العدد الثالث الثالثون  -سبتمبر ٢٠٢٠ -

بدء أعمال الملتقى

األخوي السنوي ألبناء
تركستان الشرقية

بدأ الملتقى األخوي العالمي الثاني عشر ألبناء تركستان الشرقية ومجلس الشورى
الثالث ( 28 - 26سبتمبر )2020في العاصمة التركية أنقرة.
تضمنــت أعمــال الملتقــى بخطابــات المشــاركين ومحاضــرات واجتماعــات ومجالــس استشــارية .وقــد شــارك
فــي الملتقــى رؤســاء وممثلــو الجمعيــات األويغوريــة وأكاديميــون وأســاتذة وعلمــاء ونشــطاء بــارزون فــي قضيــة
تركســتان الشــرقية.
وبســبب الوضــع الحالــي لجائحــة كورونــا ،فقــد تــم أخــذ التدابيــر الوقائيــة أثنــاء الفعاليــات ،وتــم تقليــل أعداد المشــاركين
قــدر اإلمــكان ،حيــث اقتصــرت المشــاركة علــى األويغــور المتواجديــن فــي تركيــا .بينمــا اشــترك بعــض األســاتذة
المتواجديــن فــي الــدول األخــرى عــن بعــد.
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الهــدف مــن الملتقــى هــو تقويــة أواصــر الوحــدة واألخــوة بيــن أبنــاء تركســتان الشــرقية فــي جميــع أنحــاء العالــم ومناقشــة
المســائل والمشــاكل المتعلقــة بقضيــة تركســتان الشــرقية.
أبرز المواضيع التي تتم مناقشتها:
العالقات الصينية األمريكية وتأثيرها على قضية األويغور.
التحديات التي تواجهها قضية تركستان الشرقية في ظل الحملة الشرسة التي تمارسها الصين.
أهمية العمل المؤسساتي في قضية تركستان الشرقية.
وضع استراتيجيات أساسية في قضية تركستان الشرقية.
دور المرأة في الحفاظ على هوية األجيال الناشئة في المهجر.
سبل حل المشاكل االقتصادية التي يواجهها األويغور في قضية تركستان الشرقية.
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تقرير موجز لإلجتماع الثالث

للمجلس اإلستشاري للتركستانيين
مع االرتفــاع غيــر المســبوق لإلبــادة الجماعيــة فــي تركســتان الشــرقية ،وكذلــك التغييــر الســريع فــي
الوضــع السياســي العالمــي؛ شــارك رؤســاء وممثلــو المنظمــات واسياســيون والناشــطون والعلمــاء
والمفكــرون التركســتانيون مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي الملتقــى األخــوي العالمــي الثانــي عشــر ألبنــاء
تركســتان الشــرقية وتــم عقــد االجتمــاع الثالــث للمجلــس االستشــاري للتركســتانيين فــي أنقــرة فــي
الفتــرة مــا بيــن  26إلــى  28ســبتمبر .2020
اســتهدف اجتمــاع المجلــس االستشــاري إلــى صياغــة خطــة اســتراتيجية ،وتعزيــز التعــاون والوحــدة بيــن
المنظمــات التركســتانية ،وتوضيــح مبــادئ القضيــة ،واتخــاذ بعــض القــرارات العاجلــة حــول مســتقبل
القضيــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الوضــع السياســي الدولــي.
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النقاط البارزة في االجتماع
 .1إعــداد واعتمــاد القوانيــن المتعلقــة باألويغــور بوســاطة
االســتفادة مــن الوضــع السياســي الدولــي الراهــن.
 .2تطويــر األنشــطة والفعاليــات المتعلقــة بقضيــة
تركســتان الشــرقية فــي الــدول األوروبيــة.
 - 3تنشــيط قضيــة تركســتان الشــرقية بيــن أبنــاء الشــعب
التركــي ووســائل اإلعــام ،عبــر االســتفادة مــن األخــوة
الدينيــة والعرقيــة بيــن شــعبي تركيــا وتركســتان الشــرقية.
المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها فــي االجتمــاع وهــي  .4توحيــد المعلومــات المتعلقــة بتركســتان الشــرقية فــي
كمــا يلي:
وســائل اإلعــام.
 .1العالقــات األمريكيــة  -الصينيــة واتجــاه حــول تطــور  .5إحيــاء األدب ،وتوفيــر الغــذاء الروحــي للتركســتانيين فــي
قضيــة تركســتان الشــرقية.
المنفــى.
 .2العالقــات األوروبيــة -الصينيــة وقضيــة تركســتان  .6إنشــاء مصــدر دخــل ثابــت لمواجهــة الصعوبــات
ا لشــر قية .
االقتصاديــة التــي يواجههــا األويغــور فــي المنفــى.
 .3العالقــات التركيــة  -الصينيــة ومــدى تأثيرهــا علــى قضيــة  - 7التعــاون فــي الدفــاع عــن المبــادئ األساســية لقضيــة
تركســتان الشــرقية.
تركســتان الشــرقية ومواجهــة تحديــات القــوى المختلفــة.
 .4دور وسائل اإلعالم في قضية تركستان الشرقية.

 .8التعــاون فــي قضيــة تركســتان الشــرقية علــى أســاس
القيــم الدينيــة والوطنيــة.

 .6الصعوبات االقتصادية الحالية لألويغور وحلولها.

 .9إعــادة النظــر فــي جميــع العوامــل التــي تعــوق التعــاون
بيــن المنظمــات ،وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة.

 .5دور األدب في قضية تركستان الشرقية.
 .7المبــادئ الثابتــة والخطــوط الحمــراء لقضيــة تركســتان
الشــرقية.

 .10العمــل علــى نشــر القضيــة التركســتانية فــي العالــم
اإلســامي والعالــم العربــي مــن أجــل زيــادة التعاطــف
االســامي والعربــي حــول القضيــة.

 .8دور التعاون في اإلسالم.
 .9دور وأهميــة وعوامــل التنظيــم والتعــاون فــي قضيــة
تركســتان الشــرقية.
 10مناقشــة التعــاون االســتراتيجي فــي قضيــة تركســتانالشــرقية.
 .11تعزيز االتصاالت والعالقات بين المنظمات.
 .12عوامل تكوين التعاون

خــال االجتمــاع ،تــم التأكيــد علــى أن المبــادئ
األساســية التاليــة هــي الخــط األحمــر الثابــت للتوحيــد
بشــكل وثيــق الســتقالل الوطــن وتعزيــز التعــاون
بيــن جميــع منظمــات تركســتان الشــرقية
 .1اسم بلدنا هو تركستان الشرقية.
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 .8تنظيــم اجتمــاع بيــن رؤســاء المنظمــات لتبــادل األفــكار
مــن حيــن آلخــر.

 .2وحدة أراضي بالدنا.

 .3الهوية القومية والدينية لشعب تركستان الشرقية.
 .9االحتــرام المتبــادل بيــن المنظمــات ،وخلــق مواقــف لحــل
 .4علم تركستان الشرقية هو علم أزرق به هالل ونجمة.
المشــاكل وجهــا لوجــه .التوصــل إلــى قــرار بإشــراك ممثلــي
 .5الرمــز الوطنــي هــو الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل جمهوريــة
قوميــات القــازاق والقرغيــز واألوزبــك وغيرهــم فــي تركســتان
تركســتان الشــرقية اإلســامية.
الشــرقية فــي االجتمــاع المقبــل مــن أجــل توســيع نطــاق
التعــاون.
 .10إقامــة عالقــات جيــدة بيــن المنظمــات التركســتانية
القديمــة والحديثــة.
 .11دفــاع المنظمــات عــن بعضهــا البعــض كمظهــر مــن
مظاهــر التعــاون.
 .12كرامــة المنظمــات التعاونيــة متســاوية فيمــا بينهــا مــن
جميــع النواحــي.
 13-التنفيذ المشترك للقرارات المتخذة بالتعاون.

االقتراحات:
قــدم ممثلــو المنظمــات والمشــاركون فــي
الملتقــى األخــوي العالمــي الثانــي عشــر ألبنــاء
تركســتان الشــرقية والمجلــس االستشــاري الثالــث
للتركســتانيين االقتراحــات التاليــة:
 .1تفعيــل منتــدى إلصــدار قــرارات مشــتركة بيــن المنظمــات
مــن أجــل مضاعفــة التعــاون بينهــا.

اختتــم الملتقــى األخــوي العالمــي الثانــي عشــر ألبنــاء
 .2إبــاغ المجتمــع الدولــي بالفعاليــات واالجتماعــات التــي
تركســتان الشــرقية والمجلــس االستشــاري الثالــث
تعقــد علــى أســاس التعــاون.
للتركســتانيين بنجــاح فــي أنقــرة فــي الفتــرة مــا بيــن  26إلــى
الوطنية.
المصالح
عن
 .3فصل المصالح التنظيمية
 28ســبتمبر .2020
 .4موازنة المنافسة الوظيفية بين المنظمات.
إن األمــل المشــترك للرؤســاء والباحثيــن واألكاديمييــن
والعلمــاء والمفكريــن المشــاركين فــي االجتمــاع؛ هــو أن
 .5تحقيق االعتراف المتبادل بين المنظمات.
يتــم التنفيــذ الكامــل للقــرارات والمشــاريع المعتمــدة فــي
 .6محاسبة المنظمات لنفسها قبل محاسبة اآلخرين.
االجتمــاع ،وأن تكــون خطــوة مهمــة مــن أجــل اســتقالل
 .7تحليــل نقــاط القــوة والضعــف فــي المنظمــات ،ومعرفــة
وطننــا تركســتان الشــرقية.
المزايــا والعيــوب.
نسأل هللا تعالى أن يوفقنا في غاياتنا وأهدافنا.
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بيان
التعاون
توصــل رؤســاء مختلــف المنظمــات والجمعيــات والباحثــون واألكاديميــون والعلمــاء والمفكــرون الذيــن
حضــروا الملتقــى األخــوي العالمــي الثانــي عشــر ألبنــاء تركســتان الشــرقية والمجلــس االستشــاري الثالــث
للتركســتانيين إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن النقــاط التاليــة .وقــد تــم اإلعــان عــن هــذه النقــاط باســم
“بيــان الصداقــة والتعــاون لتركســتان الشــرقية” بتوافــق آراء قــادة المنظمــات الـــ  28المشــاركة فــي
االجتمــاع.
أبــرز النقــاط التــي نوقشــت وتــم اإلتفــاق عليهــا والموثوقة عن الوضع الحالي لتركستان الشرقية.

بيــن رؤســاء المنظمــات والجمعيــات:

خامســا :الوقــوف معــا ضــد المؤسســات واألفــراد الذيــن
يخلقــون جــوً ا ســلبيًا يؤثــر علــى ســير قضيــة تركســتان
الشــرقية ووجودهــا .وأيضــا االجتهــاد فــي تعزيــز التفاهــم
بيــن المنظمــات ،واالهتمــام بالــرأي العــام الداخلــي
والخارجــي ،والتفاهــم والعمــل ً
معــا للعثــور علــى المشــاكل
وحلهــا ،ودعــم بعضهــا البعــض ،وتأميــن الحمايــة المتبادلــة
عندمــا يتعلــق األمــر بمهاجمــة أمــن وصــورة وشــخصية
المنظمــات ورؤســائها.

أوال :العمــل معــا مــن أجــل هــدف مشــترك بنــاء علــى
القضايــا المبدئيــة ،خلــق فهــم مشــترك لمنــع تناقــض اآلراء
والخالفــات ،التكامــل واالعتــراف بالطــرف اآلخــر مــن أجــل
المنفعــة الوطنيــة ،العمــل معــا فــي نقــاط االتفــاق ،وتجنــب
المخاصمــة عنــد نقــاط الخــاف ،وتبــادل اآلراء والنصائــح
فــي المســائل المختلفــة ،واحتــرام آراء وأفــكار الطــرف اآلخــر.

ثانيــا :إن مــن أهــم مهــام المنظمــات والنشــطاء
المســتقلين فــي مختلــف الــدول هــي توســيع انتشــار قضيــة سادســا :صياغــة خطــط عمــل اســتراتيجية وعاجلــة مــن
تركســتان الشــرقية عالميــا وكســب دعــم البيروقراطييــن .خــال عقــد اجتماعــات ومناقشــات منتظمــة أو اســتثنائية
وأيضــا اســتخدام العالقــات العامــة وأدوات الدعايــة مثــل بيــن المنظمــات ،وتشــكيل مجموعــات عمليــة.
وســائل اإلعــام ،والقــوة الناعمــة ،والدبلوماســية العامــة،
والضغــط لخلــق رأي عــام ،واكتســاب دعــم الشــخصيات نســأل اهلل تعالــى أن ييســر لنــا تنفيــذ قــرارات هــذا
الرمزيــة والشــخصيات السياســية والمشــاهير لجعــل االجتمــاع ،ويضاعــف أجــر جميــع إخواننــا الحاضريــن،
الــرأي العــام أكثــر تعاطفــا مــع قضيــة تركســتان الشــرقية .ويربــط قلوبنــا بربــاط األخــوة ،ويرزقنــا الثبــات فــي

طريــق الحــق.

