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صور األويغور المسربة توثق القمع
في معسكرات االعتقال في الصين
بقلم /جون سودوورث

تكشــف آالف الصــور مــن قلــب نظــام االعتقــال الجماعــي شــديد الســرية فــي الصيــن فــي
تركســتان الشــرقية ،باإلضافــة إلــى سياســة إطــاق النــار علــى األويغــور الذيــن يحاولــون
الهــروب ،مــن بيــن مخــزون ضخــم للبيانــات التــي تــم اختراقهــا مــن أجهــزة الكمبيوتــر التابعــة
لشــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
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كان العــرب منــذ القــدم يتســمون بقيــم اإلبــاء والنجــدة وكــرم الضيافــة
وتــم نقــل ملفــات شــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية المحتلــة مــن
قبــل الصيــن) ،إلــى الـــ بــي بــي ســي فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام .بعــد
جهــد دام شــهور ًا للتحقيــق فيهــا ،يمكــن إثبــات أنهــا تقــدم رؤى جديــدة
مهمــة حــول اعتقــال األويغــور فــي شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)
واألقليــات التركيــة األخــرى.
يتزامــن نشــر الملفــات مــع وصــول مفوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق
اإلنســان ،ميشــيل باشــليت ،إلــى الصيــن مؤخــر ًا ،فــي زيــارة مثيــرة للجــدل
إلــى تركســتان الشــرقية ،مــع قلــق النقــاد مــن أن رحلتهــا ســتكون تحــت
ســيطرة صارمــة مــن الحكومــة.
تكشــف الملفــات ،بتفاصيــل غيــر مســبوقة ،عــن اســتخدام الصيــن
لمعســكرات “إعــادة التعليــم” والســجون الرســمية كنظاميــن
منفصليــن لكــن مرتبطيــن لالحتجــاز الجماعــي لألويغــور ،ممــا يشــكك
بشــكل جــدي فــي روايتهــا أنهمــا مراكــز إلعــادة التعليــم بشــأن كليهمــا.
إن ادعــاء الحكومــة بــأن معســكرات إعــادة التعليــم التــي تــم بناؤهــا
فــي أنحــاء شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) منــذ عــام  2017تشــكل
مجــرد “مــدارس” يتناقــض مــع تعليمــات الشــرطة الداخليــة وحراســة
الملفــات والصــور التــي لــم يســبق لهــا مثيــل للمحتجزيــن.
كمــا أن اســتخدام الحكومــة الصينيــة الفضفــاض لتهــم اإلرهــاب،
والــذي تــم بموجبــه زج آالف آخريــن فــي ســجون رســمية ،يتــم الكشــف
عنــه كذريعــة لطريقــة موازيــة لالعتقــال ،مــع جــداول بيانــات الشــرطة
المليئــة باألحــكام التعســفية والقاســية.
توفــر الوثائــق بعضــ ًا مــن أقــوى األدلــة حتــى اآلن لسياســة تســتهدف
تقريبــ ًا أي تعبيــر عــن هويــة األويغــور أو ثقافتهــم أو عقيدتهــم
اإلســامية ،وعــن تسلســل قيــادي يمتــد علــى طــول الطريــق حتــى
الزعيــم الصينــي ،شــي جيــن بينــغ.

اإلسم :إلهام إسماعيل
السن30 :
الحالة :معتقل إلعادة التعليم  ،أكتوبر .2018
السبب :غير مذكور
تُظهــر بعــض صــور معســكر إعــادة التعليــم حراســ ًا يقفــون بجانــب
المحتجزيــن مســلحين بالهــراوات.
ومــع ذلــك ،فقــد نفــي كبــار المســؤولين الصينييــن اســتخدام اإلكــراه
باســتمرار.
قــال وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي فــي عــام “ :2019الحقيقــة أن مراكــز
التعليــم والتدريــب فــي شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) هــي مــدارس
تســاعد النــاس علــى تحريــر أنفســهم مــن التطــرف”.
ُ
اعتقــل الكثيــرون لمجــرد وجــود عالمــات علــى معتقداتهــم
وقــد
اإلســامية أو بســبب زيارتهــم لــدول ذات أغلبيــة مســلمة.

تحتــوي الملفــات المخترقــة علــى أكثــر مــن  5000صــورة لألويغــور تــم
التقاطهــا مــن قبــل الشــرطة بيــن ينايــر ويوليــو .2018
باســتخدام البيانــات المصاحبــة األخــرى ،يمكــن إثبــات اعتقــال 2884
منهــم علــى األقــل.
وبالنســبة ألولئــك المدرجيــن فــي قائمــة المعســكرات إلعــادة التعليــم،
هنــاك دالئــل علــى أنهــم ليســوا “الطــاب” الراغبيــن فــي إعــادة التعليــم
الــذي طالمــا ادعــت الصيــن أنهــم كذلــك.

اإلسم :يوسف إسماعيل
السن35 :
الحالة :معتقل إلعادة التعليم  ،مارس .2017
السبب :السفر إلى دول ذات أغلبية مسلمة
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راحلــة عمــر ،األصغــر ســن ًا مــن المحتجزيــن ،كانــت تبلــغ مــن العمــر 15
عام ـ ًا فقــط وقــت اعتقالهــا.

االسم :تاجيجول طاهر
السن60 :
الحالة :معتقلة إلعادة التعليم  ،أكتوبر .2017
السبب :االتهام بالوعظ المخالف للقانون
مــع ظهــور التهديــد باســتخدام القــوة الجســدية مــرة أخــرى فــي الخلفيــة،
تســلط صــورة هــذه المــرأة الضــوء علــى االســتخدام الكبيــر لمفهــوم
“الذنــب باالقتــران”.
تصــف الوثائــق ابنهــا بأنــه “يتمتــع بميــول دينيــة متشــددة” ألنــه ال
يشــرب الخمــر وال يدخــن .ونتيجــة لذلــك ُ ،
ســجن لمــدة  10ســنوات بتهــم
تتعلــق باإلرهــاب.

أنيخان حامد ،أكبرهم سن ًا ،كان عمرها  73عام ًا.
تحتــوي ملفــات شــرطة شــينجيانغ  -االســم الــذي يســتخدمه
الصحفييــن الدولييــن حيــث تشــكل بــي بــي ســي جــزء ًا منهــم  -علــى
عشــرات اآلالف مــن الصــور والوثائــق.

لكنهــا ظهــرت علــى قائمــة “أقــارب المحتجزيــن”  -مــن بيــن آالف
المشــتبه بهــم بســبب “جرائــم” عائالتهــم.

تحتوي هذه الصورة المركبة على  2884صورة لمعتقلين من الملفات المخزنة.
ً
سجال مصوراً فريداً للطريقة التي تم بها اجتياح مساحات شاسعة من مجتمع األويغور  -في كل من المعسكرات والسجون  -شخصاً تلو اآلخر.
تقدم الصور
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وتشــمل الخطــب الســرية لكبــار المســؤولين؛ وكتيبــات الشــرطة
الداخليــة والمعلومــات المتعلقــة بالموظفيــن؛ وتفاصيــل اعتقــال أكثــر
مــن  20.000مــن األويغــور؛ وصــور فوتوغرافيــة مــن مواقــع شــديدة
الحساســية.

سياســة إطــاق النــار للقتــل ألولئــك الذيــن يحاولــون الهــروب.
عصــب العينيــن واألصفــاد واألغــال إجبــاري ألي “طالــب” يتــم نقلــه
بيــن المرافــق أو حتــى إلــى المستشــفى.
صــورة مــن داخــل مركــز االحتجــاز التــي نــادر ًا مشــاهدته مــن الداخــل،
والتــي يبــدو أنهــا تُظهــر “إعــادة تعليــم” األويغــور
يزعــم مصــدر الملفــات أنــه قــام باختراقهــا وتحميلهــا وفــك تشــفيرها
مــن عــدد مــن أجهــزة الكمبيوتــر التابعــة للشــرطة فــي تركســتان
الشــرقية ،قبــل إرســالها إلــى الدكتــور أدريــان زينــز ،الباحــث فــي مؤسســة
ضحايــا الشــيوعية التذكاريــة ومقرهــا الواليــات المتحــدة ،والــذي ســبق
أن قامــت الحكومــة الصينيــة بفــرض عقوبــات عليــه ألبحاثــه المؤثــرة عــن
شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
ثــم قــام الدكتــور أدريــان زينــز بإرســال هــذه الملفــات إلــى الـــ بــي بــي ســي،
وعلــى الرغــم مــن أننــا كنــا قادريــن علــى االتصــال بالمصــدر مباشــرة ،إال
أنهــم لــم يكونــوا مســتعدين للكشــف عــن أي شــيء عــن هويتهــم أو
مــكان وجودهــم.
لــم يتــم تأريــخ أي مــن المســتندات التــي تــم اختراقهــا بعــد نهايــة عــام
 ،2018ربمــا نتيجــة لتوجيــه صــدر فــي أوائــل عــام  2019يشــدد علــى معاييــر
التشــفير فــي شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) .مــن الممكــن أنــه تــم
وضــع أي ملفــات الحقــة بعيــد ًا عــن متنــاول المخترقيــن.
كتــب الدكتــور أدريــان زينــز ورقــة تمــت مراجعتهــا مــن قبــل الزمــاء حــول
ملفــات شــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) لمجلــة الجمعيــة
األوروبيــة للدراســات الصينيــة وقــد وضــع المجموعــة الكاملــة مــن صــور
المحتجزيــن وبعــض األدلــة األخــرى علــى اإلنترنــت.
وقــال لـــ بــي بــي ســي “المــواد غيــر منقوصــة ،هــي خــام ،ومتنوعــة“ ،لدينــا
كل شــيء”.
“لدينــا وثائــق ســرية ،لدينــا نصــوص للخطابــات حيــث يتحــدث القــادة
بحريــة عمــا يفكــرون بــه ،لدينــا جــداول بيانــات ،لدينــا صــور ،إنــه غيــر
مســبوق تمامــ ًا ويكشــف كــذب الدعايــة الصينيــة “.
تحتــوي ملفــات شــرطة “شــينجيانغ” (تركســتان الشــرقية) علــى
مجموعــة أخــرى مــن الوثائــق أفظــع مــن صــور المحتجزيــن فــي فضــح
الطبيعــة الشــبيهة بالســجن لمعســكرات إعــادة التعليــم التــي تصــر
الصيــن علــى أنهــا “مــدارس مهنيــة”.
تصــف مجموعــة مــن بروتوكــوالت الشــرطة الداخليــة االســتخدام
الروتينــي للضبــاط المســلحين فــي جميــع مناطــق المعســكرات،
ووضــع المدافــع الرشاشــة وبنــادق القنــص فــي أبــراج المراقبــة ،ووجــود

