معســكرات اإلعتقــال
فــي تركســتان الشــرقية ،لكــن الصيــن لــم تقــدم أي أرقــام ووصفــت
المرافــق بأنهــا “مراكــز تعليــم مهنــي” تهــدف إلــى إبعــاد النــاس عــن
التطــرف .
بعــد عــام  ،2017بــدأت قضيــة الفصــل األســري تتبلــور بالفعــل .كان
النــاس يُعتقلــون لمجــرد وجــود صــات لهــم بتركيــا .وهكــذا تفككــت
العائــات ،حيــث تُــرك األطفــال هنــا ولــم يبــق أي إتصــال مــع العائــات
داخــل الصيــن”“ .إن األســر المفككــة والمنفصلــة هــي آخــر فصــل
مؤلــم مــن  20عام ـ ًا مــن القمــع”.
وقــد اعترضــت وزارة الخارجيــة الصينيــة علــى هــذه اإلدعــاءات فــي
تصريــح لشــبكة “ســي إن إن” التلفزيونيــة األميركيــة جــاء فيــه أن
“الحكومــة الصينيــة لــم تقيــد أبــد ًا حريــة تنقــل أي مواطــن بمــا فــي
ذلــك األويغــور .ويمكــن لجميــع المواطنيــن ،بغــض النظــر عــن
أصلهــم العرقــي أو دينهــم ،دخــول البلــد أو مغادرتــه بحريــة مــا دامــوا
غيــر ممنوعيــن مــن مغــادرة البلــد لإلشــتباه فــي إرتكابهــم جرائــم”.

تُظهر هذه الصورة التي التقطت في  31مايو  2019برج
مراقبة في منشأة تخضع لحراسة مشددة بالقرب مما يُعتقد
أنه معسكر إلعادة التعليم حيث يتم إحتجاز األقليات العرقية
المسلمة في ضواحي خوتان في منطقة تركستان الشرقية
شمال غرب الصين.

وفــي المدرســة ،حســن ،الــذي يبلــغ مــن العمــر اآلن  16عام ـ ًا ،يشــعر
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التعليقات عربي ودولي «العالم أدرك خطورة
الصين» ..األويغور يطالبون بخطوات عربية
مماثلة للعقوبات الغربية
الحرة  /خاص  -دبي 26 ،مارس 2021

األويغور :الحكومة الصينية تحاول أن تغطي عن جرائمها بالكذب

في جهد غربي موحد ُفرضت عقوبات غير مسبوقة على مسؤولين صينيين،
بالتزامن مع مقاطعة شركات كبرى لمنتجات إقليم تركستان الشرقية ،بسبب
إضطهاد بكين ألقلية األويغور المسلمة التي تعيش في هذا اإلقليم.
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وتُتهــم الصيــن بإحتجــاز أقليــة األويغــور فــي معســكرات فــي إقليــم
شــينجيانغ (شــمال غربــي الصيــن) ،أو “تركســتان الشــرقية” ،كمــا
يفضــل أهــل اإلقليــم تســميتها ،فضــا عــن ممارســة تعذيــب منهجــي
بحقهــم.
وقــد اعتمــدت العقوبــات مــن قبــل االتحــاد األوروبــي ،المملكــة
المتحــدة ،الواليــات المتحــدة ،وكنــدا ،فــي وقــت اكتفــت فيــه الصيــن
بــرد تمثــل بفــرض عقوبــات علــى مســؤولين أوروبييــن ،وبعــض
االســتدعاءات الدبلوماســية.
“تؤثر على اإلقتصاد”
وهنــا ،علــق الناشــط عبــد الرحمــن ســاتوق ،المقيــم فــي تركيــا ،فــي
حديــث لموقــع “الحــرة ،بالقــول“ :العقوبــات المترافقــة مــع حمــات
المقاطعــة قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى اقتصــاد الصيــن ،مــا يمنعهــا
مــن االســتمرار فــي اإلبــادة الجماعيــة بحقنــا”.

األويغــور فــي الخــارج يناضلــون ،ويبــدو أن تحركاتهــم أثمــرت فــي دفــع
الــدول الغربيــة نحــو التحــرك بشــكل جــدي”.

واعتبــر ســاتوق أنــه “بمجــرد قيــام بكيــن بحملــة مقابلــة ،فهــذا خيــر
دليــل علــى أنهــا لــن تســتطيع تحمــل الواقــع المفــروض عليهــا،
الســيما لجهــة الخســارة الماليــة التــي ســتعصف بهــا فــي حقــول
القطــن” ،داعيــا الــدول العربيــة إلــى القيــام بخطــوات مماثلــة.

وأشــار علــي ،فــي حديــث لموقــع “الحــرة” ،إلــى أن “دول العالــم أدركــت
خطــورة الصيــن ومطامعهــا التوســعية ،األمــر الــذي دفعهــا إلــى
مســاندة هــذه األقليــة” ،معربــا عــن أملــه فــي أن “تتوقــف الــدول
العربيــة عــن دعــم بكيــن وتتجــه التخــاذ موقــف أكثــر وضوحــا”.

وأدخلــت بكيــن مــا ال يقــل عــن مليــون شــخص مــن مســلمي األويغــور
إلــى “معســكرات” وفــرض علــى بعضهــم “العمــل القســري”،
خصوصــا فــي حقــول القطــن بالمنطقــة ،بحســب دراســات نشــرتها
معاهــد أميركيــة وأســترالية.

وختــم علــي بالقــول “الحكومــة الصينيــة تحــاول أن تغطــي علــى
جرائمهــا بالكــذب المســتمر حتــى يصدقهــا اآلخــرون ،ولكــن الحقيقــة
انكشــفت وتــم تعريتهــا” ،آمــا أن يــؤدي ذلــك إلــى “إنهــاء معانــاة
أقليــة مســلمة عانــت كثيــرا فــي معســكرات ومراكــز تعذيــب
وإضطهــاد”.

وتعتبــر الصيــن أن هــذه التقاريــر مليئــة بـ”األكاذيــب” مؤكــدة أن هــذه
“المعســكرات” هــي “مراكــز للتدريــب المهنــي ترمــي إلــى مســاعدة
الســكان علــى إيجــاد وظائــف وإبعادهــم عــن التطــرف والنزعــات
اإلنفصاليــة”.

حملة مقاطعة وجهد دولي
يذكــر أنــه بعــد “أتــش آنــد أم” ،انضمــت “نايكــي” و”أديــداس”
و”يونيكلــو” ،أمــس الخميــس ،إلــى مجموعــة مــاركات عالميــة تواجــه
حملــة صينيــة شرســة بســبب مقاطعتهــا القطــن الــذي ينتجــه إقليــم
تركســتان الشــرقية.

“عقوبات إلثارة الرأي العام”
بــدوره ،شــدد وكيــل “اتحــاد علمــاء تركســتان الشــرقية” ،محمــود
محمــد الصفــة ،المقيــم فــي تركيــا ،علــى أن “هــذه الخطــوات العقابيــة
بغايــة اإليجابيــة ،ومــن شــأنها إثــارة الــرأي العــام الدولــي ألنهــا تجعــل
قضيــة مســلمي األويغــور حيــة فــي قلــوب الشــعوب”.

وكانــت الواليــات المتحــدة قــد فرضــت عقوبــات علــى الصيــن بســبب
تعاملهــا مــع اإليغــور المســلمين فــي إقليــم تركســتان الشــرقية.
وقالــت وزارة الخزانــة األميركيــة ،اإلثنيــن الماضــي ،إنهــا فرضــت
عقوبــات علــى ســكرتير لجنــة الحــزب الشــيوعي الصينــي لشــؤون
اإلنتــاج والبنــاء فــي تركســتان الشــرقية ومديــر مكتــب األمــن العــام
فــي اإلقليــم ،متهمــة إياهمــا بانتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ولفــت الصفــة ،فــي حديــث لموقــع “الحــرة” ،إلــى أنــه “فــي الســنوات
القليلــة الماضيــة ،وعندمــا ســلطت وســائل اإلعــام الضــوء علــى
هــذه األقليــة وخصوصــا مــا يعانــوه فــي المصانــع والشــركات بســبب
العمــل القســري ،أجبــرت بكيــن علــى تســريح قســم كبيــر مــن العمــال،
لعــدم كشــف الحقيقــة والتكتــم علــى أفعالهــا”.