ثالثــا :اســتخدام تقاريــر مشــتركة وبيانــات مشــتركة
ونصــوص صحفيــة مشــتركة فــي المظاهــرات والمحاضرات
ومــا شــابهها مــن أنشــطة اجتماعيــة ،وتســليط الضــوء
علــى النقــاط المشــتركة ،وتوحيــد الــكالم ،واالتســاق فــي
العمــل والوعــي.
رابعــا :عقــد اجتماعــات دبلوماســية قــدر اإلمــكان بيــن
المنظمــات ،مــن أجــل زيــادة ثقــة الــدول التــي تدعــم قضيــة
تركســتان الشــرقية .عــدم النظــر بعدوانيــة إلــى الــدول
والسياســيين الذيــن لــم يــؤذوا ولــم يضروا شــعب تركســتان
الشــرقية .وأيضــا الجهــد مــن أجــل زيــادة مــن يدعــم قضيــة
تركســتان الشــرقية ،وتزويدهــم بالمعلومــات العلميــة
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إحدى الناجيات من معســكر
إعتقــال األويغور تصل بأمان
إلــى الواليات المتحدة
سبتمبر  ، 2020 ،25مشروع حقوق اإلنسان لألويغور
وصلــت تورســوناي ضيــاء الديــن ،وهــي إحــدى الناجيــات مــن
معســكرات اعتقــال األويغــور حيــث وصلــت إلــى العالــم
الخارجــي ،بأمــان ثــم إلــى الواليــات المتحــدة.
بعــد إطــاق ســراحها مــن المعســكر فــي ديســمبر ،2018
تمكنــت الســيدة تورســوناي مــن مغــادرة الصيــن والوصــول
إلــى قازاقســتان ،حيــث عاشــت لعــدة ســنوات ،وذلــك
بفضــل الجنســية القازاقســتانية لزوجهــا .فــي فبرايــر ،2020
تــم حــرق منزلهمــا بالقــرب مــن ألماتــي فــي ظــروف مريبــة ،توطيــن الســيدة تورســوناي ويوجــه نــداء ًا لضمــان تلقيهــا
بعــد أن أعلنــت قصتهــاُ .أجبــرت بعــد ذلــك علــى الفــرار مــن عالج ـ ًا فوري ـ ًا لحالتهــا الصحيــة الخطيــرة .يمكــن تخصيــص
قازاقســتان لإلقامــة المؤقتــة فــي بلــد ثالــث.

التبرعــات للمســاعدة فــي تغطيــة تكاليــف المعيشــة

قــال المديــر التنفيــذي لمشــروع حقــوق اإلنســان لألويغــور والعــاج الطبــي عــن طريــق إرســال مذكــرة موجــزة.
 UHRPعمــر قانــات :نشــعر بإرتيــاح شــديد ألن تورســوناي

يعــرب األويغــور فــي الشــتات ،ومنظمــات الدفــاع عن حقوق

أصبحــت اآلن آمنــة فــي الواليــات المتحــدة .ويشــكر مشــروع اإلنســان مثــل  ،UHRPعــن إمتنانهــم العميــق للحكومــات
حقــوق اإلنســان لألويغــور  UHRPبحــرارة الحكومــات التــي التــي بذلــت جهــود ًا غيــر عاديــة لتوفيــر مــاذ آمــن لألويغــور
أنقــذت األويغــور المعرضيــن للخطــر .كل عمليــة إنقــاذ هــي الفاريــن مــن سياســات اإلبــادة الجماعيــة المروعــة.
نعمــة مــن الســماء.

يدعــو  UHRPالحكومــات ومنظمــات المســاعدات

بإعتبارهــا واحــدة مــن األشــخاص القالئــل القادريــن علــى اإلنســانية إلــى الوقــوف فــي برنامــج منظــم لمنــح وضــع
اإلدالء بشــهادتهم حــول مــا يحــدث فــي المعســكرات ،تعــد الالجئيــن وتقديــم الدعــم اإلنســاني آلالف األويغــور الذيــن
الســيدة تورســوناي شــاهدًا ناقــدًا .أمضــت تســعة أشــهر تقطعــت بهــم الســبل فــي دول أجنبيــة.
رهــن اإلحتجــاز ،حيــث عانــت مــن ســوء التغذيــة والجفــاف
وتــم إجبارهــا علــى تعاطــي األدويــة بالقــوة وحقــن أدويــة
مجهولــة وتعذيــب جســدي ونفســي .ســتكون شــهادتها
ذات أهميــة حيويــة لعمليــات ومحاكــم الجرائــم الفظيعــة
فــي المســتقبل.
سيساعد مشروع حقوق اإلنسان لألويغور في إعادة
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فــخ الديون الصينية..
التعهد بتقديم قروض
بمليارات الدوالرات للشرق
األوسط يثير التساؤالت!
تشــير إحــدى الدراســات إلــى أن متلقــي القــروض الصينيــة  ،األردن واليمــن وســوريا ولبنــان معرضــون
“بشــكل كبيــر” لخطــر الوقــوع فــي فــخ الديــون  ،ممــا يعنــي أن القــروض قــد تضــر أكثــر ممــا تنفــع.
مهدي كر ّيم
أخبار اآلن | الصين – albawaba

فــي التاســع مــن تمــوز (يوليــو)  ،تعهــد الرئيــس الصينــي
شــي جيــن بينــغ بتقديــم قــروض بقيمــة  20مليــار دوالر
للشــرق األوســط باإلضافــة إلــى حوالــي  106مالييــن دوالر
كمســاعدات تنمويــة  ،منهــا  15مليــون دوالر لفلســطين.

تشــير إحــدى الدراســات إلــى أن متلقــي القــروض الصينيــة
 ،األردن واليمــن وســوريا ولبنــان معرضــون “بشــكل كبيــر”
لخطــر الوقــوع فــي فــخ الديــون  ،ممــا يعنــي أن القــروض قــد
تضــر أكثــر ممــا تنفــع.

يمثــل هــذا التعهــد دخــول مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة لقــد دق البعــض ناقــوس الخطــر مــن أن الصيــن منخرطــة
إلــى المنطقــة  ،لكــن الخبــراء يشــككون بشــأن أهــداف فــي مشــروع اســتعماري عالمــي جديــد مــن خــال مخطــط
الصيــن أو نواياهــا .ال يُعــرف الكثيــر عمــا تريــده الصيــن فــي ســتعماري عالمــي جديــد مــن خــال مخطــط لمســاعدات
الشــرق األوســط  ،حيــث أصبحــت مؤخــرًا العبــ ًا هامــ ًا فــي تنمويــة.
المنطقــة.
وأشــار جيــن بينــغ ً
أيضــا إلــى أن القــروض الموعــودة ســتمول
ولكــن إذا كان ســجل الصيــن فــي العالــم النامــي غيــر “إعــادة اإلعمــار االقتصــادي” و “لبمشــاريع الصناعيــة” مــع
مشــجع ،فــإن البلــدان التــي تســتعد لتلقــي القــروض يجــب التركيــز علــى النفــط والغــاز.
أن تكــون حــذرة فيمــا ترغــب فيــه .فــي
حيــن أنهــا مفيــدة فــي إطــاق مشــاريع
البنيــة التحتيــة  ،غال ًبــا مــا تتدفــق فوائــد
القــروض إلــى الصيــن والشــركات
الصينيــة  ،بينمــا تــؤدي إلــى تفاقــم
االنقســامات االقتصاديــة وحتــى وقــوع
بعضهــا فــي فــخ الديــون.
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تشــير القــروض إلــى تســارع هائــل فــي خطــط الصيــن
للشــرق األوســط.
فــي اآلونــة األخيــرة فــي مــارس (آذار)  ،2018توقــع الخبــراء
أن الصيــن لــن تشــارك اليمــن أو ســوريا فــي المســتقبل
القريــب.
والمبلــغ اإلجمالــي للقــروض أعلــى بعــدة مــرات مــن أي
قــرض ســبق أن تلقتــه أي مــن هــذه البلــدان مــن الصيــن.
لــدى األردن ديــون تقــدر بنحــو  200مليــون دوالر للصيــن.
سيشهد القرض ارتفاعً ا حادًا في الديون إلى المليارات.

لــن يكــون هــذا بالضــرورة مشــكلة  ،لكــن مركــز التنميــة
العالميــة يحــذر مــن أن األردن وســوريا ولبنــان واليمــن
ً
جميعــا لخطــر “كبيــر” يتمثــل فــي “ضائقــة
معرضــون
الديــون” .بعبــارة أخــرى  ،قــد ال تتمكــن هــذه البلــدان مــن
ســداد حتــى القــروض المتواضعــة مــن الصيــن ويمكــن أن
تقــع فــي فــخ الديــون .وهــذا مــن شــأنه أن يمنــح الصيــن
نفــوذ ًا كبيــر ًا عليهــا بينمــا يمنــح الصيــن خيــار االســتيالء
بشــكل أساســي علــى مشــاريع التنميــة الســتخدامها
الخــاص.

لقطات لنقل مئات السجناء
المسلمين في الصين
ٌ
لمئات السجناء من مسلمي
لقطات على اإلنترنت
انتشرت
ِ
اإليغور معصوبي العينين ومقيدين باألغالل ،لتدحض بذلك
السلطات الصينية بأن مسلمي اإليغور يتم إحتجازهم
روايات
ِ
ِ
معسكرات إحتجاز
تأهيل وليست
مراكز
في
ِ
ٍ
ِ
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اإلجهاض الكامل
وقتل الرضع
ممارســة شائعة في الصين
تحدثت طبيبة فرت من النظام في الصين كيف
شاركت فيما ال يقل عن  500-600عملية جراحية للنساء
األويغوريات في البالد ،بما في ذلك اإلجهاض القسري
والتعقيم القسري واإلستئصال القسري للرحم.
كما يكشف طبيب هرب من النظام الصيني الشيوعي
وفــي حديثهــا إلــى قنــاة آي تــي فــي نيــوز ،كشــفت المــرأة يحتــاج إلخفــاء طفلــه إلنقــاذه كمــا هــو الحــال فــي وطنــي.
األويغوريــة أيض ـ ًا عــن عمليــات اإلجهــاض التــي أجريــت علــى كلتــا المرأتيــن اآلن فــي اســطنبول ،التــي توفــر مــاذ ًا للنســاء
المســلمات األويغوريــات ،وأن وأد األطفــال  -وهــو التســبب األويغــور الذيــن فــروا مــن أهــوال وطنهــم.
المتعمــد فــي وفــاة الطفــل  -ممارســة شــائعة.

وأضافــت أنــه فــي مناســبة واحــدة علــى األقــل كان الطفــل فضح وحشية النظام الصيني
ال يــزال يتحــرك وفــي “لحظــات حياتــه األخيــرة” عندمــا تــم
التخلــص منــه فــي القمامــة.
وقالــت الطبيبــة ،التــي لــم ترغــب فــي ذكــر إســمها مــن قبــل
آي تــي فــي نيــوز ،إنهــا شــعرت “باألســف لرؤيــة مقتــل طفــل
صغيــر” لكنهــا لــم تشــعر بــأي نــدم ألنهــم جعلوهــا تعتقــد
بأنهــا مجــرد وظيفــة.

وفــي يوليــو ،تــم الكشــف عــن وحشــية حكومــة الصيــن
عندمــا كشــف تقريــر دامــغ عــن عمليــات إجهــاض وأجهــزة
لمنــع الحمــل وتدابيــر تعقيــم جراحــي تُفــرض علــى النســاء
فــي شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) فــي محاولــة واضحــة
للحــد مــن عــدد الســكان األويغــور المســلمين.

ّ
يفصــل تقريــر الباحــث األلمانــي الدكتــور أدريــان زينــز ،الــذي
ومــع ذلــك ،وبعــد أن كان لديهــا الوقــت للتفكيــر ،تشــعر اآلن يحمــل عنــوان التعقيــم واإلجهــاض القســري وتحديــد
بالنــدم وتســاعد نســاء األقليــات األويغوريــات األخريــات النســل اإللزامــي :حملــة الحــزب الشــيوعي الصينــي لقمــع
اللواتــي هربــن مــن الصيــن علــى إنجــاب األطفــال عــن طريــق معــدالت المواليــد األويغــور فــي شــينجيانغ ،اإلنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي شــينجيانغ ،ويقــول إن هــذه
إزالــة أدوات منــع الحمــل التــي تــم فرضهــا عليهــن.
االنتهــاكات تفــي بمعاييــر األمــم المتحــدة لإلبــادة الجماعيــة.

