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يغور...  مسلمو الإ
ي ومتاجرة تركية

اضطهاد صي�ن

يغــور  مــن جديــد، تطــّل قضيــة الإ  
ــة  ــرف بقضي ــا يُع ، أو م ن ــ�ي ي الص

ن �ن ــلم�ي المس
قيــة، فقــد أعلنــت الخارجيــة  تركســتان ال�ش
الأمريكيــة عــل لســان وزيــر خارجيتهــا الســابق 
إبــادة  ارتكبــت  ن  الصــ�ي أّن  بومبيــو  مايــك 
يغــور وجماعــات أخــرى  ي قمعهــا للإ

جماعيــة �ن
وتــرى منظمــات   ، ن المســلم�ي مــن  غالبيتهــا 
ــل إىل  ــا يص ــزت م ن احتج ــ�ي ــة أّن الص حقوقي
يغــور خــلل الأعــوام  مليــون شــخص مــن الإ
القليلــة الماضيــة، داخــل مــا تُطلــق الســلطات 
ــل«،  ــادة تأهي ــكرات إع ــه »معس ــة علي الصيني
 » ي سي ي �ب ــبكة »�ب ــا ش ــات أجرته ــ�ي تحقيق وتش
يغــور ليكونــوا  إىل أّن الســلطات تســتغّل الإ

ــة. ــة ق�يّ عمال

ي الوقــت الــذي يتكاتــف 
ــه �ن ، أنّ المثــ�ي  

وكشــف  يغــور،  الإ لمنــارصة  العالــم  فيــه 
ــم،  ــانية تجاهه ــة الّلإنس ــات الصيني الممارس
بانتهازيــة  قضيتهــم  مــع  تركيــا  تتعامــل 
ــها  ــت نفس ي قّدم

ــ�ت ــا ال كي ــة، ف�ت ــية فّج سياس

ــور،  يغ ن الإ ــلم�ي اً للمس ــ�ي ــابق نص ــت س ي وق
�ن

ــا  ّ به ن ــ�ت ــط تب ــة ضغ ــوم ورق ــتخدمهم الي تس
ن إىل  ، ومــن جهــة أخــرى ترســل مبعوثــ�ي ن الصــ�ي
ن للحصــول عــل مســاعدات اقتصاديــة  الصــ�ي

. ن يغــور للصــ�ي مقابــل تســليم الإ

، ســمحت  ن از الصــ�ي ن ي طريقهــا لبــ�ت
و�ن  

ي تركيــا منــذ 
يغــور بالتواجــد �ن لعنــارص مــن الإ

ــوم«  ــوريا الي ــاة »س ــب قن ــام 2012، حس الع
ي تبــث إرســالها مــن إســطنبول 

المعارضــة، الــ�ت
ق الإخوانيــة، وقــد وصل  عــل غــرار قنــاة الــ�ش
ــاً،  ــة 50 ألف ــة إىل قراب ــر غربي ي تقاري

عددهــم �ن
ــب  ــق إدل ي مناط

ــزون �ن ــم يتمرك ــت أنه أوضح
ــن  ــلحة م ــارص مس ــمحت لعن ــة، وس واللذقي
ي المرتبــط بالقاعــدة بالقتــال 

كســتا�ن الحــزب ال�ت
ي عمليــات قتاليــة 

ي ســوريا، وشــاركوا بالفعــل �ن
�ن

متعــددة، وأتاحــت لهــم إطــلق موقــع باللغة 
يغــور، ورّوج  كيــة مقــرّه تركيــا لتجنيــد الإ ال�ت
كيــا أنهــم ســينتقلون إىل إقليــم  موالــون ل�ت

ــة. ــات قتالي ــدء عملي ــينجيانغ« لب »ش

يغور تتعامل تركيا  ي الوقت الذي يتعاطف فيه العالم مع الإ
»�ف

مع قضيتهم بانتهازية سياسية«
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بعــدة  الحــزب  قــام  وبالفعــل   
ــاري  ــ�ي النتح ــل التفج ــة، مث ــات إرهابي عملي
ن  ــ�ي ن ببك ــ�ي ــدان تيانانم ي مي

ــة �ن ــيارة مفخخ بس
وهجمــات   ،2013 )أكتوبــر(  الأول  يــن  ت�ش ي 

�ن
ي 

�ن قطــارات  محطــات  ي 
�ن جماعيــة  طعــن 

ق  ــوب �ش ــو بجن ــغ وقوانغتش ي كونمين
ــ�ت مدين

ي آذار )مــارس( وأيــار )مايــو( عــل 
البــلد �ن

ات النتحاريــة المزدوجــة  ، والتفجــ�ي التــواىلي
، عاصمــة  ي

أورومتــ�ش ي 
�ن القطــار  ي محطــة 

�ن
ــام 2014،  ــل( الع ــان )أبري ي نيس

ــينجيانغ، �ن ش
مؤسســة  موقــع   أورده  مــا  حســب  هــذا 

تهتــّم  ي 
الــ�ت  )Jamestown( تــاون  جيمــس 

أّن  المؤكــد  ومــن  الســتقصائية،  بالأخبــار 
ــات  ي العملي

ي ســوريا والمشــاركة �ن
وجودهــم �ن

ات  ــ�ب ــم خ ــت لديه ــددة كّون ــلحة المتع المس
قتاليــة وعســكرية ميدانيــة مناســبة، تجعلهــم 
ي حــرب عصابــات مــع 

ن للدخــول �ن مؤهلــ�ي
الصينيــة. الدولــة 

 ، ن از الصــ�ي ن ي ابــ�ت
وقــد نجحــت أنقــرة �ن  

ن  فحســب المرصــد المــرصي »أظهــرت بكــ�ي
ــاً  ــت دعم ــرة، وقّدم ــع أنق ــا م ــل تعاونه بالفع

كي عىل اتفاقية أبرمها البلدان العام 2017 
لمان ال�ت »صادق ال�ب

» ف يغور للص�ي تسمح بتسليم الإ

يغور منذ عقود ماضية بدأت مأساة الإ



ي مواجهــة صعوباتهــا 
تركيــا �ن لدعــم  ماليــاً 

ي العــام 
القتصاديــة«، عــل ســبيل المثــال، �ن

والتجــاري  الصناعــي  البنــك  قــّدم   2018
ي المملــوك للدولــة ICBC قرضــاً بقيمــة 

الصيــ�ن
مشــاريع  لدعــم  كيــا  ل�ت دولر  مليــار   3.6
ة ٪40  ــ�ي ــدت الل ــد أن فق ــل، بع ــة والنق الطاق
ي دعــم 

ن رغبتهــا �ن مــن قيمتهــا، وأظهــرت الصــ�ي
كيــة، كّل هــذا كان ثمناً  التنميــة القتصاديــة ال�ت
 ، ن ــور وتســليمهم للصــ�ي يغ لوقــف دعــم الإ
كي 

لمــان الــ�ت حســب اتفاقيــة صــّدق عليهــا ال�ب
ــا  ( 2020 وأبرمه ــم�ب ــون الأول )ديس ــهر كان ي ش

�ن
بتســليم  وتســمح   ،2017 العــام  البلــدان 
ــّد طاجيكســتان إحــدى  ، وتُع ن يغــور للصــ�ي الإ
بإرســال  تركيــا  تقــوم  ي 

الــ�ت الــدول  أهــم 
ن باســتلمهم،  ــ�ي ــدأ بك ــّم تب ــا، ث يغــور إليه الإ
يطانية،  وقــد رصــدت »صنــدي تليجــراف« ال�ب
إىل  نقلهــم  تــّم  الذيــن  الضحايــا  ات  عــ�ش

ــة. ــذه الحيل ــ�ب ه ن ع ــ�ي الص

يغــور منــذ عقــود  بــدأت مأســاة الإ  
ماضيــة، ففــي القــرن الـــ19 تعــرّض إقليــم 
اطوريــة الصينيــة  م�ب ن الإ تركســتان، الواقــع بــ�ي
اع عــل نفــوذ  ن اطوريــة الروســية، لــ�ن م�ب والإ
، ومــّر بأحــلف وصدامــات عســكرية  ن الدولتــ�ي
قليــم إىل تركســتان الغربية  انتهــت بتقســيم الإ
ــل  ــيا ع ــت روس ــة، فحصل قي ــتان ال�ش وتركس
ي تضّم دول )كازاخســتان 

تركســتان الغربيــة الــ�ت
وطاجيكســتان  وتركمانســتان  وأوزبكســتان 

ن عــل إقليــم  ســتان(، وحصلــت الصــ�ي ن غ�ي وق�ي
اســم  عليــه  وأطلقــت  قيــة،  ال�ش تركســتان 

»شــينجيانغ«.

ــة  ن رغب ــ�ي ــت بك ــيوعي، رفض ــرص الش ي الع
و�ن

تغيــ�ي  إىل  وعمــدت  بالنفصــال،  يغــور  الإ
يغــور وإحلل  كيبــة الســكانية عــ�ب تهج�ي الإ ال�ت
قليــم، وبحســب أرقــام  ي الإ

عنــارص صينيــة �ن
ــم حــواىلي 21  قلي ــة يضــّم الإ ــة الصيني الحكوم
ن  مليــون نســمة، منهــم 11 مليونــاً مــن المســلم�ي
الأقليــات  وبعــض  يغــور،  الإ إىل  ينتمــون 
والأوزبــك  والتــ�ت  ن  غــ�ي والق�ي الــكازاخ  مثــل 
ــغ عــدد الســكان مــن أصــل  ــك، ويبل والطاجي
ن  ن 9 ملي�ي ي الصــ�ي

»الهــان« العــرق المســيطر �ن
ــم،  قلي ــكان الإ ــن س ــواىلي ٪40 م ــمة، أي ح نس
ي منتصــف 

مــع أنهــم كانــوا يمثلــون ٪10 فقــط �ن
يغــور بلغــة قريبــة  القــرن الـــ20، ويتحــّدث الإ
كيــة، ويُعتقــد أّن أســلفهم  مــن اللغــة ال�ت
كانــوا قــد جــاؤوا مــن موطــن ســابق للأتــراك، 
ــل  ــور ع يغ ــاعد الإ ك س ــ�ت ــذر المش ــذا الج ه

اً لهــم. ــا نصــ�ي ــار تركي اختي

ي العــام 
يغــور أكــ�ش مــن مــرّة؛ الأوىل �ن ــار الإ ث

1933، وتــّم القضــاء عــل ثورتهــم �يعــاً 
بمســاندة ســوفييتية، والثانيــة العــام 1944 
عندمــا تمّكنــوا مــن إقامــة دولــة تركســتان 
عــلي  هــو  لهــا  رئيــس  أول  وكان  قيــة،  ال�ش
خــان شــاكر جــان، واســتمرّت الدولــة 5 أعــوام 

كيبة السكانية  يغور ع�ب تغي�ي ال�ت »الدولة الصينية تستهدف الإ
قليم« ة للإ ف وتغي�ي الهوية المم�ي



تقريبــاً، إىل أن تــّم القضــاء عليهــا كذلــك عــام 
.1949

ــة  ــة الصيني ــخ والدول ــك التاري ــذ ذل من  
كيبــة  ال�ت تغيــ�ي  عــ�ب  يغــور  الإ تســتهدف 
ــم،  قلي ة للإ ن ــ�ي ــة المم ــ�ي الهوي ــكانية وتغي الس
وشــملت هــذه العمليــات احتجــاز وفصــل 
الأطفــال عــن أ�هــم، وممارســات قــد تكــون 
بــادة الجماعيــة، وثّمــة أدّلــة تشــ�ي  أســوأ مــن الإ
إىل اعتمــاد الحكومــة الصينيــة تدابــ�ي وحشــية 
أوســاط  ي 

�ن نجــاب  الإ معــدلت  تخّفــض  كي 
 The تــه صحيفــة يغــور، ففــي تقريــر ن�ش الإ
يطانيــة، أنَّ الآلف مــن أطفــال  Guardian ال�ب
تُِركــوا دون أهاليهــم بعــد إجبــار  يغــور  الإ
آبائهــم وأمهاتهــم عــل دخــول معســكرات 
الحتجــاز  ومنشــآت  والســجون  العتقــال 
الصينيــة الأخــرى، وذلــك وفقــاً لأدلــة مــن 
ي إقليم شــينجيانغ. الســجلت 

وثائــق حكومية �ن
ي جنوب شــينجيانغ 

ي جمعهــا المســؤولون �ن
الــ�ت

ــه  وحلَّلهــا الباحــث أدريــان جينــج تشــ�ي إىل أنَّ
 9500 مــن  أكــ�ش  تصنيــف   2018 عــام  جــرى 
ــة  ي مقاطع

ــور �ن يغ ــن الإ ــم م ــل، معظمه طف
ياركنــد، باعتبارهــم يشــهدون »مشــقة فرديــة« 
كان  إن  مــا  أو »مشــقة مزدوجــة«، بحســب 
كلهمــا،  أو  فقــط،  الأبويــن  أحــد  احُتِجــز 
ي 

ن �ن ــلم�ي ــكان المس ــر الس ــح تكاث ــتهدف كب تس
. ن الصــ�ي

الممارســات  أّن  بالذكــر،  الجديــر   
يغــور تحظــى برفــض عالمــي  الصينيــة تجــاه الإ
واســع،  ففــي كنــدا، حــّث نــواب كنديــون 
، الحكومــة الفيدراليــة  ن ي حــزب المحافظــ�ي

�ن
ن ترتكــب إبــادة  عــلن رســمياً أّن الصــ�ي عــل الإ
ــاء  نســانية بحــّق أبن جماعيــة وجرائــم ضــّد الإ
ــن  كة م ــ�ت ــة مش ــت لجن ــور، وقام يغ ــة الإ أقلي
ن الديمقراطــي والجمهــوري بالكونغرس  الحزبــ�ي
الأمريــ�ي بإصــدار بيــان قالــت فيــه: »إنهــا 

ثار اإليغور أكرث من مرّة



ن »إبــادة جماعيــة« ضــّد  ترّجــح ارتــكاب الصــ�ي
ي إقليم 

يغــور والأقليــات المســلمة الأخــرى �ن الإ
، العاصمــة  ن ي برلــ�ي

«، و�ن ي شــينجيانغ الغــر�ب
الألمانيــة، قامــت مظاهــرة ضــّد سياســات 
ــدد  ــع ع ــا تجّم ــور، عندم يغ ــاه الإ ن تج ــ�ي الص
مــن أعضــاء حــزب »فريــق تودينهوفــر« أمــام 
، ونّظمــوا وقفــة  ن ي برلــ�ي

الســفارة الصينيــة �ن
ــّد  ن ض ــ�ي ــات الص ــد بسياس ــة للتندي احتجاجي
بمقاطعــة  المتظاهــرون  وطالــب  يغــور،  الإ
 2022 لعــام  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب 
، ورفعــوا لفتــات عليهــا  ن ي بكــ�ي

ي ســتقام �ن
الــ�ت

عبــارات مــن قبيــل: »ل للألعــاب، إذا لــم يكــن 
ــة  ــادة الجماعي ب ــوا الإ ــوق«، »أوقف ــاك حق هن

يغــور«، »أطلقــوا �احهــم«. ضــّد الإ

لمقاطعــة  دعــوات  أيضــاً    وظهــرت 
الق�يّــة  بالعمالــة  تتــورّط  عالميــة  كات  �ش
ي 

يطــا�ن « ال�ب يغــور، وأورد موقــع »ســباكتي�ت للإ
ي يعيشــها 

تقريــراً تحــّدث عــن الأهــوال الــ�ت
وكيــف  العتقــال،  معســكرات  ي 

�ن يغــور  الإ
ي الأقليــة 

يســتخدم الحــزب الشــيوعي الصيــ�ن
ي العمالــة الق�يّــة ضمــن مصانــع 

المســلمة �ن
ي إقليــم شــينجيانغ، 

ومنشــآت عالميــة مقامــة �ن
ــرا  ــدة بارب ــيناتورة المتقاع ــا الس ــا دع ــو م وه
كــة التكنولوجيــا  لغــاء تعاونهــا مــع �ش بوكــ� لإ
ة »هيــك فيجــن« المتخصصة  الصينيــة الشــه�ي
والدوائــر  المراقبــة  ات  كامــ�ي إنتــاج  ي 

�ن
التلفزيونيــة المغلقــة، وجــاء موقف السياســية 
مــة باربــرا بوكــ� بعدمــا  الديمقراطيــة المخرصن
تلقــت هجومــاً عنيفــاً مــن المجتمــع العالمــي 
كات الصينيــة،  للــ�ش ضــّد تســجيلها وكيلــة 
ــا ســوف تلغــي تســجيلها  ــة: إنه فغــرّدت قائل

ي تواجــه 
ــ�ت ــة ال ــة الصيني ك ــة لل�ش ــة أجنبي وكيل

ي مخاطــر تتعلــق بالأمــن 
اتهامــات بالضلــوع �ن

ــة ضــّد  ــاكات حقوقي ، وتســهيل انته ي
ا�ن الســي�ب

يغــور، وقــام تطبيــق تويــ�ت بمنــع  مســلمي الإ
حســاب الســفارة الصينيــة مــن التغريــد يــوم 
 BBC  وحســب ، ي )ينايــر( الحــاىلي

9 كانــون الثــا�ن
اً أنهــا  ، تــّم حــذف التغريــدة معتــ�ب ي عــر�ب

. ــ�ش ــد الن ــّد قواع ــيئة وض مس

تســتحق  قضيــة  يغــور  الإ اضطهــاد   
ي 

نســا�ن الإ والتضامــن  والتكاتــف  الهتمــام 
ــانية  ــة إنس ــا جريم ــد تركي ي ي

ــا �ن ــا، وتركه معه
، وعــل  ن ل تقــّل بشــاعة عــن ممارســات الصــ�ي
يغــور  الإ مــن  ن  المســلم�ي منــارصة  العقــلء 
عــ�ب  وهويتهــم،  دينهــم  عــل  للحفــاظ 
نســانية، وليــس بدعــم  المنظمــات العالميــة الإ

المســلحة. رهابيــة  الإ التنظيمــات 





يغور  كيف توظف تركيا قومية الإ
ي حساباتها السياسية؟

�ن

ــا  ــا، كم ــا تركي ــدول ومنه ــض ال ــث بع تعب

يغــور المســلمة  بعــض التنظيمــات، بقوميــة الإ

؛ حيــث قامــت بنقــل بعضهــم  ن بشــمال الصــ�ي

ــات  ــم إىل تنظيم ــهلت مروره ــوريا، وس إىل س

ــل  ــم إىل دول مث ــت بعضه ــا نقل ــة، كم إرهابي

مــرص.