وأعلنــت كنــدا أيضــا عــن فــرض عقوبــات علــى  4مواطنيــن صينييــن
وكيــان واحــد بســبب تعامــل الســلطات الصينيــة مــع اإليغــور
فــي إقليــم شــينجيانغ ،مشــيرة إلــى أنهــا اتخــذت هــذه اإلجــراءات
بالتنســيق مــع الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وتضامنــا مــع االتحــاد
األوروبــي.

وأكــد أنــه “ال يمكــن اإلســتهانة بــأي حملــة مقاطعــة ،وعلــى الــدول
العربيــة العــدول عــن موقفهــا الضبابــي ،لكــي تتوقــف الصيــن عــن
انتهاكاتهــا بحــق األويغــور”.

وفــي وقــت ســابق ،فــرض االتحــاد األوروبــي عقوبــات علــى 4
مســؤولين صينييــن وشــركة بنــاء ،متهمــا إياهــم بالتــورط فــي
انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

جهود اإليغور في الخارج
وفــي هــذا الســياق ،أكــد األســتاذ فــي المعهــد األوروبــي للعلــوم
اإلنســانية ،الدكتــور محمــد علــي ،المقيــم فــي فنلنــدا ،أن “أبنــاء

وتعتبــر هــذه أول مــرة تفــرض فيهــا أوروبــا عقوبــات علــى الصيــن
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منــذ فــرض الحظــر علــى توريــد األســلحة لبكيــن ،علــى إثــر تفريــق
االحتجاجــات فــي ســاحة تيانانميــن عــام .1989

بــات األشــخاص الذيــن طالتهــم ،وأفــراد أســرهم ،ممنوعيــن مــن
دخــول األراضــي الصينيــة ،بمــا فــي ذلــك هونــغ كونــغ ومــاكاو.

الصين ترد على العقوبات بعقوبات

وأضافــت أن العقوبــات ســتؤدي أيضــا إلــى تجميــد األصــول التــي
يمتلكهــا هــؤالء األشــخاص والكيانــات فــي الصيــن ،إن وجــدت ،كمــا
ســتحظر علــى األشــخاص الصينييــن ،الطبيعييــن والمعنوييــن،
إقامــة أي عالقــات تجاريــة معهــم.

مــن جهتهــا ،أعلنــت الحكومــة الصينيــة الجمعــة أنها فرضــت عقوبات
علــى  4كيانــات وتســع شــخصيات بريطانيــة ،بينهــم برلمانيون رفيعو
المســتوى ،وذلــك ألنهــم “نشــروا أكاذيــب” بشــأن انتهــاكات تتعــرض
لهــا أقليــة اإليغــور المســلمة فــي إقليم تركســتان الشــرقية.

وطالــت العقوبــات الصينيــة خصوصــا لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة
لحــزب المحافظيــن (حــزب رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون)،
والزعيــم الســابق للحــزب إيــان دانكــن ســميث والنائــب تــوم
توغندهــات الــذي يــرأس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس
العمــوم البريطانــي.

وكانــت بكيــن أعلنــت فــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع فــرض
عقوبــات مماثلــة علــى  10شــخصيات مــن االتحــاد األوروبــي ،بمــن
فيهــم أعضــاء فــي البرلمــان األوروبــي ،فضــا عــن  4كيانــات.
وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة فــي بيــان إنــه بموجب هــذه العقوبات

قراصنة صينيون يتجسسون
على األويغور عبر فيس بوك
فرانس24

الذيــن يعيشــون فــي الخــارج ،فقامــوا
بايقاعهــم فــي الفــخ والتجســس عليهــم
عبــر فيــس بــوك ومواقــع تواصــل
وتطبيقــات أخــرى ،وفــق مــا أعلنــت إدارة
وادي الســيليكون األربعــاء  24مــارس /آذار.
وأوضــح ناثانيــال جاليشــر المســؤول
عــن ضوابــط األمــن الرقمــي فــي فيــس
بــوك خــال مؤتمــر صحفــي ودون اتهــام
النظــام الصينــي “نــرى روابــط واضحــة
مــع الشــركات والمواقــع الجغرافيــة لهــذا
النشــاط ،لكــن ال يمكننــا أن نثبــت بشــكل
رســمي مــن يقــف وراء هــذه العمليــة”.
ووفــق الشــركة التــي تتخــذ مــن كاليفورنيــا
مقــرا لهــا فــإن القراصنــة دفعــوا ضحاياهــم
للنقــر علــى روابــط والدخــول إلــى مواقــع
ويــب مفخخــة أصابــت أجهــزة الكمبيوتــر أو
الهواتــف الذكيــة ببرامــج تجســس.
“عملية طويلة األمد وذات موارد كبيرة”

صورة توضيحية تم التقاطها في  23مارس  2018تظهر شعارات فيس بوك على
شاشة كمبيوتر في بكين © أ ف ب

كشــفت شــركة فيــس بــوك أن قراصنــة صينييــن اســتخدموا موقــع تواصــل اجتماعــي
وتطبيقــات أخــرى للهواتــف المحمولــة للتجســس علــى أويغــور يقيمــون خــارج الصيــن
وإيقاعهــم فــي الفــخ ،دون أن تتهــم الســلطات الصينيــة بهــذه الممارســات.
اســتهدف قراصنــة صينيــون المئــات مــن النشــطاء والصحافييــن والمعارضيــن األويغــور
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وأضــاف ناثانيــال جاليشــر فــي بيــان أن “هــذا
النشــاط لــه كل الســمات المميــزة لعمليــة
طويلــة األمــد ذات مــوارد كبيــرة وتســتر
هويــة مــن يقــف وراءهــا”.
للمزيــد :الصيــن تنفــي اتهامــات “اإلبــادة
الجماعيــة” ضــد األويغــور وتقــول إن
سياســتها “مثــال ســاطع” علــى حقــوق
ا إل نســا ن
ووفقــا لفريقــه لألمــن الرقمــي ،فــإن
منــاورات القراصنــة تتــم بشــكل أساســي
خــارج فيــس بــوك ،علــى مواقــع إخباريــة
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شــرعية تــم اختراقهــا أو عــن طريــق تطبيقــات مزيفــة يرجــح جلبهــا
اهتمــام هــذه األقليــة المســلمة المضطهــدة فــي الصيــن ،علــى غــرار
القواميــس وتطبيقــات الصــاة ومــا إلــى ذلــك.

قليــا مــن المســتخدمين ،أقــل مــن  500مســتخدم عبــر العالــم ،إال
أن التداعيــات يمكــن أن تكــون خطيــرة ،فيمكنكــم تخيــل حجــم أدوات
المراقبــة التــي تــم وضعهــا”.

وتســمى هــذه التقنيــة بـــ “حفــرة الــري” أو “،”the watering hole
والتــي تتمثــل فــي تفخيــخ مــكان يرتــاده النــاس دون اتخــاذ الحــذر.

وفــي إطــار التصــدي لعمليــات التجســس هــذه يقــول فيــس بــوك
إنــه حظــر تقاســم أســماء النطــاق المفخخــة علــى منصتــه ،وأزال
حســابات مجموعــات وحــذر األشــخاص المعنييــن .كمــا قامــت
الشــركة بتقاســم المعلومــات مــع شــبكات اجتماعيــة أخــرى.

وعلــى الشــبكة االجتماعيــة ،ينتحــل القراصنــة صفــة صحافييــن أو
مدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان أو أعضــاء مــن الجاليــة لكســب ثقــة
األويغــور واســتدراجهم إلــى الفــخ .تســمح هــذه االســتراتيجيات
للجواســيس بالوصــول إلى المعلومــات والكاميرات والميكروفونات
التابعــة لهواتــف ضحاياهــم.