خائفة
وفــي تحذيــر مــن أن الوضــع فــي شــينجيانغ أصبــح شــديد
وقالــت امــرأة أخــرى لقنــاة آي تــي فــي نيــوز إن طفلهــا األول الخطــورة بشــكل خــاص فــي الســنوات األخيــرة ،يقــول
التقريــر :تنــص الوثائــق الحكوميــة صراحــة علــى أن انتهــاكات
قــد ُأخــذ بالقــوة مــن جســدها.
ونتيجــة لذلــك أخفــت حملهــا التالــي .وقالــت لشــبكة آي تــي تحديــد النســل يعاقــب عليهــا بالحبــس خــارج نطــاق القضــاء
فــي نيــوز :لقــد ارتديــت مالبــس مختلفــة جــد ًا إلخفــاء إنتفــاخ فــي معســكرات “التدريــب.
وفــي حيــن ظهــرت أدلــة علــى اإلجهــاض القســري وتحديــد
البطــن .وكنــت أســحب معدتــي إلــى الداخــل.
وأضافــت وهــي تبكــي :شــعرت بالخــوف والحزن .لم أســتطع النســل مــن قبــل ،أعلنــت وكالــة أنبــاء أسوشــيتيد بريــس
أن أقــول ألي شــخص مشــاعري .اليوجــد مــكان فــي العالــم فــي ذلــك الوقــت أن هــذه الممارســة أكثــر انتشــار ًا ومنهجيــة
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فحــوص أمــراض النســاء .وأكــدت امــرأة أخــرى ،غولبهــار
بكثيــر ممــا كان معروف ـ ًا مــن قبــل.
ويســلط تقريــر التحقيــق الــذي تقدمــوا بــه الضــوء علــى جليلوفــا ،أن المحتجــزات فــي معســكرها ُأجبــرن علــى
المعاملــة الوحشــية للنســاء واألطفــال الذيــن لــم يولــدوا إجهــاض أطفالهــن.
كمــا رأت أمــ ًا جديــدة ،ال يــزال يتســرب منهــا حليــب الثــدي،
بعــد مــن خــال روايــات شــهود العيــان للمتضرريــن.
وفــي العــام الماضــي ،قــدر أدريــان زينــز أن هنــاك مــا يصــل ولــم تكــن تعــرف مــا حــدث لطفلهــا الرضيــع.
إلــى  1.5مليــون مــن األويغــور واألقليــات األخــرى المحتجزيــن وقالــت جليلوفــا إنهــا التقــت باألطبــاء وطــاب الطــب الذيــن
فــي مــا يســمى بمعســكرات االعتقــال التــي تســميها ُاحتجــزوا لمســاعدة األويغــور علــى تفــادي النظــام والــوالدة
الصيــن “مراكزإعــادة التعليــم” السياســية والدينيــة ،التــي فــي المنــزل.
يشــار إليهــا أحيانــ ًا بإســم معســكرات “التدريــب”.
كمــا يُنظــر إلــى وجــود عــدد كبيــر جــد ًا مــن األطفــال علــى
أنــه ســبب رئيســي إلرســال األشــخاص إلــى معســكرات
اإلجهاض القسري
“إعــادة التعليــم” ،حيــث يتــم إبعــاد اآلبــاء لثالثــة أطفــال أو
تورســوناي
وهــي
الســابقات،
المحتجــزات
وقالــت إحــدى
أكثــر قســر ًا مــن أســرهم مــا لــم يتمكنــوا مــن دفــع غرامــات
حقنهــا
تــم
إنهــا
بريــس
أسوشــيتيد
لوكالــة
ضيــاء الديــن،
باهظــة.
حتــى توقفــت لديهــا الــدورة الشــهرية ،وركلــت مــرار ًا وتكــرار ًا
وغالبــا مــا تداهــم الشــرطة منــازل اآلبــاء المذعوريــن الذيــن
فــي أســفل بطنهــا أثنــاء اإلســتجوابات .ونتيجــة لذلــك،
يبحثــون عــن أطفــال مختبئيــن بعــد أن أنجبــت
اليمكنهــا اآلن اإلنجــاب وغالبــ ًا مــا يتضاعــف األلــم ،وتنــزف
غولنــار أوميــرزاخ ،وهــي قازاقيــة األصــل صينيــة المولــد،
مــن رحمهــا.
طفلهــا الثالــث ،أمــرت الســلطات بـــتركيب جهــاز داخــل الرحم
ضيــاء الديــن هــي مــن بيــن عــدد مــن النســاء اللواتــي أبلغــن
( – )IUDوهــو وســيلة طويلــة األمــد لتحديــد النســل.
عــن اإلجهــاض القســري لوكالــة أسوشــيتيد بريــس.
وشــاركت كيــف تبيــن أن إمــرأة فــي فصــل آخــر فــي المعســكر علــى الرغــم مــن امتثالهــا لألمــر ،بعــد عاميــن ،فــي ينايــر ،2018
جــاء أربعــة مســؤولين مموهيــن عســكريا ً يطرقــون بابهــا
ً
حامــا واختفــت.
كانــت
علــى أي حــال .أعطــوا أوميــرزاخ ،الزوجــة المفلســة لتاجــر
وأضافــت :أن اثنتيــن مــن بنــات عمومتهــا ،كانــا حوامــل فــي
خضــروات محتجــز مهلــة ثالثــة أيــام لدفــع غرامــة قدرهــا
ذلــك الوقــت ،تخلصتــا مــن أطفالهمــا بمفردهمــا ألنهمــا
 2685دوالر ألوالدهــا.
كانتــا خائفتيــن للغايــة.
تــم تحذيرهــا إذا لــم تتمكــن مــن الدفــع ســتنضم إلــى زوجهــا
كمــا كشــفت أن “معلمــة” فــي معســكرها أخبــرت النســاء
فــي معســكر “إعــادة التربيــة”.
أنهــن ســيواجهن اإلجهــاض إذا تبيــن أنهــن حوامــل أثنــاء
وقالت أوميرزاخ باكية :إنهم يريدون تدميرنا كشعب.
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ضغط نفسي كبير
وصفت معلمة سابقة تم تجنيدها
للعمل كمدربة في معسكر اعتقال
تجربتها مع جهاز تحديد النسل
الـ  IUDsألسوشيتيد بريس .وقالت
إن األويغور يجب أن يعترفوا :إذا
كان لدينا الكثير من األطفال ،فنحن
“متطرفون دينيون”.
كواحد من المسؤولين في مجمع

المعلميــن ،قيــل لهــا إنهــا بحاجــة إلــى تركيــب اللولــب .لكنهــا إبادة جماعية بطيئة
احتجــت قائلــة إنهــا تبلــغ مــن العمــر  50عامً ــا تقري ًبــا ولديهــا قــال الدكتــور زينــز :هــذا النــوع مــن الهبــوط غيــر مســبوق...
طفــل واحــد فقــط وال تخطــط إلنجــاب المزيــد.
هنــاك قســوة لــه .هــذا جــزء مــن حملــة ســيطرة أوســع
عبثــا ُ
ً
وأجبــرت علــى ركــوب إلخضــاع األويغــور.
ومــع ذلــك ،كانــت إحتجاجاتهــا
إلــى
نقلهــا
وتــم
مســلحين
حافلــة مــع أربعــة ضبــاط
وأضــاف :أن النتائــج تقــدم أقــوى دليــل حتــى اآلن علــى أن
ـور
ـ
األويغ
ـاء
ـ
نس
ـن
ـ
م
ـات
ـ
مئ
ـع
ـ
م
ـت
المستشــفى حيــث اصطفـ
سياســات بكيــن فــي شــينجيانغ تلبــي أحــد معاييــر األمــم
ـدوء،
ـ
به
ـض
ـ
البع
ـى
ـ
بك
ـب.
ـ
اللول
ـال
ـ
فــي صمــت ،فــي انتظــار إدخ
المتحــدة لإلبــادة الجماعيــة.
لكــن لــم يجــرؤ أحــد علــى قــول كلمــة واحــدة بســبب كاميــرات
توافــق جــوان ســميث فينلــي ،الخبيــرة فــي شــؤون األويغــور
المراقبــة المعلقــة فــوق رؤوســهم.
فــي جامعــة نيوكاســل ،قائلــة :إنهــا إبــادة جماعيــة ،توقــف
قالــت المعلمــة الســابقة إن اللولــب ( )IUDالخــاص بهــا كامــل.
مصمــم بحيــث ال يمكــن إزالتــه وتســبب لهــا بالصــداع ونزيف
وأضافــت :إنهــا ليســت إبــادة جماعيــة فوريــة وصادمــة،
الحيــض المســتمر خــال الخمســة عشــر يومً ــا األولــى.
لكنهــا إبــادة جماعيــة بطيئــة ومؤلمــة وزاحفــة.
لــم أســتطع تنــاول الطعــام بشــكل صحيــح ،ولــم أســتطع
هذه وسائل مباشرة لتقليل عدد سكان األويغور وراثيًا.
النــوم بشــكل صحيــح .وأضافــت :لقــد تســبب لــي فــي ضغــط
وحظــي التقريــر بقــدر كبيــر مــن اهتمــام وســائل اإلعــام
نفســي كبيــر .كان علــى األويغــور فقــط ارتدائــه.
ودفــع دعــوات دوليــة لألمــم المتحــدة للتحقيــق فيــه.
نتيجــة حملــة الســيطرة القصــوى علــى الســكان فــي الصيــن
واإلجهــاض القســري هــو منــاخ مــن الرعــب حــول إنجــاب فــي بيــان صــدر يــوم االثنيــن ،دعــا التحالــف البرلمانــي الدولــي
األطفــال ،والــذي قالــت أسوشــيتيد بريــس إنــه يمكــن رؤيتــه بشــأن الصيــن ،وهــو مجموعــة دوليــة عبــر األحــزاب مــن
السياســيين بمــا فــي ذلــك النائــب المحافــظ إيــان دنــكان
فــي مقابلــة بعــد مقابلــة.
ســميث ،والبارونــة هيلينــا كينيــدي ،والســيناتور األمريكــي
وجمعــت وكالــة األنبــاء إفــادات ثالثيــن ســيدة وســط هــذه
ماركــو روبيــو ،األمــم المتحــدة إلــى إنشــاء منظمــة دوليــة
الوحشــية.
محايــدة ،للتحقيــق المســتقل فــي الوضــع فــي منطقــة
ً
ً
تظهــر إحصــاءات الصحــة الصينيــة أيضــا ازدهــار ا فــي شــينجيانغ.
التعقيــم فــي شــينجيانغ.
وقــال البيــان :توجــد اآلن مجموعــة مــن األدلــة المتزايدة ،التي
ـغر
ـ
وكاش
ـان
ـ
خوت
ـق
ـ
مناط
ـي
ـ
ف
ـد
انخفضــت معــدالت المواليـ
تدعــي اإلعتقــال الجماعــي ،والتلقيــن العقائــدي ،واإلحتجــاز
ـام
ـ
ع
ـن
ـ
م
60٪
ـن
ـ
م
ـر
ـ
بأكث
ـور
ـ
األويغ
التــي يغلــب علــى ســكانها
خــارج نطــاق القضــاء ،والمراقبــة الغازيــة ،والعمــل
ـاءات
ـ
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ـ
ف
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ـ
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 2015إلــى عــام  - 2018وهـ
القســري ،وتدميــر المواقــع الثقافيــة األويغوريــة ،بمــا فــي
الحكوميــة.
ذلــك المقابــر ،إلــى جانــب أشــكال أخــرى مــن اإلنتهــاكات.
فــي جميــع أنحــاء منطقــة شــينجيانغ ،انخفضــت معــدالت ال يمكــن للعالــم أن يظــل صامتــ ًا فــي وجــه الفظائــع التــي
المواليــد بنســبة  24٪العــام الماضــي وحــده مقارنــة بـــ  4.2٪تتكشــف .تلتــزم بلداننــا بإلتزامــات رســمية بمنــع ومعاقبــة
فقــط علــى الصعيــد الوطنــي.
أي جهــد لتدميــر جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة
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كل ًيــا أو جزئ ًيــا.
وبحســب بــي بــي ســي ،ردت وزارة الخارجيــة الصينيــة علــى
التقريــر يــوم اإلثنيــن بالقــول إن المزاعــم ال أســاس لهــا مــن
الصحــة وأظهــرت دوافــع خفيــة.
واتهــم المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة تشــاو ليجيــان
وســائل اإلعــام بتلفيــق معلومــات كاذبــة حــول القضايــا
المتعلقــة بشــينجيانغ.

