


أندلس جديدة بين فكي التنين الصيني
عادة ما يتغنى المسلمون
باألنــدلس وكــيــف كــانـــــــت
حضارتها في الوقت الذي
كانت أوروبا تغرق في الظالم،
وفــي كـــل ذكـــرى ســنــويـة
لـسـقـوط األنــدلــس غــالــبــاً
ما نكون على موعد مع
 كربالئية مكررة مزيّفة تزعم
أن ثمة حسرة على ما ضاع،
 وفي سكرة البكاء على أطالل
المــاضـــي البــعـيــد، يتجاهل
المسلـمــون حـضــارات باتــت
قـاب قوسيـن أو أدنــــــى من
 المصير ذاته، كما هو الحال
مع تركستان الشرقية هذا
البلد المسلم الذي ينسلخ
عنوة من هويته المسلمة
 بين فكَّي التنين الصيني

تركستان في األصل كلمة من
مقطعين ”ترك“ و”ستان“
وهي تعني ”أرض الترك”،
وتاريخياً ما يعرف بتركستان
الكبير الذي يضم تركستان
الغربية وتركستان الشرقية،
 وكمـا هـــو مـعـــروف فــــإن
تـركســتـــان الغربية هي تلك
 الجــمهـــوريـات التي استقلّت
عـــن االتحــــاد الســـوفيـيـتي
بيـــــــن عامَي ١٩٩٠م و1991،
بعــــد احـتـــاللهـــا عام 1917
ومنـــها وهـــي أوزبكـستان،
تركمانستان، طاجيــكستان،
قيرغزستــان، وكازاخســـتان،
وهـــي جـمـهـوريــــــــــــــــات
 ذات أغــلــبـــيــة مــســلـمـــة

 

أما تركستان الشرقية، فهي تقع وسط آسيا تحدها من
الشمال الغربي جمهوريات كازاخستان، وقيرغيزستان،
 وطاجيستان، ومن الجنوب: أفغانستان، وباكستان،
ومن الشرق إقليم التيبت، باإلضافة إلى الصين ومنغوليا
 الشعبية، ومساحتها الجغرافية حوالي 1.8 مليون كم مربع.

بالحديث عن سكان تركستان الشرقية فهم من قوميات مختلفة
أغلبها من قومية األويغور وهم يشكلون غالبية البالد إلى جانب
التركمان، والكازاخ، واألوزبك، والطاجيك، وجميعهم ينتمون
 إلى العرق التركي، وهي تخضع لالحتالل الصيني منذ عام 1994
 وتطلق عليها بكين اسم شينغيانغ، أي: المستعمرة الجديدة.

عند احتالل تركستان الشرقية، كانت عقيدة أهلها وتمسكهم
باإلسالم حجر عثرة أمام إحكام الصين سيطرتها على هذا البلد،
فعمدت على محاربة عقيدتهم ومارست ضدها أساليب كثيرة
من التضييق وألواناً شتى من االضطهاد، وهو ما تمثل في
سياسة القتل عبر إعدام اآلالف من مسلمي تركستان ظلماً،
ومحاربة كل مظاهر اإلسالم وشعائره من هدم للمساجد
وتحويل بعضها إلى مقرات للحزب الشيوعي، ومنع الصيام
في شهر رمضان، وإهانة العلماء وأئمة المساجد وتنظيم
مهرجانات عامة في مناطق المسلمين لشرب الخمور وإجبار
مسلميها على بيع الخمور في محالهم التجارية، بل امتد
 األمر إلى تجريم األسماء التي قد تكون لها داللة إسالمية.
 
 

التغيير الديموغرافي كان
حاضراً أيضاً في مسلسل
 اضطهاد مسلمي تركستان،
 بتوطين ماليين الصينيين
من قومية الهان من غير
 المسلمين في تركستان
 الشرقية، وتهجير فتيات
مسلمات قسراً إلى داخل
 الصين، إلى جانب تحديد
 النسل اإلجباري وإجراء
عمليات إجهاض أجنّة بشكل
 إجباري، وساقت السلطات
 الصينية مئات اآلالف من
 أبناء تركستان أغلبهم
من قومية األويغور إلى
المعتقالت، فنادراً ما تجد
أسرة ليس فيها معتقل.

رقعة التضييق واالضطهاد
اتسعت كذلك لتشمل
مراقبة الهواتف إجبارياً عبر
تطبيق يعمم على الجميع
استخدامه فيظل الشخص
تحت مراقبة دائمة، ومنع
التعليم اإلسالمي إذ أصدرت
السلطات الصينية قراراً في
أواخر عام ٠١٦ ٢م، يتضمن
استدعاء الطالب األويغور
الذين يدرسون العلوم
اإلسالمية في الخارج، وقطع
دراستهم، وهددت من لم
يستجِب منهم بإيذاء أسرهم
واعتقال ذويهم، وهو ما
اضطر نسبة كبيرة من
الطالب للعودة خوفاً على
أسرهم وأقاربهم فواجهوا
اتهامات بنشر أفكار إرهابية
ومن ثم القبض عليهم
ومواجهة عقوبة بالسجن
  ١٥ عاماً ويزيد، حتى إن
اثنين من هؤالء الطالب
العائدين أعلن عن وفاتيهما
مؤخراً داخل السجون.
 



عندما تنقطع السبل باإلنسان المسلم فإنه يلجأ إلى
ربه بصالته أو اإلمساك بمصحفه وتالوة القرآن، وأصبح
ذلك أيضاً ضمن المحرمات؛ إذ بدأت السلطات الصينية
خالل األشهر األخيرة في مصادرة المصاحف وسجادات
 الصالة ونشرت تعميماً يطالب المسلمين في
 تركستان الشرقية، بتسليم كل ما يتعلق باإلسالم من
مصاحف وسجادات الصالة، باعتبارها ضمن المحرمات
الثالثة على المسلمين هناك، وهي تشمل ”األنشطة
الدينية، والمواد المطبوعة، والتعليم الديني”، حتى
 إن الشعائر اإلسالمية في البيوت باتت محظورة من
خالل سياسة المراقبة عبر موظفين يتبعون الحزب
 الشيوعي يعيشون في منازل المسلمين قسراً.

كما أن تحفيظ القرآن أو إقامة صالة التروايح عمال
يقود صاحبه إلى قفص االتهام وأحكام بالسجن،
سواء رجالً كان أو امرأة، بل إنه قد جرى تحريف صيغة
 أذان الصالة إلى تغنٍ بالصين وتمجيد في رئيسها ”شي
جين بينغ”، فأصبحت صيغة األذان على النحو التالي:
”كلنا أبناء الوطن، كلنا أبناء الوطن، الوطن أكبر،
 الوطن أكبر، حي على الصالة، حي على الفالح،
 انشدوا وحدة وأمن الوطن، انشدوا نهضة الوطن”.

