
تقرير انتهاكات الصني حلقوق اإلنسان
ضد املرأة يف تركستان الشرقية

مارس / 2022



التقرير الرسمي- 02
انتهاكات حقوق اإلنسان داخل تركستان الشرقية

تقرير انتهاكات الصين لحقوق اإلنسان ضد المرأة في تركستان الشرقية

جميع الحقوق محفوظة.
ال يمكـن نشـر أي نـص مـن التقريـر أو نسـخه أو إعـادة إنتاجـه أو توزيعـه بـأي 

.ETHR شـكل مـن األشـكال دون إذن مـن
ُيسمح باالقتباس بشرط كتابة المصدر.

للمرجـع: تقريـر انتهـاكات الصيـن لحقـوق اإلنسـان ضـد المـرأة فـي تركسـتان 
الشـرقية

تقرير رسمي- ETHR 02، مارس/2022

Karagümrük Mah. Sarmaşık Sok. No:43 Fatih, İstanbul, Türkiye
www.ethrw.org | info@ethrw.org 



الفهرس

ما هي القضية؟   ..................................................................................    3

1. منع الحمل / تحديد النسل واإلجهاض القسري والتعقيم   .........................................    4

1.1 سياسة تحديد النسل في الصين    ....................................................    4  

1.2. اإلجهاض القسري   ...............................................................    7  

1.3 التعقيم   ...........................................................................    8  

2. مشروع »التوأم« وانتهاك خصوصيات الحياة   ...................................................   11

3. الزواج القسري لفتيات األويغور من الهان الصينيين   .............................................    12

4. العمالة بالسخرة والعمل القسري   .............................................................    14

5. انتهاكات حرية العقيدة   .....................................................................    18

6. القيود المفروضة على السفر   ................................................................    23

7. االعتقال التعسفي   ..........................................................................    27

8. غصب حقوق األمومة من النساء   ............................................................    30

9. االعتداء واالغتصاب الجنسي   ...............................................................    32

10. القتل   ....................................................................................    34

11. غسل األدمغة   ............................................................................    36

12. التعذيب في معسكرات االعتقال   ...........................................................    38

التقييم واالستنتاج:   .............................................................................    41

المصادر والمراجع:   .............................................................................   44



1

تقريـر انتهـاكات الصيـن لحقوق اإلنسـان ضد المرأة في تركسـتان الشـرقية

المقدمة:

مهـم  عامـل  وهـي  األسـرة،  تكويـن  فـي  أساسـي  عنصـر  المـرأة 
ومـن  المجتمـع،  إلـى  األسـرة  مـن  تأثيرهـا  ينعكـس  للمجتمـع. 
جـدا.  العالـم كبيـرة  فـي  المـرأة  أهميـة  الدولـة.  إلـى  المجتمـع 
مـن  فـي كثيـر  »األم«  مفهـوم  مـع  »الوطـن«  مفهـوم  ُيسـتخدم 
المجتمعات. تتشـابك قداسـة األم مع قداسـة الوطن. في العديد 
من المجتمعات، ال تعد عفة المرأة وشرفها مجرد رمز ألسرتها، 
بـل رمـزًا لكرامـة األمـة. لقـد أعطـى األتـراك المـرأة قيمـة كبيـرة منـذ 
مـن  العديـد  هنـاك  الوطـن«.  »شـرف  بأنهـا  ووصفوهـا  التاريـخ 
األمثلـة والمصـادر التاريخيـة التـي تبيـن أن المـرأة تلعـب دورًا مهًمـا 
 Acar, 2019; Kuşçu, 2016; MEB,( .في الثقافة التركية
2001(. ال تتمثـل المـرأة فقـط فـي ثقافـة األتـراك والمسـلمين، 
بـل وأيًضـا فـي الثقافـة اإلنسـانية باعتبارهـا شـرفًا لألسـرة والمجتمـع 
والدولة. حسب دين اإلسالم، فإن آدم هو سلف البشر، وحواء 
توجـد  عظيـم.  اإلسـالم  فـي  المـرأة  ودور  أهميـة  البشـر.  أم  هـي 
آيـات كثيـرة عـن المـرأة فـي القـرآن. كمـا أن هنـاك العديـد مـن 

المصـادر فـي األحاديـث تُبيّـن قيمـة المـرأة.