إرث مؤلم لسياسات الطفل الواحد
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،مُ نحــت أم صينيــة ُأجريــت
باإلجهــاض بعــد أن حملــت بطفلهــا الثالــث وضــع اللجــوء
فــي نيوزيلنــدا.

بيرايد تورسون  -أويغورية يف املنفي

تقــدم قصــة العائلــة لمحــة عــن كيفيــة إســتمرار سياســة
الطفــل الواحــد الســابقة فــي الصيــن وسياســة الطفــل
دون علمهم
الحاليــة فــي تــرك إرث مؤلــم ،علــى الرغــم مــن إنهــاء سياســة
الطفــل الواحــد الوحشــية فــي الصيــن فــي عــام  ،2015فقــد
تــم اســتبدالها اآلن بسياســة طفــان قاســية بالمثــل ،وال وإجهــاض.
تــزال العواقــب الوخيمــة لإلجهــاض القســري والتعقيــم وتواصــل القابلــة ،هــوارو يــوان ،حســبت هــذا بدافــع الذنــب،
والمواليــد الجــدد وعمليــات اإلختطــاف الحكوميــة مســتمرة .ألننــي أجهضــت وقتلــت األطفــال .العديــد مــن الذيــن كانــوا
كشــف صانعــو األفــام المولــودون فــي الصيــن نانفــو وانــغ ،أحيــاء ُ
وقتلــوا .ارتجفــت يــدي أثنــاء القيــام بذلــك.
وجيالينــغ زانــغ عــن بعــض عواقــب السياســة مــن خــال قالــت إحــدى األمهــات فــي الصيــن لبــي بــي ســي إنهــا كانــت
إعــادة ســرد بعــض قصــص أولئــك الذيــن عاشــوها.
ســتحب أن تلــد طفـ ً
ـا ثاني ـ ًا لكنهــا ُأجبــرت علــى اإلجهــاض.
يوجد أجهزة موانع الحمل بداخل رحم الكثير من النساء

ي فيلمهــم الوثائقــيOne Child Nationأمــة الطفــل الواحــد ،وقالت :إما أن تذهب بإرادتك أو يأتون من أجلك.
والـ�ذي يمكـ�ن مشـ�اهدته علـ�ى أمـ�ازون برايـ�م فيديـ�و �Ama
كشــفت أم أخــرى كيــف ُأجبــرت علــى اإلجهــاض قبــل تخفيــف
 ،zon Prime Videoكشــفت قابلــة تبلــغ مــن العمــر  84عامً ــا
سياســة الطفــل الواحــد .وفــي حديثهــا عــن المحنــة قالــت:
أنهــا غيــر متأكــدة مــن عــدد األطفــال الذيــن ولــدوا علــى يدهــا،
طفلــي لــم يمــت علــى الفــور ...لقــد ظــل يكافــح بداخلــي.
لكنهــا أجــرت مــا بيــن  50000إلــى  60000عمليــة تعقيــم
وأضافــت لقــد حطــم قلبــي،
فــي اليــوم التالــي تمــت والدتــه
كان علــى قيــد الحيــاة ...ثــم
بكــت .قــال الطبيــب لهــا ال
تنظــري إليــه ،ســيكون لديــك
كوابيــس.

ترجمة /رضوى عادل

قلب النور كمال  -أويغورية يف املنفي
كنت أرتدي مالبس مختلفة إلخفاء الحمل وأسحب بطني للداخل
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كيف يمكن لليهود

إظهار التضامن
مع مســلمي األويغور
صــورة العنــوان :صــورة التقطــت فــي  31مايــو  2019تظهــر أبــراج مراقبــة علــى منشــأة ذات إجــراءات أمنيــة
مشــددة بالقــرب ممــا ُيعتقــد أنــه معســكر إلعــادة التعليــم حيــث يتــم إعتقــال أقليــات عرقيــة معظمهــا
مســلمة ،علــى مشــارف خوتــان ،فــي منطقــة شــينجيانغ .الصــورة مــن قبــل جريــج بيكــر  /وكالــة الصحافــة
الفرنســية عبــر صــور غيتــي.
إن وظيفتنــا كشــعب يهــودي  -وبشــكل أوســع ،كمواطنيــن فــي العالــم  -أن نســتمر فــي الــركل والصــراخ
حتــى تتــم معالجــة هــذه القضايــا العالميــة وتحســينه

بقلم /سام شيبرد
 14سبتمبر 2020

الصينيــة المروعــة لحقــوق اإلنســان .ومــع زيــادة عــدد
النشــطاء الذيــن يتحدثــون عــن إعتقــال المســلمين
األويغــور واألقليــات العرقيــة األخــرى فــي شــينجيانغ
(تركســتان الشــرقية) ،بــدأت تظهــر المزيــد مــن الحمــات
لحــث الحكومــة األميركيــة علــى قطــع العالقــات اإلقتصاديــة
مــع الصيــن إلظهــار التضامــن مــع المســلمين األويغــور.
دعونــا نقــوم بالضغــط علــى الوضــع مــن حيــث مــا يحــدث
فــي الصيــن ،ولمــاذا يشــعر اليهــود بواجــب أخالقــي خــاص
للتعبيــر عــن آرائهــم ،ومــا يمكننــا القيــام بــه للمســاعدة.

إذا كنــت مثلــي ،فــإن مالزمــة البيــت بســبب فيــروس
كوفيــد -19قــد تركتــك تمــر مــن خــال تغذيــة وســائل
التواصــل اإلجتماعــي النشــطة سياس ـيًا للغايــة .إلــى جانــب
المشــاركات التــي تدعــو إلــى التضامن مع األميركيين الســود
والتذكيــر لمواصلــة التباعــد اإلجتماعــي ،ربمــا الحظــت أيض ـ ًا
أن المزيــد مــن النــاس يناقشــون أيضــ ًا إنتهــاكات حقــوق
إذن ماذا يحدث؟
اإلنســان للمســلمين األويغــور فــي الصيــن.

وبالنســبة ألولئــك غيــر المألوفيــن ،فــإن مســلمي األويغــور
وهــم مســلمون فــي منطقــة شــينجيانغ (تركســتان
الشــرقية) :وهــي منطقــة فــي غــرب الصيــن خضعــت
للســيطرة الصينيــة بعــد ضمهــا فــي عــام  .1949يتحــدث
مســلمو األويغــور فــي المقــام األول باللغــة األويغوريــة مــن
أصــل تركــي.

لقــد الحظــت شــخصي ًا أن عــدد ًا كبيــر ًا مــن اليهــود
يهتمــون بهــذه القضيــة ،وليــس مســتغربا لمــاذا؟ .حيــث
حــاز منشــور علــى فيســبوك مــن قبــل الحاخــام البريطانــي
البــارز جوناثــان ســاكس علــى أكثــر مــن  3000إعجــاب وأكثــر
مــن  2000مشــاركة علــى الفيســبوك فــي أواخــر يوليــو .فــي
هــذا المنشــور ،يقــارن الحاخــام ســاكس إعتقــال مســلمي
األويغــور فــي غــرب الصيــن بإبــادة اليهــود فــي معســكرات واليــوم ،تــم فصــل ثالثــة مالييــن مــن مســلمي األويغــور
اإلعتقــال خــال الهولوكوســت .ويحــث المجتمــع اليهــودي قســر ًا عــن أســرهم ووضعــوا فــي معســكرات إعتقــال
العالمــي علــى التحــدث علنــ ًا عــن انتهــاكات الحكومــة
قمعيــة .والهــدف مــن هــذه المعســكرات هــو تجريــد
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المســلمين األويغــور واألقليــات العرقيــة األخــرى فــي هاتفهــا.
شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) مــن ثقافتهــم وهويتهــم واألمــر األكثــر إثــارة للقلــق هــو أن هــذه الجهــود الراميــة
مــن خــال ســتار برامــج التعليــم والمبــادرات العماليــة .إلــى محــو وجــود المســلمين األويغــور فــي شــينجيانغ .فــي
وفــي األشــهر األخيــرة ،ظهــرت المزيــد مــن المعلومــات عــن عــام  ،1945كان المســلمون األويغــور  82٪مــن ســكان
هــذه المعســكرات .يظهــر فــي مقطــع فيديــو حديــث لهيئــة المنطقــة .ومــع ذلــك ،فــي عــام  ،2008كانــت نســبة األويغــور
فــي شــينجيانغ فقــط  .46.1٪وباإلضافــة إلــى ذلــك ،دمــر
المســؤولون الصينيــون  ٥٠٠٠مســجد فــي تركســتان
الشــرقية .ووفقــ ًا لـــ  ،NPRفــإن قمــع الثقافــة اإلســامية
األويغوريــة فــي غــرب الصيــن يتوافــق مــع تعريــف األمــم
المتحــدة لإلبــادة الجماعيــة.

اإلذاعــة البريطانيــة (بــي بــي ســي) رجــال ونســاء بالغيــن مــن
األويغــور أجبــروا علــى حفــظ الشــخصيات الصينيــة وإرتــداء
الــزي الرســمي وتعلــم الرقصــات التــي تعبــر عــن الــوالء
للحــزب الشــيوعي الصينــي .وفــي هــذه المعســكرات ،يُحــرم
األويغــور مــن الحصــول علــى الطعــام الحــال ،ويمنعــون
مــن الذهــاب إلــى المســاجد ،بــل إنهــم محرومــون مــن الحــق عــد أهــوال الهولوكوســت ،ترســخت عبــارة “لــن يتكــرر أبــدا”ً
فــي التحــدث بلغتهــم الخاصــة.
فــي قيــم اليهــود فــي جميــع أنحــاء العالــم .اليــوم ،نتعــرف
واليــوم ،يمكــن فصــل المســلمين األويغــور البالغيــن عــن عــن الصعــود الغــادر للنازيــة فــي ألمانيــا فــي الثالثينــات مــن
عائالتهــم ووضعهــم فــي معســكرات اإلعتقــال للقيــام خــال الكتــب التعليميــة واألفــام الروائيــة والوثائقيــة .وكثيــر
باألعمــال القســرية .يمكــن إرســال األويغــور إلــى معســكر منــا يحضــر رحــات منظمــة إلــى أوروبــا الشــرقية فــي ســن
إعتقــال بســبب الصــاة أوالصــوم أوحتــى إمتــاك بوصلــة .المراهقــة لمواجهــة الخســارة التــي ال يمكــن تصورهــا التــي
أمضــت إحــدى النســاء التــي أجــرت معهــا هيئــة اإلذاعــة تكبدهــا شــعبنا علــى أيــدي هــذا النظــام.
البريطانيــة مقابلــة مــع هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة ســنة نحــن نفهــم منــذ الصغــر أنــه يجــب علينــا أن نفعــل كل مــا فــي
فــي المعســكر لمجــرد أنهــا قامــت بتنزيــل واتســاب علــى وســعنا لمنــع مثــل هــذه الكراهيــة التــي ال أســاس لهــا مــن
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جذورهــا فــي المجتمــع مــرة أخــرى  -ســواء كان ذلــك ضدنــا أو
ضــد أي شــخص آخــر.
لــذا ،عندمــا نــرى عالمــات التحذيــر األساســية لمــا حــدث
لليهــود قبــل  75عامـ ًا فقــط  -عالمــات التحذيــر مثــل الرؤوس
الحليقــة ،والمالبــس الموحــدة المخيفــة ،واألدلــة علــى
العمــل القســري  -فمــن واجبنــا كيهــود أن نقــف ونتحــدث
عمــا هــو صحيــح .عندمــا نــرى مقطــع فيديــو تعليمــي عــن
التجمــل علــى التيــك تــوك  TikTokيتحــول بســرعة إلــى نــداء
عاطفــي للتضامــن مــع األويغــور ،فإننــا نفهــم أنــه ال يمكننــا
ببســاطة تمريــر الماضــي إلــى المقطــع التعليمــي التالــي.
بطبيعــة الحــال ،فــي حيــن أن خلــق مقارنــة مباشــرة بيــن أي
صــراع معاصــر وبيــن الهولوكوســت هــو أمــر إشــكالي وغيــر
حســاس ،فــإن الغضــب األخالقــي الــذي يجــب علينــا نحــن
اليهــود أن نشــعر بــه بســيط :يجــب أن نتخــذ موقفــ ًا ضــد
هــذه المظالــم العالميــة.

فماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟
سؤال جيد.