أمــــا أذكـــار مـــا بعــــد الصـــالة فتقول: ”ممتنون
 للــــوطـــــــــــن، شـــاكــــرون للـــرئـــيــــس شــــــي”.
كل هذه الممارسات وغيرها كثير غيض من فيض
 سياسات تصيين تركستان الشرقية وسلخها
عن هويتها المسلمة في ظل غياب تام ألي
 موقف إسالمي سوى بعض األصوات من هنا
أو هناك التي تكسر على استحياء حاجز الصمت،
فلماذا ال نصحو قبل فوات األوان أم أننا سنفيق
 بعد أن تصبح تركستان الشرقية أندلساً جديدة؟
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باكستانيون قلقون على زوجاتهم اللواتي ”فقدن“ في الصين

يطالب عشرات الباكستانيين الصين
بمعــلـــــومـــات عـــــــن امـــاكـــن وجــــــــود
زوجـــاتــهم الصينيــــات المحــتجزات على
ما يبــــدو فـــي مــراكــز العـــادة التــأهـيل
فـــي اوج حمـــلــــة قمــــــع لمـــكافـحــــة
وصـــول الخـطـــر الـجهـــادي الى الصــين.
وهــؤالء البــاكســتانيــــون هـــم رجـــــــــــال
اعمال عملوا لفترة طويلة في اقليم
شيجيانغ (شمال غرب)، المنطقة
الصينية المحاذية لباكستان والتي
يعيش فيها نحو عشرة ماليين من
االويغور المسلمين في غالبيتهم.
وهؤالء الباكستانيون المتزوجون
من صينيات، يعودون كل سنة من
اجل االعمال او لتجديد تأشيراتهم
ويتركون عائالتهم الشهر. لكن منذ
السنة الماضية ال يلقون ردا على
اتصاالتهم الهاتفية او رسائلهم النصية.

وقال اقبال بقلق ان ”زوجتي وابنائي
اوقفوا في آذار/مارس من العام
الماضي ولم اتلق اي اخبار عنهم منذ ذلك
الحين”. واضاف الرجل الذي رفض كشف
اسمه الكامل بهدف حماية اقربائه، انه
حاول في تموز/يوليو االلتحاق بزوجته
في الصين لكنه منع من عبور الحدود.
وتابع ان ”السلطات قالت لي ان زوجتي
تخضع للتأهيل وان الحكومة تعتني
باوالدي. توسلت اليهم ان يسمحوا
لي بالتحدث الى بناتي لكنهم رفضوا”.
واقبال واحد من عشرات التجار
الباكستانيين الذين قطعت اخبار
عائالتهم، كما قال جاويد حسين
النائب في برلمان غيلغيت بلتستان
المنطقة الباكستانية المحاذية
للصين. وصوت اعضاء برلمان المنطقة
في بداية آذار/مارس على قرار يدين
هذه ”االعتقاالت غير المشروعة”.



- صمت بكين -
تلتزم الصين صمتا شبه مطبق
هذه القضية. واكتفت وزارة الخارجية
الصينية بالقول ان ”الجانبين يواصالن
اتصاالتهما حول الملفات المتعلقة
على بتبادل االشخاص بين البلدين”.
وتقيم بكين عالقات ممتازة مع اسالم
اطلق البلدان مشروعا مشتركا ضخما
هو الممر االقتصادي للصين وباكستان
الذي يفترض ان يربط بين غرب الصين
وقد ومرفأ غوادار بجنوب غرب باكستان.
في ٢٠١٣، وقع الصينيون والباكستانيون
اباد. اتفاقات تبلغ قيمتها االجمالية
٤٦ مليار دوالر وتتعلق بانشاء بنى
تحتية على طول الممر التجاري.
والهدف هو تنشيط االقتصاد الضعيف
حاليا في المناطق التي يعبرها.
لكن المعادلة صعبة بالنسبة للصين
يترتب عليها فتح حدودها للمبادالت
التي وفي الوقت نفسه منع وصول
”ارهابيين“ من باكستان المجاورة.
ويشهد اقليم شينجيانغ باستمرار هجمات
الصين الى ”انفصاليين“ من االويغور. وقد اسفرت عن
سقوط مئات القتلى في السنوات االخيرة في الصين.
ويؤكد عدد من االويغور انهم يتعرض لتمييز
تنسبها ديني وفي سوق العمل، بينما تشعر
السلطات الصينية بالقلق من صالت بين مجموعة
متطرفة من هذه االتنية وجماعات جهادية.

- تهديد -
لمواجهة ذلك، تتخذذ الصين اجراءات
صارمة من نشر قوات كبيرة لحفظ
النظام الى تفتيش السيارات ومضاعفة
عدد كاميرات المراقبة وتمركز رجال
شرطة في مفارق الطرق في المدن.
ويبدو انها انشأت في هذا االطار
مراكز العادة التأهيل لالشخاص
الذين يشتبه بان لديهم نوايا عدوانية

وقال اقبال وباكستانيون آخرون ان
زوجاتهم استهدفن النهن يتلقين
رسائل نصية من الخارج. ويعتقد قربان
رجل االعمال الذي عمل في الجانب
الصيني لثالثين عاما ان ”اي اتصال
قادم من باكستان يعتبر تهديدا”.



 وتنفي الصني وجود معسكرات العـادة
 التأهيل. لكن االدارة والصحف الرسمية
 كشفـت وجود حواىل ثالثني مـــن هـذه
 املعســــكرات تـــضم نحـــو اربعـــــة آالف
 شخــــص، حســـب ارقــــام اعدتها وكالة

 فرانس برس
 ويقول علي وهو باكستـــاين انقطـــــعت
 اخبار زوجته ايضا، انه يعتقد انها تخضع
 ”لنــوع مــن التأهيـــل الذي تـتعــــلم
 فيه امورا عن الشيوعية وكيف تصبــــــح
 وطنية جيـــدة“. واضاف ان ”زوجـــتـــــــــي
 روت يل ان الشــرطـــة جــاءت اليها لتطلب
 منهـــا توضيــحـــات عــن اتصاالت هاتفيـة
 تلقتها من باكستان وعن عالقاتها مع
 احلركة االسالمــية لرتكستان الشــرقية“
 التــي تعتبــــرها االمم املتحدة منظمة
 ارهابيــة وتتهمـهـــا بكني بتأجيج النزعة
 االنفصالية لالويغوروتــابع ”ال يقــولــــون
 (الصينيـون) شيــئــــا. يـكـتــفــون بالقول
 فقــط ان عائلـــتك ســتعود عندما تنهي
يتأهيلها



شبح تجسس صيني 
يخيم على أفريقيا!