علــى مــدى عقــود مــن الزمان ،شــهدت شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)
حلقــة مــن االنفصاليــة المضطربــة والعنــف المتقطــع وتشــديد
ســيطرة الحكومــة.
لكــن فــي عامــي  2013و  ،2014أدى هجومــان مميتــان اســتهدفا المشــاة
والــركاب فــي بكيــن ومدينــة كونمينــغ جنــوب الصيــن إلــى تحــول جــذري
فــي السياســة ،حيــث ألقــت الحكومــة باللــوم فيهــا علــى االنفصالييــن
األويغــور واإلســاميين المتطرفيــن.
بــدأت الدولــة فــي رؤيــة ثقافــة األويغــور أنهــا تمثــل مشــكلة ،وفــي خــال
ســنوات قليلــة ،بــدأت مئــات مــن معســكرات إعــادة التعليــم العمالقــة
فــي الظهــور علــى صــور األقمــار الصناعيــة ،والتــي تــم إرســال األويغــور
إليهــا دون محاكمــة.
تــم أيض ـ ًا نشــر نظــام الســجون الرســمي فــي تركســتان الشــرقية علــى
نطــاق واســع كطريقــة أخــرى للتحكــم فــي هويــة األويغــور  -ال ســيما في
مواجهــة االنتقــادات الدوليــة المتزايــدة بشــأن االفتقــار إلــى اإلجــراءات
القانونيــة فــي المعســكرات.
يتضــح األســلوب المــزدوج بشــكل صــارخ فــي مجموعــة مــن  452مــن
جــداول البيانــات ،مكتملــة باألســماء والعناويــن وأرقــام الهويــة ألكثــر
مــن ربــع مليــون مــن األويغــور  -توضــح األشــخاص الذيــن تــم احتجازهم،
ونوعيــة المرفــق والســبب.
إنهــم يشــكلون صــورة لالعتقــال الــذي ال هــوادة فيــه فــي كل مــن
المعســكرات والســجون ،مــع وجــود جــدول يوثــق التحيــز المتطفــل
للمســؤولين الصينييــن الذيــن تــم إرســالهم إلــى أعمــاق مجتمــع
األويغــور  -مدعوميــن بــأدوات مراقبــة البيانــات الضخمــة  -لالحتجــاز
التعســفي حســب الرغبــة.
هنــاك أمثلــة ال حصــر لهــا لألشــخاص الذيــن عوقبــوا بأثــر رجعــي علــى
“جرائــم” وقعــت قبــل ســنوات أو حتــى عقــود ُ -
ســجن رجــل لمــدة 10
ســنوات فــي عــام  2017بتهمــة “دراســة النصــوص اإلســامية مــع
جدتــه” لبضعــة أيــام فــي عــام .2010
ويتضــح أن المئــات قــد اسـ ُـتهدفوا الســتخدامهم الهواتــف المحمولــة
 فــي الغالــب لالســتماع إلــى “محاضــرات مخالفــة للقانــون” أو تثبيــتتطبيقــات مشــفرة.
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هم األويغور ولماذا تُتهم الصين باإلبادة الجماعية؟
يُعاقــب آخــرون بالســجن لمــدة تصــل إلــى عقــد مــن الزمــان لعــدم
اســتخدام أجهزتهــم المحمولــة بشــكل كاف ،مــع إدراج أكثــر مــن مائــة
ٍ
حالــة “نفــاد رصيــد الهاتــف” كإشــارة إلــى محاولــة المســتخدم الهــروب
مــن المراقبــة الرقميــة المســتمرة.
تُظهــر جــداول البيانــات كيــف يتــم غربلــة األشــخاص بحثــ ًا عــن أدنــى
الذرائــع ،والتــي يتــم تحويلهــا إلــى كــم مــن التهــم “ -الشــجار” أو “اإلخــال
بالنظــام االجتماعــي”  -ومــن ثــم المعاقبــة علــى أنهــا أعمــال إرهابيــة
خطيــرة؛ تمتــد إلــى ســبع ســنوات ،و  10ســنوات ،و  25ســنة وأكثــر مــن
ذلــك.

بعــد خمســة أشــهر مــن التقــاط الشــرطة لصورهــم فــي عــام  ،2018تــم
إرســال الــزوج والزوجــة طورســون محمــد أميــن عائشــةجول تورغــون
إلــى مركــز احتجــاز بعــد اتهامهمــا بـــ “االســتماع إلــى تســجيل لمحاضــرة
مخالفــة للقانــون” علــى الهاتــف المحمــول لشــخص آخــر قبــل ســت
ســنوات.

إذا تــم تطبيــق تصنيــف اإلرهــاب بشــكل عــادل ،فمــن المســتحيل
التمييــز بيــن كــم مــن البيانــات التــي تشــير إلــى اعتقــال أشــخاص ليــس
بســبب فعلتهــم ،ولكــن بســبب هويتهــم.

توجــد صورتــان مــن بناتهــم الثــاث أيضــ ًا فــي الملفــات المخترقــة -
روزيجــول تورغــون  ،التــي كانــت فــي العاشــرة مــن عمرهــا وقــت اختفــاء
والديهــم  -عائشــة تورغــون  ،التــي كانــت فــي السادســة مــن عمرهــا.

يســرد جــدول بيانــات طورســون قــادر ،كان يلقــي المواعــظ ودراســة
النصــوص اإلســامية فــي ثمانينــات القــرن الماضــي ،ثــم فــي الســنوات
األخيــرة ،أصبحــت جريمتــه “إطــاق اللحيــة تحــت تأثيــر التطــرف الدينــي”.

تقــدم جــداول البيانــات القليــل مــن التفاصيــل حــول مصيــر هــؤالء
األطفــال الذيــن تــم اعتقــال والديهــم.

لهــذا الســبب تــم ســجن الرجــل البالــغ مــن العمــر  58عامــ ًا لمــدة 16
عامـ ًا و  11شــهر ًا .تــم تصويــره قبــل وبعــد أن قــررت الحكومــة الصينيــة
بــأن تعبيــره عــن هويــة األويغــور مخالــف للقانــون.

مــن الممكــن أن يكــون قــد تــم وضــع عــدد كبيــر فــي دور األيتــام طويلــة
األمــد لنظــام المــدارس الداخليــة التــي تديرهــا الدولــة والتــي تــم
بناؤهــا عبــر شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) فــي نفــس الوقــت مثــل
المعســكر ات.

حتــى بالنســبة ألولئــك الذيــن لــم يُعتقلــوا فــي معســكر أو ســجن،
تكشــف ملفــات شــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) ،التأثيــر
المرعــب لمثــل هــذه المســتويات القاســية مــن التدقيــق والمراقبــة.

فــي الواقــع  ،فــإن حلــق الشــعر الــذي يظهــر بوضــوح فــي العديــد مــن
صــور األطفــال هــو عالمــة علــى إجبــار العديــد منهــم علــى الحضــور إلــى
هــذه المــدارس علــى األقــل خــال أيــام األســبوع  ،حتــى لــو كانــوا ال يزالــون
تحــت رعايــة واحــد أو كال الوالديــن كمــا قــال األويغــور فــي الخــارج لـــ بــي
بــي ســي.

تُظهــر الصــور أن األويغــور الذيــن مــا زالــوا يعيشــون فــي منازلهــم
تــم اســتدعاءهم بأعــداد كبيــرة لتصويرهــم ،مــع التواريــخ الزمنيــة
المصاحبــة للصــور التــي تُظهــر مجتمعــات بأكملهــا  -مــن كبــار الســن
إلــى العائــات التــي لديهــا أطفــال صغــار – تــم اســتدعائهم إلــى مراكــز
الشــرطة فــي جميــع األوقــات ،حتــى فــي منتصــف الليــل.

ً
شــكال بشــري ًا لسياســة مصممــة الســتهداف عائــات
تعطــي الصــور
األويغــور بشــكل متعمــد كمســتودع للهويــة والثقافــة ،وبكلمــات
الصيــن الخاصــة “لمحــو جذورهــم  ،وكســر نســبهم  ،وقطــع روابطهــم
 ،وأصولهــم”.

يشــير نظــام تســمية ملفــات مشــابه للنظــام المســتخدم للصــور
الملتقطــة فــي المعســكرات والســجون إلــى هــدف مشــترك محتمــل
 قاعــدة بيانــات ضخمــة للتعــرف علــى الوجــه كانــت الصيــن تبنيهــا فــيذلــك الوقــت.

باإلضافــة إلــى الكشــف عــن اإلجــراءات الداخليــة لنظــام الســجن
فــي الصيــن بشــكل أكثــر وضوحــ ًا مــن أي وقــت مضــى  ،تقــدم ملفــات
شــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) أدلــة جديــدة حــول حجــم هــذه
المعســكر ات.

مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كانــوا علــى معرفــة بوجــود هــذه
المعســكرات ،التــي اختفــى فيهــا بالفعــل عــدة آالف ،لكــن جــداول
البيانــات المصاحبــة توضــح الخطــر تمامــ ًا.

تتعلــق معظــم جــداول البيانــات بمقاطعــة فــي جنــوب تركســتان
الشــرقية ،تُعــرف باســم كوناشــهير فــي األويغــور ،أو شــوفو باللغــة
الصينيــة.
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يُظهــر تحليــل البيانــات الــذي أجــراه الدكتــور أدريــان زينــز أن إجمالــي عــدد
الســكان كان  22،762فــي هــذه المقاطعــة فقــط  ،أي أكثــر مــن  12٪مــن
الســكان البالغيــن إمــا فــي معســكر أو ســجن فــي عامــي  2017و .2018

يعتقــد البروفيســور فريــد أن اآلثــار نتيجــة لعمليــة توحيــد شــائعة
االســتخدام لقواعــد بيانــات التعــرف علــى الوجــه ،حيــث يتــم تدويــر أي
ً
قليــا لمحــاذاة العيــون مــع الخــط األفقــي.
صــور تلقائيــ ًا

إذا تــم تطبيــق هــذا الرقــم علــى شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) ،فــإن
هــذا الرقــم يعنــي احتجــاز أكثــر مــن  1.2مليــون مــن األويغــور وغيرهــم مــن
األقليــات التركيــة  -ضمــن النطــاق الواســع للتقديــرات التــي وضعهــا
خبــراء شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) ،وهــو مــا تنفيــه الصيــن دائمـ ًا.

واختتــم فــي تقريــر مكتــوب لـــ بــي بــي ســي“ :هــذا بالطبــع معالجــة غيــر
ضــارة تمامــ ًا”.

مــن خــال العمــل مــع اتحــاد مــن  14منظمــة إعالميــة مــن  11دولــة،
تمكنــت الـــ بــي بــي ســي مــن المصداقيــة علــى عناصــر مهمــة مــن ملفــات
شــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
فقــد ُطلــب مــن األويغــور الذيــن يقيمــون فــي أوروبــا والواليــات
المتحــدة أســماء وأرقــام الهويــة ألقاربهــم المفقوديــن فــي الوطــن فــي
شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) .تــم اكتشــاف تطابقــات متعــددة مــع
جــدول البيانــات ،ممــا يُعــد دليـ ً
ـا قاطع ـ ًا علــى أن المعلومــات تحتــوي
علــى أشــخاص حقيقييــن.
كمــا طلبــت بــي بــي ســي مــن البروفيســور هانــي فريــد ،خبيــر التصويــر
الجنائــي فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي بيركلــي ،فحــص مجموعــة مــن صــور
المحتجزيــن األويغــور.

يمكــن توفيــر مزيــد مــن المصداقيــة مــن خــال ترتيــب الصــور حســب
التواريــخ الزمنيــة المصاحبــة لهــا ثــم مراقبــة التفاصيــل المشــتركة
الظاهــرة فــي الخلفيــة ،والتــي توضــح أنهــا قــد تــم التقاطهــا فــي الوقــت
الفعلــي وفــي أماكــن حقيقيــة.
وقــد ُطلــب مــن الحكومــة الصينيــة التعليــق علــى البيانــات التــي تــم
اختراقهــا ،مــع أســئلة مفصلــة حــول األدلــة التــي تحتــوي عليهــا ،تلقــى
اتحــاد وســائل اإلعــام اســتجابة مكتوبــة مــن الســفارة الصينيــة فــي
واشــنطن العاصمــة.
وقــال البيــان“ :القضايــا المتعلقــة بشــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)
تتعلــق فــي جوهرهــا بمكافحــة اإلرهــاب العنيــف والتطــرف واالنفصاليــة
 ،وال تتعلــق بحقــوق اإلنســان أو الديــن”  ،مضيفــ ًا أن الســلطات
الصينيــة قــد اتخــذت “مجموعــة مــن اإلجــراءات الحاســمة والقويــة
والفعالــة لمكافحــة التطــرف”.

لــم يجــد أي دليــل علــى أن الصــور قــد تــم اختالقهــا ،مــع عــدم وجــود أي
مــن العالمــات التــي تــدل علــى تزييفهــا بالكمبيوتــر أو أي مؤشــر آخــر
علــى التالعــب الرقمــي.