اليوم، في العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، تُناقش حقوق 
المـرأة فـي إطـار سياسـي وقانونـي ويتـم تعريفهـا علـى أنهـا حقـوق 
اجتماعيـة اقتصاديـة وسياسـية وقانونيـة فـي سـياق المسـاواة بيـن 
تقاريـر  إعـداد  تـم  فقـد  الشـرقية،  تركسـتان  عـن  لكـن  الجنسـين. 
مروعـة عـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي ارتكبتهـا الحكومـة 
الصينيـة ضـد مسـلمي تركسـتان الشـرقية مثـل االعتقـال التعسـفي 
التعليـم  إعـادة  بذريعـة  األدمغـة«  و«غسـل  القسـري  والتعقيـم 
الجماعـي  واالغتصـاب  والتحـرش  واالسـترقاق  القسـري  والعمـل 
 Fergus Ryan & Ruser, 2018; İzbasar,(( للنسـاء. 
 2020; Ruser, 2020; Ruser et al., 2020; Xu et
 al., 2020; Yılmaz, 2020; Zenz, 2019, 2020d,

 .))2020c, 2020b

في الواقع، إن »اإلبادة الجماعية« تعني محو مجموعة من الناس 
اعتبـارًا   .)TDK, 2020( إلـخ  ودينيـاً،  اختالفهـا عرقيـاً  بسـبب 
المتحـدة  الواليـات  برلمانـات  عّرفـت   ،2021 أبريـل  نهايـة  مـن 
األمريكيـة وكنـدا وهولنـدا والمملكـة المتحـدة ممارسـات الصيـن 
ينايـر   19 فـي  إبـادة جماعيـة.  أنهـا  علـى  الشـرقية  تركسـتان  فـي 
2021، قـال وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك بومبيـو إن الصيـن 
أصـل  مـن  المسـلمة  القوميـات  ضـد  »إبـادة جماعيـة«  ارتكبـت 
تركـي فـي المنطقـة، وخاصـة األويغـور، وأن الصيـن ارتكبـت جرائـم 
 BBC News, 2021a; DW News,( اإلنسـانية.  ضـد 

الفيدرالـي  البرلمـان  وافـق   ،2021 فبرايـر   23 فـي   .)2021a
األتـراك  األويغـور  الممارسـات ضـد  قانـون يحـدد  الكنـدي علـى 
فـي تركسـتان الشـرقية علـى أنهـا »إبـادة جماعيـة«. صـوت جميـع 
النـواب بنعـم علـى مشـروع القانـون فـي التصويـت الـذي شـارك فيـه 
 Aydoğan, 2021; BBC News, 2021b;( نائبًـا  266
Euronews, 2021(. فـي التصويـت الـذي أجـري فـي البرلمـان 
الهولندي في 25 فبراير 2021، تم قبول اقتراح القرار الذي ينص 
علـى أن ممارسـات الصيـن ضـد األويغـور وغيرهـم مـن الجماعـات 
العرقيـة المسـلمة التركيـة فـي تركسـتان الشـرقية هـي إبـادة جماعيـة. 
وفي الوقت نفسه، ذكرت هولندا أن سياسات الحكومة الصينية 
مثـل تقييـد المواليـد والتعقيـم والحبـس فـي معسـكرات االعتقـال 
ضـد اإليغـور تتعـارض مـع قـرار األمـم المتحـدة رقـم 260 »بشـأن 
 DW News,( »منـع جريمـة اإلبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا
2021b(. فـي 22 أبريـل 2021، أعلـن البرلمـان البريطانـي ألول 
وغيرهـم  األويغـور  ضـد  جماعيـة  إبـادة  ارتكبـت  الصيـن  أن  مـرة 
 BBC News,( مـن الجماعـات العرقيـة فـي تركسـتان الشـرقية
فـي   )Nus Ghani( غانـي  نـوص  النائبـة  وقالـت   .)2021d
هـي  الجماعيـة  اإلبـادة  إن  المذكـور:  االجتمـاع  فـي  حديثهـا 
»التدميـر الكلـي أو الجزئـي« لمجموعـة قوميـة أو عرقيـة أو عرقيـة 
أو دينية، وأنه ثبت أن جميع المعايير الخمسة لإلبادة الجماعية 

حدثـت فـي تركسـتان الشـرقية.

باإلضافـة إلـى ذلـك، فقـد تقـرر أن الصيـن أجبـرت األويغـور فـي 
أنهـا  حتـى  رقابـة صارمـة،  تحـت  العمـل  علـى  الشـرقية  تركسـتان 
نقلتهم إلى مناطق بعيدة من الصين و«وظفتهم« كعمال للبيع« 
  .)Sudworth, 2020; Xu vd., 2020; Zenz, 2020b(
األسـترالي  االسـتراتيجية  السياسـة  معهـد  أجـراه  لبحـث  وفًقـا 
)ASPI(، ققد ثُبت أنه تم نقل أكثر من 80 ألف شخص من 
تركسـتان الشـرقية األويغـور والـكازاك إلـى المصانـع فـي المناطـق 
الداخليـة مـن الصيـن فـي غضـون عاميـن مـن 2017 إلـى 2019. 
كمـا تـم إثبـات أن أكثـر مـن 80 مـن هـذه المصانـع موجـودة فـي 
 Xu vd.,( سلسـلة التوريـد للعالمـات التجاريـة العالميـة المعروفـة
2020(. تقـدر المنظمـات الدوليـة أن مالييـن األشـخاص نُقلـوا 

مـن تركسـتان الشـرقية إلـى الصيـن كعمـال كعبيـد.