تُعــرف مجموعــات القراصنــة تحــت أســماء “إيــرث أمبــوزا” أي “Earth
 ”Empusaأو “بــوازون كارب” “ ”Poison Carpأو “إيفيــل أيــز” “Evil
.”Eye
ويذكــر أن الواليــات المتحــدة وعــدة دول أوروبيــة شــددت مؤخــرا
اللهجــة ضــد الصيــن التــي تتهمهــا باحتجــاز مئات اآلالف من مســلمي
األويغــور وإخضاعهــم لـــ “عمليــات تعقيــم للعمــل القســري” مــن
جهتهــا تنفــي بكيــن ذلــك بشــكل قاطــع.

ينحــدر األويغــور المســتهدفون باألســاس مــن تركســتان الشــرقية
بالصيــن ويعيشــون فــي أســتراليا وكنــدا وكازاخســتان وســوريا
وتركيــا والواليــات المتحــدة ودول أخــرى.
يعلــق ناثانيــال جاليشــر قائــا “رغــم أن هــذه العمليــات طالــت عــددا

األمم المتحدة تستعد لفتح
تحقيقات بشأن اإلنتهاكات
بحق مسلمي األويغور

الســامية لحقــوق اإلنســان“ ،تقــوم حاليــا
بمباحثــات مهمــة” مــع الســلطات الصينيــة،
إلجــراء زيــارة إلــى “تركســتان الشــرقية”،
وإجــراء تحريــات هنــاك بخصــوص
االنتهــاكات الممارســة بحــق مســلمي
األويغــور.
وأعــرب األميــن العــام لألمــم المتحــدة عــن
أملــه فــي أن تســمح بكيــن بدخــول الوفــد
األممــي إلــى “تركســتان الشــرقية” بأقــرب
وقــت ممكــن.
وأشــار إلــى أن الســلطات الصينيــة
“تنظــر بإيجابيــة” إلــى زيــارة الوفــد األممــي
لـ”تركســتان الشــرقية” ،مشــددا علــى
ضــرورة أن تكــون هنــاك رؤيــة قائمــة علــى
إتاحــة وصــول الوفــد إلــى “كافــة المناطــق
التــي يرغــب فــي الوصــول إليهــا”.
وتســيطر الصيــن علــى إقليــم تركســتان
الشــرقية منــذ عــام  ،1949وهــو موطــن أقليــة
األويغــور التركيــة
المســلمة ،وتطلق عليه اســم “شــينغيانغ”،
أي “الحــدود الجديدة”.

قــال األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش ،إنهــم يجــرون “مباحثــات مهمــة” مــع
الســلطات الصينيــة ،لتأميــن زيــارة أمميــة ،إلــى إقليــم “شــينغيانغ” (تركســتان الشــرقية).
وأضــاف فــي تصريحــات أدلــى بهــا ،األحــد ،لشــبكة “ ”CBCالرســمية فــي كنــدا ،أن مفوضيــة
األمــم المتحــدة
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وفــي أغســطس/آب  ،2018أفــادت لجنــة
حقوقيــة تابعــة لألمــم المتحــدة بــأن الصيــن
تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن األويغــور فــي
معســكرات ســرية بتركســتان الشــرقية.
وفــي  17نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي،
نشــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز”
األمريكيــة ،تقريــرا كشــف وثائــق حكوميــة
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منهــم  23مليونــا مــن األويغــور ،فيمــا تقــدر تقاريــر غيــر رســمية عــدد
المســلمين بقرابــة  100مليــون.

صينيــة مســربة ،احتــوت تفاصيــل قمــع بكيــن لمليــون مســلم مــن
“األويغــور” ،ومســلمين آخريــن فــي معســكرات اعتقــال بـ”تركســتان
الشــرقية”.
وتفيــد إحصــاءات رســمية بوجــود  30مليــون مســلم فــي الصيــن،

تجار البشر يقتلون مراهق أويغوري
بعد إختطافه في طريقه إلى المدرسة
التقرير من قبل شهرت هوشور إلذاعة آسيا الحرة.
كتبه في اللغة اإلنجليزية جوشوا يبز.
2021-03-16

ملصق للزعيم الصيني ماو تسي تونغ يراقب الطالب األويغور في فصل دراسي في مدرسة إعدادية في محافظة خوتان

قالت المصادر إنه تم العثور على عبد هللا رحمن جان
في حقل بعد أيام وقد ُسرقت أعضائه.
15
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قــام تجــار البشــر بإختطــاف صبــي أويغــوري ،كان قــد ُفقــد فــي وقــت
ســابق مــن هــذا الشــهر فــي تركســتان الشــرقية وقامــوا بتركــه
للمــوت فــي حقــل وقــد تــم ســرقة أعضائــه ،وفق ـ ًا لمــا ذكرتــه مصــادر
رســمية.
اختفــى عبــد هللا رحمــن جــان 13عامـ ًا ،مــن مدينــة غولجــا فــي محافظــة
إيلــي فــي شــمال تركســتان الشــرقية فــي  2مــارس بينمــا كان فــي
طريقــه إلــى المدرســة اإلعداديــة المركزيــة فــي بلــدة أوشــون هــوي،
وفق ـ ًا لتــداول منشــور عــن شــخص مفقــود علــى وســائل التواصــل
اإلجتماعــي األســبوع الماضــي.
وأشــارت المعلومــات التــي تــم تبادلهــا علــى تطبيــق  WeChatالصيني
بعــد أيــام إلــى أن الطالــب فــي الصــف الســادس قــد تــم اقتيــاده إلــى
حقــل بعيــد مــن قبــل المتاجريــن بالبشــر وقامــوا بقتلــه وســرقة
أعضائــه .وقــد نُشــر مقطــع فيديــو فــي نفــس الوقــت تقريب ـ ًا يظهــر
أفــراد عائلــة رحمــن جــان وهــم يبكــون فــي الحقــل الــذي عُ ثــر فيــه علــى
جثتــه.
عبد هللا رحمن جان في صورة غير مؤرخة .وسائل التواصل
االجتماعي

ومــن أجــل التحقــق مــن صحــة اإلدعــاءات ،اتصلــت إذاعــة آســيا الحــرة
 RFAبأحــد الســكان مــن عرقيــة الهــوي فــي بلــدة أوتشــون أويغــور،
حيــث أكــد أنــه ســمع عــن الحــادث ،ولكنــه قــال إنــه لــم يتمكــن مــن
تقديــم تفاصيــل عمــا حــدث بســبب وجــوده فــي بلــدة أوتشــون هــوي
البعيــدة نســبي ًا.

األطفال معرضون للخطر
يُعتقــد أن الســلطات فــي تركســتان الشــرقية تحتجــز مــا يصــل إلــى
 1.8مليــون مــن األويغــور وأقليــات مســلمة أخــرى فــي معســكرات
اإلعتقــال منــذ أوائــل عــام  ،2017وقــد قامــت بســجن عشــرات اآلالف
مــن اآلخريــن ،بســبب “جرائــم” تتعلــق بمــا يعتبرونــه “تطرف ـ ًا ديني ـ ًا”.

وقالــت إحــدى ســكان بلــدة أوتشــون أويغــور إنهــا ســمعت أيضــ ًا
بالحــادث وأن الصبــي المعنــي مــن قريــة توهوتشــي يــوزي فــي بلــدة
أوتشــون هــوي ،فــي حيــن قــال موظــف مــن مكتــب لجنــة الحــي أن
الســلطات المحليــة عقــدت إجتماعــ ًا فــي القريــة بعــد العثــور علــى
جثــة رحمــن جــان وحثــت الســكان علــى مراقبــة أطفالهــم بيقظــة.