“تتمتــع المنطقــة اآلن باالســتقرار االجتماعــي والوئــام وكذلــك التنميــة
االقتصاديــة” ،إن هــذه األشــياء تقــدم “أقــوى اســتجابة لجميــع أنــواع
األكاذيــب والتضليــل عــن شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)”.

يمكــن تفســير أثــر غريــب مرئــي علــى حــواف بعــض الصــور  -كمــا لــو تــم
نســخها ثــم تدويرهــا قليـ ً
ـا  -بطريقــة تؤكــد علــى فكــرة أنهــا تشــكل جزء ًا
مــن شــبكة المراقبــة الضخمــة فــي الصيــن فــي شــينجيانغ (تركســتان
الشــرقية).

ولكن لم يكن هناك إجابة على أية أدلة محددة في الملفات.

تحتوي ملفات شــرطة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) على مجموعة
أخــرى مــن الصــور الفريــدة التــي يبــدو أنهــا تبــرز فقــط المســتويات
المتطرفــة مــن الســيطرة الجســدية التــي يخضــع لهــا األويغــور فــي
محاولــة إلعــادة تشــكيل هويتهــم بالقــوة.
توضــح الصــور مــا يبــدو أنــه تدريبــات إلخضــاع الســجناء  -باســتخدام
نفــس األســاليب التــي تــم وصفهــا فــي وثائــق الشــرطة للمعســكرات
 ولكــن هــذه المــرة فــي مركــز احتجــاز.كمــا توضــح مــا يشــبه جلســات التلقيــن ،حيــث تُظهــر مــرة أخــرى
الترابــط بيــن المعســكرات والســجون.
يوضــع الخطــاب علــى الجــزء الخلفــي مــن زي المحتجزيــن فــي مركــز
تيكــس لالحتجــاز فــي شــمال شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
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فــي خطــاب تــم ختمــه “ســري” وقدمــه تشــاو كيزهــي ،وزيــر األمــن العــام
الصينــي ،فــي زيــارة إلــى تركســتان الشــرقية فــي يونيــو  ،2018أشــار أن مــا
ال يقــل عــن مليونــي شــخص مصــاب بـــ “الفكــر المتطــرف” فــي جنــوب
شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) وحدهــا.
كان الخطــاب يحتــوي علــى إشــارات عــن الرئيــس شــي جين بينغ ،ويشــيد
بالزعيــم الصينــي مــن أجــل “تعليماتــه المهمــة” لبنــاء منشــآت جديــدة
وزيــادة تمويــل الســجون للتعامــل مــع تدفــق المعتقليــن الضــروري
للوصــول إلــى هــذا الهــدف البالــغ مليونــي شــخص.

صــور األقمــار الصناعيــة للتخطيــط الخارجــي لمرفــق االحتجــاز المعــروف
فــي مدينــة تيكــس

وإذا كان االعتقــال الجماعــي ألويغــور شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)
وغيرهــا مــن األقليــات التركيــة يتدفــق حقــ ًا مــن األوامــر التــي قدمهــا
القائــد الصينــي ،فهنــاك تلميحــات أيض ـ ًا حــول نــوع اإلطــار الزمنــي الــذي
يــدور فــي ذهنــه.
تحتــوي الملفــات علــى خطــاب ســري آخــر ،ألقــاه تشــن تشــوانغو فــي
عــام  – 2017كان حتــى وقــت قريــب األميــن العــام للحــزب الشــيوعي
الصــارم فــي شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية).
حيــث يخبــر جمهــوره مــن كبــار كــوادر العســكرية والشــرطة “قــد ال تكــون
فتــرة إعــادة التعليــم لمــدة خمــس ســنوات كافيــة بالنســبة للبعــض”،
وهــو اعتــراف يبيــن أنــه إذا اســتمر األويغــوري فــي الشــعور بالــوالء
للهويــة أو اإليمــان علــى األقــل بنفــس القــوة بالنســبة للحــزب ،فلــن
ينتهــي عنــد هــذا الحــد.

تتطابــق تمامـ ًا مــع بعــض الصــور الفوتوغرافيــة ،ممــا يوضــح أن الصــور
حقيقيــة وتضفــي المزيــد مــن المصداقيــة علــى البيانــات.
تحتــوي الملفــات المخترقــة علــى عــدد مــن الخطــب مــن مســؤولي الحزب
رفيعــي المســتوى حيــث تُظهــر العقليــة الكامنــة وراء السياســات،
وكذلــك األدلــة الواضحــة حتــى اآلن حيــث تقــع المســؤولية فــي نهايــة
المطــاف عليهــم.

يضيــف“ :بمجــرد الســماح لهــم بالخــروج  ،ســتظهر المشــاكل مــرة
أخــرى  ،وهــذا هــو الواقــع فــي شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)”
ترجمة /رضوى عادل
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مسؤولة أممية :أبلغنا الصين «قلقنا من التدابير»
في تركستان الشرقية
بقلم /األناضول 28.05.2022 ،

بعد جولة املفوضة السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ميشيل باشيليت التي امتدت  6أيام يف إقليم تركستان الشرقية

أعلنــت المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة
ميشــيل باشــيليت ،إبالغهــا المســؤولين الصينييــن بـــ “القلــق مــن تدابير
مكافحــة اإلرهــاب” فــي إقليــم شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) .
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحفــي لباشــيليت مــن مدينــة قوانتشــو الصينيــة،
عبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة ،الســبت ،حــول جولتهــا التــي امتــدت  6أيــام
فــي إقليــم تركســتان الشــرقية.
وأشــارت إلــى أن زيارتهــا تعــد األولــى بعــد  17عامــا لمســؤول أممــي فــي
منصبهــا إلــى الصيــن.
وأكــدت أنهــا وجــدت فــي الزيــارة الفرصــة للقــاء الرئيــس الصينــي

شــي جيــن بينــغ ،ومســؤولين رفيعــي المســتوى ،وأنهــا بحثــت معهــم
المســائل المتعلقــة بحقــوق اإلنســان علــى الصعيديــن المحلــي
والدولــي.
وزارت المســؤولة األمميــة مدينتــي “كاشــغر” و”أورومتشــي” فــي إقليــم
تركســتان ،وســجنا ومدرســة ومخيــم تعليــم للمســلمين األويغــور
تطلــق عليــه الحكومــة الصينيــة اســم “مركــز التعليــم المهنــي”.
وأكــدت أنهــا طلبــت مــن الســلطات الصينيــة ،إعطــاء معلومــات عــن
مفقوديــن مــن أفــراد أســر لألويغــور يعيشــون فــي الخــارج.
وفــي  8مــارس /آذار الفائــت ،أعلنــت باشــيليت االتفــاق مــع الحكومــة
الصينيــة ،خــال الجلســة الـــ  48لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
المتحــدة ،حــول زيــارة وفــدد أممــي للمنطقــة.
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معســكرات ســرية بتركســتان الشــرقية.

ومنــذ عــام  ،1949تســيطر بكيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية،
وهــو موطــن أقليــة األويغــور التركيــة المســلمة ،وتطلــق عليــه اســم
“شــينجيانغ” ،أي “الحــدود الجديــدة”.

وتفيــد إحصــاءات رســمية بوجــود  30مليــون مســلم فــي الصيــن ،منهــم
 23مليونــا مــن األويغــور ،فيمــا تقــدر تقاريــر غيــر رســمية عدد المســلمين
بقرابــة  100مليــون.

وفــي أغســطس /آب  ،2018أفــادت لجنــة حقوقيــة تابعــة لألمــم
المتحــدة بــأن الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن األويغــور فــي

الصين تقوم بـ «تصيين الدين»
في تركستان الشرقية وتستهدف األويغور
بقلم /بقلم /نورمان عبد الرشيد2022.05.22 ،
تركســتان الشــرقية ،يجــب أن نتمســك بشــدة بخطــة تصييــن الديــن
اإلســامي فــي تركســتان الشــرقية وأن نأخــذ زمــام المبــادرة لتصييــن
الديــن اإلســامي فــي المجتمــع االشــتراكي” ،كمــا ورد فــي مقــال نشــرته
صحيفــة شــينجيانغ ديلــي يــوم  30أبريــل.

يقــول المحللــون إن المســؤولين الصينييــن يريــدون القضــاء علــى
اإلســام وثقافــة األويغــور فــي تركســتان الشــرقية.
عندمــا زار إركيــن تونيــاز ،رئيــس تركســتان الشــرقية ،أكبــر مســجد فــي
أورومتشــي قبــل عيــد الفطــر المبــارك بمناســبة نهايــة شــهر رمضــان،
اســتغل الفرصــة للترويــج لسياســة بكيــن الســتيعاب الصينييــن فــي
تركســتان الشــرقية.

علــى الرغــم مــن أن المســجد الــذي يعــود للقــرن التاســع عشــر مفتــوح
مــن الناحيــة التقنيــة ،إال أنــه محــاط بأســوار وأســاك شــائكة .فــي
الســنوات األخيــرة ،أزالــت الســلطات الصينيــة الكلمــات العربيــة مــن
أعلــى بوابــة مدخــل المبنــى  -أكبــر مســجد فــي أورومتشــي المعــروف
أيضــ ًا بإســم مســجد التتــار.

وقــال فــي مســجد نوغــاي“ :وفقــ ًا للدعــوة الصــادرة عــن لجنــة حــزب

يمر الناس من أمام مسجد نوغاي حيث حلت الفتة تحمل اسم املسجد باللغتين الصينية واألويغورية عبارة عن
شهادة اإلسالم فوق بوابة املدخل ،يف أورومتشي ،عاصمة منطقة تركستان الشرقية 11 ،سبتمبر.2019 ،
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كمــا قامــوا بنصــب نقطــة تفتيــش أمنيــة بجــوار البوابــة حيــث يجــب علــى
المصليــن اجتيــاز أجهــزة التعــرف علــى الوجــه للتحقــق مــن هوياتهــم
بينمــا ينظــر الحــراس الذيــن يرتــدون الــزي الرســمي.
قبــل أيــام قليلــة مــن إدالء إركيــن بتصريحــه ،علــق ســكرتير حــزب
تركســتان الشــرقية ،مــا شــينغروي ،علــى اســتراتيجية الصيــن
السياســية فــي المنطقــة ،وأعــاد التأكيــد علــى مفاهيــم “الشــعور
المشــترك باالنتمــاء لألمــة الصينيــة” و “االندمــاج العرقــي” فــي مقــال
نُشــر فــي أبريــل فــي صحيفــة الشــعب اليوميــة ،الصحيفــة الرســمية
للحــزب الشــيوعي الصينــي.
اقتــرح مــا شــينغروي تعزيــز السياســات االســتيعابية فــي تركســتان
الشــرقية جنب ـ ًا إلــى جنــب مــع زيــادة تشــديد السياســة الدينيــة للحــزب
الشــيوعي الصينــي مــن خــال تصييــن اإلســام.

بـــ “تصييــن الديــن” و “خلــق الوعــي بالشــعور المشــترك باالنتمــاء إلــى
األمــة الصينيــة”.
خــال عمليــة تفتيــش حديثــة لتركســتان الشــرقية ،أصــدر وانــغ يانــغ،
عضــو اللجنــة الدائمــة للمكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي الصينــي
ورئيــس اللجنــة الوطنيــة للمؤتمــر االستشــاري السياســي للشــعب
الصينــي ،توجيهــ ًا خاصــ ًا بشــأن “التقــدم الحــازم فــي تصييــن اإلســام
فــي تركســتان الشــرقية”.
نفــذت الحكومــة الصينيــة سياســتها بقــوة ليس فقط ضد المســلمين
فــي تركســتان الشــرقية ،ولكــن أيض ـ ًا للبوذييــن التبتييــن والمســيحيين
والبروتســتانت وغيرهــم فــي جميــع أنحــاء البــاد ،مطالبــة الجماعــات
الدينيــة بااللتــزام بحكــم الحــزب الشــيوعي الصينــي وأيديولوجيتــه
ودعمــه.