هدى الحسيني
 صحافيّة ومحللة سياسية لبنانيّة

حرب الجواسيس بين الدول ال تتوقف،
وآخر مثال ما تعيشه المملكة المتحدة
وروسيا. صحيح أن ال ود بين الدولتين،
لكن التجسس على الدول الصديقة من
ضرورات (األمن القومي) لكل دولة، ورغم
جميع األدلة يبقى النفي سيد الموقف.
دول االتحاد األفريقي تعلمت درساً العام
الماضي، لكن بسبب ظروف كثيرة قد ال
تستوعبه، ألن الصين هي الطرف اآلخر.
الشهر الماضي كشف تقرير مفصل أن
الصين تقوم ومنذ 5 سنوات بتنزيل ملفات
حساسة من قاعدة البيانات الرئيسية
لـ(المنظمة)، وأثبت االكتشاف أنه محرج
وموتر للعالقات الصينية - األفريقية،

ألن الجانبين، وفي كثير من األحيان،
كانا يعلنان أن الشراكة االقتصادية
والسياسية مبنية على أساس قوي
من الثقة واالحترام المتبادلين. وقد
أثار الحادث األخير الذي تورط فيه عمالء
صينيون يتسللون إلى المقر الرئيسي
لالتحاد األفريقي، عدداً من األسئلة حول
مستقبل العالقات المتعددة األطراف
الصين والعديد من الدول األفريقية.
نفت الصين بشدة هذه المزاعم، وفي
حين صورت التقارير األولية غضب بعض
بين الزعماء األفارقة، إال أن الرد الرسمي
لالتحاد األفريقي تماشى حتى اآلن مع
خطاب الصين. وزارة الخارجية الصينية
أصدرت بياناً بأن التقرير محاولة من
القوى الغربية لزرع االنقسام، لكنه لن
يؤثر في العالقات القوية التي تربط
أفريقيا بالصين، إال أن السفير الصيني
لدى االتحاد األفريقي، رغم وصفه
مزاعم التجسس الصيني بالسخيفة
إال أنه أضاف: (بالتأكيد، التقرير سيخلق
مشاكل للعالقات الصينية - األفريقية).
يوضح موقف االتحاد األفريقي
المضاعفات المتأصلة لعالقاته التجارية
واالقتــصـاديــــة مــع القــوة العـــالـمـيــة،
حيـــث تهـــدد الفــضيــــحة بتـــقــويـــــــض
القــــوة واألداء االقــتـصـاديـيـن لالتـحـــــــاد
األفــريـقــي والـقـــارة األفـــريــقـيــة كــكل.



اندلع االضطراب السياسي بسبب
التجسس في يناير ٢٠١٨ (كانون الثاني)
عندما نشرت صحيفة (لوموند)
الفرنسية تقريراً كشف عن خرق
كبير للبيانات السرية في مقر االتحاد
األفريقي، وجاء فيه أن مسؤولي االتحاد
اكتشفوا قبل عام أن المواد الحساسة
يتم تنزيلها من كومبيوترات االتحاد،
وتحويلها إلى بكين كل ليلة منذ
اكتمال بناء مقر االتحاد األفريقي. وعلى
الرغم من اكتشاف الميكروفونات في
المكاتب والجدران، وفي بعض األحيان
وسائل مراقبة مخفية، إال أن المنظمة
اختارت أن تظل صامتة بشأن هذه
المسألة حتى ظهر تقرير (لوموند).
بنت الصين مقر االتحاد األفريقي عام  ٢٠١٢
 ، في العاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا، وبلغت كلفته 200 مليون دوالر
وجاءت حتى بمواد البناء من الصين.
لكن، وعلى الرغم من أن العديد
المراقبين يفسرون هذه األحداث
من باعتبارها نذيراً لحدوث تراجع
في العالقات الصينية - األفريقية،
إال أن الشراكة الثنائية االقتصادية
والسيـــاسيـــة القــويــــة ســـوف تســتمـــر

لقد أدى تزايد االعتماد المتبادل االقتصادي
بين الصين وأفريقيا إلى أنه إذا قرر أي
من الطرفين إضعاف العالقات، فسوف
يتعرض األداء االقتصادي لكليهما للخطر

إذ على مدى العقد الماضي استثمرت
الصين بقوة في أفريقيا، وفي قمة
منتدى التعاون الصيني - األفريقي
في جنوب أفريقيا عام 5102 تعهدت
الصين بتقديم 06 مليار دوالر لمشاريع
البناء في جميع أنحاء القارة، ووفرت
بالفعل أكثر من 941 مليار دوالر في
التجارة مع القارة منذ عام 6102. كما
أن الصين ساهمت أمنياً في بعض
النقاط الساخنة مثل جنوب السودان.



 وبــــــــاإلضـــافـــة إىل
 االستثمار الصيني،
 كـــــــان الـــوصـــــول
 الصيني إىل املوارد
 الطبيعية الهائلــة
 فـي أفـريـقــــيـا هو
 احلـافز الرئيســــــي
 يف صيـاغــــــة روابط
 اقــتـــصـــــــاديــــــــــة
 وسيـــاسية أقـــوى
 مــع القــــارة، لذلك
 فــإن فــقــــــــــــــدان
 أو عرقــلـة الوصول
 املبــــاشر إىل تلـــــك
 املوارد قد يعرقل
 دور الصيــــــن كأكرب

 مصنع يف العامل. إن
 الوصــول إىل النفـــط
 يف نيـجيـريا وأنغــوال،
 وإىل الكــوبالــت فـــي
 جمهورية الكونغــو
 الدميــقراطــيــــــــــة،
 يجعـــــل العـــالقـات
 القويـة مع أفريقيا
 أمـــرًا بالغ األهمية

 للحفـــاظ علــــــــــــى
 مــكــانـــة الـصــــيـــن
كقــــــوة اقتصاديــة

لكن تقديم الصين كل ما يلزم المقر
الرئيسي لالتحاد األفريقي من اإلسمنت
وصوالً إلى األثاث، واستخدامها هذه
(الهدايا) للتجسس، أمر مثير للقلق،
خصوصاً أن الصين تسعى إلى دعم
كل مشاريع البناء عبر أوراسيا من
أجل مشروعها (الحزام والطريق).

القادة األفارقة، بسبب حذرهم من
الغربية التي استعمرتهم وتدخلت في
شؤونهم، فتحوا أبواب بلدانهم للسخاء
القوى الصيني. استفادت الدول األفريقية
بسبب سياسة الصين الخارجية التي
تتدخل في نوع األنظمة، والقروض
المنخفضة الفائدة، ولهذا يشعر قادتها
بأن هذه العالقة تستحق الثمن من
بعض المراقبة الصينية. لكن كشفت
ال هذه المواقف بأن الشراكة بينهما
تعاني من خلل في توازن القوى.