 .1إســتمر فــي تثقيــف نفســك مــن خــال المقــاالت
ومقاطــع الفيديــو وحســابات وســائل التواصــل
اإلجتماعــي.
خـلال ذروة قضيـ�ة “حيـ�اة السـ�ود مهمـ�ة ” �Black Lives Mat
 terفــي يونيــو ،قــدم الكثيــر مــن النشــطاء المشــورة لتنويــع
الحســابات التــي تتابعهــا علــى وســائل اإلعــام اإلجتماعيــة
لتشــمل المزيــد مــن وجهــات النظــر الســود والســكان
األصلييــن .عندمــا يتعلــق األمــر بإظهــار التضامــن مــع
المجتمــع اإلســامي األويغــوري ،أوصــي بالقيــام بنفــس
الشــيء .منــذ أن أصبحــت علــى درايــة بإعتقــال األويغــور،
بــدأت فــي متابعــة صفحــات مثــل @،jewsforUyghurs
والتــي تنشــر شــهادات مــن األويغــور المعتقليــن وتنشــر
ً
شــامال لمقــاالت حــول كيفيــة المشــاركة .وتشــمل
رابطــ ًا
الحســابات القويــة األخــرى @،never.again.right.now
وهــي منظمــة أنشــأها اإلتحــاد األوروبــي للطــاب اليهــود،
@ ،uyghurprojectigوالتــي تســتخدم مجموعــة متنوعــة
مــن الرســوم التوضيحيــة الســهلة لإلعــام وتثقيــف حــول
إعتقــال األويغــور فــي الصيــن.

تثقيــف نفســك هــو نصــف المعركــة فقــط .بمجــرد أن
تكــون أكثــر اطالعــ ًا ،أوصــي بالكتابــة ،واإلتصــال ،وإرســال
رســائل البريــد اإللكترونــي لممثليــك لممارســة المزيــد
مــن الضغــط علــى المســؤولين المنتخبيــن إلتخــاذ موقــف
مــع مجتمــع األويغــور .يتضمــن  SaveUyghur.orgصفحــة
تحــث األميركييــن علــى دعــوة الكونغــرس إلــى دعــم قانــون
منــع العمــل القســري لألويغــور .وهــذا القانــون يتطلــب مــن
الشــركات فــي الواليــات المتحــدة التــي هــي مصــدر المــواد
مــن شــينجيانغ تقديــم أدلــة واضحــة علــى أن منتجاتهــا
ليســت مصنوعــة عــن طريــق العمالــة األويغــور .يتضمــن
الموقــع نمــوذج نصــي للتواصــل مــع الكونغــرس ،ممــا
يوفــر حتــى أقــل المواجهــات بيننــا بــاألدوات الالزمــة إلتخــاذ
موقــف.
وبالمثــل ،يمكنــك أيضــا كتابــة رســائل إلــى أعضــاء
البرلمــان أو الســفارة الصينيــة فــي مدينتــك .ويمكــن أن
تتضمــن الرســالة مطالــب مختلفــة للســفارات ،مثــل إنهــاء
المعســكرات ،والســماح بمنــح المزيــد مــن الحريــات الدينيــة
للمســلمين األويغــور ،والمطالبــة بإحتــرام التماســك
األســري .ويتضمــن موقــع  SaveUyghur.orgقائمــة
بالســفارات والقنصليــات فــي جميــع أنحــاء الواليــات
المتحــدة مــع العناويــن وهواتفهــم .بالنســبة ألولئــك الذيــن
يعيشــون فــي كنــدا ،يمكنــك العثــور علــى معلومــات حــول
كيفيــة تحديــد موقــع ســفارتك هنــا .بالنســبة ألولئــك الذيــن
يعيشــون فــي المملكــة المتحــدة،

 .٣مقاطعــة أو تقليــل اإلنفــاق علــى العالمــات
التجاريــة التــي تشــتهر باإلعتمــاد علــى العمالــة
ً ّ
ً
ً
وأخيــر ا ،إذا كنــت طالبــا جامعيــا ،فكــر فــي أخــذ دورات مــن األويغــور.

دراســات شــرق آســيا فــي مدرســتك ،أو قضايــا عالميــة ،أو
أقســام التاريــخ التــي تمــس إعتقــال أو حيــاة األويغــور.
 .2كتابــة الرســائل ،ورســائل البريــد اإللكترونــي ،وإجــراء
المكالمــات إلــى الســفارات والممثليــن المنتخبيــن.

إن العالمــات التجاريــة التــي تعتمــد علــى العمالــة األويغــور
هــي ،لألســف ،منتشــرة جــد ًا فــي ثقافــة المســتهلك فــي
أمريــكا الشــمالية .فــي تقريــر صــدر فــي مــارس  ،2020نشــر
معهــد السياســة األســترالية قائمــة مفصلــة بالعالمــات
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التجاريــة التــي تعتمــد علــى العمالــة األويغوريــة .العديــد
مــن العالمــات التجاريــة الشــهيرة للمالبــس تســتخدم
القطــن والغــزل مــن منطقــة شــينجيانغ ،مثــل أديــداس،
كالفــن كاليــن ،وإتــش أنــد إم .فــي الواقــع ،وفقــا لصحيفــة
الجارديــان ،يقــدر تحالــف يضــم أكثــر مــن  180منظمــة
حقوقيــة أن مــا يقــرب مــن  20٪مــن القطــن فــي العالــم قــد
نبــع مــن إنتهــاكات العمــال فــي هــذه المنطقــة.

اليهــود ليســوا غريبيــن عــن اإلضطهــاد .لقــد عرفنــا المنفــى
مــن وطننــا ،والتمييــز فــي التوظيــف والتعليــم العالــي،
واإلبــادة الجماعيــة فــي أفظــع صورهــا .عندمــا نقــرأ عــن
أقليــة دينيــة فــي شــرق آســيا محرومــة حالي ـ ًا مــن الوصــول
إلــى أماكــن عبادتهــا ،ومصــادرة جــوازات ســفرهم ،وتعقيــم
النســاء البالغــات ،فــي حيــن أننــا قــد ال نفهــم كل التفاصيــل،
ونحــن نعلــم أن مــن واجبنــا أن نتحــدث بصراحــة.

تعــد مقاطعــة أو تقليــل إنفاقــك مــن هــذه الشــركات
هــو وســيلة رائعــة للضغــط علــى هــذه الشــركات لتغييــر
المصــادر الخاصــة بهــا ونحــن ندفــع مــن أجــل تغييــر أكبــر
ومنهجــي .إلــى جانــب ذلــك ،ســيكون لديــك بعــض المــال
لإلنفــاق إضافيــة اآلن ألنــك لــن تشــتري هــذا القميــص
الفاخــر .فكــر فــي إعــادة توجيــه بعــض هــذه األمــوال إلــى
حملــة  Save Uyghurهنــا.

لــذا ،يرجــى اإلســتمرار فــي النشــر ،والتبــرع ،والكتابــة
للممثليــن المنتخبيــن لتحريــر المســلمين األويغــور
واألقليــات العرقيــة األخــرى فــي شــينجيانغ .إن مهمتنــا
كشــعب يهــودي ،بصفــة عامــة ،كمواطنيــن فــي العالــم -هــو
اإلســتمرار فــي الــركل والصــراخ إلــى أن يتــم معالجــة هــذه
القضايــا العالميــة وتحســينها.

 - 4مواصلــة التحــدث علنـ ًا وتثقيــف اآلخرين بشــأن انتهاكات
حقــوق اإلنســان فــي شــينجيانغ ومناطــق أخرى مــن العالم.

ترجمة /رضوى عادل

ملف  -يف  17سبتمبر  ،2018صورة ملف القمر الصناعي التي قدمتها مختبرات بالنيت  ، Planet Labsشوهدت املباني حول حديقة
كونشان الصناعية يف أرتوش يف منطقة شينجيانغ .هذا واحد من عدد من معسكرات اإلعتقال يف منطقة شينجيانغ( .مختبرات
بالنيت  Planet Labsعبر أسوشياتيد بريس).
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إنتقاد ديزني
لتصويرها موالن
في مقاطعة شينجيانغ

تتعــرض ديزنــي إلنتقــادات بســبب تصويــر فيلمهــا
الجديــد “مــوالن” فــي أجــزاء مــن الصيــن حيــث تُتهــم
الحكومــة بإرتــكاب إنتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان.
حيــث شــكرت خاتمــة الفيلــم وكالــة األمــن الحكوميــة فــي
مقاطعــة شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية) حيــث يُعتقــد
أن حوالــي مليــون شــخص  -معظمهــم مــن األويغــور
المســلمين  -معتقلــون.
وكان الفيلــم بالفعــل هدف ـ ًا للمقاطعــة بعــد أن دعمــت
الممثلــة الرئيســية للفيلــم حملــة قمع ضــد المتظاهرين
فــي هونــج كونــج.

(تركستان الشرقية)

لــم تعلــق ديزنــي علــى الخــاف حــول المواقــع و خاتمــة
الفيلــم ومــا يتضمنــه مــن شــكر وتقديــر.
وتقــول الصيــن إن معســكرات اإلعتقــال فــى شــينجيانغ
ضروريــة لتحســين الوضــع األمنــي.
فيلــم الحركــة الحيــة ،الــذي هــو واحــد مــن أكبــر اإلصــدارات
مــن هــذا العــام ،هــو طبعــة جديــدة مــن قصــة الرســوم
المتحركــة لعــام  1998لفتــاة صغيــرة تأخــذ مــكان والدهــا
فــي الجيــش.
لكــن المشــجعين فــي بعــض الــدول اآلســيوية دعــوا إلــى
المقاطعــة بعــد أن أدلــت الممثلــة الصينيــة المولــد ليــو
ييفــي بتعليقــات تدعــم شــرطة هونــج كونــج التــي اتُهمــت
بإرتــكاب أعمــال عنــف ضــد المتظاهريــن المؤيديــن
للديمقراطيــة فــي األشــهر األخيــرة.
ثــم الحــظ مســتخدمو وســائل التواصــل اإلجتماعــي
يــوم اإلثنيــن ،أن ديزنــي تشــكر فــي خاتمــة الفيلــم عــدد ًا
مــن الجهــات الحكوميــة فــي شــينجيانغ ،بمــا فــي ذلــك
مكتــب األمــن العــام فــي مدينــة تورفــان ومكتــب اإلعــام
فــي لجنــة تابعــة للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي منطقــة
شــينجيانغ أويغــور ذاتيــة الحكــم.

#قاطعواـموالن

فــي الســنوات األخيــرة.

قــال الخبيــر فــي الشــأن الصينــي أدريــان زينــز لبــي بي ســي إن
مكتــب األمــن العــام فــي تورفــان مكلــف بــإدارة معســكرات
“إعــادة التعليــم” فــي الصيــن حيــث يُحتجــز األويغــور رهــن
اإلعتقــال.

حيــث تكشــف وثائــق وشــهادات مســربة مــن الناجيــن
مــن المعســكرات أن الســجناء يتــم حبســهم وتلقينهــم
ومعاقبتهــم ،وهــي مزاعــم نفتهــا الصيــن بإعتبارهــا “أخبــار ًا
مزيفــة”.

ويضيــف أن قســم اإلعــام الــذي خصتــه ديزنــي بالشــكر
مســؤول عــن إنتــاج الدعايــة الحكوميــة فــي المنطقــة.

فــي عــام  ،2018وجــد تحقيــق أجرتــه هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة
أدلــة علــى وجــود مجمعــات أمنيــة بنيــت فــي الصحــراء فــي
شــينجيانغ .ووصــف زينــز شــركة ديزنــي بأنهــا شــركة دوليــة
تتربــح فــي ظــل معســكرات اإلعتقــال.

ويُعتقــد أن مليــون شــخص مــن األويغــور قــد اعتقلــوا
قســر ًا فــي معســكرات اإلعتقــال ذات الحراســة المشــددة
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وقــال كونغــرس األويغــور العالمــي فــي تغريــدة علــى تويتــر
“فــي فيلــم مــوالن الجديــد تشــكر ديزنــي مكتــب األمــن
العــام فــي تورفــان  ،المتــورط فــي معســكرات اإلعتقــال فــي
تركســتان الشــرقية”.
كمــا انتقــد الناشــط شــون زانــج شــركة ديزنــي ،حيــث كتــب
كــم عــدد اآلالف مــن األويغــور الذيــن وضعهــم مكتــب
تورفــان لألمــن العــام فــي المعســكرات عنــد تصويــر مــوالن
هنــاك؟
وأوضــح الســيد زينــز أن توربــان كان موقعــ ًا ألول
“معســكرات إعــادة التعليــم” حيــث تــم إحتجــاز نســاء مــن
األويغــور يرتديــن الحجــاب والرجــال الملتحيــن .وأشــار إلــى
أن مكتــب األمــن العــام مســؤول أيضــ ًا عــن إدارة بنــاء
المعســكرات وتوظيــف الشــرطة.
يدعــي الســيد زينــز أن أول دليــل علــى أن “إعــادة التعليــم”
لألويغــور فــي تورفــان يعــود إلــى أغســطس .2013
فــي يونيــو ،أصــدر تقريــر كشــف عــن أدلــة علــى أن الصيــن
تجبــر نســاء األويغــور علــى التعقيــم وتزويدهــن بوســائل
منــع الحمــل  ،وهــي ممارســة تنكرهــا الصيــن.
تقــول الصيــن إنهــا تحــارب “قــوى الشــر الثــاث” المتمثلــة
فــي “اإلنفصاليــة” و”اإلرهــاب” و”التطــرف” فــي شــينجيانغ،
وتقــول إن المعســكرات هــي مــدارس تطوعيــة للتدريــب
علــى مكافحــة التطــرف.