وذكــرت دراســة حديثــة نُشــرت فــي مجلــة الجمعيــة الملكيــة اآلســيوية،
أن سياســات ومناقشــات التصييــن تســبق فتــرة طويلــة مــن اســتيالء
الحــزب الشــيوعي علــى الســلطة فــي عــام  ،1949والتــي عرَّفتهــا بأنهــا
“العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا دخــول جميــع األشــخاص مــن غيــر الهــان
أو غيــر الصينييــن الذيــن دخلــوا المملكــة الصينيــة ،بغــض النظــر عمــا إذا
كانــوا غــزاة ،فــي النهايــة تــم اســتيعابهم علــى أنهــم صينييــن “.

بالنســبة للمســلمين ،تعنــي السياســة الصينيــة إجبارهــم علــى
التخلــي عــن عقيدتهــم اإلســامية ،وفقــ ًا لشــهادة أدلــى بــه الناجــون
مــن األويغــور مــن معســكرات االعتقــال فــي تركســتان الشــرقية .حيــث
قامــت الســلطات بإجبــار األويغــور علــى أكل لحــم الخنزيــر ،وهــو محــرم
فــي اإلســام ،وقامــوا بجمــع وحــرق نســخ مــن القــرآن ،وفرضــت قيــود ًا
علــى إطــاق اللحــى للرجــال والمالبــس الطويلــة والحجــاب علــى النســاء.

لكــن فــي ظــل حكــم رئيــس الحــزب الشــيوعي الصينــي شــي جيــن بينــغ
الــذي اســتمر لعقــد مــن الزمــان ،تســارعت وتيــرة االســتيعاب القســري
 -ليــس فقــط فــي تركســتان الشــرقية ،ولكــن أيضـ ًا فــي التبــت ومنغوليــا

تــم حظــر أســماء األويغــور مثــل “محمــد” و “عائشــة” و “مجاهــد”،
وفــي الحــاالت التــي تــم فيهــا إعطــاء هــذه األســماء لألطفــال ،نفــذت

الداخليــة ومناطــق أخــرى تســكنها األقليــات.
يتــم فــرض محــو االختالفــات بيــن الثقافــات فــي تركســتان الشــرقية مــن
خــال نشــر نظــام مراقبــة جماعــي عالــي التقنيــة ،والشــرطة الصارمــة
ومعســكرات االعتقــال الجماعــي التــي اســتهدفت عــدد ًا كبيــر ًا مــن 12
مليــون مــن األويغــور.
مفهوم التصيين
يســتهدف تصييــن الديــن فــي تركســتان الشــرقية الجوانــب اإلســامية
لهويــة األويغــور  -سياســة مفروضــة بشــدة والتــي تقــول بعــض
الحكومــات الغربيــة إنهــا تشــكل إبــادة جماعيــة بموجــب القانــون
الدولــي.

الســلطات سياســات صارمــة للغايــة لتغييرهــا .كان التقــدم بطلــب
للحصــول علــى الجــوازات للســفر إلــى الخــارج مــن أســباب االحتجــاز فــي
المعســكرات ،ممــا يعنــي أن األويغــور فقــدوا حقهــم فــي أداء فريضــة
الحــج.
قــال نــوري تــوركل ،نائــب رئيــس اللجنــة األمريكيــة للحريــة الدينيــة
الدوليــة ( ،)USCIRFيتــم الترويــج للضمــان القانونــي الصينــي للحريــة
الدينيــة فــي الدعايــة الصينيــة ،ويُقــال إنهــا وفقــ ًا للمعاييــر الغربيــة،
ولكــن فــي الواقــع “توجــد الحريــة الدينيــة علــى الــورق فقــط”.
“هــذه وســيلة لخــداع النــاس مــن قبــل الصيــن حيــث تحــاول تصويــر
نظامهــا الخــاص علــى أنــه نظــام مثالــي”.

تتوجــه مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل
باشــليت إلــى أورومتشــي وكاشــغر (كاشــغر) خــال زيــارة للصيــن فــي
الفتــرة مــن  23إلــى  28مايــو ،وهــي أول زيــارة يقــوم بهــا مســؤول حقــوق
اإلنســان فــي األمــم المتحــدة منــذ .2005
أثــارت رحلتهــا تســاؤالت حــول حريتهــا فــي التنقــل عبــر المنطقــة ،حيــث
حذرهــا العديــد مــن مجموعــات األويغــور وخبــراء حقوقييــن مــن أن بكيــن
ســتقوم بجولــة مقيــدة وستســتخدمها فــي الدعايــة ضــد منتقديهــا.
طــرح شــي المفهــوم ألول مــرة فــي المؤتمــر الشــعبي التاســع عشــر
للحــزب الشــيوعي فــي  18أكتوبــر  .2017فــي ذلــك الوقــت ،كان تشــين
تشــوانغو ،ســكرتير الحــزب فــي تركســتان الشــرقية ،يكثــف حملــة قمــع
تــم توثيقهــا جيــد ًا ضــد األويغــور كجــزء مــن االســتيعاب القســري.

العلم الصيني يرفرف فوق مسجد يف مدينة كاشغر القديمة
التي تم ترميمها يف تركستان الشرقية 4 ،يونيو .2019 ،

نفــذ تشــين وخليفتــه مــا شــينغروي ،الــذي تــم تعيينــه ســكرتير ًا لحــزب
تركســتان الشــرقية فــي أواخــر عــام  ،2021سياســات الدولــة المتعلقــة
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قــال تشــين تشــوانجو عنــد تعيينــه ســكرتير ًا لحــزب تركســتان الشــرقية
فــي أغســطس “ 2016إن العمــل علــى القضــاء علــى التطــرف هــو عامــل
رئيســي فــي االســتقرار االجتماعــي واألمــن األبــدي لتركســتان الشــرقية،
واألمــن القومــي”.

القضاء على االسالم
احتجــزت الســلطات الصينيــة أكثــر مــن  1000إمــام ورجــل ديــن
الرتباطهــم بالتعليــم الدينــي وقيــادة المجتمــع منــذ عــام  ،2014وفقــ ًا
لتقريــر صــدر فــي مايــو  2021بعنــوان “القضــاء علــى اإلســام :اضطهــاد
الصيــن لألئمــة والشــخصيات الدينيــة األويغــور” الصــادر عــن منظمــة
األويغــور اإلنســانية ومقرهــا الواليــات المتحــدة .مشــروع حقــوق
اإلنســان لألويغــور (.)UHRP

فــي عــام  ،2017بــدأت الســلطات فــي احتجــاز آالف األويغــور واألقليــات
التركيــة األخــرى بشــكل غيــر قانونــي فــي معســكرات “إعــادة التعليــم”
فــي محاولــة ،كمــا قالــوا ،لمنــع التطــرف الدينــي ،وتــم وصــف المرافــق
الحقــ ًا بأنهــا “مراكــز تدريــب مغلقــة” أو “ مراكــز التحــول مــن خــال
التدريــب التعليمــي “أو” مراكــز تدريــب مهنــي “ .ســرعان مــا ظهــرت أدلــة
علــى حرمــان الســجناء مــن حريتهــم بحجــة التثقيــف السياســي.

قــال تورغونجــان عــاء الديــن ،نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمؤتمــر
األويغــور العالمــي ( )WUCوعالــم فــي الديــن أويغــوري“ :إن تصييــن
اإلســام هــو القضــاء اإلســام”.

ويُعتقــد أن الســلطات احتجــزت مــا يصــل إلــى  1.8مليــون مــن األويغــور
وآخريــن متهميــن بــآراء “دينيــة متشــددة” و “غيــر صحيحــة سياســي ًا”
فــي شــبكة واســعة مــن معســكرات االعتقــال فــي تركســتان الشــرقية
منــذ عــام  2017وتــم ســجن أو اعتقــال المئــات مــن رجــال الدين اإلســامي
فــي اآلونــة األخيــرة.

فــي عــام  ،2016بــدأت الســلطات الصينيــة فــي هــدم المســاجد والمقابــر
القديمــة فــي تركســتان الشــرقية ،ووصــل الدمــار إلــى ذروتــه فــي عــام
.2018
منــذ حوالــي عــام  ،2017تــم تدميــر أو تضــرر مــا يصــل إلــى  16000مســجد،
أو مــا يقــرب مــن  65٪مــن جميــع المســاجد نتيجــة لسياســات الحكومــة،
وفقــ ًا لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان .تــم هــدم حوالــي  30٪مــن
المواقــع اإلســامية المقدســة مثــل األضرحــة والمقابــر وطــرق الحــج و
 28٪أخــرى تضــررت أو تــم تغييرهــا.

أعلنــت الواليــات المتحــدة وبرلمانــات العديــد مــن الحكومــات الغربيــة
أن انتهــاكات الصيــن لحقــوق اإلنســان فــي تركســتان الشــرقية تشــكل
إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية.

تــم اعتقــال القــادة الدينييــن وعامــة األويغــور علــى حــد ســواء الذيــن
يمارســون عقيدتهــم بشــكل خــاص فــي منازلهــم بتهمــة ارتــكاب جرائــم
مختلفــة .ال يُســمح لألطفــال بالتعــرف علــى دينهــم مــن الوالديــن أو
علمــاء الديــن فــي الحــي.

محمــد صالــح حاجــم ،أول شــخص ترجــم القــرآن إلــى لغــة األويغــور،
هــو مــن بيــن النخبــة الدينيــة األويغوريــة الذيــن تــم اعتقالهــم .كان
فــي الثمانينيــات مــن عمــره عندمــا ُاعتقــل فــي معســكر اعتقــال فــي
أورومتشــي فــي ديســمبر  .2017وتوفــي هنــاك بعــد حوالــي  40يومــ ًا.

الفتة ُكتب عليها “أحبوا الحزب ،أحبوا البلد” باللغتين الصينية واألويغورية معلقة من مسجد بالقرب من
مقاطعة كاشغر ينغيشيهر ،محافظة كاشغر ،يف تركستان الشرقية  20 ،مارس  .221وكالة فرانس برس
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ســعت الدعايــة الصينيــة إلــى تصويــر األويغــور المعتقليــن وغيرهــم
علــى أنهــم “مصابيــن بالتطــرف الدينــي واألفــكار حــول اإلرهــاب الوحشــي
وبالتالــي يحتاجــون إلــى العــاج” ،ممــا يوحــي بأنهــم “مرضــى” أيديولوجيـ ًا.
واعتبــرت الســلطات الصينيــة أنــه مــن الضــروري بنــاء “مراكــز تدريــب”
فــي كل محافظــة ومقاطعــة ومدينــة ومنطقــة ،لتوفيــر “العــاج” مجانـ ًا.

عليهــا اللجنــة الدائمــة لمجلــس الشــعب فــي تركســتان الشــرقية فــي
مــارس  ،2017والتــي تــم تنفيذهــا رســمي ًا فــي  1أبريــل مــن نفــس العــام،
بحظــر بعــض الممارســات الدينيــة .تــم حظــر اللحــى والحجــاب ،وتــم
تقييــد الممارســات الدينيــة ،وتــم حظــر عقــد النــكاح أو طقــوس الزفــاف
اإلســامية.

قــال توركيــل“ :هنــاك وجهــة نظــر واســعة االنتشــار فــي السياســات
التــي يتــم تنفيذهــا فــي الصيــن بــأن ممارســة الشــعائر الدينيــة هــي عالمــة
علــى المــرض الروحــي”“ .يقولــون أن الممارســة الدينيــة بمثابــة فيــروس
فــي العقــل”.

تمــت إضافــة  15قيــد ًا آخــر إلــى القائمــة ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام كلمــة
“حــال” فــي اإلعــان عــن األطعمــة والمشــروبات ،وتشــويه بطاقــات
الهويــة عمــد ًا وتشــجيع االهتمــام الدينــي باألطفــال.