الصين أدركت ذلك إنها
فقامت بحملة كررت
احترامها لسيادة
فيها االتحاد األفريقي،
وأعربت عن أملها في
مواصلة االستثمار،
وقام الدبلوماسيون
الصينيون، من وراء
األبواب، بتقديم الوعود
لنظرائهم األفارقة بزيادة
االستثمار وعدم التدخل.
سياسة الباب الخلفي
التي تعتمدها الصين،
لكن ال يمكن إنكار أن
التحقيق األخير تسبب
بالحرج لبعض أعضاء
االتحاد األفريقي، كما
زرع بذور عدم الثقة.
وفي حين أن هذا لن
يقوض العالقات بين
الصين وأبرز الشركاء
األفارقة مثل رواندا
ونيجيريا، فإن بوتسوانا
استخدمت ما كشفه
التقرير للنأي  عن  االعتماد
مثالً المفرط على الصين
وكانت العالقات توترت
بين الدولتين بعدما
ضغطت الصين كي
تلغي بوتسوانا زيارة كان
الداالي الما يريد القيام
بها. لقد دفع تدخل
الصين حكومة بوتسوانا
إلى التفكير، وغرس
شعوراً بالغموض في
العالقات مع الصين.



لكن تبقى بوتسوانا هي االستثناء وليس القاعدة. إن اتهامات التجسس قد
تؤدي آجالً إلى عواقب أكبر بالنسبة إلى الصين إذا ما ظهرت حوادث مماثلة، ألن
المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي ليس المكان الوحيد الذي كان من الممكن
اختراقه، فقد حصلت الصين على صفقات لبناء وتمويل مباني البرلمان في
زيمبابوي والكونغو، وكذلك إنهاء مشاريع بناء البرلمان في مالوي، والسيشل،
وغينيا بيساو وليسوتو، ناهيك عن األعمال المركزية بأكملها في العاصمة
اإلدارية الجديدة في مصر. سوف تصبح الدول األفريقية حذرة بشكل متزايد
من استخدام شركات البناء الصينية في مشاريع مستقبلية، خصوصاً تلك ذات
البعد السياسي أو األمني، وقد تبدأ بااللتفات إلى قواها البشرية ومواردها.

منذ عقود طويلة والصين تصوب على أفريقيا، الجولة األخيرة لريكس تيلرسون
وزير الخارجية األميركي السابق إلى الدول األفريقية كانت إليقاف المد الصيني.
أميركا تأخرت وأفريقيا ال تستطيع االستغناء عن سخاء الصين. لكن، ألن االنتهاك
الصريح الذي أقدمت عليه الصين، هو نتيجة غير مقبولة للسياسة الخارجية الصينية
واألفريقية على حد سواء، فمن المرجح أن يركز الخطاب الرسمي للطرفين على إلقاء
اللوم على اإلعالم الغربي لمحاولة تقويض العالقات الصينية - األفريقية. وسوف
تسمح حملة التشهير ضد الغرب لجميع األطراف المعنية بالتحايل على الحقائق
غير المريحة في ديناميكية العالقة القائمة بين الصين ومختلف الدول األفريقية.



هذه ستكون السياسة الرسمية لالتحاد
األفريقي، وقد يتذكر القادة األفارقة قصة
التجسس الصيني، ويتخذون خطوات
لمراقبة تحركات أكبر شريك تجاري لهم،
على األقل بالنسبة إلى المباني الحكومية
التي شيدتها الشركات الصينية. لكن على
المدى الطويل لن تتوتر العالقات كنتيجة
التهامات التجسس ألنه رغم بذور الشك
األفريقية، سيتساءل األفارقة عن حلفاء
أكثر جدارة بالثقة، لكنهم لن يجدوا.

ما كشفته قصة التجسس، وعلى 
نفي الصين، هو بروز تساؤالت حول
رغم التكاليف الخفية مقابل السماح
للصين ببناء مبان حكومية وبنى تحتية
حساسة في أفريقيا وأماكن أخرى. إن
الحرير طويل جداً، ويعبر دوالً كثيرة
أغلبها يتطلع إلى الصين، األكثر استقراراً
وسخاء لبناء جسور ومرافئ ومد شبكات
من سكك الحديد، ومبان حكومية.
فهل تعتقد هذه الدول أنها
طريق ستنمو وتتعزز على حساب الصين
من دون مقابل يمس سيادتها؟
إنها الصين التي حذر منها يوماً الجنرال
ديغول بالقول: (ال تدعوا التنين األصفر
شارل يستيقظ) وها هو قد... 

 www.aawsat.comاستيقظ



محامون ماليزيون يرفضون تسليم أويغور للصين

هيئة الدفاع تحذر من تسليم األويغور للصين
 بسبب تاريخها المتدني في حقوق اإلنسان 

سامر عالوي-ماليزيا

رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــض
محــامــون ماليــزيــــون
تسليـــم 11 شخــــــــــصا
إلى الصين يعتقد بأنهـم
ينتـمـــون إلى قـومـيــــة
األويغــور فــي إقـليــــــم
شينجــيانــــغ (تركستان
الشرقية)، تتهــمـهـــــم
السلطــات بدخول البـالد

 بطريقة غير شرعية.
وأجـلــــــــــــــــــــــــــــــــت
محكـمــة ماليـزية فــــي
 كوااللمبـــور للمرة الثانية
النظر في القضية إلى ٢٤
أبريل/نيسان المـقـــــبل،
ولم توجــه المـحـكـمــــة
أي تهـم للمـشتبـه بهـم.
وقال رئيس فريق الدفاع
فهمي عبد المعنـــي إن
عدم وجود مترجم للغة
التركيــة التــي يتحــدثون
بهــا حـال دون توجـيــــه
التهـم رسـمـيا لهــــــــم.
وأضـــاف فـــي حـديثــــــه
للجزيرة أن المـوقــوفين
ال يحـملــون أي وثـائـــــق
ثبوتيــة، وبذلك ال يمكــن
نسبتهــم إلى الصــيـــــن
التي تطالب بتسليمهــم.

 

وأعربت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن
قلقها من احتمال إبعاد المتهمين إلى الصين،
نظرا لسجلها الضعيف في مجال حقوق اإلنسان،
وطالبت بمعاملتهم وفق القوانين الدولية.

احترام االتفاقيات
 في حين كان وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي قال
 إن الصين طلبت تسليمهم، وإن بالده تحترم االتفاقيات
الموقعة بهذا الشأن، كما أنها تطالب الصين بتسليم
متهمين بعمليات اختالس من البنوك الماليزية.
وشكلت هيئة من ستة محامين متطوعين
للدفاع عن المشتبه بهم، ودعا المحامي ريمي
عبد الرحيم -ممثل مركز حقوق اإلنسان في
ماليزيا في هيئة الدفاع- إلى منحهم حق اللجوء
السياسي أو ترحيلهم إلى بلد ثالث، في إشارة إلى
 تركيا التي يتحدثون لغتها، وأعرب عن قناعته
بأن تركيا قد تكون البلد األنسب الستقبالهم
وتفادي ضرر محقق إذا سلموا إلى الصين.