يشكر فيلم موالن ىلع وجه التحديد قسم الدعاية
يشكر فيلم موالن ىلع وجه التحديد قسم اإلعالم للجنة
منطقة شينجيانغ األويغورية ذاتية الحكم التابعة للحزب
الشيوعي الصيني يف خاتمة الفيلم .كما تعلمون ،املكان
الذي تحدث فيه اإلبادة الجماعية الثقافية.
وقاموا بالتصوير ىلع نطاق واسع يف شينجيانغ ،والتي
تسميها الترجمة شمال غرب الصين.
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معسكرات الصين المخفية
فــي عــام  ،2017نشــرت مخرجــة فيلــم مــوالن نيكــي كارو
صــور ًا علــى إنســتغرام مــن عاصمــة شــينجيانغ .كمــا
أخبــر فريــق إنتــاج الفيلــم لمجلــة Architectural Digest
أنهــم أمضــوا شــهور ًا فــي شــينجيانغ للبحــث عــن مواقــع
التصويــر.
كمــا أدان الناشــط المؤيــد للديمقراطيــة فــي هونــج
كونــج جوشــوا وونــج ديزنــي ،وغــرد أن المشــاهدين الذيــن
يشــاهدون مــوالن يحتمــل أن يكونــوا متواطئيــن فــي
اإلعتقــال الجماعــي لمســلمي األويغــور.
مــا يحــدث مــن ســيء ألســوأ! اآلن عندمــا تشــاهد مــوالن،
فأنــت ال تغــض الطــرف فقــط عــن وحشــية الشــرطة
والظلــم العنصــري (بســبب مــا يمثلــه الممثلــون
ً
الرئيســيون) ،فمــن المحتمــل ً
متواطئــا فــي
أيضــا أن تكــون
اإلعتقــال الجماعــي لمســلمين اإليغــور# .قاطعــوا مــوالن

ترجمة /رضوى عادل

يُعتقد أن مليون شخص قد تم إعتقالهم يف معسكرات يف شينجيانغ ،الصين
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تبول دما من كثرة التعذيب..
شاب إيغوري يروي معاناته يف سجون النظام الصيني
الحرة  /ترجمات  -واشنطن
 06سبتمبر 2020
رغــم هــروب بعــض أفــراد أقليــة اإليغــور
المســلمة الصينيــة ،مــن قمــع ســلطات
الحــزب الشــيوعي الصينــي ،إال أن القلــق ال يــزال
يســاورهم إزاء مالحقــة عناصــر النظــام بهــم ،أو
التجســس عليهــم.
وأجــرى موقــع “أي تــي فــي” ،مقابــات مــع أفــراد
مــن أقليــة اإليغــور فــي المنفــى ،وقــد تحــدث
شــاب منهــم عــن أنــه تعــرض للتعذيــب علــى يــد
الســلطات الصينيــة ،حتــى يتجســس علــى بنــي
جلدتــه.

وبعــد صــراخ وتوســل لفتــرة طويلــة فقــدت الوعــي”.

“عندمــا اســتيقظت وجــدت نفســي علــى األرض ،وســألوني مــا إذا
كنــت أريــد مــاء ،فأجبــت نعــم ،وبعــد ســاعة ونصــف الحقــا ،بــدأوا فــي
اســتجوابي مجــددا ،حيــث اســتمرت الجلســة لســبع أو ثمانــي ســاعات
وقــال الشــاب محمــد الــذي خــرج مــن الصيــن قبــل متواصلــة ،ثــم أخــذت بعدهــا إلــى زنزانتــي”.
ذلــك لرؤيــة والــده ،إال أنــه اعتقــل لمــدة  16شــهرا
وبعــد خروجــه مــن الســجن ،طلــب مــن محمــد الســفر إلــى ألمانيــا
عقــب عودتــه“ ،مــا هــي المهمــة التــي كلفــت بهــا
والتجســس علــى أقليــة اإليغــور هنــاك ،ونقــل كل التفاصيــل ،ولكــن
عنــد عودتــك مــن الخــارج ،قلــت لهــم أنــا مجــرد طــاه،
بعــد أن فشــل فــي الحصــول علــى تأشــيرة ألمانيــا ،ســافر إلــى تركيــا،
مــاذا بوســعي أن أفعــل؟”.
حيــث بــدأ محمــد هنــاك كتابــة التقاريــر ،لكنــه قــرر بعــد شــهر قطــع
وأضــاف محمــد “لقــد قالــوا لــي :لــم تشــعر بشــدة عالقتــه بالســلطات الصينيــة التــي كان يكتــب لهــا.
األلــم بالشــكل الكافــي بعــد ،لقد اســتخدموا أنبوب
وتتعــرض أقليــة اإليغــور بشــكل عــام إلــى االضطهــاد علــى يــد
ميــاه أبيــض وضربــوا باطــن قدمــي وأســفلها مــا
الســلطات الصينيــة ،حيــث يوجــد المالييــن منهــم فــي معســكرات
يزيــد عــن مئــة مــرة”.
تعليميــة ،يدرســون فيهــا بشــكل إجبــاري.
“اليــوم التالــي ،كنــت أنــزف عنــد التبــول ،لقــد كان
يذكــر أن تقريــرا لــوزارة الخارجيــة األميركيــة حــول الحريــات الدينيــة فــي
التعذيــب بــا هــوادة ،لقــد ضربونــي بســلك ملتــو
العالــم ،أكــد أن الحكومــة الصينيــة كثفــت العــام الماضــي حملتهــا
وأنابيــب دون توقــف ،لــم يبــق فــي جســمي مــكان
ضــد أقليــة األويغــور المســلمة فــي إقليــم شــينغيانغ.
خــال مــن الكدمــات” ،يقــول الشــاب اإليغــوري.
وقــال التقريــر إن الســلطات الصينيــة احتجــزت بشــكل تعســفي
وتابــع محمــد خــال لقــاءه مــع “أي تــي فــي”،
 800ألــف شــخص ،وربمــا أكثــر مــن مليونــي شــخص فــي معســكرات
“عذبونــي لثــاث ســاعات ،لــم أعــد أتحمــل أكثــر مــن
اعتقــال ،بهــدف محــو هوياتهــم الدينيــة والعرقيــة.
ذلــك ،لذلــك توســلت لهــم كــي ينزلونــي إلــى أســفل
عوضــا عــن تعليقــي ،بعــد ذلــك أجلســوني علــى
كرســي بشــكل معاكــس ،وضربونــي علــى مؤخرتــي،
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«كان فظيعا حقا»..

معلمة مسلمة من اإليغور تكشف كيف تم

تعقيمها قسريا والتحرش بها

الحرة  /ترجمات  -دبي
 05سبتمبر 2020
كشــفت معلمــة مــن مســلمي اإليغــور
لمؤسســة اإليغــور الهولنديــة لحقــوق
اإلنســان ،كيــف أُجبــرت علــى إعطــاء دروس فــي
معســكرات االعتقــال فــي شــينجيانغ غربــي
الصيــن ،وكيــف تــم تعقيمهــا قســريا ،وهــي
فــي ســن الخمســين ،فــي إطــار حملــة حكوميــة
شــيوعية لخفــض معــدالت مواليــد األقليــة
المســلمة.
وقالــت قلبنــور صديــق إن الحملــة طالــت ليــس
فقــط النســاء الالئــي ُيرجــح أن يحملــن ،ولكــن
أيضــا النســاء الالئــي تجــاوزن ســن اإلنجــاب
الطبيعــي بكثيــر ،وفقــا لصحيفــة الغارديــان.
وأضافــت أن الرســائل التــي تلقتهــا مــن
الســلطات المحليــة شــددت علــى ضــرورة
تعقيــم أو خضــوع جميــع النســاء االتــي تتــراوح
أعمارهــم بيــن  19-59عامــا لتركيــب أجهــزة
منــع الحمــل داخــل الرحــم.

وذكــرت أنــه فــي عــام  ،2017كانــت تبلــغ مــن العمــر  47عامً ــا وكانــت ابنتهــا
الوحيــدة فــي الجامعــة ،لكــن المســؤولين الصينييــن أجبروهــا علــى
تركيــب لولــب فــي الرحــم لمنــع حــدوث حمــل آخــر ،وأنــه بعــد ذلــك بعاميــن
وهــي فــي ســن الخمســين ُأجبــرت علــى إجــراء عمليــة تعقيــم.
وأكــدت أنــه عندمــا جاءهــا أمــر العمــل فــي معســكرات االعتقــال
لتدريــس اللغــة الصينيــة ،كانــت تفكــر فــي الرفــض ،ولكنهــا كانــت تعــرف
مــا حــدث ألشــخاص مــن األقليــات المســلمة الذيــن عارضــووا قــرار
الحكومــة ،ثــم ســرعان مــا وصلتهــا رســالة تهديــد صريحــة.
جــاء فــي رســالة التهديــد “إذا حــدث أي شــيء ،فمــن ســيتحمل
المســؤولية عنــك؟ ال تقامــري بحياتــك ،وال تحاولــي حتــى .عليــك أن
تفكــر فــي أفــراد عائلتــك وأقاربــك مــن حولــك” ،وأضافــت الرســالة “إذا
تشــاجرت معنــا عنــد بابــك ورفضــت التعــاون معنــا ،فســتذهب إلــى
مركــز الشــرطة وتجلــس علــى الكرســي المعدنــي!”.

تعقيم قسري
وقالــت إنــه فــي يــوم تعيينهــا لــم يكــن هنــاك صينيــون مــن الهــان بيــن
حشــود مــن النســاء التــي يتــم إجبارهــا علــى تديــد النســل والعقــم.
خــال الســنوات الماضيــة ،تســربت تفاصيــل حملــة القمــع الكاســحة
التــي شــنتها الصيــن ضــد اإليغــور واألقليــات المســلمة األخــرى فــي
شــينجيانغ ،وتزايــدت األدلــة علــى الجهــود المبذولــة لخفــض معــدالت
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المواليــد ،والتــي أطلــق عليهــا بعــض الخبــراء “اإلبــادة
الجماعيــة الديموغرافيــة”.
وخلــص تحقيــق أجرتــه وكالــة أسوشــيتد بــرس مؤخـرًا إلى أن
هــذا شــمل تحديــد النســل القســري والتعقيــم والغرامــات
وحتــى أحــكام الســجن لمــن يُعتبــر أن لديهــم عــددًا كبيـرًا مــن
األطفال.
ووجــدت الوكالــة أنــه فــي مناطــق خوتــان وكاشــغر التــي
يغلــب عليهــا اإليغــور ،انخفضــت معــدالت المواليــد بأكثــر
مــن  60٪بيــن عامــي  2015و  ،2018وهــو العــام األخيــر الــذي
توفــرت فيــه بيانــات حكوميــة ،علــى الصعيــد الوطنــي خــال
نفــس الفتــرة ،انخفضــت المواليــد بنســبة  ٪ 4.2فقــط.
وهــذه هــي الفتــرة التــي ُأجبــرت فيهــا صديــق علــى تركيــب
اللولــب ،علــى الرغــم مــن عمرهــا وإصرارهــا علــى أنهــا ال
تريــد المزيــد مــن األطفــال ،وقــد تســبب اللولــب فــي نزيــف
حــاد ،ودفعــت مقابــل إزالتــه بشــكل غيــر قانونــي .ولكــن فــي
وقــت الحــق مــن عــام  ،2018وجــد فحــص روتينــي أن اللولــب
غيــر موجــود ،فاضطــرت إلــى تركيــب جهــاز ثــان ،ثــم بعــد عــام
أجبــرت علــى الخضــوع للتعقيــم.

تحدثــت تقاريــر عــن قيــام أخريــن باالعتــداء الجنســي علــى
األســر التــي تســتضيفهم.

أوضاع صعبة
عملــت صديــق كمعلمــة فــي معســكرين ،وأفــادت أنهــا رأت
أوضــاع صعبــة للمعتقليــن ســواء الجــوع والظــروف غيــر
الصحيــة والمهينــة ،بمــا فــي ذلــك الوصــول المحــدود إلــى
الحمامــات والميــاه ،كمــا ســمعت صــراخ ســجناء معذبيــن
وشــهدت مقتــل نزيــل واحــد علــى األقــل.