قد توقفت الشـركة التجارية H&M، التي مارسـت عمالة العبيد 
تركسـتان  فـي  المنتـج  القطـن  عـن شـراء  الدولـي،  الضغـط  نتيجـة 
 Marks & كمـا أعلنـت شـركة .)Congar, 2020( الشـرقية
Spencer رسـمًيا أنهـا لـن تعمـل مـع المورديـن المتورطيـن فـي 
 .)Independent Türkçe, 2021( العمل القسري لألويغور
أعلنت أكبر 12 شركة في اليابان أنها ستعيد النظر في اتفاقياتها 
التجاريـة مـع شـركات الهـان الصينيـة التـي تبيـن أنهـا تسـتفيد مـن 
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العمـل بالسـخرة، وخاصـة األويغـور فـي تركسـتان الشـرقية، وأنهـا 
 .)Erim, 2021( سـتفكر فـي االنسـحاب مـن تعاونهـا

الحقائـق  إنـكار  الصيـن  تواصـل  الدوليـة،  الفعـل  ردود  رغـم كل 
تركسـتان  فـي  والتدميـر  القمـع  سياسـات  إلخفـاء  محاولـة  فـي 
الشـرقية، بـل وأدانـت قـرار الواليـات المتحـدة وكنـدا الـذي حـدد 

الممارسـات ضـد أهـل تركسـتان الشـرقية علـى أنهـا إبـادة جماعيـة 
 .)BBC News, 2021a, 2021b; Euronews, 2021(
فـي  حـدث  مـا  أن  البريطانـي  البرلمـان  أعلـن  أن  بعـد  وكذلـك، 
علـى  بـأن  الصيـن  ردت  جماعيـة،  إبـادة  هـو  الشـرقية  تركسـتان 
 BBC( الفـور  علـى  الخاطئـة«  »تحركاتهـا  تصحيـح  بريطانيـا 

.)News, 2021d

.))DW News, 2019( الصورة 1: السفير الصيني السابق في أنقرة ينفي وجود معسكرات االعتقال

تخفي الصين سياساتها في تركستان الشرقية وتفرض رقابة وقيوًدا 
بحريـة  السـفر  أصبـح  لذلـك،  اإلعـالم.  الصحافـة ووسـائل  علـى 
إلـى تركسـتان الشـرقية )شـينجيانغ( والحصـول علـى معلومـات مـن 
األشـخاص الذيـن يعيشـون هنـاك، ومـن األشـخاص المسـجونين 
تقريبًـا  مسـتحيل  الصينيـة،  االعتقـال  ومعسـكرات  السـجون  فـي 
 Business Standard, 2021; CBC Radio, 2019;(
 CNN, 2019; France 24, 2019; Guardian News,

.)2021; Ponsford, 2021

كانـت الصحفيـة صوفيـا يـان، الحائـزة علـى جائـزة مـاري كولفيـن 
فـي حفـل جوائـز الصحافـة البريطانيـة، ممـن أعـّد تقاريـر تكشـف 
 Press( الشـرقية  تركسـتان  فـي  لألويغـور  الصيـن  اضطهـاد  عـن 
صحيفـة  يـان  صوفيـا  أخبـرت  حيـث   ،)Gazette, 2020
مـن  الصيـن  منعتهـا  كيـف   )Press Gazette( »الصحافـة«  
العمـل الصحفـي فـي تركسـتان الشـرقية، وقالـت: » حصلـت عـدة 
حـوادث مختلفـة حـول المناطـق الحساسـة. علـى سـبيل المثـال، 
أو  سـتة  تحلّـق حولنـا  اعتقـال؛  معسـكر  مـن  قريبيـن  عندمـا كنّـا 
امرأتـان  يعنـي كنَـا  سـبعة أو ثمانيـة رجـال.  كنـت مـع مصـّورة، 
وحاولنا التقاط الصور. وبينما كنا نحاول النزول إلى الشارع قيل 
لنـا: إنـه ال يمكننـا السـير فـي هـذا الشـارع بـال توضيـح السـبب. 

االعتقـال.  ِسـعة معسـكر  معرفـة  لنحـاول  قدمنـا  الواقـع  فـي  وكنـا 
 Ponsford,(  « الخلـف  إلـى  وسـحبوني  بـي  أمسـكوا  لكنهـم 
2021(. وذكـرت مراسـلة تلغـراف صوفيـا يـان أنـه أثنـاء زيارتهـا 
لتركسـتان الشـرقية، تلّقـى سـائق سـيارة األجـرة تعليمـات مجهولـة، 
مفادهـا أن يتركهـا وزميلتهـا فـي منتصـف الطريـق، واضطـروا إلـى 
 Ponsford,( ميـاًل   50 لمسـافة  األقـدام  علـى  سـيرًا  العـودة 
2021((. ووفًقـا لالسـتطالع السـنوي للجنـة حمايـة الصحفييـن 
منـذ  الدولـة األكثـر سـجًنا للصحفييـن  الصيـن  )CPJ(، كانـت 
عاميـن بحلـول عـام 2020. إذ ُأجبـر الصحفـي جـون سـودوورث 
وزوجتـه، إيفـون مـوراي، علـى مغـادرة بكيـن فـي 23 مـارس، وفًقـا 
 FCCC) )Guardian News,( للجنة االتصاالت الفيدرالية