يغــور مــن الأقليــة  ونظــراً لأن أصــول الإ

ي »شــينجيانغ« الصينيــة، 
كيــة �ن القوميــة ال�ت

ــة  ــة ضغــط تركي فإنهــم نشــطوا مؤخــراً كورق

الحكومــة  ضــد  وتحريكهــم   ، ن الصــ�ي عــل 

، مــن أجــل إقامــة دولــة  ن ي بكــ�ي
المركزيــة �ن

قيــة(. ال�ش )تركســتان 

ف ي الأبرز للص�ي
التحّدي الأم�ف

ي »حركــة اســتقلل تركســتان 
ن �ن تــرى الصــ�ي

الأبــرز عــل مســتوى  التحــّدي  قيــة«،  ال�ش

الجتماعــي،  والســتقرار  والقتصــاد  الأمــن 

ــا،  ــرز له ــم الســياسي الأب ــا الداع ــ�ب تركي وتُعت

إن لــم يكــن الوحيــد، مــع معلومــات متداولــة 

ــا نفســها يصــل  ي تركي
يغــور �ن عــن أّن عــدد الإ

إىل 003 ألــف، وأّن أنقــرة منحــت جــوازات ســفر 

001 ألــف ممــن لجــأوا إليهــا  تركيــة لحــواىلي 

ــة. ــود الماضي ي العق
ــم �ن منه

ي من تزايــد احتمالت 
ويتنامــى القلــق الصي�ن

أو  »شــينجيانغ«  ي 
�ن إرهابيــة  أعمــال  وقــوع 

ــ�ت  ، ح ن ــ�ي ــور المتطرف يغ ــد الإ ــل ي ــا ع ه غ�ي

قليــم رصــدت  ي الإ
إّن الســلطات المحليــة �ن

ي مجموعهــا إىل مئــة 
اً مكافــآت تصــل �ن أخــ�ي

ي )5.41 مليــون دولر( لمــن 
مليــون يــوان صيــ�ن

رهابيــة  يقــدم أي معلومــات عــن الأنشــطة الإ

قية«المدعومة  »حركة استقلل تركستان ال�ش ي
ف �ف »ترى الص�ي

من تركيا التحّدي الأبرز عىل مستوى الأمن والقتصاد 
والستقرار الجتماعي«

الكاتب المرصي: ماهر فرغلي



ــوع  ــب ن ــآت بحس ــدرج المكاف ــة، وتت المحتمل

ن  المعلومــات المقدمــة، لتصــل إىل 5 مليــ�ي

ي )527 ألــف دولر( لمــن يبلــغ عــن 
يــوان صيــ�ن

ــل. ي مقب ــا�ب ــل إره عم

يغور إىل سوريا تركيا ونقل الإ
ن  هنــاك معلومــات تــم تناقلهــا عــن توطــ�ي

ــادت  ــب، وأف ــرب إدل ــمال غ ي ش
ــور« �ن يغ »الإ

تقاريــر صحافيــة أّن »نحــو خمســة عــ�ش ألفــاً« 

ي قــرى ســورية قريبــة 
منهــم قــد اســتوطنوا �ن

ي ازديــاد، 
مــن الحــدود مــع تركيــا والرقــم �ن

ــ�  ــط ج ي محي
ــع �ن ــرى تق ــذه الق ــب ه وأغل

ي كان 
الشــغور )004 كيلوم�ت شــمال دمشــق( الــ�ت

اعها  ن ي ان�ت
يغــور« دور حاســم �ن كســتان الإ لـ»ال�ت

ــق  ــذه المناط ــد ه ــام، وتمت ــة النظ ــن قبض م

وحــ�ت  وشــمالً  غربــاً  الشــغور  جــ�  مــن 

ــا  ــان أو م كم ــل ال�ت ــد جب ــة عن كي ــدود ال�ت الح

يُعــرف جغرافيــاً باســم »جبــل البايــر« وشــمالً 

، إضافــة إىل عــدة »مســتوطنات«  ن حــ�ت ســلق�ي

ي جبــل الســماق الواقــع بالقــرب مــن حــارم، 
�ن

يــط الحــدودي المحــاذي  وكلهــا تقــع عــل ال�ش

ــا. ــاي – انطاكي ــة هات لولي

»الأناضــول«  وكالــة  ت  نــ�ش  4102/21/1 ي
�ن

كيــة تقريــراً حمــل عنــوان: »مســلمو  للأنبــاء ال�ت

الســورية  الحــرب  نــار  يفضلــون  الأيغــور 

ي شمال 
يغور« �ف ف تركيا لآلف »الإ » تحدثت تقارير عن توط�ي

ي قرى سورية قريبة من الحدود «
غرب إدلب �ف

ترى الصني يف »حركة استقالل تركستان الرشقية« التحّدي األبرز وتُعترب تركيا الداعم األبرز لها إن مل يكن الوحيد



أشــار  الصينيــة«،  الســلطات  قمــع  عــل 

ــلمي  س ــتان الإ ــزب تركس ي ح
ــؤول �ن ــه المس في

جماعــة  أس  يــ�ت أنّــه  إىل  منصــور  إبراهيــم 

العائــلت  ات  عــ�ش مــن  المؤلفــة  الأيغــور 

المهاجــرة إىل ســوريا، وأنهــم »فّضلــوا نــار 

ــلط،  ــق والتس ــل التضيي ــورية؛ ع ــرب الس الح

ــن أداء  ن م ــلم�ي ــع المس ــات، ومن ــت الحري وكب

ي 
شــعائرهم الدينيــة؛ تلــك الممارســات الــ�ت

تقــوم بهــا الســلطات الصينيــة«.

ســلمي  الإ الحــزب  مــن  مقــرّب  مصــدر 

ي 
ي بيــان صحفــي لــه �ن

ي )PIT(، قــال �ن
كســتا�ن ال�ت

ي الهجــرات 
ن �ن نيســان )إبريــل( 7102: إن الممــ�ي

ــد  ــم تع ــا ل ــوريا، أنّه ــور إىل س يغ ة للإ ــ�ي الأخ

ن أفــراد؛ بــل تحولــت إىل هجــرة  هجــرة لمقاتلــ�ي

عائــلت بأكملهــا، وتبلــغ تكلفــة الرحلــة 0003 

الُمهاجــر  كان  إذا  الواحــد،  للشــخص  دولر 

ــل  ن يص ــ�ي ي ح
ــة، �ن ــة تركي ــاً ثبوتي ــك أوراق يمل

ــر  ــا كان الُمهاج ــغ إىل 9 آلف دولر إذا م المبل

ــة. ــلطات الصيني ــاً للس مطلوب

ــدان  ــة بل ــم بثلث ي رحلته
ــور �ن يغ ــر الإ ويم

وصــولً  وأوزباكســتان  ســتان  ن قرغ�ي رئيســية؛ 

إىل أذربيجــان؛ حيــث يصبــح التنقــل أيــ� 

وأســهل.

عدد من أطفال اإليغور أثناء تدريبهم داخل »داعش«

»أصدر »داعش« أوائل 2017 مقطع فيديو هّدد فيه أحد 
َ بتنفيذ عمليات إرهابية غ�ي مسبوقة« ف يغور الص�ي مسلمي الإ



ســوريا  ي 
�ن  » ي

كســتا�ن ال�ت »الحــزب  ويقــود 

حاليــاً، عبــد الحــق، وهــو رجــل يبلــغ مــن 

ــزب  ــكري للح ــد العس ــاً، والقائ ــر 35 عام العم

. ن ــ�ي ــاوز الأربع ــم يتج ــم، ول ــو ابراهي ــو أب ه

يغوري »داعش« عىل الخط الإ
ي نهاية شــهر  رهــا�ب أصــدر تنظيــم داعــش الإ

ايــر( 7102، مقطــع فيديــو مدتــه  شــباط )ف�ب

82 دقيقــة بعنــوان »أولئــك هــم الصادقــون« 

 َ ن يغــور الصــ�ي هــّدد فيــه أحــد مســلمي الإ

بتنفيــذ عمليــات إرهابيــة غــ�ي مســبوقة، حيــث 

قــال: »أيهــا الصينيــون الذيــن ل يفهمــون 

ي 
لســان النــاس، نحــن جنــود الخلفــة، وســنأ�ت

إليكــم لنوضــح لكم بلســان الســلح، ونســفك 

.» ن ــلم�ي ــأراً للمس ــار ث ــاء كالأنه الدم

يغــور  صــدار عــدد مــن أطفــال الإ ظهــر بالإ

أثنــاء تدريبهــم داخــل »داعــش«، فيمــا أبــدت 

الســلطات الصينيــة إثــر ذلــك قلقهــا الشــديد، 

ة إىل أّن مــا يقــرب مــن 001 مــن مســلمي  مشــ�ي

ن  ي حــ�ي
، �ن ي رهــا�ب يغــور انضمــوا للتنظيــم الإ الإ

ن  ذكــرت مصــادر ســورية أّن عــدد المقاتلــ�ي

ــن 006  ــرب م ــا يق ــل إىل م ــاك وص ــور هن يغ الإ

مقاتــل.

ي 
�ن نجــح  مــن  وحــده  »داعــش«  ليــس 

يغــور  الإ مســلمي  مــن  أعــداد  اســتقطاب 

منهــم  عــدد  أيضــاً  يوجــد  بــل  لصفوفــه، 

وحركــة  ي  رهــا�ب الإ القاعــدة  تنظيــم  بايعــوا 

طالبــان، وآخــرون أنشــأوا عــدداً مــن الأحــزاب 

الآن  تســتغلها  ي 
الــ�ت الدينيــة،  والجماعــات 

بعــض الــدول مثــل تركيــا، ومنهــا: الحركــة 

ــة MITE )الحــزب  قي كســتان ال�ش ســلمية ل�ت الإ

شــباب  ومؤتمــر   ،) ي
كســتا�ن ال�ت ســلمي  الإ

ليس »داعش« وحده من استقطب اإليغور لصفوفه، بل يوجد عدد منهم بايعوا تنظيم القاعدة وغريها



ــي  علم ــز الإ ــدوىلي )CYUW ( والمرك يغــور ال الإ

 – ميونيــخ  ي 
�ن  )   CITE( قيــة  ال�ش كســتان  ل�ت

ــة  قي ــتان ال�ش ــر تركس ــة تحري ــا، ومنظم ألماني

.)OLTE(

ســلم السياسي أن تستغل  تحاول حركات الإ

يغــور، وموقعهــم ومكانتهــم؛ حيــث  قوميــة الإ

يبلغــون حــواىلي 42 مليون نســمة، وتؤكد تقارير 

ن تجــاوز  ي الصــ�ي
ن �ن أخــرى أّن أعــداد المســلم�ي

حاجــز الـــ05 مليــون نســمة عــل أقــل تقديــر، 

ــم إىل  ــع أصوله ــن ترج ــور، الذي يغ ــم الإ منه

ي منطقــة تركســتان 
شــعوب تركيــة ويتمركــزون �ن

ي قبــل 
ي كانــت تتمتــع بحكــم ذا�ت

قيــة الــ�ت ال�ش

ن لهــا العــام 9491، وتعــرف  أن تضمهــا الصــ�ي

ي 
�ن ويتواجــدون  شــينجيانغ،  باســم  حاليــاً 

ن أيضــاً. بعــض مناطــق جنــوب وســط الصــ�ي

يغــور بلدهــم شاســعة )6.1 مليــون  والإ

ن  كيلــو مــ�ت مربــع تمّثــل خمــس مســاحة الصــ�ي

وثلثــة أضعــاف بلــد مثــل فرنســا( تتمتــع 

ــة، إذ يقــدر احتياطــي  بوفــرة ثرواتهــا الطبيعي

النفــط لديهــا بنحــو 8 مليــارات طــن، ويجــري 

ــن  ن ط ــ�ي ــتخراج 5 ملي ــارصن اس ــت الح ي الوق
�ن

ــوم. ــه كل ي من

ــون  ــج ســتمئة ملي ــا تنت ــب أنّه هــذا إىل جان

ــم  ــا 6 مناج ــري، وبه ــم الحج ــن الفح ــن م ط

اليورانيــوم،  أنــواع  أجــود  منهــا  يســتخرج 

إضافــة إىل وجــود معــادن أخــرى عــل رأســها 

ــب. الذه

ف المضادة سياسات الص�ي
اتيجية  ســ�ت نظــراً إىل رهانهــا عــل الأهميــة الإ

المعــارض،  النشــاط  عــل  ورداً  قليــم  للإ

ن  يغــور، قامــت بكــ�ي كي للإ
والســتغلل الــ�ت

ببعــض السياســات المضــادة، فهــي تتهــم أي 

ــاة  ــن »دع ــا م ــم بأنّه قلي ــة بالإ ــة معارض حرك

« وهــو تعبــ�ي دأبــت  ن النفصــال والنفصاليــ�ي

الحكومــة الصينيــة عــل اســتعماله، ويشــمل: 

كافــة القــوى الوطنيــة والحــركات السياســية 

ــة،  ــة الصيني ــة للحكوم ــة المناهض والجتماعي

والعمــل  غاثــة  للإ مؤسســات  وضمنهــا 

ن  ــ�ي ــة والمثقف ــخصيات العام ــي، والش التطوع

داخــل تركســتان وخارجهــا، وحــركات الحتجــاج 

الشــعبية، المنظمــة أو العفويــة.

ي الوقــت نفســه أضافــت الحكومــة إىل 
و�ن

اً  تعبــ�ي  » ن والنفصاليــ�ي »النفصــال  تعبــ�ي 

الــذي   ،» ن والمتطرفــ�ي »التطــرف  هــو  آخــر 

عــي  ال�ش العلــم  وطلبــة  العلمــاء  يشــمل: 

ي الهيئات 
ي �ف

يغور ممنوعون من مجرد تمثيل هام�ش »الإ
ي المدارس«

الحكومية ول يُسمح لهم باستخدام لغتهم �ف



والدعــاة،  والخطبــاء  والأئمــة  والمشــايخ 

نم  كســتانية برمتهــا إذا لــم تلــ�ت العائلــة ال�ت

يتعلــق  فيمــا  الصينيــة  الحكومــة  وط  بــ�ش

ــت  ــا عارض ــادات، كم ي والعب
ــ�ن ــم الدي بالتعلي

بنــاء المســاجد أو ترميمهــا، وتضــع قيــوداً عــل 

رشــاد،  مضمــون الخطــب الدينيــة والدعوة والإ

ســلمية، والحتفــال  واللبــاس والمظاهــر الإ

الدينيــة. بالأعيــاد والمناســبات 

ف والضطهاد اتهامات بالتمي�ي
الصينيــة  الســلطات  يغــور  الإ ويتهــم 

ي آب )أغســطس( 
ن ضدهم، و�ن بممارســة التمي�ي

يكونوميســت«  »الإ مجلــة  حــذرت   4102

ــان  ــع »شيش ن تصن ــ�ي ــن أّن الص ــة م يطاني ال�ب

يغــور«، لفتــة إىل أن  جديــدة مــن مســلمي الإ

ي 
يغــور ل يشــعرون أبــًدا بالراحــة �ن مســلمي الإ

. ن الصــ�ي

ن قــد أصــدرت بدايــة العام  وكانــت الصــ�ي

ي بغلــق 
4991 القــرار رقــم 541، الــذي يقــ�ن

جميــع أماكــن العبــادة ال�يــة والنشــاط 

ي 
ن �ن ــ�ي ي الص

ت �ن ــ�ش ي انت
ــ�ت ــ�ي ال ي ال

ــ�ن الدي

ة، ويتــم مراقبــة جميــع  الســنوات الأخــ�ي

 ،441 رقــم  والقــرار  الدينيــة،  النشــاطات 

ــم  ــرصح له ــب ل ي ي أّن الأجان
ــ�ن ــذي يق ال

إنشــاء معابــد أو مؤسســات أو هيئــات دينيــة 

ــة  يتحكمــون مــن خللهــا بالنشــاطات الديني

ــة،  ــدارس الديني ــة أو الم ــز الثقافي أو المراك

ــال  ــال برج ــن التص ــب م ــع الأجان ــا يمن كم

توجيــه  أو  وتعيينهــم  ن  المحليــ�ي الديــن 

نشــاطهم.

أطلقــت   6991/3/21 ي 
�ن لحــق  وقــت  ي 

و�ن

ب بقــوة aD naY«. وكانــت  ن حملــة »ارصن الصــ�ي

ن  أبــرز تطبيقــات الحملــة، اســتهداف المســلم�ي

الحكــم  أجهــزة  وموظفــي  ي  منســو�ب مــن 

ي والنســاء والشــباب، ومنعهــم مــن 
الصيــ�ن

ســلمي،  ارتيــاد المســاجد، وحظــر التعليــم الإ

ن عقــب هــذه الحملــة 331  وهدمــت الصــ�ي

ي 
501 مــدارس إســلمية؛ �ن مســجداً وأغلقــت 

ي محافظــة »خوتــن«.
بلــدة قراقــاش وحدهــا �ن

وقــد رصحــت ربيعــة قديــر رئيســة المؤتمــر 

يغــوري العالمــي، لمجلــة  فوكــس الألمانيــة  الإ

بتاريــخ 9002/7/21 ، قائلــة: »الحكومــة الصينية 

 ، ي
منحتنــا منــذ ســنوات نوعــاً مــن الحكم الــذا�ت

ن  لكنهــا مــا تــزال تعاملنــا كحيوانــات.. كمواطن�ي

مــن الدرجــة الثانيــة«، وهــو مــا ســبق وأشــارت 

ــور«  ــه صحيفــة »كريســتيان ســاينس مونيت إلي

ي تحقيــق مطــول العــام 8002 مــن 
الأمريكيــة �ن

ن من الدرجة  ن أصبحــوا »مواطنــ�ي يغوريــ�ي أن الإ

ــل  ــرد تمثي ــن مج ــون م ــم ممنوع ــة؛ فه الثاني

ي الهيئــات الحكوميــة، كمــا ل يُســمح 
ي �ن

هامــ�ش

ي المــدارس«.
لهــم باســتخدام لغتهــم �ن





ن إبادة ثقافية  هل ترتكب الص�ي
ي شينغيانغ؟

ن �ن بحق المسلم�ي

ــال  ن الأطف ــ�ي ــل ب ن إىل الفص ــ�ي ــد الص تعم

الحديــث  وتمنــع  وعائلتهــم،  ن  المســلم�ي

ي إقليــم 
بلغتهــم أو ممارســة شــعائر دينهــم �ن

ي البــلد، حســبما كشــف تحقيق  شــينغيانغ غــر�ب

ن  جديــد. وبينمــا يجــري احتجــاز مئــات البالغــ�ي

بمخيمــات ضخمــة، تُبــ�ن أيضــاً معســكرات 

ــال. ــة للأطف هائل

ات  ي وثائــق حكوميــة وعــ�ش
وفقــاً لمــا ورد �ن

ــارج،  ي الخ
ــش �ن ــلت تعي ــع عائ ــلت م المقاب

ي  �ب ي  )�ب يطانيــة  ال�ب ذاعــة  الإ هيئــة  توّصلــت 

ــا يجــرى بحــق  ــة دامغــة حــول م ( إىل أدّل سي

. ي
قليــم الصيــ�ن ي الإ

الأطفــال �ن

ي مدينــة واحدة 
وتشــ�ي الســجّلت إىل أنـّـه و�ن

فقــط، فقــد 004 طفــل آباءهــم وانتهــى بهــم 

الحــال جميعــاً بأحــد المخيمــات أو الســجون. 