وأشــار ريمــي إلـــــــــى أن
القانون الماليزي يقضي
بمعاقــبــة المتسـلليـــن
عبــر الحدود وإعـــــادتهم
إلى موطنهــــــم األصلي
أن عند انتهــــــاء مـــــــــدة
حكمهــــم، أو إعادتــــهم
حيــث أتوا، وهـــــــــــي في
هذه الحـــالــــة تايـالنــــــد.
وقــــالـــــت السلطــــــــــات

 الماليـــــــزية إن المشتبه
بهم عبروا الحدود بعــــد
فرارهم من سجن فــــي
جنوب تايالنـــد، وهم جزء
من مئتي معتقل من
    األقلية المسلــمة فــي

  تركستان الشرقية وهو
اإلقليم الصيني الوحــيد
ذو األغلبية المسلمــة-
اعتقلتهــــــــم السلطات
التايالندية، وسلمت نحو
مئة منهم للصين عـــام
٢٠١٤، متجاهلة تحذيرات
منظمات حقوق اإلنسان
العالمية والمحليــــــــــــة.
وأكـــدت السلــطــــــــــــــــات
الماليزيـــــــــــــــة إبعاد ٢٣
العام المـــاضي، بعـــــــــــد
أن وجـــهــــــــت لهم تهم
أويغــــــوريا إلــــــى الصين
اإلرهاب واالنتمـــــــــــاء إلى
تنظيم الدولة اإلسالمية. المصدر : الجزيرة



شاب أويغور يغيب عن االحتفال في مخيم إعادة التأهيل السياسي

أفادت السلطات المحلية أن صبيًا أويغوريا
تم اعتقاله بسبب السفر إلى الخارج
توفي ألسباب مجهولة في”معسكر
 إعادة التثقيف”السياسي في مقاطعة
كاشغر، في منطقة شينجيانغ
(تركستان الشرقية) بشمال غرب الصين.
قام ضباط الشرطة بتسليم جثمان
يعقوب جان نعمان البالغ من العمر 17
 عاماً إلى عائلته في بلدة يكشنبازار ، في
محافظة يوبورغا التابعة لمدينة كاشغر
 بعد وفاته األسبوع الماضي ، حسبما
أفاد مصدر إخباري إلذاعة آسيا الحرة.
 

 

واضـــاف المــصـــــدر ان والــــد يـعـقـــــــوب
وهـــو قــفــــال يـــدعـــى نــعـمان قاري لم
يعـــرف ســبــب  وفـــاة ابــنـه واضــــطر إلى
دفـــن جــثــتـه تـحـت إشــراف الشــرطـــــة.
في أوائل عام ٢٠١٦ ، في سن الخامسة
عشرة زار يعقوب تركيا كسائح مع
 أصدقائه ضد رغبات والده. وبعد أيام سافر
نعمان قاري إلى تركيا إلحضاره إلى الوطن،
 في محاولة لتجنب جذب أي اهتمام من
 السلطات في شينجيانغ ، التي تنظر إلى
مثل هذه الرحالت في الخارج على أنها
 مشبوهة وعالمة ”التطرف الديني”.

على الرغم من عودته السريعة إلى
الصين ، وضعت الشرطة يعقوب على
قائمة سوداء وألقت القبض عليه بعد
ذلك ، وأرسلته إلى أحد معسكرات
إعادة التأهيل المنتشرة في أنحاء
شينجيانغ حيث تحتجز السلطات
 أويغور متهمين بتبني ”معتقدات
 دينية“ وأفكار ”غير صحيحة سياسياً”. .
 
 
 



يواجه أفراد العائلة الذين يطالبون
 بكشف أماكن احتجاز أقاربهم وغيرهم
من أفراد المجتمع الذين يستفسرون
عن أولئك الذين أرسلوا لمراكز االعتقال
أيضاً بسبب ”تبني أيديولوجية دينية“
 كجزء من محاولة السلطات المحلية
لمنع المعلومات حول المعسكرات
من الوصول إلى العالم الخارجي.

وقال أحد كوادر الحزب الشيوعي
 الصيني الحاكم المحلي في مركز
 شرطة بلدة فيض آباد الذي أجاب على
مكالمة مراسل اإلذاعة إنه لم يكن
على علم بالقضية وسلم الهاتف
إلى ضابط. وأحال األسئلة األخرى إلى
 رئيس مكتب األمن العام المركزي.

لكن ضابطاً في مركز شرطة بلدة
 تشينرين أكد في مكالمة هاتفية
أن اسم الفتى البالغ من العمر ١٧
عاماً الذي تُوفي في معتقل ”إعادة
 التثقيف“ سمي باسم ”يعقوب جان ...
 من القرية رقم ١٢“ في يكشنبازار. .
وقال ضابط رفض أيضاً ذكر اسمه ، إن

الشرطي المسؤول عن قضية نعمان
في القرية رقم 21 يدعى ”مراديل”،
مضيفاً أن الشاب توفي ”منذ حوالي 01
 أيام“ دون تقديم مزيد من التفاصيل.
 وعندما سُئل عن عدد من ماتوا في
معسكرات إعادة التثقيف في الشهر
 الماضي  قال الضابط إنه ال يعرف.
 

ظــروف المخيــــم

ومنذ أبريل٢٠١٧، تم احتجاز األويغور في معسكرات
”إعادة التثقيف“ في جميع أنحاء شينجيانغ، حيث
شكا األويغور منذ فترة طويلة من التمييز المتفشي
والقمع الديني والقمع الثقافي تحت الحكم الصيني.
في يناير٢٠١٨، قال مشروع األويغور لحقوق
 اإلنسان (UHRP) إنه علم بوفاة الباحث اإلسالمي
 األويغوري البارز محمد صالح حاجم في مركز
احتجاز الشرطة الصينية، بعد حوالي ٤٠ يوماً
من احتجازه في أورومتشي إلى جانب أقارب
 آخرين، ولم يتضح ما إذا كان محتجزًا في سجن
 أو معسكر إلعادة التثقيف في ذلك الوقت.
 

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، قال
مصدر لـ RFA إنه في إطار حملة االعتقاالت
التي أدت إلى اكتظاظ شديد في معسكرات
”إعادة التثقيف”، كانت السلطات في
 شينجيانج تتجاهل صحة نزالء أويغور.
منذ تعيين تشين تشوانغو، رئيسا للحزب
الشيوعي في شينجيانغ في منصبه في
أغسطس ٢٠١٦ ، بدأ بإجراءات قمعية لم
يسبق لها مثيل ضد شعب األويغور والتطهير
 األيديولوجي ضد ما يسمى بمسؤولي األويغور
”ذوالوجهين“  -وهو مصطلح تطبقه الحكومة
على األويغور الذين لم ينفذوا التوجيهات
 الشيوعية ضد أبناء جلدتهم بحذافيرها-.