“إذا تمكنــا مــن قلــب الســؤال ،يجــب أن نســألهم عمــا إذا كان اإليمــان
باأليديولوجيــة الشــيوعية ،كمــا يفعلــون ،هــو تعبيــر عــن مــرض روحــي ،أو
إذا كانــت ممارســة الديــن ،التــي تشــكل مجموعــة مــن القيــم واألخــاق
التــي تعلــم النــاس أن يكونــوا صالحيــن ،هــل الخيــر والطيبــة والصــدق
والعطــاء ألفــراد المجتمــع مــرض روحــي ““ .يجــب أن نســأل هــذا
الســؤال”.
القضاء على األويغور باإلبادة الجماعية
قامــت لوائــح تركســتان الشــرقية بشــأن إزالــة التطــرف ،التــي وافقــت

قالـ�ت تينـ�ا مافـ�ورد ،نائبـ�ة مديـ�ر السياسـ�ات واألبحـ�اث السـ�ابقة فـ�ي �US
 CIRFفــي مقابلــة مــع إذاعــة آســيا الحــرة فــي مــارس  ،2017قبــل إطــاق
برنامــج معســكر االعتقــال مباشــرة“ :اللوائــح هــي مثــال نموذجــي
لخطــط بكيــن والســلطات المحليــة لمحــو هويــة مســلمي األويغــور
وفصلهــم عــن دينهــم وثقافتهــم ولغتهــم وعاداتهــم التقليديــة”..
ســعت الحكومــة الصينيــة إلــى اســتبدال العقيــدة الدينيــة فــي
المعســكرات ومراكــز التعليــم السياســي األخــرى ،بالتفانــي فــي تمجيــد
الحكومــة الشــيوعية والزعيــم الصينــي شــي .هــذه هــي المــرة الثانيــة فــي
تاريــخ الصيــن ،بعــد مــاو تســي تونــغ ،التــي يُطلــب فيهــا هــذا النــوع مــن
المديــح.

امرأة تحمل الفتة كتب عليها “الصين تدمر املساجد التاريخية يف تركستان الشرقية” ،باستخدام اإلسم املفضل لألويغور

تركستان الشرقية بدالً من منطقة شينجيانغ ،خالل احتجاج ينظمه أعضاء مجتمع األويغور الذين يعيشون يف تركيا ،خارج
القنصلية الصينية يف اسطنبول 2 ،يونيو .2021 ،فرانس برس
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فــي مؤتمــر صحفــي يــوم  18نوفمبــر  ،2021رد تشــو جيشــيانغ ،المتحــدث
ً
قائــا إن “الحكومــة
بإســم وزارة الخارجيــة الصينيــة ،علــى التقريــر،
ً
الصينيــة تحمــي حريــة المواطنيــن فــي االعتقــاد الدينــي وفقـا للقانــون”.

قــال تورغونجــان عــاء الديــن مــن مؤتمــر األويغــور العالمــي “بينمــا
كان المســلمون فــي جميــع أنحــاء العالــم يصومــون ويصلــون ويتلــون
القــرآن خــال شــهر رمضــان المبــارك ،اســتغلت الحكومــة الصينيــة
الفتــرة لغــرس األيديولوجيــة الشــيوعية فــي مســلمي األويغــور ،كمــا
كانــت تفعــل خــال الخمســة أعــوام الماضيــة ســنوات”.

ردد شــو جيشــيانغ ،المتحدث باســم حكومة تركســتان الشــرقية ،البيان
خــال مؤتمــر صحفــي عُ قــد فــي أبريــل  2021فــي بكيــن ،قائـ ً
ـا إنــه ال توجــد
قضايــا تتعلــق بحقــوق اإلنســان فــي الصيــن ،وأنــه ال توجــد مجموعــات
أقليــات فــي البــاد تعانــي مــن التمييــز العرقــي أو اإلقليمــي أو الدينــي.

وقــال إنهــم كثفــوا األنشــطة للرجــال والنســاء فــي المــدن والقــرى
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،بمــا فــي ذلــك مســابقات شــرب الكحــول
ومســابقات الموضــة وأنشــطة التثقيــف السياســي التــي تهــدف إلــى
نشــر األيديولوجيــة الشــيوعية.

أصــدرت  USCIRFتقريرهــا الســنوي عــن الحريــة الدينيــة العالميــة بعــد
أيــام مــن تعليــق شــو ،مشــيرة إلــى أن ظــروف الحريــة الدينيــة فــي
الصيــن تدهــورت فــي عــام .2021

قــال تورغونجــان“ :نيــة الصيــن األساســية فــي إصرارهــا علــى تصييــن
اإلســام هــو القضــاء علــى ممارســة األويغــور الدينيــة”“ .بمجــرد زوال
معتقداتهــم الدينيــة ،ســيكون األويغــور مثــل الصينييــن .لهــذا الســبب،
يريــدون أيضــ ًا محــو لغتهــم وأســلوب معيشــتهم ،وإجبارهــم علــى
اســتخدام اللغــة الصينيــة .وبالتالــي ،فــإن تحويــل األويغــور إلــى شــعب
بــا ديــن هــو أيضـ ًا وســيلة للقضــاء عليهــم عــن طريــق اإلبــادة الجماعيــة

ذكــر التقريــر أن “الحكومــة واصلــت بقــوة تنفيــذ سياســة” تصييــن الديــن
“وتطالــب المجموعــات الدينيــة وأتباعهــا بدعــم حكــم الحــزب الشــيوعي
الصينــي وأيديولوجيتــه”.
قال إلشــات حســن كوكبورا ،المراقب السياســي ونائب رئيس اللجنة
التنفيذيــة فــي مؤتمــر األويغــور العالمــي ،إن المســؤولين الصينييــن
يقومــون بتصييــن اإلســام فــي تركســتان الشــرقية مــن خــال إجــراءات
إضافيــة .قــال إنهــم أجبــروا األويغــور فــي الســنوات األخيــرة علــى رفــع
األعــام الصينيــة داخــل المســاجد أو خارجهــا ،والترويــج لسياســات
الدولــة مــن خــال الخطــب خــال صــاة الجمعــة ،والدعــاء لـــ شــي جيــن
بينــغ.

“اإلسالم كأداة دعائية”
قــال مــا جــو ،وهــو مــن عرقيــة الهــوي والمعلــق السياســي المســتقل
المقيــم فــي نيويــورك ،والــذي يديــر قنــاة شــهيرة علــى اليوتيــوب ،إن نيــة
الحكومــة الصينيــة للقضــاء علــى األويغــور واضحــة.

أضــاف إلشــات إن الســلطات الصينيــة جمعــت أيضــ ًا نســخ ًا مــن
القــرآن باللغــة األويغوريــة ،وأعــادت ترجمتهــا إلــى اللغتيــن الصينيــة
واألويغوريــة مــع تعديــات مختلفــة ونشــرتها.

فــي تقريرهــا الســنوي عــن حقــوق اإلنســان ،قامــت وزارة الخارجيــة
األمريكيــة باتهــام الصيــن كثيــر ًا بمهاجمــة الحريــة الدينيــة ،وهــو مــا
تنفيــه الحكومــة الصينيــة بشــدة.

األويغور وأعضاء آخرون من املسلمين يسيرون تحت الكاميرات األمنية أثناء مغادرتهم مسجد عيد كاه بعد الصالة يف
كاشغر ،تركستان الشرقية ،كما شوهد خالل رحلة نظمتها الحكومة للصحفيين األجانب 19 ،أبريل  .2021فرانس برس
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وصــرح إلذاعــة آســيا الحــرة بــأن “الحكومــة الصينيــة تســتخدم اإلســام
كأداة دعائيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي”“ .هــذا إهانة للعالم اإلســامي،
ولألمــة ،والمؤمنيــن”.
وأشــار إلشــات إلــى اســتهداف الصيــن لجميــع النخــب األويغوريــة،
وليــس الشــخصيات الدينيــة فقــط ،للقضــاء علــى قــادة المجتمــع
األويغــوري لتســريع اســتيعاب األويغــور.
وقــال “مــن خــال القضــاء علــى القــادة المثقفيــن ،فإنهــم يريــدون وضــع
جميــع األويغــور فــي حالــة حمقــاء للقضــاء عليهم”.
قــال محامــي حقــوق اإلنســان الصينــي البــارز تنــغ بيــاو “مــن بيــن
المعتقليــن األويغــور البارزيــن األســتاذ بجامعــة مينــزو إلهــام توختــي ،
ورئيــس جامعــة تركســتان الشــرقية تاشــبوالت طيــب ،ورئيــس جامعــة
تركســتان الشــرقية الطبيــة خالمــورات غفــور ،ومديــر معهــد الفولكلــور
بجامعــة تركســتان الشــرقية ،أرســان عبــد هللا ،وأســتاذة الفلكلــور
المعروفــة راحلــة داوود ،ورئيــس تحريــر مجلــة حضــارة تركســتان

الشــرقية قربــان محمــود ،والناقــد األدبــي الشــهير يالقــون روزي”.
قــال تنــغ “الحكومــة الصينيــة اضطهــدت عمــد ًا النخبــة األويغوريــة ،بما
فــي ذلــك النخــب األكاديميــة والنخــب الثقافيــة والنخــب التجاريــة” .لقــد
احتجــزوا العلمــاء واألئمــة ورؤســاء الجامعــات وغيرهــم مــن المثقفيــن
ورجــال األعمــال األويغــور .هــذا جــزء مــن خطتهــم ،للقضــاء أو الحــد مــن
تأثيــر ثقافــة األويغــور والثقافــة اإلســامية “.
وأضــاف“ :إنهــم يريــدون جعــل األويغــور غيــر قادريــن علــى معرفــة
ثقافتهــم بعــد أن قضــت الحكومــة علــى الهويــات العرقيــة والدينيــة
لألويغــور”.
تمــت الترجمــة بواســطة قســم األويغــور التابــع إلذاعــة آســيا الحــرة.
بقلــم روزان جيريــن باللغــة اإلنجليزيــة.
ترجمة إلى العربية /رضوى عادل

عشرات اآلالف من معتقلي تركستان الشرقية
يتم قتلهم في عمليات سرقة األعضاء

برج مراقبة ىلع طول السياج املحيط بما يعرف رسميًا بإسم “مركز تعليم املهارات املهنية” يف دابانتشنغ ،تركستان
الشرقية 4 ،سبتمبر ( 2018توماس بيتر /رويترز).
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ً
تفصيال التقنيات القسرية
قام باحث بنشر ورقة بحثية الشهر الماضي تشرح
لسرقة األعضاء من قبل الحزب الشيوعي الصيني ،وقد قال أمام لجنة بالكونجرس
باألمس أن أبحاثه تثبت أن أطباء حصاد األعضاء الصينيين قتلوا مرضاهم .وقد
ً
تحليال يشير إلى أن ما بين  25000إلى  50000معتقل يتعرضون لسرقة
قدم خبير آخر
أعضائهم ثم حرق جثثهم كل عام في معسكرات السجون في تركستان الشرقية
(تحتلها الصين منذ1949م وتسميها شينجيانغ.
كمــا قــدم أنــور توختــي وإيثــان جوتمــان ،زميــل بــارز فــي مؤسســة ضحايــا
الشــيوعية التذكاريــة ،أدلــة علــى أن الحــزب واصــل ممارســاته المماثلــة
لحصــاد األعضــاء فــي تركســتان الشــرقية ،خــال الفظائــع المروعــة ضــد
األويغــور واألقليــات األخــرى التــي ارتكبتهــا الصيــن منــذ أكثــر مــن ســت
ســنوات.