 ّ كمــا تجــري الســلطات تقييمــاً رســمياً كي يتســ�ن

ــة إىل  ــال بحاج ــا إذا كان الأطف ــد م ــا تحدي له

ــ�ي  ــود تغي ــة إىل جه ــة«. وإضاف ــة مركزي »رعاي

ات  ي شــينغيانغ، توجــد مــؤ�ش
ن �ن هويــة البالغــ�ي

بعــاد الأطفــال وبشــكل  ــة لإ ــة موازي عــل حمل

ممنهــج عــن جذورهــم.

»سمعت أنّهم أودعوهم أحد 
ملجئ الأطفال«

تــؤّدي الرقابــة والســيطرة الُمحكمــة مــن 

ي شــينغيانغ؛ حيــث تخّصــص 
ن �ن جانــب الصــ�ي

ن عــل  الســلطات أشــخاصاً لمرافقــة الصحفيــ�ي

مــدار اليــوم، إىل جعــل مهمــة الحصــول عــل 

شــهادات الأهــاىلي شــبه مســتحيلة هنــاك، لكــن 

ي تركيــا.
يمكــن فعــل ذلــك �ن

بمدينــة  الفســيحة  القاعــات  إحــدى  ي 
�ن

ن  ات الصيني�ي كيــة، يصطــّف عــ�ش إســطنبول ال�ت

ون  كي يــرووا حكاياتهــم، وقــد جلــب الكثــ�ي

ف الآباء  : أعتقد أّن الفصل الممنهج ب�ي ي
»الباحث الألما�ف

والأطفال دليل عىل ما ينبغي أن نطلق عليه إبادة ثقافية«

جم المرصي: علي نوار الكاتب والم�ت



تعمد الصني إىل الفصل بني األطفال املسلمني وعائالتهم

ي 
ــن اختفــوا �ن برفقتهــم صــوراً لأطفالهــم الذي

شــينغيانغ.

تقــول إحــدى الأّمهــات بينمــا تشــهر صــورة 

ض أن يكــّن طفلتهــا  يظهــر فيهــا مــن يفــ�ت

ــدي  ــس ل ــّن، لي ــن يرعاه ــرف م ــلث »ل أع الث

ب امــرأة أخــرى  أي تواصــل معهــّن«. وتقــ�ت

ي ل 
ــ�ت ــا ال ــة دموعه ــدوى كفكف ــل ج ــاول ب تح

تتوّقــف عــن النهمــار، قائلــة »ســمعت أنّهــم 

ة إىل  أودعوهــم أحــد ملجــئ الأطفــال«، مشــ�ي

صــورة يبــدو فيهــا ثلثــة أطفــال وطفلــة هــم 

ــرّص. ــا الق أبناؤه

آبــاء  كشــف  مقابلــة،   06 مــدار  وعــل 

ملتاعــون عــن تفاصيــل اختفــاء مــا يزيــد عــن 

شــينغيانغ. ي 
�ن أطفالهــم  مــن   001

ينحــدر هــؤلء الأشــخاص جميعــاً مــن عرق 

ســلم  ــن بالإ ــة تدي يغــور، وهــي أكــ�ب عرقي الإ

ي إقليــم شــينغيانغ ولهــا صــلت منــذ القــدم 
�ن

؛ اللغــة والديانــة. كيــا بســبب عامــلي ب�ت

ارتحــل الآلف إىل تركيــا بغــرض الدراســة 

ــة  ــن الرقاب ــرار م ــارب أو حــ�ت الف ــارة الأق وزي

ن  ي الصــ�ي
الصارمــة عــل معــّدل المواليــد �ن

، بيــد أنّهــم باتــوا  ي
وتصاعــد القمــع الديــ�ن

ن منــذ أعــوام عــل خلفيــة بــدء احتجــاز  عالقــ�ي

يغور، وأشــخاص  ن لمئــات الآلف مــن الإ الصــ�ي

مــن أقليــات أخــرى داخــل مخيمــات ضخمــة.

يغــور  وتزعــم الســلطات الصينيــة أّن الإ

يتلّقــون التأهيــل داخــل »مراكــز للتدريــب 

ي 
« بهــدف مكافحــة التطــرّف الديــ�ن ي

المهــ�ن



يــن  العنيــف. إّل أّن الأدلــة تكشــف أّن الكث�ي

تعرّضــوا للعتقــال فقــط بســبب التعبــ�ي عــن 

هويّتهــم الدينيــة -عــن طريــق الصــلة أو 

ــرأس- أو حــ�ت وجــود صــلت  ــداء غطــاء ال ارت

ــع دول  ــلزم م ــن ال ــق م ــكل أعم ــة بش خارجي

ــا. ــل تركي مث

العودة مستحيلة
ــودة  ــألة الع ي مس

ــ�ن ــور، تع يغ ــبة للإ بالنس

العتقــال الحتمــي. انقطــع التواصــل الهاتفــي: 

ي الخــارج 
فقــد أصبحــت مهاتفــة الأقــارب �ن

ــر  ــن المخاط ــّم م ــدر ج ــة بق ــة محفوف عملي

ي 
�ن يعيشــون  لمــن  بالنســبة  الأيــام  هــذه 

شــينغيانغ.

ي شــينغيانغ، يعــرب 
بعــد اعتقــال زوجتــه �ن

أحــد الآبــاء عــن تخّوفــه مــن انتقــال ابنــه 

البالــغ مــن العمــر ثمانيــة أعــوام ليكــون تحــت 

الأب:  ويضيــف  الصينيــة.  الدولــة  تــرّصف 

»أعتقــد أنّهــم اقتيــدوا إىل أحــد مخيمــات 

تعليــم الأطفــال«.

 » سي ي  �ب ي  »�ب لـــ  حديــث  تقريــر  ويســّلط 

الضــوء عــل مــا يحــدث مــع هــؤلء الأطفــال 

آخريــن. وآلف 

، أدريــان زينــس،  ي
يعــد الباحــث الألمــا�ن

ي مجالــه، وقــد عكــف عــل 
ن �ن أحــد المعروفــ�ي

معرفــة إىل أي مــدى وصلــت مســألة مخيمــات 

ي شــينغيانغ. 
ن �ن العتقــال الجماعيــة للبالغــ�ي

وتكشــف تقاريــر زينــس، المســتندة إىل وثائــق 

رســمية متاحــة للعامــة، عن مــدى التوّســع غ�ي 

ــن المــدارس  ــوع م ــاء هــذا الن ي بن
المســبوق �ن

ــة  قليــم. فقــد ازداد حجــم هــذه النوعي ي الإ
�ن

ــا  ــدة، كم ــرف جدي ــت غ ــآت، وبُني ــن المنش م

ــز  ــذه المراك ــتيعابية له ــة الس ــت الطاق ارتفع

ة. بصــورة كبــ�ي

ي هــذا 
ــاه �ن عي النتب ــاك أمــر آخــر يســ�ت هن

الصــدد؛ أل وهــو ارتقــاء الدولــة الصينيــة 

ــة  ــة طيل ــة الكامل بقدراتهــا عــل تقديــم الرعاي

ي الوقــت 
الوقــت لعــدد كبــ�ي مــن الأطفــال، �ن

الــذي تشــّيد فيــه مراكــز احتجــاز أيضــاً. ويبدو 

ء يســتهدف عــل وجــه التحديــد  ي
أّن كل سش

ــة. ــات العرقي ــس المجموع نف

ــاىلي  ــدد الإجم ــز الع ــام 7102، قف ــلل ع فخ

ي ريــاض الأطفــال بنصف 
ن �ن للأطفــال المُســّجل�ي

يغــور وأقليــات  ي شــينغيانغ، ويمّثــل الإ
مليــون �ن

ســلم مــا نســبته 09٪ مــن  أخــرى تعتنــق الإ

ــة.  ــات الحكومي ــاً للإحصائ ــادة، طبق هــذه الزي

»جرى تعّمد إخفاء بعض الوثائق الحكومية ذات الأهمية 
نت« ن�ت بحيث ل تظهر ضمن نتائج البحث ع�ب شبكة الإ



وكنتيجــة لذلــك، تحــّول مســتوى التســجيل 

ــن  ــينغيانغ م ــة بش ــل المدرس ــا قب ــة م ي مرحل
�ن

ي ليصبــح 
أقــل نســبة مقارنــة بالمتوّســط الوطــ�ن

ن وبفــارق شاســع. الأعــل عــل مســتوى الصــ�ي

ــاراً و002  ــة ملي ــلطات الصيني ــتثمرت الس اس

ن  ــ�ي ــادة تجه ــاء وإع ي بن
ــ�ي �ن ــون دولر أمري ملي

ي الأجــزاء الجنوبيــة مــن 
ريــاض الأطفــال �ن

ي تشــهد 
إقليــم شــينغيانغ، وهــي المناطــق الــ�ت

ض  يغــور. ويفــ�ت اً مــن الإ تركــزاً ســكانياً كبــ�ي

هــذه  أّن  زينــس  وضعــه  الــذي  التحليــل 

ي البنــاء تشــمل كذلــك إضافــة 
النقلــة الهائلــة �ن

ــرف. ــل الغ ة ع ــ�ي ــاحات كب مس

ي أعقــاب التوّســع 
ويبــدو أّن هــذا النشــاط �ن

ي 
قليــم، يــأ�ت ي الإ

ي بنــاء المنشــآت التعليميــة �ن
�ن

اتباعــاً لنفــس الخطــوات فيمــا يتعّلــق باعتقــال 

، ويؤثـّـر بالقطــع كمــا  ي
ن بشــكل عشــوا�أ البالغــ�ي

ــن  ــال المنحدري ــة الأطف هــو واضــح عــل كاف

يغــور والعرقيــات الأخــرى، وبغــض  مــن الإ

ي 
النظــر عمــا إذا كان ذووهــم محتجزيــن �ن

مخيمــات مــن عدمــه.

أعــادت   ، ي
المــا�ن )أبريــل(  نيســان  ي 

و�ن

ــن  ــل م ــي طف ــع ألف ــة توزي ــلطات المحلي الس

ــال.  ــر للأطف ــم آخ ــاورة إىل مخي ــرى المج الق

ات هــذه  ن وترّكــز الدعايــة الحكوميــة عــل ممــ�ي

»الحفــاظ  ي 
�ن تســهم  أنّهــا  بداعــي  المراكــز 

عــل الســتقرار الجتماعــي والســلم. وتقــوم 

المــدارس بــدور أوليــاء الأمــور«، إّل أّن زينــس 

ــك. ــت�ت وراء ذل ــر مس ــبب آخ ــ�ي إىل س يش

ــز  ــر المراك ي »توّف
ــا�ن ــ�ي الألم ــح الخب ويوض

انتهى بهم الحال جميعاً بأحد املخيامت أو السجون



الأقليــات  تشــكيل  عــادة  لإ الأمثــل  طــار  الإ

مســتدامة«. وبصــورة  ثقافيــة  الجتماعيــة 

ــل  ــز تأهي ي مراك
ــدث �ن ــا يح ــرار م ــل غ وع

اتجاهــاً  أّن هنــاك  التقريــر  أخــرى، كشــف 

يغــور  الإ لغــة  اســتخدام  لمنــع  محــّدداً 

المــدارس.  ي 
�ن الأخــرى  المحليــة  واللغــات 

ي المــدارس عقوبــات قاســية 
وتشــمل اللوائــح �ن

ن حــال تحّدثــوا  بحــق الأطفــال وحــ�ت المعّلمــ�ي

داخــل المدرســة بلغــة أخــرى خلفــاً للصينيــة. 

ــد أّن  ــان رســمي يؤّك امــن مــع بي ن ــك بال�ت كل ذل

ــدرّس  ــت ت ــينغيانغ بات ي ش
ــدارس �ن ــع الم جمي

ــة. ــة الصيني اللغ

الدليل الدامغ
«، نفــى تشــو  ي سي ي �ب خــلل محادثــة مــع »�ب

ي وزارة الدعايــة بإقليــم 
غويشــيانغ الموظــف �ن

ي 
شــينغيانغ أن تكــون لــدى الدولــة رغبــة �ن

التكّفــل بهــذا العــدد الكبــ�ي مــن الأطفــال 

ــات  ــة للسياس ــن نتيج ــل والدي ــوا ب ــن بات الذي

ــة. الحكومي

ــراد  ــع أف ــيانغ »إذا كان جمي ــح غويش وأوض

العائلــة قــد ذهبــوا إىل أحــد مراكــز التأهيــل، 

مشــكلة  ي 
تعــا�ن الأ�ة  أّن  ي 

يعــ�ن هــذا  فــإّن 

ــذه  ــل ه ــم أر مث ــخصياً ل ي ش
ــ�ن ة، لكّن ــ�ي خط

الحالــة«.

ي العمــل الــذي قام به 
لكــن الجــزء الأهــم �ن

ي الدليــل الــذي يقطــع الشــك 
زينــس يكمــن �ن

ن فيمــا يخــص أبنــاء المقبــوض عليهــم  باليقــ�ي

ــداد  ــاز وبأع ــز احتج ــلون إىل مراك ــن يرس والذي

ة. كبــ�ي

ُمفّصلــة  اســتمارات  بالفعــل  وهنــاك 

لتســجيل  المحليــة  الســلطات  تســتخدمها 

موقــف الأطفــال الذيــن يقبــع ذووهــم بأحــد 

مراكــز إعــادة التأهيــل أو الســجون، بحيــث 

ّ لهــا تقييــم مــا إذا كان الأطفــال بحاجــة  يتســ�ن

لرعايــة مــن جانبهــا أم ل.

وقــد عــ�ش زينــس عــل وثيقــة حكوميــة 

المتاحــة  عانــات  الإ عــن  بإســهاب  تتحــّدث 

»للمجموعــات المحتاجــة« بمــا فيهــا تلــك 

ــز  ــة بمرك ــزوج أو الزوج ــع ال ــث »يقب الأ� حي

ــل«. كمــا أّن التعليمــات الصــادرة  إعــادة تأهي

عــن مدينــة كاشــغر إىل مكاتــب التعليــم تنــّص 

بوضــوح عــل تكليــف هــذه المكاتــب بالتكّفــل 

ي المدارس عقوبات قاسية بحق الأطفال 
»تشمل اللوائح �ف

ف حال تحّدثوا داخل المدرسة بلغة أخرى خلفاً  والمعّلم�ي
للصينية«



ــن يتواجــد آباؤهــم  باحتياجــات الطــلب الذي

ــل. ــكل عاج ــات وبش بالمخيم

ــم  ــز الدع ــدارس »تعزي ــل الم ن ع
ّ ــ�ي ويتع

و«دعــم  التعليمــات،  بحســب   ،» النفــ�ي

الطــلب عــن طريــق التعليــم«، وهــي العبــارة 

ي يُحتجــز بهــا 
ي تتكــّرر بالمخيمــات الــ�ت

الــ�ت

ــور. ــاء الأم أولي

مشكلة اجتماعية
مــن المؤّكــد أّن تأثــ�ي الفصــل الجماعــي 

للأطفــال يُنظــر لــه بوصفــه مشــكلة اجتماعيــة 

مــن  قــدراً  هنــاك  وأّن  مهمــة،  أبعــاد  ذات 

ي ســبيل التعامــل معهــا، رغــم 
الجهــد يُبــذل �ن

حقيقــة أّن الســلطات ل تبــدو مهتمة بالكشــف 

ي هــذا الصــدد.
ــل �ن ــن تفاصي ع

الوثائــق  بعــض  فــإّن  الأرجــح  وعــل 

الحكوميــة ذات الأهميــة جــرى تعّمــد إخفائهــا 

البحــث  نتائــج  ضمــن  تظهــر  ل  بحيــث 

نــت، عــن طريــق إدخــال  ن�ت عــ�ب شــبكة الإ

مصطلــح  مــن  بــدلً  غامضــة  مصطلحــات 

جميع األطفال باملدارس يف شينغيانغ يواجهون »إجراءات عزل شديدة«

يغور يتلّقون التأهيل  »تزعم السلطات الصينية أن الإ
ي بهدف مكافحة التطرّف 

داخل مراكز للتدريب المه�ف
ي العنيف«

الدي�ف



روضة محاطة باألسالك

مخيمــات  بعــض  أّن  إل   .» ي
مهــ�ن »تأهيــل 

ــاط  ــا نق ي محيطه
ــد �ن ــدين يوج ــال الراش اعتق

ــائل  ــلو وس ــده مراس ــذي يّؤك ــر ال ، الأم ن ــ�ي تأم

المحليــة. عــلم  الإ

وتســمح هــذه المراكــز للأطفــال المنحدرين 

ــاة أفضــل«  ــادات حي ــم »ع ــات بتعّل ــن أقلي م

بمــا  مقارنــة  الشــخصية،  النظافــة  وأســس 

ي منازلهــم، عــل حــد زعــم 
كانــوا يتعّلمونــه �ن

ــلطات. الس

ي مناداة 
بعض الأطفال بدأوا �ف

معلماتهم بـ»أمي«

« التواصــل مــع  ي سي ي �ب ن حاولــت »�ب حــ�ي

شــينغيانغ  ي 
�ن التعليــم  مكاتــب  مــن  عــدد 

ي هــذه 
للتحقــق مــن السياســة الحكوميــة �ن

الحــالت، امتنعــت أغلبهــا عــن الــرد. رغــم أّن 

ــل  ــن التفاصي اً م ــا عرضــت جــزءاً يســ�ي بعضه

ــام. ــول النظ ح

ــون  ــدارس »يقيم ــدى الم ــفت إح ــد كش وق

والمــأكل  ل  ن المــ�ن نمنحهــم  بالحضانــات، 

ي 
والملبــس، كمــا أّن رؤســاءنا أمرونــا بــأن نعتــ�ن

ــداً«. ــم جي به

إحباط واستياء
مــا  حيــث  إســطنبول  ي 

�ن القاعــة  داخــل 

ــزال أفــراد الأ� يقّصــون حكاياتهــم، يســود  ي

شــعور باليــأس وكذلــك الســتياء الشــديد. 