.)2021

تمـت فـي هـذه الدراسـة مراجعـة االدراسـات واألبحـاث والبيانـات 
جميـع  فـي  تنفيذهـا  يتـّم  التـي  والتدميـر  القمـع  سياسـات  حـول 
فـي  المحتجزيـن  األشـخاص  وحـول  الشـرقية،  تركسـتان  أنحـاء 
شـهادات  وكذلـك  االعتقـال.  ومعسـكرات  الصينيـة  السـجون 
النساء الموظّفات في معسكرات االعتقال، والمقابالت التي تّم 
إجراؤهـا لوسـائل اإلعـالم المحليـة والدوليـة، وتصريحـات النسـاء 
 BengüTürk( .إلـى مرصـد تركسـتان الشـرقية لحقـوق اإلنسـان
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TV, 2019; Bitter Winter, 2019a; Doğu Türki-
 stan TV, 2019; DW News, 2019; DW Türkçe,
 2021; euronews, 2019a; Gülçehre, 2019,
 2020b, 2020a, 2021; GZT, 2019; Hill vd.,
 2021; Hong Kong Free Press, 2018; ICNA
 CSJ, 2020; Istiqlal TV, 2020b, 2020c, 2020d,
2021; Muslim Port, 2019; Rubio, 2018; Türk-
 istan Press, 2019; Türköz, 1998; UTJD, 2020;
 Uygur Haber, 2019; VOA News, 2019; Zenz,

.)2020c

ما هي القضية؟

بعـد احتـالل جيـش الحـزب الشـيوعي الصينـي فـي عـام 1949، 
بـدأت محـاوالت سـلخ النسـاء فـي تركسـتان الشـرقية مـن ثقافتهـن 
وجـرت  التحريـر«  أو  »التحـرر  اسـم  تحـت  والدينيـة  الوطنيـة 
»الثـورة  وخـالل  األسـرة.  هيـكل  فـي  القيـم  لتدميـر  محـاوالت 
 10 لمـدة  واسـتمرت   1966 عـام  فـي  بـدأت  التـي  الثقافيـة« 
سـنوات، أصبحـت النسـاء تتدخـل فـي القضايـا االجتماعيـة أكثـر 
فـي  بشـكل كبيـر  وانخرطـن  التاريـخ،  فـي  مضـى  وقـت  أي  مـن 
برامج غسيل األدمغة، ونتيجة لذلك، صارت النساء المسلمات 
علـى  وإجبارهـن  النسـاء  تعقيـم  تـّم  الشـيوعية.  أيديولوجيـة  تتبنّـى 

اإلجهاض نتيجة لسياسات تحديد النسل التي يقوم بها الحزب 
الشـيوعي الصينـي منـذ عـام 1986، وكانـت حريـة المعتقـد وحريـة 
الملبـس للمـرأة تخضـع لقيـود أكثـر مـن الرجـال. وقـد نُقـل عـدد 
كبيـر مـن النسـاء إلـى معسـكرات االعتقـال التـي انتشـرت علـى 
نطاق واسع منذ عام 2017 والتي تحّولت بعد ذلك إلى مراكز 
إبـادة جماعيـة؛ حيـث ُتمـارس هنـاك أكبـر عمليـة انتهـاك لحقـوق 
نسـاء  هنـاك  الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  بعـد  العالـم  فـي  اإلنسـان 
محتجـزات فـي معسـكرات االعتقـال أو السـجون، يُنظـر إليهـن 
علـى أنهـن »مجرمـات« فـي عيـون الصيـن لمجـرد المالبـس التـي 
الثمانينيـات والتسـعينيات، حيـث  فـي  ُولـدن  أو ألنهـن  يرتدينهـا 
ُأخذت نساء كثيرات قسرًا من عائالتهن واختفين. كما ُأجبرت 
النسـاء اللواتـي تـّم نقـل أزواجهـن إلـى معسـكرات االعتقـال علـى 
قبـول تواجـد المسـؤولين الذكـور مـن الهـان الصينييـن كضيـوف فـي 
البيـوت. باإلضافـة إلـى ذلـك، تـّم توظيـف النسـاء بشـكل رئيسـي 
الماليـة والعجـز  النفقـات  تعويـض  أجـل  مـن  السـخرة  فـي عمالـة 

الـذي حـدث بعـد إنشـاء معسـكر االعتقـال. 