قــال مســؤولون صينيــون إن المعســكرات فــي تركســتان الشــرقية
هــي مراكــز “للتدريــب المهنــي” ،لكــن التقارير التي نشــرتها إذاعة آســيا
الحــرة ووســائل اإلعــام األخــرى تظهــر أن المحتجزيــن معتقلــون فــي
الغالــب ضــد إرادتهــم فــي ظــروف ضيقــة وغيــر صحيــة ،حيــث يُجبــرون
علــى تحمــل المعاملــة الالإنســانية والتلقيــن السياســي.

كمــا تمكنــت إذاعــة آســيا الحــرة مــن اإلتصــال بضابــط بمركــز شــرطة
مقاطعــة غولجــا الــذى أحــال فــى البدايــة األســئلة إلــى ســلطات ذات
مســتوى أعلــى قبــل مشــاركته بعــض التفاصيــل حــول القضيــة التــي
تــم إبالغــه بهــا ،بمــا فــي ذلــك أن الحــادث وقــع بعيــد ًا عــن مركــزه فــي
قريــة توهوتشــى يــوزى التابعــة لبلــدة أوتشــون هــوي.

وفــي حيــن لــم يتضــح علــى الفــور مــا إذا كان والــدا رحمــن جــان قــد تــم
إعتقالهمــا ،أو كانــا رهــن اإلحتجــاز وقــت مقتلــه ،فقــد ُأبلغــت إذاعــة

ومــع ذلــك ،نشــرت إذاعــة آســيا الحــرة منشــور ًا حــول الحــادث تــم
تداولــه علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي إلــى ضابــط ثــان ٍ أكــد أن
المنشــور نفســه قــد تــم مشــاركته فــي المركــز الــذي يعمــل بــه .ومــن
بيــن التفاصيــل فــي المنشــور إختفــاء رحمــان جــان وقتلــه وإســتئصال
أعضائــه.

آســيا الحــرة عــدة مــرات عــن أطفــال فــي المنطقــة توفــوا أو أصيبــوا
بجــروح خطيــرة أثنــاء إحتجــاز أوليــاء أمورهــم.
كمــا ذكــرت إذاعــة آســيا الحــرة أيضــ ًا كيــف يتــم إرســال أطفــال
األويغــور بإنتظــام إلــى دور األيتــام المكتظــة بشــكل خطيــر ،حيــث
وصفــت مصــادر الظــروف بأنهــا رهيبــة ووصفــت األطفــال بأنهــم
محبوســون مثــل الحيوانــات فــي الحظيــرة.

وفقـ ًا للضابــط ،تــم إبــاغ مركــزه بمقتــل رحمــن جــان مــن قبــل رئيــس
مكتــب األمــن العــام المحلــي ،الــذي قــال إنــه كان يعقــد إجتماعــات لنــا
كل يــوم عقــب الحــادث.

فــي ديســمبر  ،2019صبــي أويغــوري يبلــغ مــن العمــر خمــس ســنوات
يدعــى نصــر هللا يوســف توختــي الــذي تُــرك فــي رعايــة أجــداده بســبب
إحتجــاز والديــه ألســباب دينيــة وسياســية ،تــم العثــور عليــه مجمــد ًا
حتــى المــوت فــي حفــرة فــي مقاطعــة لــوب فــي محافظــة خوتــان.

ومــع ذلــك ،قــال إنــه وزمــاءه الضبــاط لــم يكونــوا علــى علــم بمــن هــم
المشــتبه بهــم فــي الجريمــة ومــا إذا كانــوا قــد تــم القبــض عليهــم.
وقــال إن الشــرطة المحليــة صــدرت لهــا أوامــر بــأن تصبــح أكثــر
صرامــة مــع المراقبــة وتقــوم بالتحقيــق فــى كل منطقــة رد ًا علــى
جريمــة القتــل ،بينمــا تعمــل أيضــ ًا علــى ضمــان ســامة أطفــال
ا لمنطقــة .

قبــل ذلــك بعــام ،غــرق رحمــة هللا شــير باقــي ،وهــو طفــل أويغــوري
يبلــغ مــن العمــر عاميــن ،وقــد تــم إحتجــاز والديــه فــي معســكر اعتقــال
بمحافظــة قراقــاش فــي خوتــان ،بعــد ســقوطه عبــر الجليــد أثنــاء
رعايــة أجــداده المســنين لــه.
ترجمة /رضوى عادل
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مراسل بي بي سي يغادر الصين بعد تهديدات
من السلطات بسبب تقاريره عن مسلمي األويغور

تتراجع أعداد المراسلين األجانب في الصين بسبب ممارسات التضييق على الصحافة هناك

انتقــل جــون ســودوورث ،مراســل بــي بــي ســي فــي بكيــن ،إلــى تايــوان
بعــد التعــرض لضغــوط وتهديــدات مــن الســلطات الصينيــة.
وغــادر ســودوورث الصيــن مــع أســرته ،وقــد حصــل علــى جوائــز عــن
تغطيتــه لمعاملــة الســلطات الصينيــة ألقليــة اإليغــور المســلمة فــي
إقليــم تركســتان الشــرقية.
وقالــت بــي بــي ســي إنهــا فخــورة بمــا قدمــه مــن عمــل صحفــي ،مؤكــدة
أنــه ســوف يظــل مراســلها فــي الصين.
وقــال ســودوورث ،الــذي اســتقر فــي الصيــن منــذ تســع ســنوات ،إنــه
غادرهــا إلــى تايــوان بعــد أن أصبــح بقــاؤه فيهــا صعبــا إلــى حــد كبيــر.
ٍ
ٍ
وتبــع مراســل بــي بــي ســي وعائلتــه إلــى صالــة تســجيل المغــادرة فــي
المطــار أفــراد شــرطة فــي زي مدنــي .وتعمــل يوفــون مــوراي ،زوجــة
ســادوورث ،مراســلة فــي الصيــن لصالــح قنــاة آر تــي إي التابعــة
لجمهوريــة أيرلنــدا.
وأكــد مراســل بــي بــي ســي فــي الصيــن أنــه وفريقــه خضعــوا للمراقبــة،
وتهديــدات بإجــراءات قانونيــة ،وممارســات اســتهدفت عرقلتهــم
واتهــم مقــال نشــرته صحيفــة غلوبــال تايمــز ،نقــا عــن مصــدر لــم

تذكــر اســمه ،ســودوورث بأنــه “مختبــئ فــي تايــوان بعــد أن أصبــح
ســيء الســمعة فــي الصيــن بســبب الكثيــر مــن قصصــه اإلخباريــة
المنحــازة” عــن إقليــم تركســتان الشــرقية الــذي يرجــح أنــه منشــأ
كوفيــد.-19
ويتراجــع عــدد المؤسســات الصحفيــة الدوليــة العاملــة فــي الصيــن.
وطــردت الســلطات فــي بكيــن مراســلين لنيويــورك تايمــز ،وواشــنطن
بوســت ،ووول ســتريت جورنــال ومراســلين آخريــن الشــهر الماضــي.
كمــا غــادر آخــر مراســليْن لوســائل إعــام أســترالية بعــد خالفــات
دبلوماســية بيــن الصيــن وأســتراليا.
وقــال نــادي المراســلين األجانــب إن الصيــن “تقحــم المراســلين
األجانــب فــي خالفــات دبلوماســية ليــس لهــم عالقــة بهــا”.
وأضــاف النــادي ،فــي تغريــدة علــى حســابه الرســمي علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي تويتــر“ :االنتهــاكات التــي حدثــت فــي حــق
ســودوورث وزمالئــه مــا هــي ســوى جــزء مــن نهــج يعتمــد علــى
التضييــق والترهيــب الــذي يعيــق المراســلين األجانــب فــي الصيــن عــن
أداء عملهــم ويعــرض مســاعديهم الصحفييــن لضغــوط متزايــدة”.
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روزي ..األويغوري الذي هددته السلطات الصينية
فتحداهم من اليابان
الحرة  /ترجمات – دبي  02 ،أبريل 2021

اتهامات للصين بممارسة أنوع من “اإلبادة الجماعية” بحق األويغور

لعــب الناشــط هلمــت روزي ،وهــو مســلم أويغــوري يعيــش فــي
اليابــان ،دورا هــام فــي حشــد دعــم كبيــر لقضيــة شــعبه المضطهــد
فــي الصيــن ،رغــم انتقــادات طوكيــو التــى ال تــزال خجولــة ومتحفظــة
تجــاه بكيــن وفقــا لمــا ذكــرت مجلــة “نيويــورك تايمــز” األميركيــة.