آلف  »يتعــرّض  الأمهــات  إحــدى  تقــول 

الأطفــال الأبريــاء للفصــل عــن ذويهــم ونــدىلي 

بشــهاداتنا دائمــاً، لمــاذا يظــل العالــم صامتــاً 

إذا كان عــل درايــة بمــا يحــدث؟«.







يغور.. نزلء معسكرات  مسلمو الإ
إعادة التأهيل الصينية

أّكــدت منظمــة الأمــم المتحــدة؛ أّن ٪01 

 ، ي
تقريبــاً مــن ســكان إقليــم شــينغيانغ الصيــ�ن

ــل،  محتجــزون داخــل معســكرات إعــادة تأهي

نــكار  ن مــن الإ ّ موقــف حكومــة بّكــ�ي بينمــا تغــ�ي

ــر وجودهــم. ي إىل ت�ب

تتناهــى إىل أســماعنا الأقاويــل؛ قصــص هنا 

وهنــاك، عــن أشــخاص اقتيــدوا إىل معســكرات 

ي 
الصيــ�ن قليــم  الإ شــينغيانغ،  ي 

�ن اعتقــال 

؛  ن ــ�ي ــرب الص ي غ
ــع �ن ــراف، الواق ــي الأط ام م�ت

ن  ن الصينيــ�ي ــة المواطنــ�ي ــش غالبي حيــث تعي

ــان،  ي بعــض الأحي
ي البــلد، ويصــل الأمــر، �ن

�ن

ي هــذه 
وي تجربتــه �ن إىل خــروج شــخٍص مــا لــ�ي

المعســكرات، لكــن يبــدو أّن هنــاك عنــرصاً 

ة،  آخــر، ل يدعــو للدهشــة إىل درجــٍة كبــ�ي

ــاكاٍت  ــن انته ــررة ع ــص المتك ي القص
ــل �ن يتمّث

ي 
نســان مــن جانــب النظــام الصيــ�ن لحقــوق الإ

ــة  ــدور بمخّيل ــن ي ــم يك ــا ل ــم، إّل أّن م الحاك

ــا. ته ــاع وت�ي ــو ارتف ــد؛ ه أح

ماكدوغــال،  غــاي  مؤّخــراً،  أّكــدت  فقــد 

ــل  ــاء ع ــة للقض ــة الدولي ــس اللجن ــة رئي نائب

ن العنــرصّي؛ أنّهــا تمتلــك  جميــع أشــكال التميــ�ي

معلومــاٍت موثوقــة حــول اعتقــال مــا ل يقــّل 

ي 
يغــور �ن عــن مليــون فــرد مــن مســلمي الإ

ي شــينغيانغ، وأّن 
مراكــز لمكافحــة التطــرف �ن

ــن  ن آخَري ــ�ي ــرات تشــ�ي إىل إرســال مليون التقدي

تأهيــل. وقــد  إعــادة  إىل معســكرات  قــ�اً 

ــ�ي  ــرس الأمري ــان الكونغ ــدى لج ــت إح وصف

ي البلــد 
، مــا يــدور �ن ي

المهتمــة بالشــأن الصيــ�ن

الآســيوي بأنّــه: »أضخــم اعتقــال جماعــي 

«، رغــم أنّــه مــن  ي الوقــت الحــاىلي
لعــرق مــا �ن

ي سياساٍت تستهدف محو 
يغور تصعيداً تدريجياً �ف »جابه الإ

هويتهم ل سيما من حيث حقوقهم اللغوية وحريتهم الدينية 
طيلة عقود«

جم المرصي: علي نوار الكاتب والم�ت



غــ�ي المعلــوم إىل أّي مــدى وصلــت هــذه 

مليــون   11 هنــاك  أّن  إىل  ونظــراً  الظاهــرة، 

ي 
�ن يغــور  الإ عرقيــة  مــن  تقريبــاً  شــخص 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــد منظم ــينغيانغ؛ تعتق ش

ــل،  ــاء هــذا العــرق، عــل الأق ــن أبن أّن 01٪ م

ي هــذه المراكــز.
يقبعــون �ن

ــم  ــمياً باس ــكرات رس ــذه المعس ــرف ه تُع

ويقــول  المرّكــز،  التعليــم  تحويــل  مراكــز 

الأكاديمــي أدريــان زنــز، وهــو أحــد مــن درســوا 

ن ألغــت  هــذه الظاهــرة بتعّمــق: إّن الصــ�ي

ي جميــع أنحــاء البــلد 
نظــام إعــادة التأهيــل �ن

عــام 3102، لكــن يبــدو أنّهــا أعــادت العمــل به 

لقطــاٍع واحــد مــن شــعبها؛ هــم المســلمون.

ورغــم أّن المبــادرة تعــود إىل عــام 4002؛ 

ن أعلنــت الحكومــة الصينيــة حربــاً شــعبية  حــ�ي

ي 
رهــاب، إّل أّن المنحــ�ن تصاعــد �ن عــل الإ

إقليــم  شــهد  أن  بعــد   ،6102 عــام  أواخــر 

ن 
ّ ن كوانغــوو؛ الــذي ُعــ�ي شــينغيانغ وصــول شــ�ي

ي 
ي �ن

ــ�ن ــيوعي الصي ــزب الش ــداً للح ــاً جدي زعيم

المنطقــة، وكان قبلهــا مســؤولً عــن إخمــاد 

ي إقليــم التبــت، وفــوق كّل 
حركــة النشــقاق �ن

ن أّن إقليــم شــينغيانغ يتمّتــع  ذلــك؛ تــرى بكــ�ي

ة؛ حيــث إّن مســاحته  اتيجية كبــ�ي بأهميــة إســ�ت

تعــادل نصــف مســاحة الهنــد، فضــلً عــن 

ي دول، ليشــّكل 
ــا�ن ــع ثم ي الحــدود م

اكه �ن اشــ�ت

ي مبــادرة »حــزاٌم واحــد 
بذلــك محــوراً رئيســاً �ن

ــ�ن  وٌع ضخــم للب ــٌق واحــد«، وهــو مــ�ش طري

صور ماو ولينني وماركس يف متجر قديم يف كاشغر )رويرتز(



ــر  ن التجــارة وتصدي التحتيــة، يســتهدف تحفــ�ي

الســلع الصينيــة إىل جميــع أنحــاء العالــم، 

ــن  ــات م ــ�ب احتياط ــّم أك ــه يض ــن أنّ ــلً ع فض

ــلد. ي الب
ــم �ن ــي والفح ــاز الطبيع الغ

لكــّن إقليــم شــينغيانغ أيضــاً أحــد المناطق 

؛ فقــد  ن شــديدة المــراس عــل مســتوى الصــ�ي

ة  ن ــ�ي ــٍة وج ــد مرحل ــام 9491، بع ــه، ع ــّم ضّم ت

كان خللهــا دولــة مســتقلة، ُعرفــت باســم 

قيــة، وأثنــاء هــذه  جمهوريــة تركســتان ال�ش

ة كان الصينيــون »الهــان«، العــرق الــذي  الفــ�ت

، بالــكاد يقــّدرون  ن يشــّكل أغلــب ســّكان الصــ�ي

لكــن  قليــم،  الإ ي 
قاطــ�ن إجمــاىلي  مــن  بـــ٪5 

اليــوم، وبعــد عقــود مــن الهندســة الســّكانية 

ــت  ب ــة، اق�ت ــرة الداخلي ــل الهج ــجيع ع والتش

ــن النصــف. ــان م ــاء اله نســبة أبن

ــاولت  ن ومح ــ�ي ــن التمي ــور م يغ ــكو الإ ويش

ي 
ــ�ت ــة، وال ــة والديني ــم العرقي ــس هويّته طم

. ن ــلم�ي ــش المس ــا إىل تهمي ــكٍل م ــؤّدي بش ت

سياسات استيعاب
مــع كّل هــذه العوامــل، ليــس مســتغرباً أن 

ــاً  ــ�ش اضطراب ــم الأك قلي ــينغيانغ، الإ ــح ش يصب

ــه  ــٍل أعّدت ــق تحلي ــلد؛ فوف ــتوى الب ــل مس ع

مجموعــة تشــاينا هيومــن رايتــس ديفينــدرز 

الحكومــة  بيانــات  إىل  واســتناداً  الناشــطة، 

الصينيــة نفســها؛ فقــد جــرت 12٪ مــن إجمــاىلي 

ي 
�ن عــام 7102   ، ن المجرمــ�ي توقيــف  عمليــات 

شــينغيانغ، رغــم أّن عــدد ســّكانه ل يمّثــل 

ــا  ــلد، كم ــّكان الب ــداد س ــن تع ــوى 5.1٪ م س

ــرات  ــاِن م ــت ثم ــالت تضاعف ــذه العتق أّن ه

ــذي ســبقه؛ لتقفــز مــن 72  ــة بالعــام ال مقارن

و288  ألــف   722 إىل   ، ن معتقلــ�ي و404  ألفــاً 

معتقــلً.

بيــد أّن الأكــ�ش مدعــاًة للقلــق؛ هــو أّن هــذه 

البيانــات ل تشــمل الأشــخاص الذيــن ُزّج بهــم 

ــة  ــورة موازي ــل بص ي تعم
ــ�ت ــكرات ال ي المعس

�ن

ــب  ي أغل
ــم �ن ــاد، ويت ي المعت

ــا�أ ــام القض للنظ

بشــكٍل  ن  المعتقلــ�ي عــل  القبــض  الحــالت 

ي وتعّســفي، ودون توجيــه أيّــة تهــم 
عشــوا�أ

تحديــد  ول  ذويهــم،  إبــلغ  ودون  إليهــم، 

طــلق �احهــم، يقــول بيــ�ت إيرويــن،  تاريــخ لإ

يغــور،  المتحــّدث باســم المؤتمــر العالمــي للإ

ي المنفــى، ومقرّها 
يغور �ن وهــي أبــرز منظمــة للإ

مدينــة ميونــخ الألمانيــة: »تواصلنــا مــع عــدد 

مــن الأشــخاص الذين دخلــوا المعســكرات، إّل 

ــة إيضاحــات، حــ�ت اللحظــة،  أنّــه ل توجــد أيّ

ة«،  ــ�ي ــداد كب يغــور بأع ــن الإ ــراج ع ف بشــأن الإ

ــلًة  ــة سلس ــة الصيني ــت الحكوم ــاً: »تبّن مضيف

يغــور، كسياســٍة  مــن السياســات ضــّد هويــة الإ

اســتيعابية، وهــذا عــل الأرجــح هــو الغــرض 

ي ترصيحــات أدىل 
مــن إنشــاء هــذه المراكــز«، �ن

ســبانية. ــة »الكونفدنســيال« الإ ــا لصحيف به

ــون  ــراٍد يوضع ــول أف ــهادات ح ــدور الش ت

ون عــل ترديــد  ي ظــروٍف بائســة؛ حيــث يجــ�ب
�ن



ؤ  ّ ــ�ب ــيوعي، والت ــزب الش ــد الح ــعارات تمجي ش

مشــاهدة  وكذلــك  ســلمي،  الإ الديــن  مــن 

ــد  ــلي لســاعات، ويؤّك أفــلم ذات هــدف تأهي

المســؤول عــن منظمــة العفــو الدوليــة لمنطقة 

: »الحكومــة الصينيــة  ن آســيا، نيكــولس بيكيلــ�ي

تنّفــذ عمليــة غســيل مــّخ مكّثفــة، تتّطلــب 

اعتقــال مئــات الآلف مــن الأشــخاص، بصــورة 

، بغيــة  ي
تعّســفية، وخــارج أّي نطــاق قانــو�ن

ــز، عــل أمــل  ٍ ســياسي مرّك
ن إخضاعهــم لتلقــ�ي

أن يحّولهــم إىل أشــخاص أكــ�ش ولًء وانصياعاً«.

هــذه  تجــاه  ي 
الصيــ�ن الفعــل  رّد  أمــا 

الّدعــاءات، فقــد تبايــن بمــرور الوقــت؛ بــدءاً 

ــور أوىل  ــع ظه ــز م ــذه المراك ــود ه ــكار وج بإن

ات جزئيــة  التقاريــر، وصــولً إىل إعطــاء تفســ�ي

مؤّكــدة؛ بــأّن المعســكرات تدخــل ضمــن إطــار 

ن  ــ�ي ــم المتطرّف ــة جرائ ــة لمكافح ــة خاص »حمل

«، مــع نفــي حــدوث انتهــاكات  ن رهابيــ�ي والإ

ــا. ــان بداخله نس ــوق الإ لحق

وزارة  وّجهــت  الآخــر؛  الجانــب  عــل 

الخارجيــة الصينيــة انتقاداتهــا لقــوًى مناهضــة 

ن لديهــا دوافــع غــ�ي معلنــة، فيمــا  للصــ�ي

ي تصــدر 
ذكــرت صحيفــة »غلوبــال تايمــز«، الــ�ت

ــة  ــن الحكوم ــة م ب ــة، والمقرَّ ي ن نجل�ي ــة الإ باللغ

ي ســاهمت 
الصينيــة؛ أّن هــذه الحملــة هــي ال�ت

ي الحيلولــة دون تحــّول شــينغيانغ إىل ســوريا 
�ن

ــة. ــا صيني أو ليبي

دورية للرشطة الصينية أمام الجامع الكبري يف كاشغر )رويرتز(



ي حزيــران 
ــادرة �ن ــة ص ــة أكاديمي لكــّن وثيق

الحــزب  مدرســة  عــن   ، ي
المــا�ن )يونيــو( 

نتائــج  تضّمنــت  شــينجيانغ،  ي 
�ن الشــيوعي 

ي هــذه 
ن �ن ن ســابق�ي التحقيقــات مــع معتقلــ�ي

ــم  ــة ل ي البداي
ــه �ن المعســكرات، أشــارت إىل أنّ

ــتفتاء  ي الس
ن �ن ــارك�ي ــب الـــ885 المش ــن أغل يك

أو  إليهــم،  الموّجهــة  بالُتهــم  علــم  عــل 

ي مركز إعــادة التأهيل، 
الســبب وراء إيداعهــم �ن

وعندمــا حــان وقــت إطــلق �احهــم، كشــف 

8.89٪ منهــم أنّهــم اســتوعبوا أخطاءهــم، 

تــه وكالــة أنبــاء »أسوشــيتد  وفــق مقــال ن�ش

اً  ّ ت هذه النســبة مــؤ�ش بريــس«، بالّطبــع اعتــ�ب

ن  ــ�ي ــت بك ــة دفع ــادرة، لدرج ــاح المب ــل نج ع

ــاء  ــاءات لبن كات إنش ــل �ش ــود ع ــرح عق إىل ط

ــدة. ــز جدي مراك

رهاب وصمة الإ
(؛  ي أعقــاب هجمــات 11 أيلــول )ســبتم�ب

�ن

ي اســتقّلت 
ن مــن أوائــل الــدول الــ�ت كانــت الصــ�ي

ــا  ي أعلنته
ــ�ت رهــاب، ال ــة الحــرب عــل الإ حافل

جــورج  الأســبق  الأمريــ�ي  الرئيــس  إدارة 

ســلمية  ــدًة أّن الحــركات الإ ــوش، مؤّك ــو ب دبلي

ــة  قي ــتان ال�ش ــة تركس ــا حرك ــة، وأبرزه المحلي

ســلمية، كانــت عــل صلــة بتنظيــم القاعــدة  الإ

ن الظــروف لتشــديد  ، واســتغّلت بكــ�ي ي رهــا�ب الإ

ــينغيانغ. ــم ش ي إقلي
ــع �ن ــّدة القم ح

ومــع حلــول عــام 9002؛ وبعد إعــدام بعض 

ي 
ــور �ن يغ ــة الإ ــن عرقي ــن م ــال المهاجري العم

، خــرج أبنــاء  ن مدينــة شــاوغوان، جنــوب الصــ�ي

، عاصمــة  ي
هــذه العرقيــة إىل شــوارع أورومتــ�ش

إقليــم شــينغيانغ، وحدثــت أعمــال شــغب 

أســفرت عــن مــرصع 791 شــخصاً، وإصابــة 

ن آخريــن عــل الأقــل. ألفــ�ي

ي نقطــة التحــّول؛ 
كانــت ثــورة أورومتــ�ش

المنطقــة  أصبحــت   ، ن الحــ�ي ذلــك  فمنــذ 

م�حــاً لعمليــاٍت عســكرية مســتمرة، وتــّم 

ــة  ــرت تجرب ــث ج ــة؛ حي ــات مراقب ــال آلي إدخ

مبــادرات عديــدة تتعّلــق بالأمــن والســيطرة 

ي 
ن عــل اســتحداثها �ن الجتماعيــة، دأبــت الصــ�ي

الأعــوام المنرصمــة.