قــال ماثيــو روبرتســون ،المؤلــف المشــارك لمقــال رائــد فــي المجلــة
األمريكيــة لزراعــة األعضــاء “توضــح األوراق بوضــوح أن الســجناء كانــوا
علــى قيــد الحيــاة أثنــاء العمليــة الجراحيــة ،وقــد ُقتلــوا علــى يــد األطبــاء
الجراحيــن فــي عمليــات لســرقة القلــب”.
تُظهــر ورقتــه البحثيــة ،التــي نُشــرت فــي أبريــل ،عــدد مــن الحــاالت حتــى
عــام  ،2015حيــث اعتــرف الجراحــون فعلي ـ ًا بإعــدام الســجناء عــن طريــق
ســرقة األعضــاء .وجــد التحليــل  124000ورقــة طبيــة باللغــة الصينيــة،
ومــا ال يقــل عــن  71ورقــة تصــف هــذه الممارســة بشــكل مباشــر.

قــدم إيثــان جوتمــان أدلــة علــى أن مجموعتيــن مــن معتقلــي معســكر
تركســتان الشــرقية يغــادران المعســكرات فــي وقــت مبكــر :مجموعــة
تتــراوح أعمارهــم بيــن  18عامــ ًا و  28إلــى  29عامــ ًا ،والتــي قــال إنهــا
“المرحلــة الدقيقــة مــن التطــور البدنــي الــذي تفضلــه المؤسســة الطبيــة
الصينيــة لحصــاد األعضــاء” يتبــع اختيارهــم عمليــة فحــص طبي شــاملة،
بمــا فــي ذلــك اختبــارات تحليــل الــدم .وقــال إن أولئــك الذيــن حصلــوا علــى
األســاور أو الســترات الملونــة ،يؤخــذون فــي الليــل.

وأضــاف“ :تُظهــر هــذه النتائــج تعاونـ ًا فريــد ًا ووثيقـ ًا وطويــل األمــد بيــن
المؤسســة الطبيــة لجمهوريــة الصيــن الشــعبية ونظــام األمــن العــام
التابــع لهــا”“ .إن هــذا يجعــل جراحــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية ،الذيــن
تــم تدريــب العديــد منهــم فــي الغــرب ،متورطيــن فــي القتــل الطبــي خــارج
نطــاق القانــون”.

لقــد قــدم تقييم ـ ًا تقديري ـ ًا مروع ـ ًا بنــاءً علــى مقابالتــه مــع الناجيــن مــن
المعســكرات فــي جميــع أنحــاء العالــم وأبحــاث أخــرى :أن مــا بيــن 25000
إلــى  50000معتقــل يتعرضــون للحصــاد القســري كل عــام.

وقــد صــرح بذلــك خــال جلســة اســتماع عقدتهــا لجنــة تــوم النتــوس،
لجنــة حقــوق اإلنســان بالكونجــرس ،والتــي يرأســها النائــب كريســتوفر
ســميث .ومــن بيــن الشــهود اآلخريــن الذيــن أدلــوا بشــهاداتهم جــراح
نفــذ فــي التســعينيات أول حادثــة موثقــة لحصــاد األعضــاء وخبــراء
قانونييــن وخبــراء حقــوق اإلنســان.

وصــف جوتمــان كيــف يبــدو عليــه هــذا فــي الممارســة العمليــة ،مشــير ًا
إلــى قــرب محرقــة الجثــث والمستشــفى مــن معســكر اعتقــال فــي
محافظــة أقســو فــي تركســتان الشــرقية:
أوضــح لــي رجــل مــن األويغــور كان داخــل وخــارج نظــام ســجن أقســو
أن مستشــفى العــدوى أقســو كان يســتخدم فــي األصــل لمرضــى
الســارس .وبحلــول عــام  ،2013تطــورت لتصبــح مركــز ًا عالجيــ ًا -
مستشــفى “إعــادة التعليــم”  -للمعارضيــن الذيــن يُطلــق عليهــم
“المســلمون المتطرفــون” .محرقــة الجثــث المصاحبــة لهــا عالمــة
بــارزة ،و “الهــواء تنبعــث منــه رائحــة العظــام المحترقــة”.

ولعقــود مــن الزمــان ،قــال ممارســو الفالــون جونــج أن الســلطات
الصينيــة أعدمــت أعضــاء حركتهــم الروحيــة  -التــي يعتبرهــا الحــزب لعنــة
علــى حكمــه  -عــن طريــق حصــاد األعضــاء القســري ،واعــرب خبــراء
حقــوق اإلنســان عــن دعمهــم .تعتبــر ورقــة روبرتســون خطــوة رئيســية
نحــو االعتــراف علــى نطــاق واســع بهــذه الممارســات.
فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر ،أصــدر البرلمــان األوروبــي قــرار ًا يديــن
حصــاد األعضــاء فــي الصيــن ويدعــو االتحــاد األوروبــي إلــى التصــرف
وفقـ ًا للنتائــج التــي أوردهــا روبرتســون .تــم عقــد جلســة اســتماع ســميث
للحــث علــى إجــراءات أمريكيــة مماثلــة.

ذكــر رجــل آخــر مــن األويغــور مــن منطقــة أقســو كان يقــود ســيارته بجــوار
محرقــة الجثــث كل يــوم .ويضيــف أن الرائحــة كانــت شــكوى شــائعة بيــن
العمــال المحليين.
يوجــد ممــر ســريع للتصديــر فقــط لنقــل األعضــاء البشــرية شــرق ًا علــى
بعــد عشــرين دقيقــة بالســيارة مــن مستشــفى أقســو للعــدوى إلــى
مطــار أقســو و”قنــاة نقــل األعضــاء البشــرية” .لقــد حــددت مســتخدم ًا
نهائيـ ًا محتمـ ً
ـا بالقــرب مــن شــنغهاي“ :المستشــفى األولــى لمقاطعــة
شــنغهاي”؛ حيــث أن مستشــفى أقســو للعــدوى تابعــة لهــا ،فقــد زادت
عمليــات زراعــة الكبــد فــي المستشــفى األول بنســبة  90٪فــي عــام
 .2017وزادت عمليــات زرع الكلــى بنســبة .200٪

وركــز الشــهود بشــكل خــاص علــى حصــاد األعضــاء فــي معســكرات
االعتقــال فــي تركســتان الشــرقية.
شــهد الجــراح أنــور توختــي بأنــه تلقــى أوامــر بحصــاد الكبــد والكلــى مــن
ســجين تــم قتلــه لتــوه رمي ـ ًا بالرصــاص ولكــن قلبــه كان مــا زال ينبــض.
وقــال إن مجموعــة مــن الجراحيــن وصلــت إلــى مــكان الحــادث بعــد إعــدام
 10أو  20ســجين ًا فــي تركســتان الشــرقية عــام .1995
قــال أنــور“ :اســتغرقت العمليــة بأكملهــا حوالــي  30-40دقيقــة ،وضــع
الجراحــون هــذه األعضــاء بســعادة فــي صنــدوق غريــب الشــكل،
وقالــت الســلطات الصينيــة لــه :حســن ًا ،يمكنــك اآلن إعــادة فريقــك إلــى
المستشــفى؛ “ال تذكــر شــيئ ًا ممــا حــدث اليــوم”.

وصــف ســميث ممارســات الحــزب فــي حصــاد األعضــاء بأنهــا “أداة
لإلبــادة الجماعيــة تهــدف إلــى التخلــص مــن األقليــات التــي تعتبرهــا
الدولــة “غيــر مرغــوب فيهــا “.
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قاعدة بيانات صينية تكشف عن آالف المعتقلين
في تركستان الشرقية
بقلم /فرانس13/05/2022 ،

نورسيمانجول عبد الرشيد تقيم اآلن يف تركيا ،فقدت االتصال بأسرتها قبل خمس سنوات،
ياسين أقجول ،وكالة فرانس برس.

بكين (أ ف ب)
كشــفت نورســيمانجول عبــد الرشــيد عــن مــكان وجــود أفــراد عائلتهــا
المفقوديــن ،الذيــن اختفــوا فــي حملــة القمــع التــي تشــنها الصيــن
علــى تركســتان الشــرقية مــن خــال قائمــة مســربة تضــم اآلالف مــن
األويغــور المعتقليــن.

وقــد تــرك ذلــك األقــارب غيــر قادريــن علــى االتصــال بالمحتجزيــن أو
االستفســار مــن الشــرطة ،مــع توفــر جــزء بســيط مــن إخطــارات
المحكمــة مــن تركســتان الشــرقية لعامــة النــاس.
نورســيمانجول عبــد الرشــيد ،التــي تقيــم اآلن فــي تركيــا ،فقــدت
االتصــال بأســرتها منــذ خمــس ســنوات.
واســتغرق األمــر حتــى عــام  2020حتــى تؤكــد الســفارة الصينيــة فــي
أنقــرة أن شــقيقها األصغــر محمــد علــي ،وكذلــك والديهــا ،قــد ُ
ســجنوا

ويقــدر الباحثــون أن أكثــر مــن مليــون مــن األويغــور واألقليــات المســلمة
األخــرى محتجــزون فــي شــبكة ســرية مــن مراكــز االحتجــاز والســجون،
كجــزء مــن حملــة مــا تصفــه الصيــن مكافحــة اإلرهــاب.

بســبب جرائــم تتعلــق باإلرهــاب.

ومــع ذلــك ،فــإن المعلومــات المتعلقــة بالقمــع فــي تركســتان
الشــرقية  -وأولئــك الذيــن تورطــوا فيهــا  -تخضــع لرقابــة مشــددة مــن
قبــل الســلطات الشــيوعية الصينيــة.

لكــن تــم تســريب قائمــة للشــرطة مشــتبه بهــا إلــى نشــطاء األويغــور
خــارج الصيــن حــددت موقــع محمــد علــي فــي ســجن خــارج مدينــة أقســو،
علــى بعــد حوالــي  600كيلومتــر ( 375ميـ ً
ـا) مــن منزلهــم.
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وتظهــر الوثائــق أنــه حكــم عليــه بالســجن  15عامـ ًا و  11شــهر ًا  -وهــو مــا
أكدتــه ســفارة بكيــن فــي أنقــرة.

الشــرقية  -بما في ذلك أكثر من  100شــخص من قرية نورســيمانجول،
ولقــد اطلعــت وكالــة فرانــس بــرس علــى قاعــدة البيانــات.

وقالــت نورســيمانجول عبــد الرشــيد ( 33عام ـ ًا) لوكالــة فرانــس بــرس
مــن إســطنبول حيــث تقيــم منــذ عــام “ 2015هــذا أفضــل مــن عــدم
معرفــة أي شــيء عــن مكانــه .لقــد شــعرت يالقليــل مــن االرتيــاح .أتحقــق
مــن الطقــس هنــاك أحيانــ ًا ألرى مــا إذا كان بــارد ًا أم دافئــ ًا.

وال يــزال موقــع والديهــا مجهـ ً
ـوال ،وكذلــك موقــع شــقيقها األكبــر الــذي
يُعتقــد أنــه معتقــل أيضـ ًا.
تعرفــت نورســيمانجول علــى أســماء ســبعة قروييــن آخريــن فــي قائمــة
المعتقليــن  -جميعهــم مــن أصحــاب األعمــال الصغيــرة أو عمــال
المــزارع ،حيــث تقــول إنــه ليــس لديهــم صلــة باإلرهــاب.

ال أستطيع التنفس

قالت :أشعر أنني ال أستطيع التنفس عندما أبحث في هذه القائمة.

تســرد قاعــدة بيانــات لــم يتــم اإلعــان عنهــا ســابق ًا أكثــر مــن 10000

توضــح القائمــة المســربة اســم كل ســجين وتاريــخ ميــاده وعرقــه

ســجين مــن األويغــور مــن مقاطعــة كونشــير فــي جنــوب غــرب تركســتان

ورقــم هويتــه وتهمتــه وعنوانــه ومــدة عقوبتــه وســجنه.