تجنــب أي أنشــطة قــد تنظــر إليهــا الحكومــة الصينيــة بشــكل ســلبي،
موضحــا أن حياتــه تغيــرت بشــكل جــذري فــي العــام  ،2018بعــد أن
علــم بإعتقــال العديــد مــن أفــراد عائلتــه ،وأن التواصــل معهــم أصبــح
شــبه مســتحيل بســبب حمــات القمــع والتضييــق األمنــي.

وكان روزي قــد جــاء إلــى اليابــان فــي العــام  2005لبرنامــج الدراســات
العليــا فــي الهندســة ،قبــل أن يقــرر فــي النهايــة االســتقرار هنــاك
وتأســيس شــركة إنشــاءات وفتــح مطعــم للكبــاب فــي محافظــة
تشــيبا.

“مكالمة أمنية”
ففــي الصيــف الماضــي ،تلقــى روزي مكالمــة فيديــو مــن شــقيقه فــي
إقليــم تركســتان الشــرقية (شــينجيانغ) غــرب الصيــن ليخبــره أن
ضابــط أمــن صينــي يريــد التحــدث معــه.

وأوضــح روزي أنــه فــي البدايــة لــم يكــن سياســيًا ،وكان يعمــد إلــى
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وجــاء هــذا االتصــال علــى خلفيــة الزيــارة التــي كان مــن المفتــرض
أن يجريهــا الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ إلــى اليابــان ،إذ بــدأ
ضابــط األمــن يطــرح علــى روزي أســئلة مثــل“ :هــل تخطــط الجاليــة
األويغوريــة للقيــام بإحتجاجــات أثنــاء زيــارة شــي جيــن ،ومــن هــم الذيــن
ســيقودون تلــك االحتجاجــات والتظاهــرات”.
وهــدد ضابــط األمــن زوري بشــكل غيــر مباشــر عندمــا أخبــره أن
عائلتــه بالصيــن ســتلقى معاملــة جيــدة إذا تعــاون معهــم ،ولكــن
زوري تمكــن مــن تســجيل المكالمــة الثانيــة لــه مــع نفــس الضابــط
ليقدمهــا الحقــا كدليــل موثــق إلــى الســلطات اليابانيــة.
ويبــدو أن المكالمــة التــي اســتمع لهــا مالييــن اليابانييــن بعــد بثهــا
عبــر اإلذاعــة قــد ســاهمت بزيــادة الوعــي لــدى الــرأي العــام المحلــي
هنــاك بقضايــا األويغــور ممــا زاد الضغــوط علــى الحكومــة اليابانيــة
لالقتــراب أكثــر مــن المواقــف الغربيــة المنــددة بإنتهــاكات الصيــن
بحــق ســكان إقليــم تركســتان الشــرقية بعــد أعــوام مــن االنتقــادات
المتحفظــة خوفــا علــى تضــرر المصالــح التجاريــة بيــن البلديــن.
قضية “تستحق العناء”
وبحســب كالمــه ،فقــد أقنعــت تلــك الحادثــة روزي بضــرورة التحــدث
عالنيــة ،وســرعان مــا بــدأ المشــاركة فــي اإلحتجاجــات التــي تطالــب
الصيــن بإغــاق معســكرات االعتقــال التــي تضــم المالييــن مــن
األويغــور بحســب الكثيــر مــن منظمــات حقــوق اإلنســان.
أكثــر مــن مليــون أويغــوري فــي معســكرات اإلعتقــال بحســب األمــم
المتحــدة.
كمــا أنــه دأب علــى االجتمــاع مــع السياســيين وعقــد نــدوات حــول
الوضــع فــي تركســتان الشــرقية ،موضحــا أنــه بعــد حادثــة تســجيل
مكالمــة ضابــط األمــن أي محــاوالت أخــرى لإلتصــال بــه ،فــي الوقــت
الــذي ال يتــم الــرد علــى مكالماتــه الهاتفيــة مــع أســرته.
وشــدد الناشــط األويغــوري أنــه يخــاف كثيــرا علــى حيــاه أقاربــه
وســامتهم ،مســتدركا“ :التحــدث عالنيــة كان يســتحق كل هــذا
العنــاء ،فــاآلن يعــرف الجميــع إلــى حــد كبيــر مشــاكل األويغــور”.
“قلق خجول”
وكان كبيــر المتحدثيــن باســم الحكومــة اليابانيــة قــد أكــد فــي نوفمبــر
الماضــي أن طوكيــو تراقــب عــن كثــب وبقلــق أوضــاع حقــوق اإلنســان
فــي إقليــم تركســتان الشــرقية.
وقــال كاتســونوبو كاتــو ،كبيــر أمنــاء مجلــس الــوزراء ،فــي مؤتمــر
صحفــي آنــذاك “تعتقــد اليابــان أنــه مــن المهــم أن يتــم ضمــان الحريــة
واحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية وســيادة القانــون ،وهــي معاييــر
عالميــة فــي المجتمــع الدولــي ،وفــي الصيــن ً
أيضــا”.
وتقــدر األمــم المتحــدة أن أكثــر مــن مليــون مســلم مــن األويغــور
قــد اعتقلــوا فــي شــينجيانغ ،حيــث يقــول نشــطاء إن جرائــم ضــد
اإلنســانية وإبــادة جماعيــة تحــدث ،فيمــا نفــت الصيــن ارتــكاب
أي انتهــاكات ،قائلــة إن المعســكرات الذيــن يوجــد فيهــا أولئــك
األشــخاص توفــر لهــم تدريبــا مهنيــا ولمســاعدتهم علــى التخلــص