ويقــول إيرويــن: »مــا لــم يــرد ذكــره، إىل حدٍّ 

ي التقاريــر؛ هــو أّن المعســكرات جــاءت 
مــا، �ن

ن والقمــع  نتيجــة أعــواٍم طــوال مــن التميــ�ي

يغــور،  ــرق الإ ــن ع المنهجــي بحــق الســّكان م

ــتوى  ــل المس ــش ع ــون للتهمي ــن يتعرّض الذي

يغور ليسوا وحدهم ضحايا السياسات الصينية؛ فهناك  »الإ
مجتمعات مسلمة أخرى تتعرّض للممارسات نفسها مثل 

الأورالمان«



ــاك  ــل أن يســتطرد: »هن «، قب التاريخــي حــ�ت

يغــور جابهــوا  حاجــة ماّســة إىل التذكــ�ي بــأّن الإ

تســتهدف  سياســاٍت  ي 
�ن تدريجيــاً  تصعيــداً 

محــو هويتهــم، ل ســيما مــن حيــث حقوقهــم 

ــة عقــود«. ــة طيل ــة وحريتهــم الديني اللغوي

ي 
ي تــّم تطبيقهــا �ن

ن الإجــراءات الــ�ت ومــن بــ�ي

ــور  يغ ــة الإ ــر لغ ي حظ
ــأ�ت ة، ي ــ�ي ــوام الأخ الأع

ومصــادرة  المناطــق،  ببعــض  المــدارس  ي 
�ن

ــدم  ــرآن، وه ــا الق ــا فيه ــة، بم ــب الديني الكت

ــاجد  ــن المس ــاً م ــة، 07٪ تقريب ي الديني
ــا�ن المب

التاريخيــة  العاصمــة  قاشــغر،  ي 
�ن القديمــة 

ــ�ب  ــع أذان الصــلة ع ــم شــينجيانغ، ومن قلي لإ

ــم  ــق، وتجري ــّدة مناط ي ع
ــوت �ن ات الص ــ�ب مك

الأماكــن  ي 
�ن لوجوههــّن  النســاء  تغطيــة 

ــة  ــدم إطال ــال؛ ع ــبة إىل الرج ــة، وبالنس العام

الّلحــى، بشــكل أطــول مــن المعتــاد، وإفطــار 

الأطفــال  وارتيــاد  رمضــان،  ي 
�ن ن  الموظفــ�ي

ة  للمســاجد، ونتيجــة كّل ذلــك، تصاعــدت وتــ�ي

ات  ة؛ حيــث وقعــت عــ�ش العنــف بصــورة كبــ�ي

الهجمــات ضــّد قــوات الأمــن، وتعــرّض عــدد 

أنحــاء  جميــع  ي 
�ن للطعــن  ن  المواطنــ�ي مــن 

ــور. يغ ــرق الإ ــن ع ــراد م ــد أف ــل ي ن ع ــ�ي الص

ــرّف  ــة التط ــلطات الصيني ــّدت الس ــذا؛ ع ل

ــبة  ــدات بالنس ــر التهدي ــد أخط ــلمي أح س الإ

ي الواقــع، 
يغــور، �ن إىل أمــن البــلد، إّل أّن الإ

ليســوا وحدهــم ضحايــا هــذه السياســات؛ 

فهنــاك مجتمعــات مســلمة أخــرى تتعــرّض 

ــان، وهــم  ــل الأورالم للممارســات نفســها، مث

ــة،  ــون المنحــدرون مــن أصــول كازاخي الصيني

الذيــن يرَســلون إىل المعســكرات أيضــاً، الأمــر 

ــر العلقــات مــع كازاخســتان. ــذي أّدى لتوتّ ال

ن مــن  بالمثــل؛ يتخــّوف الكثــ�ي مــن المراقبــ�ي

ي شــينجيانغ 
أن تمتــّد السياســات المّتبعــة �ن

إىل أقاليــم أخــرى يســكنها مســلمون؛ مثــل 

ــو. ــيا وقانس ــق نينجش مناط

ي أمــام لجنــٍة 
مــن جانبــه، رّصح وفــٌد صيــ�ن

المتحــدة  للأمــم  تابعــة  نســان  الإ لحقــوق 

مؤخــراً: »ل تربــط الحكومــة الصينيــة عــل 

رهــاب وأيّــة مجموعــة عرقيــة  ن الإ طــلق بــ�ي الإ

أو ديــن«، لكــن الوفــد أضــاف أيضــاً: »أمــا 

 ، ي
الديــ�ن بالتطــرّف  ُخدعــوا  الذيــن  هــؤلء 

فســتقّدم لهــم المســاعدة عــن طريــق إعــادة 

 ّ ن ن ل تهــ�ت ن والتأهيــل«، ويبــدو أّن بكــ�ي التوطــ�ي

ــدد. ــذا الص ي ه
ــراك �ن ــراء الح ج

* تحقيــق عــن تعامــل الســلطات الصينيــة مــع مســلمي إقليــم شــينغيانغ ومعســكرات االعتقــال، أعــّده الصحفــي اإلســباين دانييــل 

إيريــاريت، ونــر يف املوقــع اإللكــروين لصحيفــة »الكونفدنســيال« الرقميــة اإلســبانية





يغور من شوارع  لماذا يختفي الإ
إسطنبول؟

ــة  ي منطق
ــهوٍر، �ن ــوريٍّ مش ــٍم أويغ ي مطع

�ن

ي إســطنبول، يُقــّدم 
ن بورنــو الّصاخبــة، �ن زيتــ�ي

ــاً  ، أطباق ي
ــ�ش ــن أورومت ــم، وهــو شــاّب م كري

وأرز  اّللغمــان«  و«نودلــز  بالكبــاب  ممتلئــًة 

ي خزانــة بيــت 
البيــلف، ويُشــ�ي إىل لفتــٍة �ن

عليهــا،  مكتــوٌب  هــذا،  الّتقليــدّي  الّنودلــز 

»ممنــوع  كّيــة:  ّ وال�ت يّــة  ن نجل�ي والإ بالّصينّيــة 

أصحــاب  لقــد وضــع   ،» ن الصينّيــ�ي دخــول 

العديــد  دخــل  أن  بعــد  اّللفتــة  المتاجــر 

ن بشــكٍل متكــرٍر  مــن الأشــخاص المجهولــ�ي

لمراقبتهــم والتقــاط صــوٍر لهــم وتخويفهــم.

ــا،  ــاء هن ي الختف
ــاس �ن ــتمّر الّن ــول: »يس يق

خاء«. ــ�ت ــا الس ــذا ل يمكنن ول

الآن، عــل بعــد آلف الأميــال مــن المراقبــة 

العتقــال  معســكرات  ومئــات  الخانقــة 

أكــ�ب  يحــاول   ، ن الّصــ�ي غــرب  ي 
�ن الوحشــّية 

العالــم  ي 
�ن الّشــتات  ي 

�ن يغــور  للإ مجتمــع 

ة مــن الوطــن  إعــادة تصــّور قطعــة صغــ�ي

ــاء  ــة »إضف ــت حمل ــد دفع ــطنبول، وق ي إس
�ن

ي مقاطعــة شــينغ 
« الحثيثــة �ن ّ ي

الّطابــع الّصيــ�ن

يــن إىل البحــث عــن مــلٍذ هنــا بعــد  يانــغ كث�ي

ــدى  ــزال ل ــا ي ــن م ــة، لك ــن المنطق ــم م فراره

معظمهــم أفــراد مــن عائلتهــم وأصدقائهــم 

ي الوطــن.
�ن

ــغ دون  ــّر مــن شــينغ يان ــم قــد ف وكان كري

عائلتــه قبــل أربعــة أعــوام، ولــم يتمّكــن مــن 

، مّمــا  ن التّصــال بأقاربــه منــذ ذلــك الحــ�ي

ــأن  ــتمٍر بش ــكٍل مس ــق بش ــعر بالقل ــه يش جعل

ــا يحــدث لهــم. م

يغور لمّدة سبعة  ًة لحقوق الإ »لقد تّم اعتبار تركيا نص�ي
ي المجتمع بدؤوا يشعرون أّن أيّامهم هنا 

ين �ف عقود، لكّن كث�ي
قد باتت معدودة«

ي
جم المرصي: محمد الدخاخ�ن الكاتب والم�ت



ي إســطنبول 
اليــوم، تســتضيف ثلثة أحياء �ن

يغــور، وهنــا،  يــن مــن ســّكان تركيــا الإ كث�ي

قّيــة الّزرقــاء  ّ تُعــرض أعــلم تركســتان ال�ش

( علنيــًة  ن ي الّصــ�ي
)رمــز الســتقلل المحظــور �ن

ــاً،  ــرء، أيض ــن للم ــر، ويمك ــات المتاج ي خزان
�ن

ن نــان  العثــور عــل الّنودلــز الأصلّيــة وخــ�ب

الّطــازج، وتســّوق الملبــس الّتقليديـّـة، وقــراءة 

ي المكتبــات.
يغــوري �ن الأدب الإ

ي هــذا المجتمــع 
ي نهايــة كّل أســبوع، �ن

و�ن

مــن  اً  كبــ�ي عــدداً  يضــّم  الــذي  المتّنــوع، 

ــاً الرجــال  مهاجــري آســيا الوســطى، نــرى غالب

الّطويلــة  الّلحــى  ذوي   ، ن المســّن�ي يغــور  الإ

و«الدوبــا« الّتقليديّــة )أغطيــة للــّرأس(، وهــم 

يشــّقون طريقهــم إىل مســجد أولــو لأداء صلة 

ن  بــ�ي الّصــلة  مســبحة  ن  محّركــ�ي الجمعــة، 

أصابعهــم، وهــؤلء المحظوظــون بمــا يكفــي 

ــون بشــّدٍة الّتمّســك  ــا يحاول للوصــول إىل تركي

ي شــينغ 
ي ضاعــت �ن

بالّتقاليــد القديمــة اّلــ�ت

يانــغ، حيــث تــّم حظــر هــذه الممارســات 

والرّمــوز الّثقافّيــة.

 ،7102 عــام  منــذ  ايــٍد،  ن م�ت نحــٍو  وعــل 

اتّخــذت الّســلطات الّصينّيــة إجــراءات صفيقــة 

ــم،  ــة إىل حظــر ثقافته يغــور؛ فإضاف ضــّد الإ

تــّم اعتبــار أنشــطتهم الّدينّيــة »غــ�ي قانونّيــة« 

ــّم إرســال  رهــاب، وت تحــت ســتار مكافحــة الإ

مجموعــات منهــم إىل معســكرات العتقــال 

تعّدهــا  بعــد محاكمــاٍت صوريّــٍة لأنشــطٍة 

ــة«. ــاٍض »متطرّف ــكٍل فضف ــة بش الحكوم

ي روايــاٍت جديــدٍة مــن تحقيــٍق أجرتــه 
و�ن

ي 
�ن  ،» سي ي  �ب ي  »�ب يطانّيــة  ال�ب ذاعــة  الإ هيئــة 

ايــر(، شــارك محتجــزون مــن  أوائــل شــباط )ف�ب

ــال  ــة والعتق ــن المراقب ــم ع ــور قصصه يغ الإ

ــانّية  نس ــة الإ ــزع الّصف ــدّي ون ن العقائ ــ�ي والّتلق

ــف  ــاب، ووص ــب والغتص ــم والّتعذي والّتعقي

عــلم  الإ ووســائل  الّنشــطاء  مــن  العديــد 

ن  يغــور ترّصفــات الّصــ�ي ي شــؤون الإ
اء �ن والخــ�ب

نســانّية،  ي شــينغ يانــغ؛ بأنّهــا جرائــم ضــّد الإ
�ن

الخارجّيــة  وزارة  وقالــت  ثقافّيــة«،  و«إبــادة 

عجــة للغايــة« بســبب  ن إنّهــا »م�ن الأمريكّيــة 

.» ي سي ي �ب تقاريــر »�ب

من كاشغر إىل إسطنبول
ن  ي زيت�ي

عــل طــول أحــد الّشــوارع الرّئيســة �ن

بورنــو، التقيــت فاطمــة، وهــي طالبــة مــن 

يّتهــا جّيــدة، ووجدتهــا منفتحــة  ن كاشــغر، إنجل�ي

للّتحــّدث عندمــا دخلــُت متجــر عائلتهــا، لقــد 

فــرّت هــي ووالدتهــا مــن كاشــغر، عــام 4102.

ون منــذ عقــود، فــرّت  وكمــا فعــل كثــ�ي

ي كانــت خيــاراً 
عائلــة فاطمــة إىل تركيــا، اّلــ�ت

جّذابــاً لمــا تمّثلــه مــن مــلٍذ طويــل الأمــد 

يغــور، وتــدرس فاطمــة الآن اّللغــة  ي الإ لمنفــ�ي

ي جامعــة محّلّيــة، وتديــر أّمهــا 
يّــة �ن ن نجل�ي الإ

ي قلــب المنطقــة، تبيــع فيــه الملبــس 
متجــراً �ن

ــع  ــن البضائ ــا م ه ــة، وغ�ي ــة الّتقليديّ يغوريّ الإ

ــور. يغ ــن الإ ــا م ه لغ�ي



ي الوطــن، مــن المســتحيل العثور 
تقــول: »�ن

ــر  ــن الخط ــتلزمات الآن، وم ــذه المس ــل ه ع

ي كاشــغر، نديــر هــذا المتجــر 
ّ امتلكهــا �ن حــ�ت

للحفــاظ عــل تراثنــا حّيــاً، وهــو  أيضــاً مســاحة 

ي مجتمعنــا ليأتــوا ويشــعروا بالأمــان 
للآخريــن �ن

تفتقــد  مــا  وبقــدر  وطنهــم«،  ي 
�ن وبأنّهــم 

يغوريّــة، فهــي  كاشــغر، »مهــد الّثقافــة« الإ

ــا لــن تعــود عــل الأرجــح قــّط. تعلــم أنّه

لقــد تــّم تدمــ�ي جــزء كبــ�ي مــن مدينــة 

وع  ــق عليــه مــ�ش ي مــا أَطَل
كاشــغر القديمــة، �ن

ن  نســان »حملــة الّصــ�ي يغــور لحقــوق الإ الإ

للقضــاء عــل الجوانــب الملموســة لثقافــة 

ــا  ــَة بأنّه وع المدين ــ�ش ــف الم ــور«، ويص يغ الإ

عــل »الخطــوط الأمامّيــة لحملــة المراقبــة 

القــرن  ي 
�ن تقنّيــًة  والأعــل  عدوانّيــًة  الأشــّد 

وع  لمــ�ش و«الهــدف  يــن«،  والع�ش الحــادي 

وشــامٍل  واســٍع   » ٍّ ي
»تحديــ�ش إعمــاٍر  إعــادة 

وضــّد الّتاريــخ«، واّلــذي تقــول المجموعــة 

ــغر  ــة كاش ــل أهمّي ــاء ع ــعى إىل القض ــه يس إنّ

الهائلــة. والّتاريخّيــة  الّثقافّيــة 

الّتوصيفــات  تلــك  مــع  فاطمــة  تّتفــق 

ــا يحــدث  ــرة، أيضــاً، مّم ــا متوتّ ــا، لكّنه لوطنه

ي 
�ن ون  كثــ�ي ويشــعر  إســطنبول،  ي 

�ن أمامهــا 

ايــٍد بأنّهــم تحــت  ن يغــور بشــكٍل م�ت مجتمــع الإ

ــّوف  ــن الخ ــٍة م ــن حال ــون م ب ــد، ويق�ت الّتهدي

ي 
حيــل اّلــ�ت ّ الفائــق، بســبب أخبــار عملّيــات ال�ت

ــم. ــن حوله ــدث م تح

الّثقــة  انعــدام  »مســتوى  إّن  تقــول: 

ايــد مــع اســتمرار اعتقــال  ن داخــل المجتمــع ي�ت

نعرفهــم«. أشــخاص 

ــة  ــإّن فاطم ــع؛ ف ــذا الوض ــن ه ــم م بالرّغ

واثقــة مــن أنّهــا ســتحصل قريبــاً عل الجنســّية 

كّيــة، مّمــا يمنحهــا شــعوراً بالأمــان والحّريّة  ّ ال�ت

ي التحــّدث علنيــة.
�ن

وتضيــف: »مــا يحــدث هنــا لــه عواقــب 

ي الوطــن أيضــاً«.
عــل مــن هــم �ن

ــاً؛  ــان زائف ــعور بالأم ــذا الّش ــون ه ــد يك ق

ن  ّ مــن الحامل�ي حيــث تــّم تســليم أويغــور حــ�ت

ي 
لجــوازات ســفٍر تركّيــٍة، وانتهــى بهــم الأمــر �ن

المعســكرات.

لأنّهــا  بأنّهــا محظوظــة؛  فاطمــة  تشــعر 

تمّكنــت مــن مغــادرة البــلد مــع والدتهــا، لكــن 

والدهــا مــا يــزال هنــاك، والّتفــاؤل الّنــادر 

ٍ مــن  ي كثــ�ي
ي أجــواٍء متوتـّـرٍة �ن

الــذي تنضــح بــه �ن

الأحيــان يرجــع إىل أنّهــا تأمــل أّل تضّطــر هــي 

وعائلتهــا إىل الفــرار مــن »الوطن« مجــّدداً، وأن 

ــٍر  ــق تقري ــا، ووف ي تركي
ــاء �ن ــم بالبق ــمح له يُس

تــه صحيفــة »فاينانشــيال تايمــز«؛ فقــد  ن�ش

ات  ــون عــل عــ�ش ضغــط المســؤولون الصينّي

ي الخــارج للعــودة فــوراً عــن طريــق 
يغــور �ن الإ

ــم. ــاز والديه احتج



اختفــى شــخص  قليلــة،  أســابيع  وقبــل 

. ــّلي ــٍر مح ي متج
ــل �ن ــة كان يعم ــه فاطم تعرف

تقــول: »هــذا يحــدث كّل يوم، كّل أســبوع، 

ن بورنــو وفاتــح وســيفاكوي. لقــد  ي زيتــ�ي
هنــا، �ن

رحــل والــد أحدهــم الآن«.