يوضح الرسـم البياني أدناه البيانات التي تّم جمعها عن تركسـتان 
الشرقية على موقع shahitbiz.com حتى 21 مايو 2021. 
نُقلـوا  إلـى شـهادات حـول مـن اختفـوا أو  البيانـات  تسـتند هـذه 
إلـى معسـكرات اعتقـال أو زُّج بهـم فـي سـجون تركسـتان الشـرقية 
منـذ عـام 2017. وكان معظـم الشـهود البالـغ عددهـم 14604 
مـن األويغـور األتـراك واثنـان مـن كل خمسـة شـهود مـن النسـاء 

 .)shahit.biz, 2021(

.)shahidbiz.com( الشكل 1: معلومات عن أفراد األسرة المفقودين من تركستان الشرقية في المهجر
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أهالـي  مزاعـم  فـي  والتقاريـر  األبحـاث  مـن  العديـد  نتائـج  تتوافـق 
تركسـتان الشـرقية عـن تعّرضهـم النتهـاكات لحقـوق اإلنسـان فـي 
Fergus Ryan & Rus�(( بالصيـن االعتقـال   معسـكرات 
 er, 2018; İzbasar, 2020; Ruser, 2020; Ruser
 vd., 2020; Xu vd., 2020; Yılmaz, 2020; Zenz,
2020b, 2020c, 2020d ,2019(. وقـد تخصـص فـي هـذا 
مثـل  بحثيـة  ومراكـز   Adrian Zenz مثـل  باحثـون  الموضـوع 
الذيـن  الشـهود  شـهادات  فـإن  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة   .ASPI
أوقـات  فـي  مختلفـة  وسـجون  اعتقـال  معسـكرات  فـي  ُسـجنوا 

البعـض.  بعضهـا  مـع  متوافقـة  مختلفـة 

السـلطات الصينيـة -التـي أنكـرت فـي البدايـة وجـود معسـكرات 
هـذه  أن  الحًقـا  أعلنـت  الشـرقية-،  تركسـتان  فـي  اعتقـال 
المعسـكرات هي معسـكرات »إعادة تثقيف« أُنشـئت للتخفيف 
 BBC News,( مـن حـّدة الفقـر والقضـاء علـى خطـر اإلرهـاب
تبيّـن أن  2019a(. ومـع ذلـك ونتيجـة لألبحـاث والشـهادات، 
هـذه ليسـت مراكـز تدريـب، بـل معسـكرات اعتقـال. بغـّض النظـر 
فعلتـه  مـا  إنـكار  الصينيـة  الحكومـة  محاولـة  صعوبـة  مـدى  عـن 
فيها؛ فقد ثبت أّن معسكرات االعتقال هذه، التي يستخدمونها 
كذريعـة لــ »التعليـم« و »منـع الجريمـة«، هـي فـي الحقيقـة مراكـز 
تـّم االعتـراف  )Yılmaz, 2020(. كمـا  إبـادة جماعيـة سـرية 
بهـذا الوضـع علـى أنـه إبـادة جماعيـة مـن قبـل برلمانـات دول مثـل 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة وكنـدا وهولنـدا والمملكـة المتحـدة.

النسـاء  تعرضـت  الشـرقية،  تركسـتان  مـن  نسـاء  لشـهادات  ووفًقـا 
فـي المنطقـة لمنـع الـوالدة واإلجهـاض القسـري. كمـا تـّم إعطـاء 
أدويـة غيـر معروفـة للنسـاء فـي السـجون ومعسـكرات االعتقـال، 
تـؤدي إلـى إيقـاف الحيـض لديهـن وتحـّد مـن قدراتهـن اإلنجابيـة. 
وكذلك وفًقا لبحث أجراه الباحث Adrian Zenz، فقد شـاع 
 ،)Zenz, 2020c( تعقيـم األويغـور فـي تركسـتان الشـرقية جـًدا
وانخفض معدل المواليد في تركسـتان الشـرقية بين عامي 2017 
و2019 من ٪15.88 إلى ٪8.14 )٪48.7(؛ وانخفض معدل 
النمـو الطبيعـي للسـكان مـن ٪11.40 إلـى 3.69٪ )67.6٪( 

 .)Zenz, 2020a(

أمـا اتهامـات الصيـن ضـد النسـاء فـي تركسـتان الشـرقية فهـي أن 
النسـاء يرتديـن الحجـاب، ويقـرأن القـرآن، ويتعّلمـن اللغـة العربيـة، 
الدراسـة  أو  هواتفهـن؛  علـى  التركـي  العلـم  مـع  صـور  ولديهـن 
مثـل  تطبيقـات  ولديهـن  الخـارج،  إلـى  والسـفر  الخـارج،  فـي 
WhatsApp علـى هواتفهـن، وينجبـون أكثـر مـن ثالثـة أطفـال، 
ويمتنعـن عـن تنـاول لحـم الخنزيـر.. الـخ، وقـد اعتقلـن بنـاء علـى 