مــن “األفــكار المتطرفــة”.
اليابان تغرد “خارج السرب”
وال تــزال اليابــان هــي العضــو الوحيــد فــي مجموعــة الــدول الصناعيــة
الســبع التــي لــم تشــارك فــي العقوبــات المنســقة المفروضــة
علــى المســؤولين الصينييــن الشــهر الماضــي بســبب الوضــع فــي
تركســتان الشــرقية ،والــذي وصفتــه اإلدارة األميركيــة بأنــه إبــادة
جماعيــة.
وإذا انضمــت اليابــان بــكل قوتهــا إلــى الجهــود المبذولــة إلجبــار
الصيــن علــى إنهــاء انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان هنــاك ،فســتضيف
صوتًــا آســيويًا حاســمً ا إلــى الحملــة الغربيــة.
وكمــا هــو الحــال فــي الغــرب ،أصبحــت وجهــات النظــر تجــاه الصيــن
أكثــر تشــددًا فــي الســنوات األخيــرة بيــن الجمهــور اليابانــي ،ليــس
فقــط بشــأن قضيــة إقليــم تركســتان الشــرقية ،ولكــن ً
أيضــا بســبب
ســحق بكيــن للحريــات الديمقراطيــة فــي هونــغ كونــغ ووجودهــا
العســكري فــي البحــار بالقــرب مــن اليابــان.
وبعــد ســنوات مــن التناقــض تجــاه الصيــن“ ،تحــول الــرأي العــام
بشــكل واضــح” ،و”فجــأة أصبــح شــديد الخطــورة” ،كمــا قــال إيشــيرو
كوروجــي ،خبيــر الشــؤون الصينيــة فــي جامعــة كانــدا للدراســات
الدوليــة بالقــرب مــن طوكيــو.
وقــد أصبحــت لهجــة الحكومــة اليابانيــة تجــاه الصيــن أكثــر صرامــة
بالفعــل ،عندمــا زار اثنــان مــن مســؤولي مجلــس الــوزراء األمريكييــن
طوكيــو الشــهر الماضــي ،إذ وقــع نظرائهــم اليابانيــون معهــم بيانًــا
مشــتر ًكا ينتقــد الصيــن بســبب “الســلوك المزعــزع لالســتقرار” فــي
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ وانتهاكاتهــا “للنظــام الدولــي”.
مطالب بفرض عقوبات
وفــي نفــس الســياق أفــادت تقاريــر إخباريــة بــأن أعــدادا متزايــدة مــن
المشــرعين بــدأت تطالــب الســلطات اليابانيــة بالدفــاع عــن حقــوق
األويغــور ،فــي حيــن يعمــل أعضــاء البرلمــان علــى إنجــاز تشــريع يمنــح
الحكومــة ســلطات لفــرض عقوبــات علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
وكان قطــاع عريــض مــن السياســيين اليابانييــن قــد مارســوا
ضغوطــا كبيــرة علــى رئيــس الــوزراء ،يوشــيهيدي ســوجا ،إللغــاء زيارة
الدولــة التــي كان ســيقوم بهــا الرئيــس الصينــي البــاد قبــل أن تؤجــل
للمــرة الثانيــة بســبب تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.
تجــدر اإلشــارة إلــى الجاليــة األويغوريــة فــي اليابــان اليتجــاوز عددهــا
 3آالف شــخص ،ولكــن أصبــح لهــا صوتــا مســموعا فــي “بــاد
الشــمس” بفضــل الــدور الكبيــر الــذي لعبــه الناشــط روزي خاصــة
بعــد الواقعــة التــي جــرت معــه المتعلقــة بتســريب مكالمتــه مــع
ضابــط األمــن الصينــي.
وإذا كان مــن غيــر الواضــح حتــى مقــدار الزخــم الــذي ســتحصل عليــه
جهــوده فــإن روزي ال يتوقــع أن يســن المشــرعون اليابانيــون قانونــا
يديــن “اإلبــادة الجماعيــة” بحــق األويغــور ،ولكنــه يأمــل أن تفــرض
طوكيــو عقوبــات علــى بكيــن لعــل يســاهم فــي التخفيــف مــن وطــأة
مــا يعانيــه شــعبه.
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األويغور :غضب صيني من شركتي نايكي وإتش
أند إم بسبب مخاوفهما من «استغالل» األقلية
المسلمة في جني القطن

تواجه شركة إتش أند إم رد فعل قويا على خلفية رفضها استخدام قطن منطقة شينجيانغ التي تسكنها أغلبية من مسلمي
األويغور

 25مارس /آذار 2021
يواجــه عمالقــا البيــع بالتجزئــة فــي الغــرب نايكــي وإتــش أنــد إم رد
فعــل عنيــف فــي الصيــن بعدمــا عبــرا عــن قلقهمــا بشــأن مزاعــم
إجبــار ســكان اإليغــور علــى العمــل فــي مــزارع القطــن بتركســتان
الشــرقية.
ودعــا العديــد مــن الصينييــن إلــى مقاطعــة هاتيــن الشــركتين ،كمــا
أن المشــاهير فــي الصيــن قطعــوا صالتهــم بهمــا ،إضافــة إلــى تخلــي
الصينييــن عــن اســتخدام منصــات التجــارة اإللكترونيــة الخاصــة
بشــركة إتــش أنــد إم.
ويأتــي هــذا التطــور فــي ظــل فــرض عــدة بلــدان غربيــة عقوبــات علــى
الصيــن هــذا األســبوع.
وتُتهــم الصيــن بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ضــد
أقليــة اإليغــور المســلمة فــي تركســتان الشــرقية.

وتســتهدف العقوبــات ،بمــا فيهــا حظــر الســفر وتجميــد األصــول
الماليــة ،كبــار المســؤولين الصينييــن فــي منطقــة الشــمال الغربــي
مــن الصيــن.
ونشــرت بــي بــي ســي فــي شــهر ديســمبر/كانون األول نتائــج تحقيــق
أجرتــه بنــاء علــى أبحــاث جديــدة تظهــر الصيــن وهــي تجبــر مئــات اآلالف
مــن األقليــات بمــن فيهــم مســلمي األويغــور علــى العمــل اليــدوي فــي
حقــول القطــن بتركســتان الشــرقية.
ماذا تفعل الشركتان في الصين؟
وســبق أن أصــدرت الشــركتان المشــار إليهمــا الســنة الماضيــة
بيانيــن منفصليــن بشــأن مــا يتعــرض لــه مســلمو األويغــور ،لكنهمــا
عــادا إلــى الواجهــة فــي األيــام األخيــرة فــي أعقــاب اإلعــان عــن فــرض
بلــدان غربيــة عقوبــات علــى الصيــن.
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وقالــت الشــركتان فــي بيانيــن منفصليــن إنهمــا يشــعران بـــ “القلــق”
بســبب التقاريــر التــي تفيــد بإجبــار ســكان اإليغــور علــى العمــل قســرا
فــي تركســتان الشــرقية ،وأضافــت الشــركتان أنهمــا ال يســتوردان أي
منتجــات مــن هــذه المنطقــة.
لكــن يبــدو أن الضجــة األخيــرة اندلعــت فــي أعقــاب نشــر مشــاركة علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي مــن طــرف رابطــة الشــباب الشــيوعي،
وهــي مجموعــة تنتمــي إلــى الحــزب الشــيوعي الصينــي.
وقالــت الرابطــة علــى منصــة “ويبــو” الصينيــة صبــاح األربعــاء ردا
علــى البيــان الصــادر عــن شــركة إتــش أنــد إم بشــأن“ :كيــف تنشــرون
شــائعات متعلقــة بمقاطعــة قطــن منطقــة شــينجيانغ ،وفــي
الوقــت ذاتــه تحققــون أرباحــا فــي الصيــن ،أليــس هــذا تفكيــرا مبنيــا
علــى التمنــي؟”
وشــنت وســائل إعالميــة حكوميــة حمــات دافعــت فيهــا عــن قطــن
منطقــة شــينجيانغ وانتقــدت العالمــات التجاريــة المتداولــة.
وتبادلــت شــبكة تلفزيــون الصيــن الدوليــة (ســي جــي تــي إن) مقطــع
فيديــو علــى موقــع ويبــو يزعــم أنــه يبيــن حقيقــة جنــي القطــن فــي
منطقــة شــينجيانغ ،والــذي تضمــن عمليــات تحديــث تكنولوجــي،
واستشــهادات منســوبة إلــى مــزارع مــن األويغــور ذكــر فيهــا أن
النــاس “حاربــوا” حتــى يتــاح لهــم العمــل هنــاك وجنــي إيــرادات كبيــرة.
وقــال تلفزيــون الصيــن المركــزي (ســي ســي تــي فــي  )CCTVإن شــركة
إتــش أنــد إم “أخطــأت فــي حســاباتها” مــن خــال محاولــة أن تكــون
“بطــا صالحــا” ،وأنهــا “يجــب أن تدفــع ثمنــا باهظــا بســبب تصرفاتهــا
الخاطئــة”.
ولــم يــرد فــرع شــركة إتــش أنــد إم فــي الصيــن علــى أســئلة بــي بــي ســي
فــي هــذا الشــأن ،لكــن الشــركة نشــرت األربعــاء بيانــا علــى موقــع ويبــو