يغوريّة المكتبات: حماية الّلغة الإ
ضافــة إىل مواصلــة الّســجن والّتعذيــب،  بالإ

ــراءات  ــغ إج ــينغ يان ي ش
ــلطات �ن ــذت الّس اتّخ

ــم:  ــور وهويّته يغ ــة الإ ــ�ي ثقاف ــة لتدم �يع

عــل  والقضــاء  الّدينّيــة،  المواقــع  تدمــ�ي 

ي المــدارس، وحظــر 
يغوريـّـة �ن تعليــم اّللغــة الإ

العتقــالت  واســتهدفت  يغــورّي،  الإ الأدب 

الأطيــاف:  كاّفــة  مــن  مفّكريــن  الجماعّيــة 

أكاديمّيــون وكّتــاب وموســيقّيون وشــعراء.

ــات«،  ــاكان إيغــور ن�ي ــة »تاكليم ي مكتب
و�ن

بلــدٍة  مــن  باهتيــار، وهــو  إرشــات  ي 
يقــ�ن

ٍة بالقــرب مــن الحــدود الكازاخســتانّية،  صغــ�ي

ي رقمنــة مجّلــدات أقــدم مــن الكتــب 
أيّامــه �ن

ــه  ــرك بلدت ــرون مشــهورون، لقــد ت أّلفهــا مفّك

ي مرص؛ 
ي جامعــة الأزهــر �ن

عــام 7102 للّدراســة �ن

ي الخــارج، 
يغــور �ن حيــث درس العديــد مــن الإ

ــه  ــار بأنّ ي باهتي
�ن ــ�ب ــا. وأخ ــل إىل تركي ــّم انتق ث

. ن ــذ عامــ�ي ــه من لــم يّتصــل بأ�ت

ومــن خــلل الكتب، يشــعر بالرتبــاط بوطنه 

ــلث  ــن ث ــدًة م ــا واح ــلذاً، وباعتباره ــد م ويج

ي المدينة، تُعــّد »تاكليماكان 
يغــور �ن مكتبــات للإ

ي 
يغــور �ن إيغــور ن�يــات« أقــدم دار نــ�ش للإ

تركيــا، وتضــّم أكــ�ش مــن 0003 عنــوان، وحيــازة 

ــا يُعاَقــب عليهــا بالّســجن  الكتــب المباعــة هن

ي 
ــة« �ن ــض ســلطة الّدول ــة »تقوي ــوام بتهم لأع

. ن الّصــ�ي

ي تُديرهــا 
ــ�ت ــات ال ي المكتب

ــغ، �ن ي شــينغ يان
�ن

الّدولــة، بــدأ الحظــر المفــروض عــل لغــة 

ي إزالــة 
يغــور قبــل ثلثــة أعــوام، وهــذا يعــ�ن الإ

الأدب والكتــب الّدينّيــة والّنصــوص الّتاريخّيــة 

أنحــاء  كاّفــة  ي 
�ن واليــوم،  الرّفــوف.  مــن 

المقاطعــة، يُقــال إّن المكتبــات خاليــة مــن 

الكتــب، إضافــة إىل إغــلق المكتبــات الخاّصة، 

ــد  ــا ق ــح، أّن أصحابه ــل الأرج ، ع ي
ــ�ن ــا يع مّم

ــزوا. احُتج

يانــغ  وأّدت حملــة جْعــل ســّكان شــينغ 

ــن،  ــة«، الماندري ــة الوطنّي ــتخدمون »اللغ يس

ف الرّئيسة للّضغط عىل تركيا والّدول  رات الّص�ي ّ »أحد م�ب
يغور إىل أوطانهم؛ الّدعاء بأّن  عادة الإ سلمّية الأخرى لإ الإ

ي الخارج«
ف �ف يغور أصبحوا متطرّف�ي الطّلب الإ



ــة  يغوريّ ــة الإ ــاء الّلغ ــرصّي إىل إقص ــكٍل ح بش

ــة  ــت إزال ن تّم ــ�ي ي ح
ــدارس، �ن ــن الم ــداً ع بعي

يغوريـّـة مــن العديــد مــن العلمات،  الكتابــة الإ

ن  الّصــ�ي أنحــاء  كاّفــة  ي 
�ن الأقّليــات  وأعربــت 

ــن  ــة ل ــال القادم ــن أّن الأجي ــا م ــن مخاوفه ع

تكــون قــادرة عــل القــراءة أو الكتابــة بلغاتهــا 

الأصلّيــة؛ حيــث يتــّم القضــاء عــل لغــات 

ي 
ــة �ن يغوريّ الأقّليــات، ويّتفــق باعــة الكتــب الإ

ــك. ــل ذل ــطنبول ع إس

ويــج الّصينّية الأوســع  ّ تــّم طرح سياســة ال�ت

للماندريــن قبــل عقــٍد مــن الزّمــن، وكانــت 

مــن  مجموعــة   55 »اســتيعاب«  إىل  تهــدف 

الأقّليــات الّصينيــة، وإىل جانــب شــينغ يانــغ، 

يغوريـّـة  حيــث كان الّطــلب يدرســون ســابقاً الإ

والكازاخســتانّية، كانــت هــذه الّسياســة قاســية 

ــة والّتبــت،  ــا الّداخلّي ي منغولي
بشــكٍل خــاصٍّ �ن

ــة  ــة ذاتّي ــان الكوريّ ــة يانبي ي مقاطع
ــراً �ن ومؤّخ

ــم. الُحك

ــن 000.21  ــرب م ــا يق ــام م ــّم اتّه ــذا، وت ه

ّ وســجنهم بتهمــة »الّتحريــض  ي
مواطــن صيــ�ن

ــّم  ــائع يت ــك ش ــه تكتي ــة«؛ إنّ ــل النفصالّي ع

العرقّيــة  الأقّلّيــات  أفــراد  ضــّد  اســتخدمه 

ي شــينغ 
اّلذيــن يُغضبــون الحكومــة، ل ســيما �ن

ي أعقــاب الحتجاجــات 
يانــغ والّتبــت، وأيضــاً �ن

ي آب 
ي منغوليــا الّداخلّيــة، �ن

ي وقعــت �ن
اّلــ�ت

، هــذا الســتهداف ليــس  ي
)أغســطس( المــا�ن

اتّخذت الّسلطات يف شينغ يانغ إجراءات رسيعة لتدمري ثقافة اإليغور



ن  جديــداً: فقــد اســتهدفت الّســلطات المثّقفــ�ي

ي  يغــور بعــد احتــلل جيــش الّتحرير الّشــع�ب الإ

ي 
ّ قبل ذلــك، �ن لشــينغ يانــغ، عــام 9491، وحــ�ت

أواخــر الّثلثينيــات، عندمــا كان يحكــم شــينغ 

ــغ زعيــم مدعــوم مــن الّســوفييت. يان

ي الوطن
وحشّية �ف

تقــّدر  يكونوميســت«؛  »الإ مجّلــة  وفــق 

واحــد،  إرســال  تــّم  أنّــه  الأرقــام  أحــدث 

إىل  يغــور  الإ مــن   01 كّل  مــن  الأقــّل،  عــل 

ي 
�ن  ، الــّدوىلي الّتدقيــق  وبعــد  المعســكرات. 

( 9102، أعلــن حاكــم  كانــون الأّول )ديســم�ب

شــينغ يانــغ أّن الجميــع قــد »تخرّجــوا«، لكــن 

ومــن  اّدعــاءه،  تُناقــض  اّللحقــة  الّتقاريــر 

»أسوشــييتد  وكالــة  إىل  ن  الّناجــ�ي ترصيحــات 

ي الواقــع نقــل 
ي �ن

بــرس«؛ فــإّن »الّتخــّرج« يعــ�ن

ــف«  ــادة الّتثقي ــز إع ــن »مراك ــّوة م ــاس بالق الّن

ي المصانــع بأجــوٍر 
إىل الّســجون أو للعمــل �ن

علمــاٍت  لصالــح  غالبــاً  وذلــك  منخفضــة، 

تجاريّــٍة عالمّيــة.

الّتقاريــر  مــن  العديــد  وفّصلــت 

الســتقصائّية، مثــل »تشــاينا كيبلــز«، وأكــدت 

ــور  يغ ــات، و�د الإ ــذه الّرواي ــن ه ــد م العدي

ــعر  ــّص ش ــب: ق ــكال الّتعذي ــن أش ــد م العدي

ي 
�ن الّشــعر  زراعــة  لأغــراض  وبيعــه  الّنســاء 

ــ�ّي  ــل الق ــاء، والعم ــذ الأعض ــارج، وأخ الخ

ــّزواج القــ�ّي، والغتصــاب  ــع، وال ي المصان
�ن

الّنســل،  وتحديــد  والمراقبــة،  الجماعــّي، 

ــاف  ــم، واختط ــ�ّي، والّتعقي ــاض الق والإجه

ير. ن الأطفــال، والإجبــار عــل تنــاول لحــم الخ�ن

شــؤون  ي 
�ن الخبــ�ي  يجــد  جانبــه،  مــن 

الّســلطات  أّن  ؛  ن زيــ�ن أدريــان  يانــغ،  شــينغ 

ــار مــا ل يقــّل  قــد خّططــت، عــام 9102، لإجب

ــوع  ــل الخض ــاء ع ــن الّنس ــة م ي المئ
ــن 08 �ن ع

داخــل  أجهــزٍة  زرع  أو  جراحّيــٍة  لعملّيــاٍت 

ي أربــع مناطــق ريفّيــة 
الرّحــم، أو الّتعقيــم، �ن

ي جنــوب شــينغ يانــغ، وانخفضــت معــّدلت 
�ن

ــة  ي ثلث
ــة، �ن ي المئ

ــاً بنســبة 06 �ن ــد لحق الموالي

يكونوميســت«، نقــلً  أعــوام، وفقــاً لمجلــة »الإ

ــان. ــغر وهوت ي كاش
ــمّية، �ن ــاٍت رس ــن بيان ع

أوائــل عــام 1202، أشــادت  ي تغريــدٍة 
و�ن

ي الوليــات المّتحــدة علنيًة 
الّســفارة الّصينيــة �ن

ن  ًة إىل أّن الّصــ�ي يغــور، مشــ�ي بمعاملــة أقّلّيــة الإ

الّتطــرّف«  عــل  »القضــاء  طــور  ي 
�ن كانــت 

ــا ل يجعلهــّن  يغــور، »مّم ــر« نســاء الإ و«تحري

ورغــم  الأطفــال«.  لصنــع  آلت  الآن  بعــد 

الّداخــل،  ي 
�ن تويــ�ت  لموقــع  ن  الّصــ�ي حظــر 

ي 
�ن بانتظــاٍم  يســتخدمونه  ن  المســؤول�ي فــإّن 

ي أواخــر كانــون 
وباغنــدا، و�ن الخــارج لنــ�ش ال�ب

ي 
ــة �ن ــة الّصينّي ــرت القنصلّي ــر(، أنك ي )يناي

ــا�ن الّث

إســطنبول قّصــًة لصحيفــة »نيويــورك تايمــز«، 

ــع. ــا للوض ــت روايته وقّدم

ة ّ قرار وشيك، علقة متغ�ي
يغــور؛  ن يمّثلــون الإ ي تركيــا، وفقــاً لمحامــ�ي

�ن



 » ن تــّم اتّهــام المئــات بـــ »أنشــطٍة ضــّد الّصــ�ي

ي كاّفــة أنحــاء 
حيــل �ن ّ ونقلهــم إىل مراكــز ال�ت

وتشــمل  رهــاب،  بالإ تتعّلــق  بتهــٍم  البــلد 

أحــدث الحــالت الُمبلــغ عنهــا ثلثــة أشــخاص 

ي )ينايــر(، وذكــر 
81 كانــون الّثــا�ن ي 

اعُتقلــوا �ن

؛ أّن المئــات  ي
ي آر«، العــام المــا�ن راديــو »إن �ب

حيــل عــل  ّ قــد تــّم إرســالهم إىل مراكــز ال�ت

ــبب،  ــح الّس ــٍة دون توضي ــهوٍر متتالي ــدار ش م

ي أّن ذلــك يرجــع إىل زيادة 
ويشــتبه المراقبــون �ن

ــة. كّي ــة ال�ت ــل الحكوم ي ع
ــ�ن ــط الّصي الّضغ

ن  ن الحنــ�ي ي إســطنبول ممّزقــون بــ�ي
ون �ن كثــ�ي

الّشــديد إىل الوطــن والّشــعور الفائــق والّدائــم 

أنّــه  حيــل، مــع علمهــم  ّ بالخــوف مــن ال�ت

ن لمجــرّد  ي الّصــ�ي
مــن المحتمــل ســجنهم �ن

ــارج. ي الخ
ــم �ن وجوده

ي 
قامــة، اّل�ت ي تركيــا، تســتغرق تصاريــح الإ

 و�ن

تــزداد صعوبــة، شــهوراً للحصــول عليهــا، مّمــا 

ي البــلد، أو 
ّ �ن ي

يــن دون وضــٍع قانــو�ن ك كث�ي يــ�ت

ــة  عال ــل مــن الوســائل لإ ــح عمــل، وبقلي ترصي

أنفســهم.

لحقــوق  ًة  نصــ�ي تركيــا  اعتبــار  تــّم  لقــد 

ي 
ــن �ن ي ــّن كث�ي ــود، لك ــّدة ســبعة عق يغــور لم الإ

المجتمــع بــدؤوا يشــعرون أّن أيّامهــم هنــا قــد 

ي الّســابق، كانــت »قضّيــة 
باتــت معــدودة. �ن

ــة  كّي ــات ال�ت ي العلق
ــلٍف �ن ــة خ ــور« نقط يغ الإ

ــوء  ــي ض ّ الآن؛ فف ــ�ي ــذا يتغ ــن ه ــة، لك الصينّي

 ، ن ن تركيــا والّصــ�ي عــادة إىل الوطــن بــ�ي اتفاقّيــة الإ

ايــٍد  ن م�ت بقلــٍق  إســطنبول  ي 
�ن يغــور  الإ يشــعر 

ي انتظار 
ي البــلد، �ن

ّ �ن بشــأن وضعهــم المســتقبلي

. ن ــ�ي ــليم المجرم ــة تس ــل اتّفاقي ــق ع الّتصدي

وزير الخارجيّة الرتيك، مولود جاويش أوغلو



 62 ي 
ّ مجــّدداً، �ن كي

لمــان الــ�ت وانعقــد ال�ب

ي )ينايــر(، لكــن مــا يــزال مــن غــ�ي 
كانــون الّثــا�ن

الواضــح مــ�ت ســتتّم مناقشــة الموافقــة عــل 

ي وقــٍت 
ــك �ن ــة، ويمكــن أن يكــون ذل التّفاقي

ــهر. ــن هــذا الّش ــٍر م مبّك

 وكان وزيــر الخارجّيــة، مولــود جاويــش 

ّ لــو تّمــت الموافقة  أوغلــو، قــد قــال إنـّـه »حــ�ت

ــّلم  ــا سُتس ي أّن تركي
ــ�ن ــذا ل يع ــإّن ه ــه، ف علي

نســتخدم  ل  إنّنــا   .. ن الّصــ�ي إىل  يغــور  الإ

ــن  ــع ع ــا نداف ــياً، إنّم ــراك سياس ــور الأت يغ الإ

نســانّية«. الإ حقوقهــم 

ن  كّيــة إنــكار أّن الّص�ي ّ وتواصــل الحكومــة ال�ت

. ن يغــور إىل الّص�ي عــادة الإ تمــارس ضغوطــاً لإ

العــام  ( مــن  الأّول )ديســم�ب كانــون  ي 
و�ن

ــحن أّول  ــن ش ــٍة م ــاٍم قليل ــل أيّ ، قب ي
ــا�ن الم

تركيــا،  إىل   »91 »كوفيــد  لقاحــات  إمــدادات 

ن أنّهــا قــد صادقــت عــل اتّفاقّيــة  أعلنــت بّكــ�ي

، ثــّم ظهــرت تقاريــر تفيــد  ن تســليم المجرمــ�ي

بــأّن ُشــحنات لقــاح »كوفيــد 91«، المّتفــق 

عليهــا، إىل تركيــا قــد تأّخــرت رصاحــًة للّضغــط 

عــل  للّتصديــق  كيــة  ّ ال�ت الحكومــة  عــل 

التّفاقيــة.

وتُراهــن تركيــا بشــّدة عــل 05 مليــون جرعــة 

مــن لقــاح »ســينوفاك«، اّلــذي طلبتــه مــن 

يف أوائل الثاّمنينيّات، انتقلت موجة ثانية من اإليغور إىل تركيا 



ي الوضــع الصّحــي 
، لتحقيــق اســتقراٍر �ن ن الّصــ�ي

ــة  ــة علق ــو أيّ ــش أوغل ــر جاوي ــلد، وأنك ي الب
�ن

ن  بــ�ي قائــلً: »ل علقــة  ن هــذا وذلــك،  بــ�ي

يغــور  قّيــة، أو الإ اللقاحــات وتركســتان ال�ش

ــلق«. ط ــل الإ ــراك، ع الأت

ّعــون المعارضــون أّن الحكومة 
يزعــم الم�ش

، وأفــادت  ن يغــور إىل الّصــ�ي ــة تســّلم الإ كّي ال�ت

شــباط   5 ي 
�ن بــرس«،  »أسوشــييتد  وكالــة 

ن مــن الجرعات  ات المليــ�ي ايــر(؛ بــأّن عــ�ش )ف�ب

ي غضــون ذلــك؛ 
ــّم تســليمها بعــد، و�ن لــم يت

أخــ�ب محامــون وكالــة »أسوشــييتد بــرس«؛ 

ــاً مؤّخــراً  ــه تــّم إرســال أكــ�ش مــن 05 إيغوريّ أنّ

المحامــون  ويخــ�ش  حيــل،  ّ ال�ت مراكــز  إىل 

مــن  نســان  الإ حقــوق  عــن  والمدافعــون 

واســٍع  نطــاٍق  عــل  المعاهــدة  اســتخدام 

يغــور. لتســليم الإ

ي المّد 
ّ �ف رسائل مختلطة وتغ�ي

والجزر

ــعبية،  ن الّش ــ�ي ــة الّص ــاء جمهوريّ ــد إنش بع

ي 
ّ �ن ــّر الفعــلي ــا المق ــا أصبحــت تركي ــان م ُ�ع

يغــور، وكانــت مناطــق  المنفــى للمهاجريــن الإ

ــفاكوي  ــو وس ن بورن ــ�ي ي زيت
ــة �ن ــة العامل الّطبق

يغــور منــذ  ي الإ ــة لمنفــ�ي ــة تقليديّ مــلذات آمن

الخمســينّيات.  إىل  تاريخهــا  ويعــود  عقــود، 

ي عــام 2591، منحــت تركيــا حــق اّللجــوء 
و�ن

 . ن ن الّصينّيــ�ي للأويغــور الفاّريــن مــن الّشــيوعّي�ي

شــينجيانغ  ن  بكــ�ي أعلنــت   ،5591 عــام  ي 
و�ن

ن  الّصــ�ي لجمهوريــة   » ٍّ ي
ذا�ت حكــٍم  »منطقــة 

الّشــعبّية.