تجري الصين بانتظام حمالت ”ضرب من حديد“ في شينجيانغ، بما في ذلك إعتداءات
الشرطة على األسر األويغورية، والقيود على الممارسات اإلسالمية، والقيود
 على ثقافة ولغة شعب األويغور، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمواد األخرى.
في حين أن الصين تلقي بالالئمة على بعض األويغور في شن ”هجمات إرهابية“

يقول خبراء خارج الصين إن بكين قد بالغت في تهديد األويغور وأن السياسات الداخلية
 القمعية مسؤولة عن تصاعد أعمال العنف التي خلفت مئات القتلى منذ عام ٢٠٠٩.

أعد التقرير من قبل شهرت هوشور إلذاعة آسيا الحرة.

ترجمه عالم سيتوف. كتبه باللغة اإلنجليزية جوشوا ليبيز.
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/teenager-03142018154926.html 



 المرأة التركستانية واالضطهاد الصيني  
د. زياد الشامي

ما يتـعــــــــرض لــه مسلـــــمو األويــغـــــور
عموما والمرأة التركستانية على وجه
الخصوص من اضطهاد وتنكيل وهضم
 ألبسط الحقوق المشروعة ومحاولة
لمحو الهوية من قبل السلطات
 الصينية ال يمكن اختزاله في مقاالت أو
حتى كتب فاألمر جلل والخطب عظيم
والمخطط الصيني جد خطير ....ولكن
 ما ال يدرك كله ال يترك كله كما يقال .
 حسبنا أن نسلط الضوء في هذا المقال

 على آخر ممارسات السلطات الصينية
القمعية بحق المرأة التركستانية
المسلمة ، وأن نذكر غيضا من فيض ما
 تنقله بعض وسائل اإلعالم عما تعانيه
 المرأة األويغورية من ظلم وبغي وعدوان
 ومحاوالت لطمس هويتها اإلسالمية
 وتلقينها الشيوعية الملحدة عنوة .

”حنيفة عبد الكريم“ امرأة تركستانية
”٣٥عام“ لم يشفع لها مرضها العقلي
عند السلطات الصينية ولم يحل دون
 اعتقالها باألمس ربما ألن مجرد كونها
 أويغورية مسلمة ذنبا كافيا لالعتقال
حتى وإن كانت مختلة عقليا !!!
سلطات االحتالل الصينية كانت قد أقدمت

 مؤخرا على اعتقال ٢٠ امرأة مسلمة في
مدينة كورال وسط تركستان الشرقية
 المحتلة بتهمة المشاركة في تغسيل
األموات ، وأرسلتهم إلى ما يسمى
بـ”مراكز التأهيل“ أو ”مراكز التوعية“
والتي هي في الحقيقة مراكز احتجاز و
سجن ضخم تحتجز فيها الصين قسريا
مئات اآلالف من المسلمين وتمارس
 بحقهم أعمال اضطهاد وتعذيب.
 



ومنذ أسابيع اعتقلت السلطات الصينية في مدينة كوناس لوالية إيلي
تركستان الشرقية السيدة مهر آي جمعة (٣٨عاما) وهي أم لثالثة
أطفال بتهمة تلقي مكالمة هاتفية من أخيها الذي يعيش خارج البالد !!
 االنتهاكات الصينية المتكررة بحق المرأة األويغورية المسلمة دفعت مئات من
النساء التركستانيات إلى تنظيم مظاهرات واسعة حول العالم يوم الخميس
 الماضي احتجاجا على ما تتعرض له المرأة المسلمة من اضطهاد داخل
”تركستان الشرقية“ التي تحتلها الصين وتطلق عليها اسم ”شينجيانج”.
 الفعالية التي جابت ١٤ دولة حول العالم - من بينها الواليات المتحدة وكندا
وتركيا و بعض الدول األوروبية رفضا لالنتهاكات الصينية المستمرة بحق المرأة
 التركستانية....أكدت على تجاهل الصين لكل المعايير المنصوص عليها في
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذا المواثيق الدولية ال سيما المعنية بالمرأة .
الناشطة التركستانية ”روشن عباس“
أشارت خالل مشاركتها في الفعالية
 إلى بعض االنتهاكات الصينية بحق
أبناء تركستان الشرقية كــ : خضوعهم
للمراقبة الشديدة الذي يضطرهم إلى
 قطع كل الصالت مع عرقهم وثقافتهم
 وهويتــهــــم اإلســالميــــة ، و محــــــاوالت
سلخهم من هويتهم اإلسالمية
من خالل إرسالهم إلى معسكرات
 إلعادة تثقيفهم بالهوية الشيوعية .
كما أوضحت ”عباس“ أن المرأة التركستانية تتعرض لإلجهاض القسري،
 ومحرومة من ارتداء الزي الذي يوافق اإلسالم بحجة القضاء على
 التطرف ، ناهيك عن قيام السلطات الصينية بعملية نقل إجباري آلالف
الفتيات األويغور من تركستان إلى العمل في مصانع داخل الصين .
الحملة التي تتزامن مع الدورة الــ٦٢ للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع
 المرأة في نيويورك طالبت األمم المتحدة بتنفيذ اإلعالن األممي لحقوق اإلنسان
 وتحميل الصين المسؤولية عن معاملتها القاسية لألويغور وال سيما النساء .



ومع عدم التقليل من أهمية الحملة التي قد يكون لها أثر في لفت أنظار العالم التى
تتعرض له المرأة التركستانية واألقلية األويغورية عموما من اضطهاد ومحاوالت
طمس الهوية اإلسالمية لحوالي  ٣٠ مليون مسلم يعيشون في وطنهم األم تركستان
 الشرقية.....إال أن التعويل الكلي على المنظمة األممية أو الدول المهيمنة عليها
 في إنصاف مسلمي األويغور والمرأة التركستانية قد يكون من السذاجة بمكان .

 لقد أثبتت هذه المنظمة األممية منذ ابتداعها بعد الحرب العالمية األولى
أنها أداة لتنفيذ أجندة وأطماع من أنشأها واخترعها ، وأنها ال يمكن أن
تنصف المسلمين أو تقف يوما مع مطالبهم المشروعة ...وكيف يمكن
 أن تفعل ذلك وقد تم إنشاؤها باألصل للنيل من دين الله الحق الذي
 يعتبره أعداؤه الخطر الوحيد المحدق بهم وبأطماعهم ومخططاتهم ؟!!