قائلــة إنهــا “تحتــرم المســتهلكين الصينييــن كمــا هــو دائمــا” وأنهــا “ال
تمثــل أي موقــف سياســي”.
وقالــت تقاريــر ليلــة األربعــاء إن ثــاث منصــات صينيــة كبــرى للتجــارة
اإللكترونيــة علــى األقــل وهــي  Pinduoduoو  JD.comو  Tmallســحبت
منتجــات شــركة إتــش أنــد إم مــن عمليــات البيــع.
وأصــدر مشــاهير مثــل وانــغ ييبــو ،وهيوانــغ كســوان ،وفيكتوريــا
ســونغ بيانــات قالــوا فيهــا إنهــم قطعــوا عالقاتهــم مــع هــذه
العالمــات التجاريــة ،قائليــن إن “مصالــح البلــد فــوق كل شــيء”.
وشــهدت وســائل التواصــل اإلجتماعــي موجــة كبيــرة مــن اإلنتقــادات
ضــد الشــركتين ،مــع صــدور دعــوات عديــدة تحــث النــاس علــى
مقاطعــة منتجاتهمــا.
وأصبــح اآلن وســم “أدعــم قطــن منطقــة شــينجيانغ” يتصــدر موقــع
ويبــو.
وترتبــط شــركة إتــش أنــد إم بعالقــة قديمــة مــع الصيــن وهــي مهمــة
بالنســبة إلــى الجانبيــن .وتعتبــر الصيــن ســوقا كبيــرة لشــركة إتــش
أنــد إم وهــي إحــدى المصــادر األساســية مــن حيــث إمــداد الســوق.
لكــن بكيــن ال تريــد أن يوجــه أحــد اللــوم للصيــن علــى أســاس أن األمــر
يتعلــق بقضيــة داخليــة بحتــة.
ويكمــن الجــواب فــي تجربــة كوريــا الجنوبيــة أو الفلبيــن ،وكالهمــا
تعرضــت سالســل متاجرهــا وصــادرات فواكههــا لمعانــاة شــديدة
فــي أعقــاب خالفــات دبلوماســية.
وتحــب الصيــن اســتخدام قوتهــا التجاريــة وعمليــات البيــع بالتجزئــة
الــذي تحركــه دوافــع وطنيــة مــن أجــل الضغــط علــى الحكومــات
والشــركات متعــددة الجنســيات.

تبادلت صحيفة “بيبل دايل” صورة مع وسم يقول “أدعم قطن منطقة شينجيانغ”
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نجم الرجبي المتقاعد سوني بيل يدعو إلى

مقاطعة األلعاب األولمبية الشتوية في الصين
بسبب تعذيب وقتل الصين األويغور مع إنطالق
مسيرته المهنية الجديدة في المالكمة
بقلم /آيدان وندراكز  14 ،مارس 2021

يغــادر ســوني بيــل وليامــز ،دوري الرجبــي
إلــى األبــد فــي محاولــة ليصبــح بطــل العالــم
للمالكمــة – ولــم ينتــه مــن مشــاركة اآلراء
المثيــرة للجــدل.
النجــم الســابق  ،NRLالــذي لديــه أيضــ ًا إثنيــن
مــن كأس العالــم للرجبــي تحــت حزامــه ،ســوف
يبقــى مرشــد ًا لفريــق ســيدني بوســترز ولكنــه
يركــز جهــوده علــى الفــوز بالجائــزة النهائيــة فــي
حلبــة المالكمــة.
وقــد خــاض وليامــز المالكمة في ســبع مباريات
بالفعــل ،ولــم يهــزم حتــى اآلن ،علــى الرغــم مــن
قولــه أنــه يريــد أن يقضــي المزيــد مــن الوقــت
فــي التدريــب فــي الحلبــة دون تشــتت آخــر.
قــال :تحدثــت إلــى مديــري ،وقلــت أنــا أريــد
العــودة إلــى الحلبــة ،بقــي لــي ســنتان ،وأنــا
أبلــغ مــن العمــر  35ســنة اآلن .تحدثــت إلــى
زوجتــي ً
أوال وكانــت مندهشــة ولكنهــا كالعــادة،
دعمتنــي.
واســتغل ويليامــز األضــواء للدعــوة إلــى
مقاطعــة دورة األلعــاب األولمبيــة الشــتوية
لعــام  2022فــي الصيــن بســبب المعاملــة
البغيضــة مــن قبــل الصيــن للمســلمين
األويغــور.
ويزعــم تقريــر معهــد نيوالينــز لإلســتراتيجيات
والسياســات أن مليونــي مــن األويغــور
يعيشــون فــي  1400معســكر إعتقــال
أقيمــت فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية

ً
بطال للعالم في المالكمة
يقول سوني بيل ويليامز إنه سيترك  NRLلألبد ليصبح

يغادر سوني بيل ويليامز  NRLللتركيز على أن يصبح
بطل العالم في المالكمة
سيبقى مدرباً لفريق سيدني روسترز أثناء قيامه
بالتبديل
خاض نجم  NRLبالفعل سبع مباريات ولم يُهزم
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“ شــينجيا نغ ” .
وقــد وصفتــه الصيــن بأنــه معســكر “إعــادة تعليــم”،
لكــن التقريــر يوثــق أن المحتجزيــن يتعرضــون للتعذيــب
واإلعتــداء الجنســي والتعقيــم المنهجــي.
كمــا يتــم فصــل األطفــال عــن آبائهــم ووضعهــم فــي
دور األيتــام التــي تديرهــا الدولــة لقطــع صالتهــم بثقافــة
األويغــور ،وفق ـ ًا للتقريــر.
انضــم ويليامــز إلــى مجموعــات حقــوق اإلنســان
والنشــطاء للدعــوة إلــى مقاطعــة األلعــاب الشــتوية
التــي كان مــن المقــرر أن تســتضيفها بكيــن بيــن  4و20
فبرايــر .2022
قــال لصحيفــة هيرالــد صــن :هــل مــن المفتــرض أن
نكــون ســعداء بذلــك؟ إنــه شــيء إنســاني .يجــب أال
يكــون هنــاك شــك فــي ذلــك (المقاطعــة) ،فهــذه هــي
نقطــة البدايــة.
قــارن ويليامــز معاملــة األويغــور بمعاملــة اليهــود فــي

سيبقى نجم  ،NRLالذي خاض كأس العالم للرجبي مرتين تحت حزامه،
مدرب ًا لفريق سيدني روسترز ،Sydney Roostersلكنه يركز جهوده على الفوز
بالجائزة النهائية في حلبة المالكمة

(في الصورة ،معتقلون يستمعون إلى خطب في معسكر في
مقاطعة لوب ،تركستان الشرقية في عام )2017
ألمانيــا النازيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة وقبلهــا.
اســتغل ويليامــز لحظتــه فــي دائــرة الضــوء للدعــوة إلــى مقاطعــة األلعــاب
األولمبيــة الشــتوية لعــام  2022فــي الصيــن بســبب معاملــة الصيــن لألويغــور
المســلمين.
وأضــاف إن ذلــك يتكــرر أيضـ ًا مثلمــا حدثــت اإلبــادة الجماعيــة التــي تعــرض لهــا
مســلمو البوســنة والكــروات خــال حــرب البوســنة بيــن  1992و.1995
وأضــاف :نحــن نــرى مــا يحــدث ،لقــد أظهــر لنــا التاريــخ مــا حــدث فــي ألمانيــا،
والتاريــخ أظهــر لنــا مــا حــدث فــي البوســنة.
لقــد أنعــم هللا علــي بقلــب متعاطــف مــع األشــخاص األقــل حظــ ًا وليــس
هنــاك الكثيــر مــن األشــخاص فــي الوقــت الحالــي الذيــن يمــرون بالصراعــات
التــي يمــر بهــا هــؤالء النــاس ،كمــا تعلمــون.
وقــد لعــب وليامــز  123مبــاراة مــن الدرجــة األولــى علــى مــدى حياتــه المهنيــة
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وجه وليامز ،الذى اعتنق االسالم فى عام  ،2008هذه
الدعوة بعد أن تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكى
أن الحزب الشيوعى الصينى يرتكب إبادة جماعية ضد
األويغور المسلمين.