كان فظيعا
وأضافــت “فــي عــام  ،2017لمجــرد أننــي كنــت عاملــة رســمية
فــي مدرســة ،فقــد أعطونــي خيــارًا أوســع إلجــراء عمليــة
اللولــب الرحمــي أو عمليــة التعقيــم .لكــن فــي عــام ،2019
قالــوا إن هنــاك أمــرًا مــن الحكومــة يقضــي بتعقيــم كل
امــرأة تتــراوح أعمارهــا بيــن  18عامً ــا و  59عامً ــا .لذلــك قالــوا
إن عليــك القيــام بذلــك اآلن “.

أمــا فــي المركــز الثانــي الــذي كانــت تعمــل فيــه ،والــذي كان
يضــم فــي الغالــب شــابات ،أخبرهــا زميــل موثــوق بــه أن
اغتصــاب النــزالء مــن قبــل المســؤولين الصينييــن الهــان
كان روتين ًيــا ،قالــت وهــي تبكــي“ :فــي كل مــرة أراهم كان ذلك
يذكرنــي بابنتــي ،معظــم الســجناء كانــوا فــي العشــرينات
والثالثينيــات مــن العمــر”.

حاولــت أن تتــذرع بالعمــر واألثــر الضــار للولــب علــى صحتهــا،
وقالــت لهــم “جســدي ال يمكنــه تحمــل ذلــك .لكنهــم قالــوا
لــي أنــت ال تريــدي أطفــا ًلا لذلــك ليــس لديــك عــذر لعــدم
إجــراء عمليــة التعقيــم “.

نــادرا مــا يمنــح اإلذن لمســلمي اإليغــور بمغــادرة الصيــن،
لكنهــا نجحــت فــي المغــادرة ألنهــا أثببــت أن أصلهــا أوزبكيــة
وليــس اإليغــور.

وتابعــت صديــق “مــا حــدث فــي معســكرات االعتقــال وفــي
فظيعــا ً
ً
حقــا .لــم أســتطع البقــاء
المنطقــة كلهــا كان
صامتــة .أتســاءل لمــاذا ال تــزال الــدول الغربيــة غيــر قــادرة
علــى تصديــق مــا يحــدث داخــل تلــك المعســكرات .أتســاءل
لمــاذا يصمتــون “.
وخــال الســنوات التــي تــم تعقيــم صديــق فيهــا ،تعرضــت
ً
أيضــا للتحــرش الجنســي فــي منزلهــا مــن قبــل رجــل صينــي
مــن الهــان أرســل للعيــش كـــ “قريــب” فــي شــقتها ،بموجــب
برنامــج للمراقبــة تــم نشــره فــي جميــع أنحــاء شــينجيانغ.
فــي البدايــة كان يقضــي أســبوعً ا كل ثالثــة أشــهر فــي
منزلهــا ،لكــن فيمــا بعــد كان يقضــي أســبوعً ا كل شــهر ،كمــا
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 13طنا من الشعر اإلنساني!!!
السبت  29 -أغسطس 2020
فيصل الشمري
كشــفت الجمــارك وحمايــة الحــدود األمريكيــة
فــي مينــاء نيويــورك الشــهر الماضــي اكتشــافا
مروعــا لـــ 13طنــا مــن شــعر اإلنســان .جاء الشــعر
مــن شــركة Lop County Meixin Hair Product
 ،.Co. Ltdالتــي تقــع فــي منطقــة شــينجيانغ
(تركســتان الشــرقية).

الجماعــي ووســائل منــع الحمــل واالغتصــاب والسياســات
األخــرى بقــوة باســتخدام طــرق شــيوعية ال ترحــم ووحشــية
ال هــوادة فيهــا .ليســت المــرة األولــى التــي يحــدث فيهــا
هــذا العــام .فــي مايــو ،قامــت دوريــة الجمــارك والحــدود
األمريكيــة أيضــا بمصــادرة مماثلــة مــن شــركة تســمى
 .Hetian Hamlin Hair Accessories Co.، Ltdوهــي تقــع
أيضــا فــي شــينجيانغ .إلــى جانــب قضايــا حقــوق اإلنســان
الواضحــة ،مــاذا يقــول هــذا عــن خطــوط اإلمــداد والتوريــد
الصينيــة؟ هــل القــوة العماليــة الرخيصــة وهــل األحذيــة
الرياضيــة مهمــة لهــذه الدرجــة حتــى نغفــل عــن ذلــك
مــن أجــل منفعــة ماديــة واقتصاديــة؟ العامــل األخالقــي
واإلنســاني أكثــر أهميــة مــن إذا عانــت مبيعــات القمصــان
أو أصبحــت أكثــر تكلفــة؟ أو إذا شــهدت األســهم المتداولــة
عالميــا للشــركات متعــددة الجنســيات انخفاضــا طفيفــا
بينمــا ضغــط العالــم لظــروف أكثــر إنســانية لهــؤالء .قتــل
المواطــن األمريكــي جــورج فلويــد وكان الشــغل الشــاغل
لوســائل اإلعــام العالميــة ألســابيع ،جوهــر الموضــوع
حقــوق اإلنســان لكــن صريــح هــذه الثــورة المسيســة
اإلعالميــة الحقوقيــة مصطنعــة ألنــه فــي دول القانــون
مــن يفعــل ذلــك الفعــل المشــين لقــط أو كلــب ســوف
يحاكــم ويســجن وهــذا مــا ســوف يحــدث للشــرطي .جلبــت
حادثــة مينيابولــس مواضيــع الحقــوق متعــددة األوجــه إلــى
الطاولــة .فــي جوهرهــا ،تنبثــق الموضوعــات مــن أســاس
حقــوق اإلنســان للجميــع .ومــع ذلــك فقــد ســمعنا بالــكاد

مــن المعــروف للعالــم أن هــذه المنطقــة هــي المــكان
الــذي تشــن فيــه الحكومــة الصينيــة حملــة مكثفــة ضــد
المســلمين األويغــور الذيــن هــم مــن األقليــات العرقيــة
والدينيــة داخــل الصيــن .يشــك مســؤولو الموانــئ
والمســؤولون الحكوميــون األمريكيــون وغيرهــم بشــدة فــي
أن هــذا كان نتاجــا ثانويــا لـ”منتجــات العمــل الجبــري”.
مــن وجهــة نظــر فكريــة وأكاديميــة ومــن الغريــب إلــى حــد مــا
أن االهتمــام مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة التــي
تولــي حقــوق األقليــات ورمــوز المظالــم المجتمعيــة ال يوجــد
ذكــر واحــد لـــ 13طنــا مــن شــعر اإلنســان ،أو محاولــة ضغــط
علــى الحكومــة الصينيــة ،ذلــك يبشــر بالســوء إذا كان
هــذا هــو األســاس األخالقــي لبعــض القــادة السياســيين
واالقتصادييــن والفكرييــن واألكاديمييــن اليــوم.
آخــر مــرة كان يعــرف فيهــا أن دولــة قوميــة كانــت تســتخدم
عمــدا شــعر ســكانها المقمعيــن هــي ألمانيــا االشــتراكية
النازيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة .لــذا فمــن النــادر أن تتــم
المقارنــات الشــرعية بحــق مــع اإلبــادة الجماعيــة فــي أوروبــا
مــع غيرهــا فــي أماكــن العالــم بأمانــة فكريــة.
تمكنــت األسوشــيتد بــرس ،مــن بيــن عــدد قليل من وســائل
اإلعــام الدوليــة مــن تأكيــد وفضــح مــا يرقــى إلــى سياســة
اإلبــادة الجماعيــة المتعمــدة التــي يرعاهــا الحــزب الشــيوعي
الصينــي ضــد األقليــات العرقيــة وبالخصــوص المســلمين.
تــم تنفيــذ عمليــات اإلجهــاض القســري والتعقيــم القســري
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ســوف نغــض الطــرف عــن ذلــك؟ هــل يحــدث بالفعــل
وفقــا لألهــداف السياســية للحــزب الشــيوعي الصينــي
والدولــة القوميــة؟ نعــم إنــه أمــر مثيــر لالشــمئزاز تمامــا ،إنــه
فــي عالــم اليــوم ظــل القــادة السياســيون واالقتصاديــون
واألكاديميــون والمثقفــون صامتيــن تجــاه هــذه التطــورات.

ذكــر أســماء األشــخاص الثالثــة الذيــن قتلــوا فــي ســياتل
أو مــا يحــدث فــي الصيــن ،أو تنديــدا بأولئــك الذيــن يرتكبــون
أعمــال العنــف تحــت غطــاء حرية التعبير الذين يســتخدمون
نفــس التكتيــكات التــي تســتخدم ضــد الســجناء المســلمين
فــي شــينجيانغ أعمــال عنــف مــع اســتخدام الخــوف إلجبــار
النــاس علــى القيــام بأشــياء ضــد إرادتهــم ،العمــل اإلجبــاري
وإرســال األطفــال لمعســكرات إعــادة التأهيــل الشــيوعي
ألنــه إذا لــم تخضــع ســيحدث شــيء أســوأ بكثيــر ممــا
حصــل .هــذا هــو المبــدأ األساســي للشــيوعية .إن األســواق
الحــرة حيــث يســاهم األفــراد األحــرار فــي االقتصــاد بدافــع
إرادتهــم الحــرة هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تعمــل
بهــا المجتمعــات اإلنســانية .فقــط الســاديون ومجانيــن
العظمــة المتعطشــون للســلطة هــم الذيــن يســعون إلــى
تدميــر أو اســتبدال هــذه المجتمعــات كمــا هــي منظمــة
إنتيفــا اليســارية.

ومــن المؤســف أنــه فــي الفكــر الســائد التقليــدي أنــه حتــى
مــع هــذه الخصائــص الشــريرة المعروفــة تعتبــر بكيــن
«رابحــة» أو «صاعــدة» فــي النظــام العالمــي.
ال يمكــن أن تكــون هنــاك الئحــة اتهــام أخالقــي لعالــم اليــوم
أكثــر مــن معضلــة األويغــور ودليــل دامــغ علــى الغيــاب
األخالقــي والقاعــدة األساســية للصــدق الفكــري .على الرغم
مــن مقتــل جــورج فلويــد كانــت هنــاك كاميــرات وســتعقد
المحاكمــات وســوف يســجن الشــرطي المذنــب .دار نقــاش
عــام منــذ ذلــك الحيــن فــي موضــوع حقــوق األقليــات بأمريــكا
الديمقراطيــة .يجــب علــى الضميــر العالمــي أن يقاتــل مــن
أجــل تلــك األرواح التــي قدمــت  13طنــا مــن شــعر اإلنســان
أيضــا .ليــس فقــط نتحــدث عــن وضــع األقليــات بأمريــكا
ونتجاهــل وضعهــم فــي الصيــن والقمــع الحقيقــي.

إن اختبــار الخطــط السياســية كيــف تنتهــي وليــس كيــف
تبــدأ .إذن مــا هــي نهايــة اللعبــة للحــزب الشــيوعي الصينــي
والرئيــس الصينــي فــي شــينجيانغ؟ أينمــا يوجــد معيــار
مــزدوج هنــاك أيضــا أجنــدة خفيــة .وهنــا يكمــن العنصــر
الجوهــري لجميــع الشــيوعيين :الكــذب .وكلمــا كان
المُ ّ
صنــع أكبــر وأفضــل كلمــا تــم الترويــج لــه .لــم تتوقــف

فقــط تخيــل لــو كانــت هنــاك كاميــرات فــي شــينجيانغ .مــاذا
ســنرى؟ علــى الرغــم مــن أن القضيــة تركــز علــى الروهينجــا،
اتخــذت غامبيــا خطــوة شــجاعة فــي المطالبــة علنــا بإجــراء
تحقيــق فــي حملــة القتــل التــي ترعاهــا الدولــة ضــد األقليــات
العرقيــة والدينيــة فــي بورمــا المتحالفــة مــع بكيــن .يجــب
أن تحــذو دول أخــرى فــي هــذه المطالبــات .ورفضــت الــدول
األكثــر قــوة إظهــار الشــجاعة التــي فعلتهــا غامبيــا مثــل
أمريــكا .هــل ســيقوم أي شــخص أو دولــة بذلــك مــن أجــل

ألمانيــا االشــتراكية النازيــة مــع الشــعر الــذي تــم جمعــه
لصنــع حشــو المفــارش واألغطيــة والمخــدات .تــم صنــع
الصابــون أيضــا مــن دهــون البشــر .تــم جمــع المالبــس
إلعــادة تدويرهــا وتــم تدميــر ذكريــات العوائــل علــى خــط
قطــار الذهــاب بالعــودة وتــم تفجيــر جميــع عالمــات األقليات
الدينيــة والعرقيــة وتطهيرهــا بالفعــل مــن علــى وجــه األرض
محاولــة فــي أال تعــود أبــدا.