إن رفع الظلم عن المرأة التركستانية واستعادتها لحقوقها المغتصبة من
قبل المحتل الصيني وإنصاف مسلمي األويغور وإجبار السلطات الصينية
على وقف ممارستها القمعية بحقهم .....ال يمكن تحصيله بطرق أبواب
األمم المتحدة واستجداء الدول الداعمة لممارسات الصين أو المباركة لها
على أقل تقدير ، وإنما باستخدام اللغة التي تفهمها الدول المعاصرة
 : لغة القوة بكافة أشكالها العسكرية واالقتصادية واإلعالمية و....الخ .

http://www.almoslim.net/news/286646



بالصور.. احتجاجات بـ١٤
دولة ضد انتهاكات الصين

 بحق المرأة التركستانية
الكاتب: محمد سرحان

نظمت مئات من النساء التركستانيات مظاهرات واسعة
حول العالم، اليوم الخميس، احتجاجا على ما تتعرض
 له المرأة التركستانية داخل ”تركستان الشرقية“
 التي تحتلها الصين وتسميها إقليم ”شينجيانج”.
جاءت هذه الفعاليات ضمن مبادرة تحت عنوان ”صوت واحد
وخطوة واحدة”، جابت ١٤ دولة حول العالم من بينها الواليات
 المتحدة وكندا وأستراليا وتركيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا
 وفرنسا واليابان والنرويج والسويد وفنلندا وسويسرا، رفضا
 لالنتهاكات الصينية المستمرة بحق المرأة التركستانية.
ومن أمام مقر األمم المتحدة في نيويورك وخالل مشاركتها في الفعاليات،
قالت الناشطة التركستانية ”روش عباس“ لـ ”المجتمع”: إن هذه الفعاليات جاءت
 احتجاجا على التجاهل الصيني المتواصل لكل المعايير المنصوص عليها في
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذا المواثيق الدولية ال سيما المعنية بالمرأة.

وأضافت أن تكون هذه المبادرة وهذه
الحملة نأمل صوتًا لألبرياء في تركستان
 الشرقية للفت نظر اإلعالم العالمي وتسليط
الضوء على معاناة أبناء تركستان الشرقية.
وأضافت ”عباس“ أن ”إعالن الحملة تضمن
اإلشارة إلى بعض االنتهاكات الصينية بحق
 أبناء تركستان الشرقية فقط، وأشارت إلى
أن األويغور يخضعون للمراقبة الشديدة إذ
يضطرون إلى قطع كل الصالت مع عرقهم
 وثقافتهم وهويتهم اإلسالمية. ولسلخهم
من هويتهم اإلسالمية يتم إرسالهم إلى
 معسكرات إلعادة تثقيفهم بالهوية الشيوعية
 



وأوضحت أن المرأة التركستانية تتعرض
لإلجهاض القسري، ومحرومة من ارتداء
الزي الذي يوافق اإلسالم بحجة القضاء على
التطرف، واضطهاد أولئك الذين يتجرؤون
 على التحدث مع أقاربهم خارج الصين.
يذكر أن السلطات الصينية تتخذ إجراءات
من شأنها إذابة الهوية وسلخ أبناء
تركستان من ثقافتهم وهويتهم خاصة
الفتيات، إذ تقوم بعملية نقل إجباري
آلالف الفتيات األويغور من تركستان
 إلى العمل في مصانع داخل الصين.

وتطالب حملة ”صوت واحد وخطوة
واحدة“ األمم المتحدة بتنفيذ اإلعالن
األممي لحقوق اإلنسان وتحميل
الصين المسؤولية عن معاملتها
 القاسية لألويغور وال سيما النساء.
يشار إلى أن هذه الحملة تتزامن مع الدورة
الثانية والستين للجنة األمم المتحدة
 المعنية بوضع المرأة، في نيويورك.



الشيخ محمد صالح كاشغري.. رحيل عالم

االثنيــن ٢٩ ينــــــــايــــر ٢٠١٨ وفـــــاة الشــــــــــيـــــخ “محــمـــد بن العـــــالمـــــة دامــــــــــال
صــــالــح الكاشــــغــــري” عــن عــمـــر ينـــاهــــــــز ٨٢ عـــامــــا، كبيــــر علمـــــــاء تركستان
الشرقية التي تحتلها الصين منذ ١٩٤٩ وتسميها ”شينجيانج”...
والشيخ محمد صالح كاشغري هو عالم بارز، له العديد من المؤلفات والتراجم
 اإلسالمية منها ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة األويغورية، والشيخ ولد في عام
١٩٣٩ في بلدة آرتوج وحفظ القرآن الكريم وهو في سن 11 عام، وفي عام ١٩٥٦
التحق بمعهد العلوم اإلسالمية في بكين وتتلمذ على يد علماء األزهر الشريف
 في هذا المعهد، وهو له جهود كبيرة في التعليم اإلسالمي والحفاظ على الهوية
 اإلسالمية ألبناء تركستان الشرقية التي تسعى بكين لسلخهم عنها وتصيينها

ولعل استشهاد الشيخ محمد صالح تمثل حكاية مختصرة لواقع مسلمي
ركستان وما يعانيه العلماء بين فكي التنين الصيني، فالتعليم اإلسالمي بات
 مجَّرمًا، وتحفيظ القرآن جريمة تجر صاحبها إلى السجون، بل إن أذان الصالة نفسه
 تحول من نداء روحي إسالمي بألفاظه المعروفة إلى تغن بالصين ورئيسها، وأذكار
 ما بعد الصالة تحولت من تسبيح للخالق واستغفار له إلى شكر للرئيس شي.



صيـــغــــــة أذان الصـــــالة: علــــــى النــحــــو الــتــــالــــــي: ”كلـنـــا أبنــــاء الــوطـــن، كلـــنا
أبنـــاء الــــوطــــن، الـــــوطن أكــــبر، الوطـــــن أكبر، حـــــي على الصـــــالة، حــــي عـلــــــى
 الفــــالح، انـــشـــــدوا وحـــــدة وأمـــــن الـــوطـــــن، انــشــــدوا نـــهـضـــة الـــوطــــــــــــن”.

أمــــا أذكـــار ما بعــ-د الصالة فتقـــول: “ممـتنون للوطن، شاكرون للرئيس شي”.

وقــــال حــســـاب ”أـخبـار العـــالم اإلســــالمي“ علـى ”تويتـــــــر”، إن ”كاشـــــغـــــــري”،
 توفــــــي ”بعد توقــيـفــه لــمدة ٤٠ يـــومـــا، لديـــــه عشـرات المؤلفات وترجم القرآن
 إلى األويغـــــورية، طبــعــه مجمـــع المــــلك فــهـــد، كـــان يــعيـــش فــــي اإلقـــــــامة
 الجــبــريــــة منـــــذ ٣١عامـــــا، كـــرمه مــلــك المـغـــرب ورئيـــس مصر وكازاخستان“ .

والشيـــخ ”محـــمــــد الكــــاشغـــــري“ هو عالـــــم بارز، لــــه العــديــــد من المــؤلفـــــات
 والتراجم اإلسالمية منها ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة األويغورية.