انتقلــت موجــة  الّثمانينّيــات،  أوائــل  ي 
و�ن

أعقــاب  ي 
�ن تركيــا  إىل  يغــور  الإ مــن  ثانيــة 

ــاب  ــة الب ّ وسياس ي
ــ�ن ــّي الصي ــلح الحكوم الإص

ــن  ــ�ي ع ــم بالّتعب ــمحت له ي س
ــ�ت ــوح، ال المفت

، ولطالمــا عــّدت  ّ شــكاويهم للجمهــور الــدوىلي

ــد  ــاً، وق ــأناً داخلّي ــور ش يغ ــة الإ ن قضّي ــ�ي الّص

ي الخــارج انتباهــاً غــ�ي 
يغــور �ن جلــب حديــث الإ

ن  ي الّتســعينّيات، بــدأت بكــ�ي
مرغــوب فيــه، و�ن

ي ممارســة المزيــد مــن الّضغــط عــل أنقــرة.
�ن

ي 
�ن أردوغــان،  طّيــب  رجــب  الرّئيــس  كان 

ن عــن  الّســابق، يعــّد مــن أشــّد المدافعــ�ي

ي 
يغــور خــلل رئاســته بلديــة إســطنبول �ن الإ

ي تعليقاتــه، عندمــا كان رئيســاً 
الّتســعينيات، و�ن

ن  للــوزراء، عــام 9002، وصــف ترّصفــات الّصــ�ي

ي عــام 5102، قــال 
ــة«، و�ن ــادة جماعّي ــا »إب بأنّه

إنـّـه ُســيبقي دائمــاً أبــواب تركيــا مفتوحــة أمــام 

، عام  ن ي زيــارٍة للّصــ�ي
يغــور، لكــن �ن ن الإ اللجئــ�ي

ــة  ــد ناقــش »قضّي ــه ق ــان إنّ ــال أردوغ 9102، ق

ًة غــ�ي  ، ُمّتخــذاً نــ�ب ي
يغــور« مــع الرّئيــس سش الإ

ٍء حــول الآثــار  ي
واضحــة، ولــم يــرّصح بــ�ش

. ن ــ�ي ــليم المجرم ــدة تس ــل معاه ــة ع تّب الم�ت

الدبلوماســّية  العلقــات  تعّمقــت  لقــد 

ن  ٍ مــع الّصــ�ي كّيــة إىل حــدٍّ كبــ�ي والقتصاديـّـة ال�ت

مليــارات  البــلَد  ة  الأخــ�ي أقرضــت  أن  منــذ 



الأمــوال  مــن  بمزيــٍد  الــّدولرات، وُوعــدت 

ــة،  ــة الّضخم ــة التحتّي ــاريع البني ــز مش لتعزي

المســتنفَدة  الماليــة  الحتياطــات  ودعــم 

تتفاقــم  البــلد، وســط أزمــٍة اقتصاديّــٍة  ي 
�ن

ــذا  ــّد ه ــد 91«، ويع ــبب »كوفي ــتمراٍر بس باس

اً عّمــا كان عليــه الوضــع قبــل  تحــّولً كبــ�ي

ن فقــط، عندمــا وصفــت وزارة الخارجّيــة  عامــ�ي

كيــة معســكرات شــينغ يانــغ الّصينّيــة؛ بأنّها  ّ ال�ت

ن إىل  نســانّية«، ودعــت الّصــ�ي »إحــراج كبــ�ي للإ

إغــلق كاّفــة المعســكرات.

وقــال المتحــّدث باســم حــزب العدالــة 

ي أيلــول 
والّتنميــة الحاكــم، عمــر جليــك، �ن

ن  : »إنّنــا ندعــم حــّق الّصــ�ي ي
( المــا�ن )ســبتم�ب

تقييــم  يمكــن  ول  رهــاب،  الإ محاربــة  ي 
�ن

ي 
يغــور الأتــراك �ن ي يواجههــا الإ

الممارســات الــ�ت

ن بشــكٍل جــّديٍّ  ــ�ي ــياق، ويجــب الّتمي هــذا الّس

ن والأبريــاء«. رهابّيــ�ي ن الإ بــ�ي

أك�ش عرضة للّتسليم
ن الرّئيســة للّضغــط  رات الّصــ�ي ّ أحــد مــ�ب

عــادة  ســلمّية الأخــرى لإ عــل تركيــا والــّدول الإ

ــأّن الطــّلب  يغــور إىل أوطانهــم؛ الّدعــاء ب الإ

ي 
ي الخــارج، و�ن

ن �ن يغــور أصبحــوا متطرّفــ�ي الإ

ــلي  ي تتحــّدث عــن مقات
ــ�ت ــر اّل ن أّن الّتقاري حــ�ي

الجهاديّــة  الجماعــات  صفــوف  ي 
�ن يغــور  الإ

ي ســوريا لــم تســاعد؛ فــإّن القّصــة تعــود 
�ن

ــل  ــة ع ــرب العالمّي ــام الأوىل لـــ »الح يّ
إىل الأ

وتّم اتّهام ما يقرب من 000.21 مواطن صينّي وسجنهم بتهمة »التّحريض عىل االنفصاليّة«



ــول  ــن أيل ــ�ش م ــادي ع ــد الح ــاب«؛ فبع ره الإ

ن شــينغ يانــغ هدفــاً  (، وضعــت الّصــ�ي )ســبتم�ب

 ّ رهــاب، حــ�ت ي الحــرب العالمّيــة ضــّد الإ
�ن

أّن الوليــات المّتحــدة احتجــزت عــدداً مــن 

ي غونتنامــو.
يغــور �ن الإ

حكيــم  هللا  عبــد  يبيــع  إســطنبول؛  ي 
�ن

مــن  أخــرى  ومنتجــات  المكــّ�ات  عزيــز 

إىل  فــّر  ي متجــٍر متواضــع، وقــد 
�ن وطنــه 

»لقــد  عزيــز:  ويقــول  عــام 3102،  تركيــا، 

مــرّت خمســة أعــوام مــن عــدم اتّصــاىلي بــأّي 

ي أحمــل 
ي شــينغ يانــغ(؛ إنـّـ�ن

شــخٍص هنــاك )�ن

بأمــان  أنــا  ولــذا  الآن  كّيــة  ّ ال�ت الجنســّية 

ــن  ــون م ــكاد يك ــام، ي ــذه الأي ي ه
ــا«، و�ن هن

يغــور الّدراســة أو العيش  المســتحيل عــل الإ

، ويحــرَم معظمهم  ّ ي
ي الخــارج بشــكٍل قانــو�ن

�ن

ــل  ــن ِقب ــفٍر م ــواز س ــل ج ــول ع ــن الحص م

ي تركيا 
يغــور �ن الحكومــة الصينّيــة، ويشــعر الإ

يغــور  ــد مــن الإ ــٍد ويقــول العدي اي ن ــق م�ت بقل

ــات  ــوا لمضايق ــد تعرّض ــم ق ــة إنّه ي المدين
�ن

 ، ن ــة الّصينيتــ�ي مــن ِقبــل الحكومــة والقنصلّي

محّذريــن إيّاهــم مــن الّتحــّدث، وقامــت 

الحكومــة الّصينيــة بإلغــاء جــوازات ســفر 

اتيجّية  إســ�ت وهــي   ، ن يغوريّــ�ي الإ بعــض 

تُســتخدم لجعلهــم أكــ�ش عرضــة للّتســليم.

أفــادت  الماضيــة،  الّثلثــة  الأعــوام  ي 
و�ن

ن  يغــور إىل الّصــ�ي ــا رّحلــت الإ ــأّن تركي ــر ب تقاري

عــ�ب دوٍل أخــرى، مثــل طاجيكســتان.

ماذا بعد؟

ــب  ــوم تنصي ــر(، ي ي )يناي
ــا�ن ــون الّث ي 02 كان

�ن

بايــدن،  جــو  الجديــد،   ّ الأمريــ�ي الرّئيــس 

ي متجــره 
ــُت رمضــان، وهــو مــن كــورل، �ن قابل

ي إســطنبول.
بمنطقــة الفاتــح �ن

صديــق  بايــدن  »هــل  متوتّــراً:  ي 
ســأل�ن

. » ؟ ن للّصــ�ي

ي تركيــا منــذ ثمانيــة أعــوام، ومــا 
رمضــان �ن

، ولــم  ي
ي أورومتــ�ش

يــزال والــده ووالدتــه �ن

يتحــّدث إليهمــا عــل مــدار الأعــوام الأربعــة 

ــة. الماضي

ــدّي  ــس ل ــه: »لي ــن والدي ــان ع ــال رمض وق

ــا«. ــدث لهم ــا ح ــرة عّم أد�ن فك

ــة والّنفســّية عميقــة،  إّن الخســائر العاطفّي

وينتــاب رمضــان شــعور كبــ�ي بالّذنــب بعــد أن 

ضافــة إىل القلــق  تــرك أفــراد عائلتــه وراءه، بالإ

ي تركيــا، يقول: »لقــد أخذوا 
بشــأن مــا يحــدث �ن

ســيفاكوي،  ي 
�ن الماضيــة  الليلــة  شــخصاً   51

إنّهــم يفعلــون ذلــك شــيئاً فشــيئاً«.

ــه  ، لكّن ّ ــركي ــفر ت ــواز س ــان ج ــك رمض يمتل

غــ�ي متأّكــد مّمــا ســيحدث بعــد ذلــك، يقــول: 

رجــال  دائمــاً  يوجــد  ة،  خطــ�ي »المنطقــة 

ــون  ــان، يك ي بعــض الأحي
ي الحــّي، و�ن

ــاء �ن غرب



ــرون ل  ــخاص آخ ــة أو أش ط ــال �ش ــاك رج هن

نعرفهــم«.

ــات  ــة اللفت ــم بإزال ــض المطاع ــت بع قام

الخاّصــة بهــا، أو أغلقــت محّلتهــا ونقلتهــا إىل 

ــة،  ــٍة تجاريّ ــة علم ــكاٍن آخــر، دون وضــع أيّ م

ــور الّســلطات عليهــا. خوفــاً مــن عث

ون ل توجــد لديهــم  يقــول رمضــان: »كثــ�ي

تصاريــح إقامــة مؤّقتــة هنــا، وهــم خائفــون«.

ايــر(؛ ضغــط بايــدن عــل  ي 11 شــباط )ف�ب
و�ن

ي مكالمتــه الأوىل.
ي بشــأن شــينغ يانــغ �ن

سش

المطالبة بالحصول عىل إجابات
، خــارج القنصلّية  ن خلل الّشــهرين الماضي�ي

ات مــن  ي إســطنبول، وقــف العــ�ش
ــة �ن الّصينّي

ن للحصــول عــل إجابــات  يغــور اليائســ�ي الإ

ي 
ن صــوراً لأحبائهــم الذيــن مــا يزالــون �ن حاملــ�ي

ــابيع  ــد أس ــن، وبع ي الوط
ــن �ن ــداد المفقودي ع

مــن الحتجاجــات، قالــت القنصلّيــة الصينّيــة؛ 

، وهــو  ن ي التماســات المحتجــ�ي
ــا ســتنظر �ن إنّه

ي 
ة، لكــن، �ن ن ٍة وجــ�ي مــا أوقــف المظاهــرات لفــ�ت

ــة  ــت القنصلي ــر(، رفض ي )يناي
ــا�ن ــون الّث 72 كان

ي 
الــ�ت اللتماســات  قبــول  مجــّدداً  الّصينّيــة 

قّدمتهــا عائــلت ضحايــا المعســكرات رســمّياً، 

ي 
الّثــا�ن كانــون   62 ي 

�ن الّســابق،  اليــوم  ي 
و�ن

)ينايــر(، عــرض عمــدة إســطنبول، أكــرم إمــام 

ه ضئيــل  أوغلــو، الّدعــم بالوســاطة، لكــّن تأثــ�ي

عــل الوضــع.

ي 
�ن أخــرى  أحــزاب  مــن  أعضــاء  وأدىل 

المعارضــة، مثــل أوزغــور أوزيــل، بترصيحــاٍت 

كّيــة بتوضيــح  مؤّخــراً تطالــب الحكومــة ال�ت

موقفهــا مــن هــذه القضّيــة.

وهــي  الأّمهــات،  إحــدى  ي 
تــ�ن أخ�ب وقــد 

تحمــل لفتــًة تشــ�ي إىل اختفــاء أفــراد عائلتهــا: 

لكــّن  تركيــا،  تجــاه  نيــة  ســوء  نحمــل  »ل 

المســاحة المتاحــة لنــا هنــا تتقّلــص«.

* مصدر الرجمة عن اإلنجليزية: نيكوالس مولر، »ذي دبلومات«، 31 شباط )فرباير( 1202





يغور مقابل لقاح  هل تبيع تركيا الإ
؟ ي

»كوفيد-19« الصي�ن

تســليم  اتّفاقيــة  عــل  ن  بّكــ�ي صادقــت 

ن مــع تركيــا، تُحــّذر جماعــات حقوقّيــة  مجرمــ�ي

مــن أنّهــا قــد تعــرّض للخطــر عائــلت ونشــطاء 

يغــور، الفاّريــن مــن اضّطهــاد الّســلطات  الإ

ــرة. ــا أنق ــال تبّنته ي ح
ــة �ن الصينّي

أُضيــف الّطابــع الرّســمي عــل المعاهــدة، 

ي 
�ن  ،7102 عــام  الأوىل،  للمــرّة  ُوّقعــت،  ي 

اّلــ�ت

 ّ ي الشــع�ب الكونغــرس  ي 
�ن الأســبوعّية  العطلــة 

عــلم الحكومّية  ؛ حيــث قالت وســائل الإ ّ ي
الوطــ�ن

ي 
رهاب، و�ن إنّهــا سُتســَتخدم لأغراض مكافحــة الإ

ــم  ــان، ل لم ــٍة داخــل ال�ب ــة معارضــٍة قويّ مواجه

ــاق،  ــة بعــد عــل التّف كّي ّ ــة ال�ت ــّدق الحكوم تُص

وَحــّث الّنقــاد الحكومــة عــل الّتخــّلي عنهــا ومنــع 

ــاد«. ــح أداًة للضّطه ــن »أن تُصب ــدة م المعاه

ــة  ن لأقّلي ــ�ي ــاد الّص ــد اضّطه ــذا، وتصاع ه

ة،  ي الأعــوام الأخــ�ي
ي شــينجيانغ �ن

يغــور �ن الإ

اء بأنـّـه »إبادة  وهــو مــا يــر�ت إىل مــا وصفــه خــ�ب

جماعّيــة ثقافّيــة، ويُعتَقــد أّن أكــ�ش مــن مليــون 

ي معســكرات اعتقــال، 
شــخص قــد احُتجــزوا �ن

ايــدة عــل برامــج إعــادة تثقيــٍف  ن وثّمــة أدّلــة م�ت

ــة  ــدات الدينّي ــل المعتق ــٍة ع ــوٍد مفروض وقي

ومراقبــة  قــ�ّي  عمــٍل  وبرامــج  والثقافّيــة 

ــ�ّي للّنســاء. ــٍم ق ــة وتعقي جماعّي

ي الّشــتات أدّلــًة 
يغــور �ن وقــّدم أفــراد مــن الإ

عــادة الناس  عــل الجهــود الصينّيــة المنّســقة لإ

إىل شــينجيانغ، أو لســتخدام الأ�ة داخــل 

ي الخــارج فــل 
ن للّضغــط عــل الأفــراد �ن الّصــ�ي

يقومــون بــأّي نشــاٍط ُمعــاِرض.

ف تنفي الص�ي
ن بشــّدٍة هــذه التّهامــات،  وتنفــي الّصــ�ي

مكافحــة  إىل  تَهــِدف  الّسياســات  إّن  وتقــول 

رهــاب وتخفيــف حــّدة الفقــر، كمــا يرفــض  الإ

عــن  الّتقاريــر  كاّفــة  بانتظــاٍم  المســؤولون 

كــة. باعتبارهــا مف�ب النتهــاكات 

ي أيّــار )مايــو(؛ أعربــت مجموعــة حقــوق 
و�ن

ــا إزاء  ــن قلقه ــور، ع ــك مونيت ــان، نوردي نس الإ

ي
جم المرصي: محمد الدخاخ�ن الكاتب والم�ت



ــد  ــك بن ي ذل
ــا �ن ــدة، بم ــّص المعاه ــوض ن غم

ن كل  ــه »ل يهــّم مــا إذا كانــت قوانــ�ي مفــاده أنّ

ن تضــع الجريمــة ضمــن الفئــة نفســها  الّطرفــ�ي

ــها«. ــات نفس ــة بالمصطلح ــف الجريم أو تص

وتســمح مــواد أخــرى لأحــد الأطــراف برفض 

ّ أو عســكرّي  الّطلــب إذا كان يَعتقــد أنـّـه ســياسي

بحــت، أو إذا ُمنــح الّشــخص حــّق اّللجوء.