شــينجيانغ؟ أم هــو مصيــر أن تكــون نســخة إســامية مــن
التبــت البوذيــة؟ لصحيفــة واشــنطن بوســت شــعارها
«الديمقراطيــة تمــوت فــي الظــام» .هــذا صحيــح تاريخيــا،
كمــا أن اإلنســانية واألخالقيــات المهنيــة اإلعالميــة تمــوت
فــي األماكــن العامــة أحيانــا أيضــا بســبب ازدواجيــة المعاييــر
والمنافــع االقتصاديــة .األقليــات فــي الصيــن تســتحق
الكرامــة!!!...

هــل هــذا يحــدث أيضــا لمســلمي شــينجيانغ؟ ســرقة
الشــعر مــن المواطنيــن الذيــن أجبــروا علــى دخــول الســجون
هــو أدنــى وأدنــى.
ولكــن مــا هــي الخطــوة التاليــة؟ هــي حصــد مســاجين
األويغــور وبيــع أعضائهــم لعليــة أعضــاء الحــزب .هــل
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تصريحات هامة للمتحدث بإسم
حزب العدالة والتنمية التركي
حول إنتهاكات صينية بحق األتراك األويغور
أدلــى متحــدث باســم حــزب العدالــة
والتنميــة التركــي عمــر جليــك
بتصريحــات هامــة بعــد اجتمــاع لحــزب
العدالــة والتنميــة مســاء يــوم الثالثــاء
الموافــق  ٢٩ســبتمبر ،٢٠٢٠وفــق مــا
نشــره اإلعــام التركــي.
وشــدد جليــك علــى أن سياســات
وممارســات جمهوريــة الصيــن
الشــعبية تجــاه األويغــور األتــراك
واألقليــات المســلمة فــي منطقــة
شــينجيانغ (تركســتان الشــرقية)
بالحكــم
المتمتعــة
األويغوريــة
الذاتــي هــي بالشــك دائمــا علــى جــدول
أ عما لهــم .
وقــال :بــأن الســلطات التركيــة تتابــع هــذه القضيــة عــن
كثــب فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان وحريــة المعتقــد،
والئحــة مكافحــة التطــرف ،التــي وضعتهــا الصيــن حيــز
التنفيــذ فــي عــام  ،٢٠١٧هــي ممارســات ســلبية للغايــة ضــد
األويغــور األتــراك واألقليــات المســلمة .وأن االســتجوابات
التعســفية واالعتقــاالت والقيــود علــى الحريــات الدينيــة،
واحتجــاز أكثــر مــن مليــون مــن األويغــور األتــراك فــي
معســكرات “التعليــم” ،وإجبــار أســر األويغــور علــى العيــش
مــع الصينييــن الهــان تحــت ســقف واحــد هــي إهانــة لهــم.

الصيــن ،ويســاهموا كذلــك فــي تحقيــق الســام واالزدهــار
واألمــن للمجتمــع الصينــي كمواطنيــن متســاوين .وأكــد
جليــك علــى أنهــم يرغبــون فــي التعامــل مــع قضيــة األويغــور
بطريقــة شــفافة وتعاونيــة ،وأنهــم نقلــوا هــذه الدعــوات
إلــى الجانــب الصينــي مــرارا وتكــرارا ،ومازالــت قضيــة
األويغــور مــن أولويــات الحكومــة التركيــة.

وأوضــح جليــك بــأن تركيــا تتابــع قضيــة األتــراك األويغــور
واألقليــات المســلمة األخــرى ،وحقــوق اإلنســان ،واحتــرام
حريــة العقيــدة ،وإغــاق معســكرات االعتقــال فــي منطقــة
شــينجيانغ – تدعــي الصيــن بأنهــا أغلقتهــا بشــكل مســتمر.-
رغبتنــا الوحيــدة فــي موضــوع األويغــور األتــراك فــي الصيــن
هــي أن يعيشــوا بالرخــاء والســام ويســاهموا فــي تنميــة
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نوري توركل ..أحد  100شخص أكثر
تأثيرًا في العالم لعام 2020

نوري توركل
بقلم /دولقون عيسي
2020 /9 /22
أنــا ونــوري تــوركل مــن األويغــور ،وهــم جــزء مــن شــعب ذات األغلبيــة المســلمة التــي تواجــه حالي ـ ًا ،مــا بــدأت العديــد مــن
جماعــات حقــوق اإلنســان فــي اإلعتــراف بــه بإعتبــاره إبــادة جماعيــة واســعة النطــاق علــى أيــدي القيــادة الشــيوعية فــي
الصيــن .مــع إعتقــال المالييــن مــن شــعبنا فــي معســكرات اإلعتقــال – حيــث يتــم تعقيــم النســاء أو اغتصابهــن ،ويعانــي
آخــرون مــن التعذيــب وإجــراء التجــارب عليهــم – أو إجبارهــم علــى العمــل القســري فــي مصانــع الصيــن ،حيــث أننــا فقدنــا
كل عزيــز علينــا.
وكمحامــي تلقــى تعليمــه فــي الواليــات المتحــدة ،عمــل نــوري بــا كلــل لبنــاء حركــة حقــوق اإلنســان األويغوريــة ،التــي تمثــل
 150الجئـ ًا سياســي ًا مــن األويغــور للحصــول علــى حــق اللجــوء فــي الواليــات المتحــدة ولفــت انتبــاه العالــم إلــى محنــة شــعبنا.
وهــو أول أميركــي مــن األويغــور يعمــل فــي لجنــة الواليــات المتحــدة للحريــة الدينيــة الدوليــة ،التــي عينتهــا نانســي بيلوســي
فــي مايــو ،ممــا ســاعد فــي اســتجابة السياســة األميركيــة والعالميــة لألزمــة .نــوري هــو قائــد علــى الســاحة العالميــة،
ويناضــل مــن أجــل الكرامــة اإلنســانية العالميــة ويســاعد علــى إبقــاء األمــل حيـ ًا لشــعب األويغــور.

دولقون عيسى :هو رئيس المؤتمر العالمي لألويغور
ترجمة /رضوى عادل
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بقلم جوليجريس بروفي
08/19/2020
أثــارت مجموعــة مــن أعضــاء
مجلــس النــواب الديمقراطييــن
فــي ائتــاف بلــو دوج عــن قلقهــا
يــوم األربعــاء بشــأن وضــع
الســجين األويغــوري أكبــر أســد،
الــذي حكــم عليــه بالســجن لمــدة
 15عامــا فــي محاكمــة ســرية
عقــب عودتــه إلــى الصيــن.

نــواب ديمقراطيون في مجلس النواب يطالبون وزارة الخارجية

للحصول على معلومات حول الســجين األويغوري أكبر أسد
وكان أســد قــد شــارك قبــل ســجنه ،وهــو رجــل أعمــال
ومحــب الخيــر ،فــي برنامــج لــوزارة الخارجيــة فــي الواليــات
المتحــدة وأســس منصــة على وســائل التواصــل االجتماعي
لألويغــور.

بشــكل إيجابــي فــي وســائط اإلعــام الصينيــة كوســيلة
لســد الفجــوات الثقافيــة فــي الصيــن .وبالنظــر إلــى هــذه
المعلومــات بصفــة خاصــة ،فإننــا نشــعر بقلــق عميــق ألن
الســيد أســد قــد ُ
احتجــز وحُ كــم عليــه بالســجن لمــدة  15عامـ ًا

فــي رســالة قادهــا النائــب ماكــس روز (ديمقراطــي مــن
نيويــورك) تــم إرســالها إلــى الســفير الصينــي لــدى الواليــات
المتحــدة ســوي تيانــكاي يــوم الثالثــاء ،دعــا المشــرعون إلــى
الحصــول علــى معلومــات عــن أســد ،مشــيرين إلــى أنــه
قــد اختفــى فــي معســكرات نظــام االحتجــاز الصينــي ولــم
يتحــدث إلــى عائلتــه منــذ عــام .2016

لالشــتباه فــي أنــه يحــرض علــى الكراهيــة العرقيــة.
وقــد أخبــر أســد شــقيقته التــي كانــت تعيــش فــي كامبريــدج
بواليــة ماساشوســتس بعــد عودتــه إلــى الصيــن ،بأنــه
يعتــزم العــودة إلــى الواليــات المتحــدة فــي غضــون أشــهر،
لكنــه ُ
احتجــز فيمــا بعــد ،حســبما ذكــرت صحيفــة نيويــورك
تايمــز فــي تقريرهــا ألول مــرة.

وأشــارت المجموعــة إلــى أن أســد قــد تــم تصويــره بشــكل
إيجابــي فــي وســائل اإلعــام الصينيــة ،ومــع ذلــك تــم إتهامــه
بـــ “التحريــض علــى الكراهيــة العرقيــة” بعــد مشــاركته
فــي البرنامــج الدولــي لقيــادة الــزوار ( )IVLPوتوفيــر منصــة
رقميــة لألويغــور ،تســمى بغــداش (.)Bagdax

وواصلــت المجموعــة فــي اإلشــادة بعمــل أســد ،مؤكديــن
أنهــم يعتقــدون أن مشــاركته فــي برنامــج وزارة الخارجيــة
تظهــر تفانيــه فــي توحيــد المجتمعــات فــي كل مــن الصيــن
والواليــات المتحــدة .وأشــار المشــرعون إلــى أن منصــة
وســائل وســائل التواصــل االجتماعــي التــي أنشــأها ال تــزال
تعمــل فــي الصيــن.

وكتــب المشــرعون أنــه قــد تــم إختيــار الســيد أســد لبرنامــج
وزارة الخارجيــة بســبب عملــه فــي تنميــة الروابــط بيــن
المجموعــات العرقيــة فــي منطقــة تركســتان الشــرقية
(شــينجيانغ) والحكومــة فــي منطقــة األويغــور.

وجــاء فــي الرســالة “ إننــا نفهــم أن بغــداش تواصــل العمــل
بالرغــم مــن اختفــاء الســيد أســد ،ممــا يشــير الــى أن الشــركة
وجاء في الرسالة “ إننا نفهم أن بغداش تواصل العمل

إننــا نفهــم أن الســيد أســد وبغــداش قــد تــم تصويرهــم
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وجــاء فــي الرســالة “ إننــا نفهــم أن بغــداش تواصــل
العمــل بالرغــم مــن اختفــاء الســيد أســد ،ممــا يشــير الــى
أن الشــركة مازالــت ملتزمــة بمهمتهــا المتمثلــة فــي جمــع
مختلــف المجموعــات العرقيــة معــا فــي الصيــن.

كمــا تدعــو عائلــة أســد ،إلــى جانــب أكثــر مــن  80محاميــ ًا
تلقــوا تعليمهــم فــي جامعــة هارفــارد ،وزارة الخارجيــة إلــى
مزيــد مــن التدخــل وتقديــم التمــاس إلــى الحكومــة الصينيــة
لإلفــراج عنــه.

“مــن خــال البرنامــج الدولــي لقيــادة الــزوار ( ،)IVLPســعى

باإلضافــة إلــى النائــب روز ،فقــد وقــع النــواب جيــم كوبــر

الســيد أســد إلــى اكتســاب المعرفــة بالثقافــة والتكنولوجيــا
األمريكيــة كوســيلة لتحســين منصتــه الخاصــة بمــا يتفــق
مــع القانــون والسياســة واللوائــح الصينيــة .وينقــل
مضيفــوه األمريكيــون أنــه كان مشــارك ًا فضوليــ ًا ودافئــ ًا
ووديـ ًا ،وكثيــر ًا مــا كان يعتنــي بزمالئــه فــي المجموعــة ويمثــل
أفضــل مــا فــي التنــوع فــي الصيــن.

(ديمقراطــي مــن تينيســي) ســتيفاني ميرفــي (ديمقراطــي
مــن واليــة فلوريــدا) ،جيــم كوســتا (ديمقراطــي مــن
كاليفورنيــا) ،أبيغيــل ســبانبرغر (ديمقراطــي مــن فرجينيــا)،
جــوش غوتهايمــر (ديمقراطــي مــن نيوجرســي) ،بــن
مــاك أدامــز (ديمقراطــي مــن يوتاهــا) ،كوشــيتل توريــس
ســمول (ديمقراطــي مــن نيــو مكســيكو) وميكــي شــيريل
(ديمقراطــي مــن نيوجرســي) علــى الرســالة.

كمــا أكــدت المجموعــة أن المندوبيــن الصينييــن فــى برنامــج
 IVLPلهــم تأثيــر كبيــر علــى العالقــات األمريكيــة الصينيــة .

ترجمة /رضوى عادل

وقــد كتبــوا أن اســتهداف أحــد المشــاركين يقــوض قــدرة
البرنامــج علــى مواصلــة هــذا العمــل .إننــا ندعوكــم إلــى
توضيــح وضــع الســيد أســد وإطــاق ســراحه ألســرته فــي
أقــرب وقــت ممكــن.
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