 .)cssn.cn, 2014(( األسـباب  هـذه 

واإلجهـاض  النسـل  تحديـد   / الحمـل  منـع   .1
والتعقيـم القسـري 

1.1 سياسة تحديد النسل في الصين 

سياسـة تنظيـم األسـرة فـي الصيـن )计划生育 政策( هـي 
إحـدى المشـكالت التـي تشـّكل أسـاس انتهـاكات الحقـوق فـي 
تركستان الشرقية. كانت هذه السياسة إجبارية منذ عام 1971، 
الصيـن  حددتهـا  التـي  السـكانية  للسياسـة  وفًقـا  تنفيذهـا  وتـّم 
باعتبارهـا السياسـة الوطنيـة الرئيسـية فـي عـام 1982. وتـّم إدراج 
فـي  الشـعبية  الصيـن  جمهوريـة  دسـتور  فـي  السـكاني  التخطيـط 
ديسمبر من نفس العام كقانون تنظيم السكان واألسرة لجمهورية 
中华人民共和国 人口 与 计划生( الصين الشعبية

育 法(. وفًقا للصين، فإن محتوى هذه السياسة والغرض منها 
هو السيطرة على السكان بطريقة مخططة وتعزيز الزواج المتأخر 
晚( والوالدة المتأخرة وانخفاض معدل المواليد والوالدة الجيدة

 .)婚 晚育.少 生 、优 生( )Baidu Baike, 2021
وعلـى الرغـم مـن تنفيـذ هـذه السياسـة فـي جميـع أنحـاء الصيـن، 
فقـد لكـن تـم تكثيفهـا بقسـوة شـديدة لتغييـر الهيـكل الديموغرافـي 
فـي تركسـتان الشـرقية منـذ عـام 1986. ولـم يكـن هـدف الصيـن 
خفض الكثافة السكانية في تركستان الشرقية فحسب، بل زيادة 
عدد سـكان الهان الصينيين في مقابل خفض عدد السـكان من 

العـرق التركـي. 
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الصورة 2: إعالن أنه سيتم منح مكافأة قدرها 4000 يوان ألولئك الذين يجرون جراحة ربط الرحم طواعية في قرى تركستان الشرقية.

نتيجـة  الصينييـن  للسـكان  السـريعة  الشـيخوخة  مشـكلة  ظهـرت 
للسياسة والقانون الصينَيين المذكورين أعاله، مما دفع السلطات 
الصينيـة التخـاذ ترتيبـات جديـدة بشـأن هـذه السياسـة فـي بدايـة 
القـرن الحـادي والعشـرين؛ حيـث تـّم تخفيـف السياسـة السـكانية 
فـي مناطقهـا الداخليـة التـي يعيـش فيهـا الصينيـون الهـان، خاصـة 
سـعي  فـي  الصيـن  فـي  االقتصـاد  فـي  تقدًمـا  األكثـر  المـدن  فـي 
منهـا لزيـادة عـدد سـكان الصيـن الهـان وحـّل مشـكلة شـيخوخة 
السكان، وتّم نشر خطة التنمية السكانية الوطنية لمجلس الدولة 
المسـتهدف  ومـن   ،2016 عـام  فـي   )2016�2030( الصينـي 
أن يصـل إجمالـي سـكان الصيـن إلـى 1.45 مليـار بحلـول عـام 
 Baidu Baike, 2021; BBC News, 2018;(  2030

 .)Xinhua Net News, 2017

الصيـن  فـي  الواحـد  الطفـل  سياسـة  إلغـاء  الممارسـة  هـذه  تعنـي 
اعتبـارًا مـن 1 ينايـر 2016، ومحاولـة الحكومـة الصينيـة تشـجيع 
أسـر الهـان الصينيـة علـى إنجـاب ثالثـة أطفـال مـن خـالل إعطـاء 
صـورة لعائلـة خنزيـر سـعيدة مـع ثالثـة أطفـال علـى طابـع البريـد 
 airmb.com,( الهـان لزيـادة عددهـم الـذي أصـدره الصينيـون 
2019(. تخطّـط لجنـة الصحـة الحكوميـة الصينيـة لرفـع القيـود 
بحلـول  األطفـال  إنجـاب  مـن  الصينيـة  الهـان  أسـر  تمنـع  التـي 

 BBC نهايـة عـام 2018 وفًقـا لتقريـر صـادر عـن بـي بـي سـي
BBC News, 2018((. تشـجع الحكومـة الصينيـة الصينييـن 
الهـان علـى الـوالدة وتسـعى جاهـدة لزيـادة معـدل الخصوبـة لديهم 

مادامـوا فـي تركسـتان الشـرقية. 