وقــال ليــو لن، المتحــّدث باســم منّظمــة 

 ، ن ــ�ي ي الّص
ــان �ن نس ــوق الإ ــن حق ن ع ــ�ي المدافع

يغــور  إّن المعاهــدة ســُتعرّض بشــكٍل أكــ�ب الإ

، حيــث إنّهــم قد  ن عــادة إىل الّصــ�ي لمخاطــرة الإ

ــا  ــر تركي ــب، وذّك ــون الحتجــاز والّتعذي يُواجه

ــة. عــادة الق�يّ ــة بعــدم الإ اماتهــا الّدولّي ن بال�ت

ن  ورّصح لن لـــ »الغارديــان«: »يمكــن للّصــ�ي

اســتخدام اتّهامــات غامضــة للغايــة ومّطاطــة 

أشــخاص  تســليم  لطلــب  القومــّي  للأمــن 

.» ن ــ�ي ن إىل الّص ــ�ي معّين

ف  يغور والمسلم�ي حيب بالإ ال�ت
ف الفارّين من الّص�ي

طويلــٍة  ٍة  لفــ�ت تركيــا  رّحبــت  تاريخّيــاً، 

ــعوب  ن إىل الّش ــ�ي ن المنتم يغــور والمســلم�ي بالإ

، وتحّدثــت  ن الّتوركّيــة، الفاّريــن مــن الّصــ�ي

ن  علنــاً ضــّد النتهــاكات، ويُقــّدر عــدد اّللجئــ�ي

ي تركيــا بـــ 000,05، مّمــا يجعلهــا أكــ�ب 
يغــور �ن الإ

ي العالــم.
يغــور �ن مركــٍز لجاليــة الإ

ــدى  ــا ل ــف�ي تركي ــّرر س ــو(، ك ــار )ماي ي أيّ
و�ن

الوليــات المّتحــدة القــول بشــأن الّروابــط 

هــذه  مجموعــات  ن  بــ�ي واللغويّــة  الثقافّيــة 

لموقــع  ورّصح،  وتركيــا،  العرقّيــة  الأقّليــة 

تتعّلــق  قضيــة  »أيّــة  بــأّن  »أكســيوس«؛ 

ــا«. ــة خاّصــة عــل أجندتن برفاههــم لهــا مكان

ــرة  ــت أنق ب ة، اق�ت ــوام الأخــ�ي ي الأع
ــن، �ن لك

ــال  ي اعتق
، وزادت مــن مســاعدتها �ن ن مــن بكــ�ي

اتّهمتهــم  اّلذيــن  يغــور  الإ اســتجواب  أو 

رهــاب، وبينمــا ترفــض  الّســلطات الّصينيــة بالإ

ة،  مبــا�ش ن  الّصــ�ي إىل  يغــور  الإ إعــادة  تركيــا 

فقــد اتُّهمــت بإرســالهم إىل دولــٍة ثالثــة، مثــل 

إىل  تســليمهم  يكــون  حيــث  طاجيكســتان، 

ــهل. ن أس ــ�ي الّص

قامــة  الإ أوراق  عــل  الحصــول  أصبــح 

ة، فقد  ف مبا�ش يغور إىل الّص�ي »بينما ترفض تركيا إعادة الإ
اتُّهمت بإرسالهم إىل دولٍة ثالثة، مثل طاجيكستان، حيث يكون 

ف أسهل« تسليمهم إىل الّص�ي



ــور  يغ ــن الإ ــد م ــاد العدي ــة، وأف ــ�ش صعوب أك

ي تركيــا بتلّقــي مكالمــات هاتفّيــة 
ن �ن المقيمــ�ي

بأفــراد  تُهّددهــم  الصينّيــة،  طــة  ّ ال�ش مــن 

ــينجيانغ، إذا  ي ش
ــون �ن ــا يزال ــن م ــم اّلذي أ�ه

لــم يتوّقفــوا عــن الحملــة ضــّد سياســات 

الحاكــم. الشــيوعّي  الحــزب 

ــة مــن ِقبــل  ــاً مظاهــرات يومّي وتخــرج حالي

ــة  ــة الصينّي ــارج القنصلّي ــور خ يغ ــع الإ مجتم

هــذه  مثــل  عــل  للحتجــاج  إســطنبول  ي 
�ن

المعاملــة.

اقــرأ أيضــاً: للمــرة الأوىل بابــا الفاتيــكان 

يغــور... مــاذا قــال؟ يتحــدث عــن مســلمي الإ

ناشــط  وهــو  هدايــت،  أرســلن  وقــال 

ي 
ي إســطنبول: »�ن

ّ يعيــش �ن اىلي إيغــورّي أســ�ت

يغــور المعاهــدة عــل  ــة، لــم يأخــذ الإ البداي

ــل  ــا مث ــّدول لديه ــة ال ــّد؛ لأّن كاّف ــل الج محم

ــات فيمــا بينهــا، لكــن الحقيقــة  هــذه التّفاقي

ن إىل أقّليــة »الهــان« الصينّيــة،  هــي أّن المنتمــ�ي

ــس  ــون إىل الغــرب، ولي ــّرون ويذهب ــن يف اّلذي

ــتهدفنا  ــدة تس ــذه المعاه ــإّن ه ــذا ف ــا، ل تركي

ــد«. ــه الّتحدي ــل وج ع

ــم  ــا، بالرّغ ــاٌس مّن ــا أن وأضــاف: »لقــد باعن

ــر  ــو أم ــة، وه ــة والدينّي ــط العرقّي ــن الّرواب م

ــة«. ــم للغاي مؤل

! ف معاهدة تسليم المجرم�ي
المتحــّدث  راكســيت،  ديلكســات  وقــال 

يغــور،  باســم منّظمــة المؤتمــر العالمــّي للإ

مقــرّه ألمانيــا، لوكالــة »فرانــس بــرس«: »إّن 

ن هــذه ســُتث�ي  »معاهــدة تســليم المجرمــ�ي

 ، ن يغــور، الذيــن فــّروا مــن الّصــ�ي ن الإ القلــق بــ�ي

كيــة«. ّ ولــم يحصلــوا بعــد عــل الجنســّية ال�ت

كّيــة  ال�ت الحكومــة  »ندعــو  وأضــاف: 

تصبــح  أن  مــن  المعاهــدة  هــذه  لمنــع 

ن تُمــارس  أّن بكــ�ي أداًة للضّطهــاد«، مّدعيــاً 

ضغوطــاً اقتصاديّــة عــل تركيــا للمصادقــة 

المعاهــدة. عــل 

معهــد  مديــر  تســانغ،  ســتيف  وقــال 

ّ بجامعــة لنــدن:  ي
»ســواس« للّشــأن الّصيــ�ن

»الّســؤال الرّئيــس هــو مــا إذا كانــت تركيــا 

يغــور داخــل حدودهــا  نم بحمايــة الإ ســتل�ت

ي 
ّ �ن رشــادات والّشــفافية الّدوليــة، حــ�ت وفــق الإ

.» ن مواجهــة ضغــوط بّكــ�ي

ّ بجامعة لندن، ستيف  ي
»مدير معهد »سواس« للّشأن الّصي�ف

يغور داخل حدودها وفق  فم تركيا بحماية الإ تسانغ: هل ستل�ت
رشادات والّشفافية الّدولية؟« الإ



وقــال تســانغ لصحيفــة »ســاوث تشــاينا 

مورنينــج بوســت«: »إذا لــم تفعــل ذلــك، 

ي 
ــون �ن ــن يعيش ــور الذي يغ ــتجعل الإ ــا س فإنّه

ن بشــأن ســلمتهم«. تركيــا قلقــ�ي

ن  بكــ�ي بــأّن  إعلمّيــة  تقاريــر  وتكّهنــت 

ــل  ــق ع ــا للّتصدي ــل تركي ــل ع ــط بالفع تضغ

الموعــود  إمدادهــا  باســتخدام  المعاهــدة، 

»كوفيــد-91«. بلقاحــات 

وســحب  اســتخدام  ي 
�ن تاريــٌخ  ن  وللّصــ�ي

دبلوماســّية،  أهــداف  لتحقيــق  الّتجــارة 

الأوىل  الّشــحنة  تأّخــرت  ورد،  مــا  وبحســب 

ــائل  ــبب مس ــل، بس ــام بالفع ــّدة أيّ ــا ع كي ل�ت

»الجمــارك«. بـــ  تتعّلــق 

ناشــطة  وهــي  أرتيــش،  كامــ�ي  وقالــت 

المجتمــع  إّن  تركيــا؛  ي 
�ن تعيــش  إيغوريّــة 

فض الّتصديق  يغــورّي يؤمــن بــأّن أنقــرة ســ�ت الإ

المعاهــدة. عــل 

وأضافــت: »مــن المؤّكد أّن الحزب الشــيوعّي 

الممكنــة  الإجــراءات  كاّفــة  ّ ســيّتخذ  ي
الصيــ�ن

ــد أّن  ــا ل نعتق ــة، لكّنن كّي ــة ال�ت ــار الحكوم لإجب

 ّ كي
ــ�ت ــعب ال ــيقف الّش ــتمّر، س ــدة[ س ]المعاه

ــا«. ــة ضّده ــ�ي الحكومّي ــات غ والمنّظم

  ، ّ ي
وتابعــت: »وفق الحــزب الشــيوعّي الصي�ن

جميعنــا إرهابّيــون، فهــل مــن المنطقــّي أن 

حيــل هــذا العــدد  كّيــة ب�ت ّ تقــوم الحكومــة ال�ت

يغــور؟ لــن نفقــد الأمــل... إنّنــا  الكبــ�ي مــن الإ

نؤمــن بقــّوة الّنــاس أكــ�ش مــن الحكومــات«.

ــون األّول  ــان«، 92 كان ــان يف إســطنبول، »الغاردي ــان ماكرين ــه وبيث ــة: هيلــن ديفيدســون يف تايبي * مصــدر الرجمــة عــن اإلنجليزي
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ي 
ن �ن كيف ستواجه أمريكا الص�ي

يغور؟ قضية الإ

لعــّل أهميــة خطــاب الرئيــس الأمريــ�ي جــو 

اتيجية  ي تحديــده لملمــح الســ�ت
بايــدن تكمــن �ن

ق الأوســط  ي الــ�ش
الأمريكيــة الجديــدة، ليــس �ن

اللدوديــن  ن  الخصمــ�ي تجــاه  بــل  فحســب؛ 

ي لم 
اتيجية ال�ت «، تلــك الســ�ت ن »روســيا والصــ�ي

ــة  ــه النتخابي ي حملت
ــه �ن ــا أعلن اً عّم ــ�ي تبعــد كث

ن  قبــل عــدة أشــهر، حينمــا قــال: إّن الصــ�ي

ــكا، بينمــا روســيا عــدو،  منافــس عالمــي لأمري

ــان«  نس ــوق الإ ــات »حق ــون مقارب ــوف تك وس

ــه  ــذي ســتحتكم إلي ــار الأســاس ال هــي المعي

ي علقاتهــا مــع الجميــع، »الحلفــاء 
أمريــكا �ن

ــف  ــن التوظي ــزل ع ــك بمع ــوم«، وذل والخص

ــقطها  ي أس
ــ�ت ــات، ال ــك المقارب ي لتل

ــا�ت اغم ال�ب

ســلفه الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب بوصفها 

الشــعوب  مــع  علقاتهــا  ي 
�ن أمريــكا  معيــار 

ــات. والحكوم

ــدن الأســبوع  ــم يخــرج خطــاب باي ــا ل ربم

ــوق  ــف لـــ »حق ــة التوظي ــن مقارب ي ع
ــا�ن الم

عــن  الدفــاع  عــل  أّكــد  فقــد  نســان«،  الإ

ام  الحّريــة، ودعــم الحقــوق العالميــة، واحــ�ت

حكــم القانــون، ومعاملــة كّل شــخص بكرامــة، 

عنوانــاً   » ي
»نافالــ�ن الــروسي  المعــارض  وكان 

يغــور«  »الإ روســيا، وحقــوق  مــع  للعلقــة 

، ولــم يخــرج  ن عنوانــاً للعلقــة مــع الصــ�ي

ورة وقــف حــرب اليمــن عــن  الحديــث عــن رصن

المقاربــات ذاتهــا، وتحــت عناويــن حقــوق 

نســان. الإ

نســان أحــد  وإذا كانــت مقاربــات حقــوق الإ

ــة  دارة الأمريكي ي سياســات الإ
ــ�ي �ن أهــّم المعاي

الجديــدة، وبمعــزل عــن رهانــات المصداقيــة 

إذ  فيهــا،  المعايــ�ي  وازدواجيــة  والتوظيــف، 

ق الأوسط،  اتيجية الأمريكية، ستكون دول ال�ش »وفقاً للس�ت
بما فيها القوى الرئيسية،  محكومة أمريكياً لمعيار علقاتها مع 

ف وروسيا ضمن معاي�ي أخرى« الص�ي

: عمر الرداد ي
الكاتب الأرد�ن



ل يتوقــع أن تكــون إ�ائيــل مشــمولة بهــا، 

ــة دول  ــه غالبي ــمل في ــذي ستش ــت ال ي الوق
�ن

أمريــكا  ســتنفذها  فهــل  الأوســط،  ق  الــ�ش

؟ واضــح بالنســبة  ن وحيــدة ضــّد روســيا والصــ�ي

ي مع 
إىل روســيا أّن أوروبــا ســتكون الجنــاح الثــا�ن

ي العمــل ضــّد روســيا بملفــات حقــوق 
أمريــكا �ن

ها  ــتث�ي ــرى س ــا أخ ــد أّن قضاي ــان، ومؤك نس الإ

ألمانيــا وبريطانيــا ومعهمــا فرنســا ضــّد روســيا 

ض  ي أوكرانيــا، وربمــا يتــّم فتــح ملفــات يُفــ�ت
�ن

ــيا  ي روس
ــة �ن ــف الرئاس ــل مل ــت، مث ــا أغِلق أنه

هــا. البيضــاء وغ�ي

ن ربمــا يكــون  لكــّن الأمــر بالنســبة إىل الصــ�ي

ء عــن روســيا، فالحديــث  ي
مختلفــاً بعــض الــ�ش

ــّم  ــا ت ــور« لطالم يغ ــلمي »الإ ــة مس ــن أقلي ع

ــا  ــيوعي« معه ي »الش
ــ�ن ــل الصي ــار التعام اعتب

مثــار جــدل، وتُشــّكل أحــد أبــرز الملفــات 

؛  ن ي علقاتهــا مــع العالمــ�ي
ن �ن المحرجــة للصــ�ي

أمريــكا  أّن  والمؤكــد  ســلمي،  والإ ي  العــر�ب

ــس  ي ُقدمــاً بهــذا الملــف، وربمــا لي
ــتم�ن س

ــام 9991،  ــل ع ــا حص ــكرية، كم ــة عس بمواجه

ومعهــم  الديمقراطيــون   وقــف  حينمــا 

»كوســفو«  مســلمي  جانــب  إىل  الأوروبيــون 

ن مــن روســيا. ضــّد الــرصب، المدعومــ�ي

ن بملــف  اتيجية الأمريكيــة ضــّد الصــ�ي الســ�ت

ــلمية،  ــن إس ــة وحواض ــاج لرافع ــور تحت يغ الإ

تعمــل عــل إثــارة القضيــة، ولــن تتعــّدى دولً 

ــا،  ــعودية، وتركي ــة الس ــة العربي ــل »المملك مث

ــيا  ق آس ــوب �ش ــلمية، ودول جن س ــران الإ وإي

يــا«، ولأســباب عديــدة فــإّن  ن كإندونيســيا ومال�ي

ــران  ــا إي ــعودية، ومعه ــة الس ــة العربي المملك

ي 
ق آســيا، لــن تكــون رأس الرمــح �ن ودول �ش

ي أّن تركيا، 
يغــور، وهو مــا يعــ�ن حمــل قضيــة الإ

الســاعية للتقــرّب مــن أمريــكا، ســيكون مطلوبــاً 

ي القضيــة، وبالتــاىلي خــوض مواجهــة  ّ
منهــا تبــ�ن

تب عــل ذلــك  ، مــع كّل مــا ســي�ت ن مــع الصــ�ي

مــن خســارات، وربمــا تــزاد معضلــة تركيــا 

المطلــوب منهــا أيضــاً الإجابــة عــن تســاؤلت 

حــول علقاتهــا مــع روســيا.

ســتكون  الأمريكيــة،  اتيجية  للســ�ت وفقــاً 

القــوى  فيهــا  بمــا  الأوســط،  ق  الــ�ش دول 

الرئيســية،  »مــرص، الســعودية، تركيــا، إيران«، 

محكومــة »أمريكيــاً« لمعيــار علقاتهــا مــع 

ن وروســيا، ضمــن معايــ�ي أخــرى، وهــو  الصــ�ي

ــه  ي خطاب
ــدن �ن ــس باي ــاع الرئي ــّ� امتن ــا يف م

الأوســط،  ق  الــ�ش ي قضايــا 
الخــوض �ن عــن 

والنــووي  الفلســطينية  القضيــة  فيهــا  بمــا 

ي  ّ
»تركيا، الساعية للتقرّب من أمريكا، سيكون مطلوباً منها تب�ف

، مع كّل ما  ف يغور، وبالتاىلي خوض مواجهة مع الص�ي قضية الإ
تب عىل ذلك من خسارات« سي�ت



ــا  ــدو أنه ي يب
ــ�ت ــف الســوري، وال ي والمل

ــرا�ن ي الإ

ى تنتــج عــن  ســتكون محكومــة لتســويات كــ�ب

مفاوضــات »ّ�يــة«، وهــو مــا تدركــه قيــادات 

ــراءات  ــت بإج ع ي �ش
ــ�ت ــم، ال قلي ــة والإ المنطق

ن صورتهــا عــل صعيــد ملفــات  باتجــاه تحســ�ي

والحّريــات  الفســاد  ومكافحــة  الإصــلح 

ن  ــ�ي ــق ب ــذا التواف ــاً ه ــن عبث ــم يك ــة، ول العاّم

ي 
قــوى كانــت بالأمــس القريــب متصارعــة �ن

العديــد مــن الســاحات عــل تســهيل وتشــجيع 

ــح  ــات فلســطينية، وبمشــاركة فت إجــراء انتخاب

ــاً  ــح مطروح ي أصب
ــ�ت ــة ال ــاس، إىل الدرج وحم

معهــا أن تخــوض الحركتــان النتخابــات بقائمة 

ــهدته  ــذي ش ــ�ي ال ــج التغي ــد أنت ــدة، فق موّح

ــدة  كة جدي ــات المتحــدة قواســم مشــ�ت الولي

ن قــوى المنطقــة؛ عنوانهــا التكّيــف مــع  بــ�ي

ــه ــ�ي ومتطلبات ــارات واتجاهــات هــذا التغي خي