 ،NRLوكان يمثــل البولدوجــز  Bulldogsوالبوســترز .Roosters
وســاعد الفريقيــن فــي الفــوز بالــدوري الممتــاز فــي عــام 2004
و.2013
ترجمة /رضوى عادل
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أنقرة 5 ..أسر من األويغور تطالب الصين
بالكشف عن مصير أبنائها

قدمت  5أسر من أتراك األويغور عريضة إلى مكتب األمم المتحدة في العاصمة التركية أنقرة ،من أجل التواصل مع أبنائها
المنقطعة أخبارهم ،بإقليم “تركستان الشرقية” في الصين .وجاءت األسر من إسطنبول إلى أنقرة سيرا على األقدام ،بهدف لفت
األنظار إلى معاناة األويغور - Mehmet Sah Yılmaz ( .وكالة األناضول )
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تظاهرة لألويغور في تركيا إحتجاج ًا
على زيارة وزير الخارجية الصيني
إسطنبول (أ ف ب)

قدمت  5أسر من أتراك األويغور عريضة إلى مكتب األمم المتحدة في العاصمة التركية أنقرة ،من أجل التواصل مع أبنائها
األويغور يقيمون في تركيا يتظاهرون ضد زيارة وزير الخارجية الصيني ،في انقرة في  25آذار/مارس  .2021ادم التان AFP

تظاهــر عشــرات األشــخاص بالقــرب مــن حــرم الســفارة.

تظاهــر مئــات مــن األويغــور الخميــس قــرب القنصليــة العامــة
للصيــن فــي إســطنبول إحتجاجــا علــى زيــارة وزيــر الخارجيــة الصينــي
كمــا أفــاد مراســل وكالــة فرانــس بــرس.

واألويغــور الذيــن يتحــدرون مــن تركســتان الشــرقية فــي شــمال غــرب
الصيــن ،هــم أقليــة مســلمة ناطقــة بالتركيــة.

وشــارك فــي هــذا التجمــع حوالــى ألــف شــخص ورفعــوا أعــام
اســتقالل األويغــور مردديــن “فلتوقــف الصيــن اإلبــادة” او “الصيــن
الفاشــية ،أغلقــوا المخيمــات”.

وتتهــم عــدة منظمــات غيــر حكوميــة ودول الصيــن باضطهــاد
األويغــور خاصــة فــي معســكرات يعتقــل فيهــا أفــراد هــذه األقليــة
بحســب شــهادات ناجيــن ويتعرضــون فيهــا لتجــاوزات مختلفــة.

فــي أنقــرة حيــث منعــت الســلطات التجمــع أمــام ســفارة الصيــن،
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وترفــض بكيــن هــذه اإلتهامــات وتعتبــر هــذه األماكــن بأنهــا “مراكــز
تدريــب مهنــي”.
وبحســب التقديــرات فــان  50ألفــا مــن األويغــور الذيــن هربــوا مــن
االضطهــاد لجــأوا الــى تركيــا ،الدولــة التــي كانــت مــن أبــرز المدافعيــن
عــن قضيتهــم فــي مواجهــة الصيــن.
لكــن فيمــا تســعى أنقــرة إلــى الحفــاظ علــى عالقاتهــا اإلقتصاديــة مــع
بكيــن وتعتمــد علــى لقــاح صينــي ضــد فيــروس كورونــا ،فــإن الرئيــس
رجــب طيــب اردوغــان الــذي نــدد فــي عــام  2009بـــ “إبــادة” ضــد األويغــور
وضــع انتقاداتــه جانبــا.
فــي هــذا اإلطــار اســتقبل وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاوش
أوغلــو نظيــره الصينــي وانــغ يــي والحقــا اســتقبله اردوغــان.
فــي تصريــح علــى تويتــر شــدد وزيــر الخارجيــة التركــي علــى “القــدرات
االقتصاديــة” فــي العالقــات بيــن البلديــن “و”التعــاون فــي مجــال
مكافحــة الوبــاء واللقاحــات”.
وأضــاف الوزيــر التركــي أنــه تــم بحــث وضــع األويغــور أيضــا متجنبــا فــي
الوقــت نفســه العبــارات التــي يمكــن ان تثيــر توتــرا.
وكتب “نقلنا حساسياتنا ووجهات نظرنا بشأن األتراك األويغور”.

وقــال احــد المتظاهريــن فــي إســطنبول ويدعــى عبــد اللطيــف رجــب
( 62عامــا)“ ،لســت راضيــا ،لمــاذا تســتقبل تركيــا وزيــر الخارجيــة
الصينــي؟”.
وأضــاف لوكالــة فرانــس بــرس أن الصينييــن “يلحقــون الكثيــر
مــن الضــرر فــي تركســتان الشــرقية” وهــو االســم الــذي يطلقــه
الناشــطون األويغــور علــى منطقــة شــينجيانغ.
ويخشــى األويغــور المنفيــون الــى تركيــا خصوصــا أن تصــادق أنقــرة
علــى معاهــدة تســليم موقعــة فــي عــام  2017مــع بكيــن حيــث
يشــتبهون فــي أن الصيــن تشــترط ذلــك مــن أجــل تســليم اللقاحــات
لتركيــا.
وأكــدت تركيــا عــدة مــرات أنهــا لــن تعيــد األويغــور إلــى الصيــن لكــن
العديــد مــن الالجئيــن والجمعيــات يتهمــون الســلطات التركيــة بطــرد
أفــراد مــن هــذه األقليــة ســرا.
وقالــت متظاهــرة تدعــى رحيــل ســيكر “نحــن خائفــون على المســتقبل.
مــاذا ســيحدث ألطفالنا؟”.
وقــال متظاهــر آخــر يدعــى فايــز هللا كيمــاك “نريــد مــن تركيــا أن تســأل
الوزيــر الصينــي عمــا يجــري (فــي المعســكرات)” مضيفــا “نريــد أن
ترفــع تركيــا صوتهــا”.

وقفة احتجاجية في تركيا ضد سياسة الصين
بحق األويغور
اسطنبول (أ ف ب)
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نظمــت منظمــات مجتمــع مدنــي وقفــة احتجاجيــة بواليــة باليكســير
التركيــة (شــمال غــرب) ضــد سياســة الصيــن حيــال أتــراك األويغــور
فــي تركســتان الشــرقية (شــينجيانغ).

كمــا أكــد ضــرورة إغــاق معســكرات االحتجــاز فــي تركســتان الشــرقية
فــور ًا ودون قيــد أو شــرط ،والوقــف الفــوري النتهــاكات حقــوق
اإلنســان هنــاك.

وتجمــع أعضــاء منتــدى تركســتان الشــرقية ،و أعضــاء هيئــة اإلغاثــة
اإلنســانية التركيــة (  ،) İHHالخميــس ،تحــت شــعار “هــذه إبــادة
وليســت مزحــة” فــي مبنــى الهيئــة بالواليــة.

وشــدد علــى ضــرورة اتخــاذ األمــم المتحــدة خطــوات صحيحــة لوقــف
“الممارســات الوحشــية” للصيــن بشــكل فــوري فــي معســكرات
االحتجــاز.

ودعــا علــي قــره طــاش ،رئيــس شــباب هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية فــرع
واليــة باليكســير ،فــي بيــان تــاه بإســم المنظمــات ،إلــى وقــف كل
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تمارســها الصيــن فــي تركســتان
الشــرقية.

ودعــا منظمــة التعــاون اإلســامي إلــى التحــرك لوقــف المظالــم بحــق
األويغور.
وتقــول تقاريــر رســمية أمميــة إن الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم
مــن األويغــور فــي معســكرات ســرية بإقليــم تركســتان الشــرقية،
وهــو مــا تنفيــه بكيــن.

وأكــد قــره طــاش ضــرورة اتخــاذ تركيــا زمــام المبــادرة مــن أجــل إنهــاء
الظلــم بحــق أتــراك األويغــور.
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إن إيقاف جريمة العمل القسري التي تطبقها الصين في تركستان الشرقية،
واجب لجميع الشركات.
ٌ
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