ولد في عام ١٩٣٩ في بلدة آرتوج وحفظ القرآن الكريم وهو في سن 11 عاما، وفي
عام ١٩٥٦ التحق بمعهد العلوم اإلسالمية في بكين وتتلمذ على يد علماء األزهر
 الشريف في هذا المعهد، وهو له جهود كبيرة في التعليم اإلسالمي والحفاظ
على الهوية اإلسالمية ألبناء تركستان الشرقية التي تسعى بكين لسلخهم عنها.
وتسيطر الصين على إقليم ”تركستان الشرقية“ ذي الغالبية التركية
 المسلمة منذ عام ١٩٤٩، وتطلق عليه اسم ”شينجيانغ“ أي الحدود الجديدة.
وتضم الصين ١٠ أقليات مسلمة تعيش شمال وشمال غربي البالد،
 وهي ”الهوي”، و”اإليغور”، و”القرغيز”، و”الكازاخ”، و”الطاجيك”،

 و”التتار”، و”األوزبك”، و”الساالر”، و”الباوان“ و”دونغشيانغ”.

http://eyooon.net/view.aspx?id=28932



واشنطن بوســت:
الصيــــن تعتقـل
أقــــارب محررين
أمريكييــــــن ردا
على تغطيتهم
لمـــســــلــــمــــــى 
األويــــــــغــــــــــــــور

األربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ ً قالت صحيفة
”واشنطن بوست”، إن أجهزة األمن
الصينية اعتقلت عدد من األقارب المقربين
 ألربعة صحفيين مقيمين بالواليات
 المتحدة يعملون لصالح راديو آسيا الحر،
 فى محاولة على ما يبد لتخويفهم أو
معاقبتهم على تغطيتهم لمنطقة
شينجيانج ذات األغلبية المسلمة،
بحسب ما قالت المؤسسة الصحفية.
 وكانت السلطات الصينية فى إقليم
شينجيانج الغربى، قامت باعتقال عشرات
 اآلالف من مسلمى اإليجور فى مراكز
 تعليم سياسى، بحسب ما قالت منظمة
 هيومان رايتس ووتش. وتم تصوير
 الحملة على أنها سياسة الضرب بقوة ضد
 اإلرهابيين واالنفصاليين، إال أنها تعنى أن
 أى شخص يعبر عن هويته الثقافية أو
 الدينية مستهدف، بحسب رايتس ووتش.

وقال مدير الشئون العامة لراديو أسيا
الحر فى واشنطن إنهم يشعرون بقلق
 بالغ حول سالمة وأمن صحفيهم وأفراد
عائلتهم، السيما من هم بحاجة للعالج
 الطبى، مضيفًا أيضا أنهم يشعرون بقلق
خاص بشأن استخدام االعتقال كتكتيك
من قبل السلطات الصينية إلسكات
وتخويف اإلعالم المستقل فضال عن إعاقة
مهمة راديو أسيا الحر المتمثلة فى جلب
 الصحافة الحرة للمجتمعات المغلقة”.
ومن بين من تم اعتقالهم أو اختفائهم
 العديد من أقارب أربعة من صحفيى
اإليجور الذى يعملون فى راديو أسيا الحر
فى واشنطن، ثالثة منهم مواطنين
أمريكيين، والرابع لديه إقامة دائمة.
وقال أحد الصحفيين األمريكيين إن
 السلطات الصينية اتصلت بأفراد عائلته الذين
يعيشون فى شينجيانج وحثوهم على ان
 يطلبوا منه  التوقف عن الكتابة عن األحداث.

المصدا اليوا السابع



احتجاجات مناهضة لرئيس الصين 
بعد التعديالت الدستورية

مباشــر: انتشـــرت الفتــــــات تحمـــــل عبــــــارات
منــــاهـــضــــة للـــرئيــــــس ”شــي جيـــن بينــغ“
خـــارج الصيــــن، اعتراضـــــاً على التعـــــــــــديالت

الدستوريـــــة المتــعــلــقــة بـفـتـرة رئـــاسـتـــــه.
وكان مجلس النواب الصيني، صوّت على
إدخال تعديالت على دستور البالد، تلغي
 القيـــود المفـــروضـــة عـلــى مـدة واليــة حـكم
رئيــس البــالد ونـائـبــــــه، التـي كـانـت مـحــــددة
 بواليتـــيــن اثنتــيـــن مــدة كــل منها 5 سنوات

وجاء في التعديل إلغاء الفقرة المتعلقة بأن فترة رئاسة ونائب
رئيس جمهورية الصين الشعبية مماثلة لوالية المجلس الوطني
لنواب الشعب الصيني وال يمكن أن تتعدى فترتين متتاليتين، وأصبح
 من الجـــائز اخــــتيـــاره رئيـــس البـــالد لعــــدد غير محـــدود مـــن فتـــرات الرئــاســــــة.
وانتشــــــــــــرت الفـــتـــــات باللـــغــتيــــن الصيــنيــــة واإلنـجلـيزيـــة فـــي الجـــامـــعــــــات
 الغربيـــــة وتــحــمــــل عــبــــارات ”ليــــس رئيــســـــي“ و”الأوافـــــق”، وتواجــــدت تلـــــك
 الالفتــــــات فـــي الواليـــــات المتــحــــدة وبـــريطــــانيــــا وفرنــســـا وأستــــراليا وكنـــــدا.
وفـــي األيــــام األخــيــرة تـــم تـــدشيــــن حـــســــاب علـــــى مـــوقـــــع التــــــواصــــــــــــــل

 االجتـــمـــــاعـــــــي ”تـــويتــــــر“ يحـــمـــــل اســــــم ”شـــــي جــيــن بينغ ليـــس رئيــسي”،
 يُشجــــــع األفــــراد علـــــى االنــضــمــــــام إلـــــى مــــا تــــم تســـميــــته بـ”حـــمـــلــتــنــــا”.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي.بي.سي”، أن تلك الصفحة يُديرها طالب الجامعات
 الصينية والخريجون الذين يعيشون في الخارج ولكنهم يرغبون أن يبقوا مجهولين.



وقفة احتجاجـية في إسطنــبول
نصرة لمسلمي تركستان الشرقية

شهدت مدينة إسطنبول التركية اليوم مسيرة احتجاجية نصرة لمسلمي
األويغور الذين يرزحون تحت نير االحتالل الصيني لتركستان الشرقية.
المسيرة التي جرت أمام ساحة جامع أيوب سلطان في اسطنبول، جاءت
بتنظيم جمعية ”آلفرن“ التركية بالتنسيق مع الجمعيات التركستانية
في تركيا، وبحضور كبير من الداعمين للقضية رغم األمطار والرياح.
 وهتفت المسيرة منددة بمظالم الصين الوحشية في ”مراكز االعتقال“ التي وصفت
 ب”النازية“ والتي يعاني فيها مسلمو اإليغور في تركستان الشرقية أيما معاناة.

١٧ جمادى الثانية ١٤٣٩