استغرق األمر حتى عام  2020حتى تؤكد السفارة الصينية يف أنقرة أن شقيق
نورسيمانجول عبد الرشيد األصغر محمد علي ،وكذلك والديها ،قد تم سجنهم يف تركستان
الشرقية ،ياسين أكجول.
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لــم يكــن مــن الممكــن التحقــق بشــكل مســتقل مــن صحــة قاعــدة
البيانــات.
لكــن قامــت وكالــة فرانــس بــرس بإجــراء مقابــات مــع خمســة مــن
األويغــور يقيمــون خــارج الصيــن ،وقــد تعرفــوا علــى أقاربهــم ومعارفهــم
المعتقليــن فــي القائمــة.
بالنســبة للبعــض كانــت هــذه هــي المعلومــات األولــى التــي تمكنــوا مــن
الوصــول إليهــا عــن أقاربهــم منــذ ســنوات .وأظهــرت قاعــدة البيانــات
أنــه تــم اعتقــال المئــات مــن كل بلــدة وقريــة ،وكثيــر منهــم مــن نفــس
األســرة.
قــال ديفيــد توبيــن ،المحاضــر فــي دراســات شــرق آســيا بجامعــة
شــيفيلد فــي بريطانيــا“ ،هــذه ليســت مكافحــة إرهــاب واضحــة الهــدف”.
“يذهبــون إلــى كل منــزل ويعتقلــون عــدد ًا مــن األشــخاص .إنهــم
يســتهدفون مجتمعــ ًا بشــكل تعســفي ويفرقونــه فــي جميــع أنحــاء
المنطقــة”.
ُ
وســجن أشــخاص بتهــم واســعة النطــاق ،مــن بينهــا “حشــد مجموعــة
لتعطيــل النظــام االجتماعــي” و “الترويــج للتطــرف” و “إثــارة الخالفــات
والمشــاكل”.
تُظهــر البيانــات الحكوميــة أن عــدد األشــخاص الذيــن حكمــت عليهــم
محاكــم تركســتان الشــرقية ارتفــع مــن حوالــي  21000فــي عــام  2014إلــى
أكثــر مــن  133000فــي عــام .2018
تــم إرســال العديــد مــن األويغــور اآلخريــن ،الذيــن لــم توجــه إليهــم أي
اتهامــات ،إلــى مــا يســميه النشــطاء “معســكرات إعــادة التعليــم”
المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية.
فــي هــذه المعســكرات وجــدت الحكومــات األجنبيــة والجماعــات
الحقوقيــة أدلــة علــى مــا يصفونــه بالعمــل القســري والتلقيــن
السياســي والتعذيــب والتعقيــم القســري ،بينمــا تصفهــا بكيــن أنهــا
“مراكــز التدريــب المهنــي”.
وصفــت الواليــات المتحــدة والمشــرعون فــي عــدد مــن الــدول الغربيــة
األخــرى معاملــة بكيــن لألويغــور بأنهــا إبــادة جماعيــة.
ومــن المقــرر أن تقــوم مفوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان
ميشــيل باشــليت بزيــارة طــال انتظارهــا إلــى الصيــن بمــا فــي ذلــك
تركســتان الشــرقية هــذا الشــهر .لكــن النشــطاء يحــذرون مــن أنــه لــن
يُســمح لهــا بإجــراء تحقيــق مســتقل فــي انتهــاكات الصيــن.
شخص من كل منزل
مــع تصاعــد حملــة بكيــن اإليديولوجيــة “الضــرب بقســوة” بحجــة
التطــرف اإلســامي فــي عــام  ،2017تضاعفــت نســبة أحــكام الســجن
ألكثــر مــن خمــس ســنوات ثــاث مــرات تقريبــ ًا عــن العــام الســابق.
تم الحُ كم على معظمهم في محاكمات مغلقة.
وقــال عبــد الولــي أيــوب ،الناشــط األويغــوري المقيــم فــي النرويــج،
لوكالــة فرانــس بــرس إنــه تعــرف علــى أســماء حوالــي  30مــن أقاربــه
وجيرانــه فــي القائمــة المســربة.

قــال عبــد الولــي :فــي قريــة توغــوزاق ،مســقط رأس والــدي ،وأوبــال،
قريــة والدتــي ،يمكنــك أن تــرى أن كل منــزل بــه شــخص معتقــل”،
مضيفــ ًا أنهــم كانــوا غالبــ ًا تجــار ًا ومزارعيــن أمييــن.
كان ابــن عمــي مجــرد مــزارع .إذا ســألته مــا هــو” اإلرهــاب “ ،فلــن يتمكــن
حتــى مــن قــراءة الكلمــة ،وال حتــى فهمهــا”.
وتُظهــر قاعــدة بيانــات الشــرطة المســربة الثانيــة التــي اطلعــت عليهــا
وكالــة فرانــس بــرس  18000أويغــور آخريــن ،معظمهــم مــن محافظتــي
كاشــغر وأقســو ،وقــد ُ
اعتقلــوا بيــن عامــي  2008و .2015
ووجهت إلى الغالبية العظمى منهم تهم غامضة تتعلق باإلرهاب.
تــم ربــط عــدة مئــات مــن األويغــور بأعمــال شــغب أورومتشــي عــام
 2009التــي ُقتــل فيهــا مــا يقــرب مــن  200شــخص .وتــم اتهــام أكثــر مــن
 900شــخص بصناعــة متفجــرات.
وذكــرت مــا يقــرب مــن  300حالــة مشــاهدة أو حيــازة مقاطــع فيديــو “غيــر
قانونية”.
قــال أحــد األويغــور الــذي يقيــم فــي أوروبــا ،ال يرغــب فــي الكشــف عــن
هويتــه ،لوكالــة فرانــس بــرس إنــه تعــرف علــى ســتة أصدقــاء فــي
القائمــة الثانيــة ،مــن بينهــم شــخص كان يبلــغ مــن العمــر  16عامـ ًا وقــت
االعتقــال.
وقــال لوكالــة فرانــس بريــس :شــعرت بالذهــول لرؤيــة الكثيــر مــن
األشــخاص الذيــن اعرفهــم.
متناغم ومستقر
وتنفــي بكيــن بشــدة أنهــا تضطهــد األويغــور واألقليــات المســلمة
األخــرى فــي تركســتان الشــرقية .وتصــف معاملتهــا لألويغــور بأنهــا رد
مشــروع علــى التطــرف ،وتقــول إنهــا أنفقــت مليــارات الــدوالرات علــى
التحديــث االقتصــادي للمنطقــة الفقيــرة.
وكتبــت وزارة الخارجيــة الصينيــة رد ًا علــى أســئلة وكالــة فرانــس بــرس
علــى القائمــة المســربة “لقــد انكرنــا بالفعــل األكاذيــب الملفقــة لبعــض
المنظمــات واألفــراد بشــأن تركســتان الشــرقية”.
مجتمــع تركســتان الشــرقية متناغــم ومســتقر  ...وجميــع األقليــات
العرقيــة تتمتــع بمختلــف الحقــوق الكاملــة.
ومــع ذلــك ،تحــاول نورســيمانجول مــن شــقتها الصغيــرة المليئــة
بالنباتــات فــي اســطنبول ،أن تتمالــك نفســها لتحيــا حيــاة طبيعيــة
بعيــد ًا عــن االضطــراب والخــوف والخســارة لكونهــا أويغوريــة.
وقــد أخبــرت ابنتهــا الصغيــرة مؤخــر ًا عــن أقاربهــا المفقوديــن وقالــت إن
القائمــة المســربة كانــت تذكيــر ًا صارخـ ًا بكفــاح شــعبها.
الت “لقد تضاعفت آالمي”.
ترجمة /رضوى عادل
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واشنطن تبدي استنكارها عقب التسريبات الجديدة
حول قمع األويغور في الصين

مظاهرات ألبناء أقلية األويغور املسلمة  -أرشيف

أعربــت الواليــات المتحــدة ،الثالثــاء ،عــن
اســتنكارها بعــد تســريب بيانــات صينيــة حــول
القمــع ضــد أقليــة األويغــور المســلمة فــي
ا لصيــن .

المســربة والمنســوبة إلــى الشــرطة الصينيــة“ :نســتنكر هــذه المعلومــات وهــذه الصــور
الصادمــة”.
وتشــير تقديــرات لخبــراء باألمــم المتحــدة وجماعــات حقوقيــة ،إلــى أن أكثــر مــن مليون شــخص،
هــم باألســاس مــن األويغــور وأبنــاء أقليــات مســلمة أخــرى ،احتجــزوا فــي الســنوات األخيــرة
فــي شــبكة معســكرات ضخمــة فــي شــينجيانغ فــي أقصــى غــرب الصيــن.

وأشــارت ،إلــى أنهــا “تكشــف أن ســوء المعاملــة
يحظــى علــى األرجــح بموافقــة أعلــى مســتويات
هرميــة الســلطة فــي بكيــن”.

مــن جهتهــا ،تنفــي الصيــن وجــود انتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي اإلقليــم ،رافضــة “التدخــل”
األمريكــي فــي شــؤونها الداخليــة.

مــن جهتــه ،قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة
األمريكــي نيــد برايــس ،معلقــا علــى القائمــة

المصدر“ :أ ف ب”
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منطقة لألويغور بالصين تشهد أعلى معدل
اعتقاالت عالميا
بقلم /األناضول16.05.2022 ،

شخص من بين كل  25ينتمون لعرقية األويغور املسلمة يف منطقة كوناشيهير صدرت
بحقه أحكام بالسجن بتهم تتعلق باإلرهاب ،بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”..
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كشفت وكالة “أسوشيتيد برس” األمريكية ،اإلثنين ،عن بيانات تفيد بأن منطقة كوناشيهير
بإقليم شينجيانع (تركستان الشرقية) الصيني ذي الغالبية المسلمة من أقلية األويغور “هي
األعلى في العالم في معدالت االعتقال”.

وهــو موطــن أقليــة األويغــور التركيــة المســلمة ،وتطلــق عليــه اســم
“شــينجيانغ” ،أي “الحــدود الجديــدة”.

وقالــت الوكالــة إن قاعــدة بيانــات مســربة تضــم أســماء آالف
المعتقليــن مــن أقليــة األويغــور المســلمة التــي تعيــش فــي منطقــة
كوناشــيهير الصينيــة ،تكشــف أن “شــخصا واحــدا مــن بيــن كل ،25
صــدرت بحقــه أحــكام بالســجن بتهــم تتعلــق باإلرهــاب”.

وتفيــد إحصــاءات رســمية بوجــود  30مليــون مســلم فــي الصيــن ،منهــم
 23مليونــا مــن األويغــور.

واعتبــرت الوكالــة أن معــدالت االعتقــال المذكــورة “هــي األعلــى فــي
العالــم بالنســبة لســكان منطقــة محــددة”.

ومنــذ  ،2009يشــهد اإلقليــم ،ذو الغالبيــة التركيــة المســلمة ،أعمــال
عنــف داميــة ،حيــث قتــل حوالــي  200شــخص ،حســب أرقــام رســمية.

ووفقــا للبيانــات التــي حصلــت عليهــا “أسوشــيتيد بــرس” ،هنــاك أن
أكثــر مــن  10آالف مــن األويغــور مــن منطقــة كوناشــيهير “تــم اعتقالهــم
فــي الســنوات األخيــرة ضمــن حملــة قمــع” تشــنها الســلطات الصينيــة
بحــق هــذه األقليــة المســلمة فــي عمليــة تصفهــا بـ”الحــرب علــى
اإلرهــاب”.

ومنــذ ذلــك التاريــخ نشــرت بكيــن قــوات مــن الجيــش فــي اإلقليــم ،خاصة
بعــد ارتفــاع حــدة التوتــر بيــن قوميتــي “الهــان” الصينيــة و”األويغــور”
التركيــة ،ال ســيما فــي مــدن أورومتشــي وكاشــغر وختــن وطورفــان ،التــي
يشــكل األويغــور غالبيــة ســكانها.
وفــي تقريرهــا الســنوي عــن حقــوق اإلنســان لعــام  ،2018قالــت وزارة
الخارجيــة األمريكيــة ،فــي مــارس /آذار الماضــي ،إن الصيــن تحتجــر
المســلمين فــي مراكــز اعتقــال“ ،بهــدف محــو هويتهــم الدينيــة
والعرقيــة”.