الصورة 3: طابع بريد يشجع الصينيين على إنجاب ثالثة أطفال 2019
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الممارسـات  عكـس  تطبـق  الصينيـة  اإلدارة  فـإن  ذلـك،  ومـع 
المذكورة أعاله في تركستان الشرقية. إذ يتّم تعقيم نساء تركستان 
المخطّـط  غيـر  اإلنجـاب  جريمـة  الرتكابهـن  وسـجنهن  الشـرقية 
لـه. ومنـذ عـام 1986، تـّم حظـر إنجـاب أكثـر مـن ثالثـة أطفـال 
فـي المناطـق الريفيـة فـي تركسـتان الشـرقية وأكثـر مـن طفليـن فـي 
المدن. ثم ازدادت الدعاية والضغط من أجل إنجاب طفل وحيد 
للبيانـات  ووفًقـا   .2017 عـام  مـن  اعتبـارًا  الشـرقية  تركسـتان  فـي 
الواردة في الوثيقة السـرية المسـماة »قائمة قاراقاش« المسـرّبة من 
الصين، فإن أحد األسـباب الـ48 التي دفعت الحكومة إلى نقل 
سـكان تركسـتان الشـرقية إلى معسـكرات االعتقال هو منعهم من 
Ozoğlu, 2020; shahit.(( األطفـال  مـن  العديـد  إنجـاب 
 biz, 2021; Shepherd & Pitel, 2020; Yılmaz,
Zenz, 2020d ;2020(. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لديهم 
الغرامـة  عقوبـات سـوى  يتعرضـون ألي  األطفـال ال  مـن  العديـد 
الماليـة ))People’s Net, 2015 وفًقـا للمادتيـن 43 و 44 
مـن قانـون تنظيـم السـكان والـوالدة لجمهوريـة الصيـن الشـعبية )

中华人民共和国 人口 与 计划生育 法(. وليس 
لمعسكرات االعتقال أي أساس قانوني، وال تستند معاقبة اآلباء 
الذيـن لديهـم أكثـر مـن ثالثـة أطفـال فـي السـجون أو معسـكرات 

االعتقـال إلـى أي أسـاس بموجـب القانـون الصينـي.

ولقد عانت نساء تركستان الشرقية من صدمات جسدية وعقلية 
بسـبب سياسـات التخطيـط السـكاني والتعقيـم، بينمـا ُأسـقطت 
مـن  اآلالف  مئـات  وأصبحـت  األرحـام.  مـن  األجنّـة  مالييـن 

النسـاء غيـر قـادرات علـى اإلنجـاب مـرة أخـرى. وتـّم نقـل النسـاء 
قسـرًا  وأُرسـلن   2016 عـام  فـي  أورومتشـي  فـي  عشـن  -اللواتـي 
إلـى عنـوان سـجالتهم السـكانية- إلـى معسـكرات االعتقـال ألّن 
لديهن العديد من األطفال )Istiqlal TV 2020b(. إن أحد 
أسـباب اعتقـال أولئـك الذيـن يتـّم إلقاؤهـم –رجـااًل ونسـاء- فـي 
السـكان  قانـون  انتهـاك  هـو  السـجون  أو  االعتقـال  معسـكرات 
Shahit. وتنظيم األسرة وفًقا للبيانات التي تّم تحديثها بواسطة

 .)biz )shahit.biz, 2021

قـُيّـد حـّق الـوالدة ألكثـر مـن 35 ألـف مـن األمهـات الحوامـل فـي 
مدينة يبلغ عدد سـكانها حوالي 200000 في تركسـتان الشـرقية 
فـي عـام 1993 فقـط. ومـن بيـن هـؤالء تـّم تعقيـم 10708 امـرأة 
 .)Türköz, 1998( قسرا وُأجبرت 953 امرأة على اإلجهاض
فقـط  امـرأة  لــ1000  إال  األطفـال  إنجـاب  حـق  يُمنـح  لـم  كمـا 
عـالوة  نسـمة.   18000 سـكانها  عـدد  يبلـغ  أخـرى  مدينـة  فـي 
علـى ذلـك، ماتـت العديـد مـن األمهـات أثنـاء اإلجهـاض القسـري 

.)Türköz, 1998(

عندمـا ننظـر إلـى الرسـم البيانـي أدنـاه، يمكننـا أن نـرى أن معـدل 
الخصوبة )الخط األزرق( ومعدل النمو الطبيعي للسكان )الخط 
بعـد  الشـرقية كانـا فـي انخفـاض مسـتمر  األحمـر( فـي تركسـتان 
أن غـزا الحـزب الشـيوعي الصينـي تركسـتان الشـرقية، خاصـة بعـد 
عـام 1964، وأن هنـاك انخفـاض حـاد بعـد إنشـاء معسـكرات 

 .)Li, 2021( االعتقـال فـي عـام 2017 بالخصـوص

الشكل 2: الخصوبة والنمو السكاني في تركستان الشرقية بين عامي 1949 و 2018 في المصادر الصينية
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1.2. اإلجهاض القسري