ويعيــش فــي منطقــة كوناشــيهير ،جنوبــي شــينجيانغ ،أكثــر مــن 267
ألــف شــخص مــن األويغــور.
وتظهــر القائمــة المســربة أن أحــكام الســجن فــي مختلــف أرجــاء
المقاطعــة كانــت مدتهــا تتــراوح مــا بيــن عاميــن و 25عامــا ،بمتوســط
 9ســنوات.

بينمــا تقــول بكيــن أن المراكــز التــي يصفهــا المجتمــع الدولــي
بـ”معســكرات اعتقــال” ،إنمــا هــي “مراكــز تدريــب مهنــي” تهــدف إلــى
“تطهيــر عقــول المحتجزيــن فيهــا مــن األفــكار المتطرفــة”.

ومنــذ عــام  ،1949تســيطر بكيــن علــى إقليــم تركســتان الشــرقية،
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يدفعون لألويغور مبالغ نقدية مقابل أداء الرقص
في مسجد عيد كاه بكاشغر
بقلم /شوهرت هوشور2022.05.05 ،

يرقص األويغور لالحتفال بعيد الفطر أمام مسجد عيد كاه يف كاشغر ،يف تركستان الشرقية 3 ،مايو ،2022
يف مقطع فيديو أنتجته وسائل اإلعالم الحكومية الصينية ،أخبار الصين.
يسبق الرقص زيارة متوقعة من املفوضة السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.

يُزعــم أن الســلطات فــي كاشــغر دفعــت للرجــال األويغــور المســلمين
للرقــص خــارج أشــهر مســجد فــي تركســتان الشــرقية لالحتفــال بعيــد
الفطــر (دون الســماح لهــم بصــاة العيــد) ،وهــو العــرض الــذي صورتــه
ونشــرته وســائل اإلعــام الحكوميــة قبــل زيــارة متوقعــة مــن قبــل
مفوضــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة فــي وقــت الحــق مــن
هــذا الشــهر.
أخبــر ســكان كاشــغر المحليــون إلذاعــة آســيا الحــرة أنــه لــم يُســمح
ً
وبــدال مــن الصــاة تــم
لألشــخاص بالصــاة فــي مســجد عيــد كاه،
تنظيمهــم للرقــص فــي عيــد الفطــر فــي  3مايــو ،كمــا هــو موضــح فــي
مقطـ�ع فيديـ�و علـ�ى اليوتيـ�وب الـ�ذي نشـ�رته األخبـ�ار الصينيـ�ة( (�Zhongx

 )inwangيــوم الثالثــاء ،ويمكــن رؤيــة الســياح الصينييــن وهــم يرقصــون
ويلتقطــون الصــور فــي الســاحة.
قــال ضابــط شــرطة مــن مركــز شــرطة قــوم دروازا فــي المدينــة إلذاعــة
آســيا الحــرة إنــه لــم يُســمح بالصــاة فــي مســجد عيــد كاه منــذ عــام
 .2016وقــد تــم تنظيــم الرقــص مــن قبــل لجــان حكوميــة ،ومنظمــات
الحــزب الشــيوعي الصينــي التــي تشــرف علــى وحــدات األحيــاء فــي المــدن
والبلــدات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.
وقــال الضابــط ،الــذي لــم يكشــف عــن إســمه“ ،ذهــب العديــد مــن
زمالئنــا إلــى الميــدان والتقــوا بمســؤولي اللجنــة الســكنية ،وأخبروهــم
أنهــم أحضــروا أشــخاص ًا ألداء رقصــة الســاما”.
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وأضــاف الضابــط :أن لجنتــى مُ زتــاغ  Muztaghودونغــو  Donghuأرســلتا
مــا يقــرب مــن  500إلــى  600شــخص ألداء رقصــة الســاما.

 90٪مــن الســكان مقابــل الرقــص.
وقــال الضابــط :ال يمكــن ألحــد أن يرفــض مطالــب اللجــان الســكنية،
خاصــة فــي المجتمعــات التــي يعيــش فيهــا األويغــور.

وقــال :قبــل عــدة أســابيع مــن المهرجــان ،وضعــت اللجــان الســكنية
قائمــة بأســماء مــن ســيحضرون رقصــة الســاما .فــي إحــدى القوائــم،
رأيــت أن هنــاك أربعــة إلــى خمســة أشــخاص أعرفهــم فــي طابــق واحــد
مــن بنايتنــا.

وقــال :شــاهدت الفيديــو ،وأعتقــد أن بعــض النــاس قــد نســوا رقصــة
الســاما ألنهــم لــم يرقصوهــا منــذ ســت ســنوات .يحــاول بعــض
النــاس إظهــار أنفســهم كأنهــم يســتمتعون وســعداء ،وهــذا مــا
تريــده اللجــان الســكنية.

وقــد اتهمــت الواليــات المتحــدة ودول أخــرى الصيــن بشــن حملــة إبــادة
جماعيــة ضــد األويغــور والمجتمعــات التركيــة األخــرى فــي تركســتان
الشــرقية مــن خــال سياســات قاســية تهــدف إلــى القضــاء علــى
الثقافــات والتقاليــد المحليــة فــي المنطقــة ،وهــو مــا تنكــره الحكومــة
الصينيــة بغضــب.

وأضــاف :بعــد عــام  ،2017أصبــح النــاس خائفيــن مــن االقتــراب مــن
المســجد .ال يوجــد شــيء مثــل الركــض إلــى أداء الســاما اآلن .هــذا هــو
الســبب فــي أنهــم دفعــوا لهــم.

إن الرقصــة التــي تــم تصويرهــا أحــدث جهــود الدولــة إلظهــار أن كل
شــيء يبــدو علــى مــا يــرام قبــل زيــارة مفوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق
اإلنســان ميشــيل باشــليت .وقــد ضغطــت جماعــات حقــوق األويغــور
علــى باتشــيليت لزيــارة تركســتان الشــرقية وإصــدار تقريــر طــال
انتظــاره حــول االنتهــاكات الموثقــة عــن التعذيــب والســخرة وغيرهــا
مــن االنتهــاكات الجســيمة ضــد حقــوق األويغــور وهــم أصحــاب األرض.

اإلجبار على الحضور
فــي عــام  ،2017كثــف المســؤولون الصينيــون حملــة القمــع ضــد
األويغــور واألقليــات المســلة األخــرى ،واحتجــزوا مئــات اآلالف فــي
شــبكة مــن معســكرات االعتقــال التــي تديرهــا الحكومــة حيــث تدعــي
الصيــن إنهــا مراكــز تدريــب مهنــي تهــدف إلــى منــع “التطــرف الدينــي”
و”اإلرهــاب”.

وقــال ضابــط الشــرطة :إن لجنــة دونغــو الســكنية دفعــت 120-150
ً
دوالرأ أمريكي ـ ًا) لألويغــور الذيــن ذهبــوا إلــى كاشــغر ألداء
يوان ـ ًا (18-23
الرقــص ألن األمــر سيســتغرق نصــف يــوم علــى األقــل ،حيــث يكســب
العامــل العــادي فــي كاشــغر حوالــي  250-300يــوان يومي ـ ًا.

قالــت زمــرد داوود ،معتقلــة ســابقة فــي معســكر اعتقــال ،إنهــا
تعرضــت للتعقيــم القســري مــن قبــل المســؤولين الحكومييــن،
وأضافــت إنــه إذا أرســل أعضــاء اللجنــة الســكنية إخطــارات إلــى
األشــخاص عبــر الهاتــف للحضــور إلــى مــكان معيــن ،فعليهــم الذهــاب
إلــى الموقــع فــي غضــون  20دقيقــة.

وقــال إن لجنــة مُ زتــاغ الســكنية لــم تدفــع لألويغــور ،الذيــن يشــكلون

موسيقيون من األويغور يعزفون ىلع آالتهم فوق مسجد عيد كاه يف كاشغر ،تركستان الشرقية ،بينما
يرقص األويغور اآلخرون يف الساحة 3 ،مايو  .2022الصورة لقسم أخبار الصين.

24

العدد الثالث والخمسون  -مايو 2022 -

وقالــت زمــرد داوود ،التــي تقيــم اآلن فــي الواليــات المتحــدة“ ،يتــم الدفــع
أحيان ـ ًا ألولئــك الذيــن يشــاركون فــي األنشــطة المنظمــة عنــد وصــول
المحققيــن ،علــى ســبيل المثــال ،عندمــا ذهــب والــدي إلــى المســجد،
حصــل علــى  100يــوان مقابــل إقامــة ليــوم واحــد فــي المســجد.

تقــول التغريــدة :لــم تطــأ قــدم مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية
لحقــوق اإلنســان أرض تركســتان الشــرقية بعــد ،وقــد بــدأ أداء” صنــع
فــي الصيــن “!”.

قــال محمــود توختــي أميــن ،أويغــوري يعيــش فــي الخــارج ،إنــه علــم
مــن معارفــه فــي تركســتان الشــرقية أن بعــض األويغــور الذيــن أدوا
الموســيقى ورقصــة الســاما قــد تــم الدفــع لهــم مــن اللجــان الســكنية.

غــرد كوكبــورا :إذا تمكنــت المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان مــن
القيــام بالرحلــة أخيــر ًا ،فســوف يــرون مجموعــة مــن األويغــور يرقصــون،
بدمــوع الســعادة ،ويغنــون ويشــيدون بالدولــة الحزبيــة!”.

وأضــاف :كان بعضهــم مــن أفــراد عائــات األويغــور فــي المعتقــل .لقــد
ُأجبــروا علــى الحضــور وتــم تحذيرهــم مــن أنهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى
رؤيــة أقاربهــم علــى الشاشــة إذا لــم يســتجيبوا.

فــي مايــو  ،2021دعــت حكومــة تركســتان الشــرقية اإلقليميــة
دبلوماســيين أجانــب مــن أكثــر مــن  15دولــة لمشــاهدة احتفــاالت عيــد

نشــر إلشــات حســن كوكبــورا ،مراقــب سياســي أويغــوري يقيــم فــي
الواليــات المتحــدة ،مقطــع فيديــو لرجــال يرقصــون فــي ســاحة خــارج
المســجد التاريخــي .كمــا يرقــص عــدد قليــل مــن النســاء الالئــي يبــدو
أنهــن ســائحات صينيــات.
غــرد كوكبــورا باللغــة الصينيــة :راقبــوا بعنايــة مجموعــة مــن الشــباب
يرتــدون الــزي الفرنســي أمــام الكاميــرا ،ليــس فقــط ألنهــم ال يعرفــون
كيــف يرقصــون الســاما ،ولكنهــم أيضـ ًا ينظــرون حولهــم ،ومــن الواضــح

أنهــم تــم تنظيمهــم كممثلــون!.

الفطــر فــي العديــد مــن المســاجد فــي تركســتان الشــرقية ،بمــا فــي ذلك
مســجد عيــد كاه ،وفق ـ ًا لمــا ذكرتــه صحيفــة جلوبــال تايمــز الحكوميــة.
ترجمــه محمــود جــان جمعــة لقســم األويغــور التابــع إلذاعــة آســيا
الحــرة .بقلــم روزان جيريــن باللغــة اإلنجليزيــة.
ترجمة /رضوى عادل
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تلقت مبعوثة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ألينا دوهان  200ألف دوالر من الصين وساعدت النظام في
تبييض جرائم اإلبادة الجماعية التي ارتكبها ضد شعب تركستان الشرقية.

2022 -  مايو- العدد الثالث والخمسون

المصـادر
https://www.bbc.co.uk/news/extra/85qihtvw6e/the-faces-from-chinas-uyghur-detention-camps
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/sinicization-religion-05202022133914.html
https://www.nationalreview.com/corner/tens-of-thousands-of-xinjiang-detainees-killed-by-organ-harvesting-expert-says
https://www.france24.com/en/live-news/20220513-china-database-reveals-the-thousands-detained-in-xinjiang
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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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