الحمـل  إنهـاء  ويعنـي  الجنيـن،  قتـل  هـو  القسـري  اإلجهـاض 
وإسـقاط الجنيـن وتفريـغ الرحـم. إن اإلجهـاض ممارسـة تخضـع 
لقواعـد صارمـة فـي الـدول األوروبيـة وفًقـا لبيانـات منظمـة الصحـة 
العالـم  دول  جميـع   .Cuddy & Aktan 2018(( العالميـة 
الخمس التي تحظر اإلجهاض فيها أغلبية كاثوليكية: السلفادور 
 Çelik,( ونيكاراغـوا ومالطـا وجمهوريـة الدومينيـكان والفاتيـكان
2018(. وقـد تـّم إجـراء المالييـن مـن عمليـات اإلجهـاض بسـبب 
سياسـة تحديـد النسـل التـي تنفذهـا الصيـن فـي تركسـتان الشـرقية، 
لــ7100 امـرأة حامـل فـي مقاطعـة  مـن بينهـا عمليـات إجهـاض 
 .)Türköz, 1998( 1990�1991 خوتان فقط في السـنوات

اإلجهاض القسـري بدون موافقة المرأة هو قتل عمد يلغي تماًما 
حّق الطفل الذي يعيش في الرحم في أن يولد ويعيش. وتتعّرض 
نساء تركستان الشرقية لإلجهاض القسري عندما يصبحن حوامل 
 Aktan,(( خارج الُمقّرر« ويتم تعقيمهّن قسرًا بعد اإلجهاض«
2020; CNN, 2020; Istiqlal TV, 2020d; The As-
 .)sociated Press, 2020b, 2020a; Zenz, 2020c
Is� )كمـا يُقتـل األطفـال المولوديـن »بشـكل غيـر قانونـي« (
 tiqlal TV, 2020b; Mazlumder Dış İlişkiler
 .)Komitesi, 2010b; RFA, 2013; Türköz, 1998
حتـى اللواتـي تنفـس طفلهـن بعـد اإلجهـاض قُتـل حتـى األطفـال 

الذيـن تنفسـوا بعـد اإلجهـاض باإلبـر )RFA, 2013( حسـب 
إفادات أربع نسـاء تعرضن لإلجهاض القسـري من األويغور، من 
قالـت زومـرت  السـابع.  الشـهر  فـي  ضمنهـّن نسـاء كـّن حوامـل 
داود: إن شـقيقها »قُتـل علـى يـد صينـي مـن الهـان«، وصّرحـت 
أنه بعد وفاة شقيقها ُأجبرت الزوجة على اإلجهاض. وقُتل طفل 
في رحم امرأة حامل لمدة تسعة أشهر وأربعة أيام لمجرد أنها لم 
تمتثـل لقاعـدة »فـارق العمـر لمـدة ثـالث سـنوات« بيـن الطفليـن 
 Istiqlal TV,( التـي وضعتهـا إدارة الحـزب الشـيوعي الصينـي

 .)2020b

الـذي  اإلجبـاري  النسـل  إجـراء تحديـد  فـي  وأفـاد طبيـب شـارك 
طبقتـه الصيـن لشـعب تركسـتان الشـرقية أنـه خـالل العشـرين عاًمـا 
بنفسـه عمليـات  أجـرى  الشـرقية،  تركسـتان  فـي  فيهـا  التـي عمـل 
إجهـاض لمـا ال يقـل عـن 600 امـرأة بأمـر مـن الحكومـة الصينيـة 

 .)Erim, 2020(

وقالت زهراء، التي أتت إلى تركيا من خوتان في عام 2015، إن 
طفـل قريبتهـا البالـغ مـن العمـر تسـعة أشـهر، والتـي كانـت حامـاًل 
بطفلهـا الثالـث، أجهضتـه السـلطات الصينيـة وتوفـي الطفـل واألم 
معـا بعـد العمليـة )Milliyet, 2015(. ُتطبّـق سياسـة تحديـد 
النسـل والتعقيم الصينية لشـعب تركسـتان الشـرقية بشـكل جماعي 
مـن أجـل تقليـل عـدد األويغـور كمـا تـم الكشـف عنهـا فـي تقريـر 

.)Zenz, 2020c( الدكتـور زينـز

.)Zenz, 2020c( الشكل 3: قائمة الفحص الدوري لحالة الحمل لدى النساء في قرية قوم أريك
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كما هو مبين في الجدول أعاله، تتم مراقبة ما إذا كانت النساء 
مـن تركسـتان الشـرقية حوامـل أم ال  لتسـجيل النتائـج فـي قائمـة 
تتضّمن اسم المرأة، ولقبها، ورقم هويتها، وعدد أطفالها، وتاريخ 
الضبـط ونتائـج الفحـوص، حيـث يتـم القيـام مباشـرة باإلجهـاض 
القسـري والتعقيـم إذا تبيّـن نتيجـة الفحـص أن المـرأة حامـل خـارج 

المسـموح بـه.

فـي  الكاشـغارلي  راحلـة  الدكتـورة  المسـاعدة  األسـتاذة  صّرحـت 
كلية اآلداب بجامعة إسطنبول: أن عمتها آيجامال صمد، التي 
ولـدت عـام 1960 وتعيـش فـي حـي ينـي بـازار بمدينـة أكسـو، 
تعرضـت لضغـوٍط مسـتمرة مـن أجـل اإلجهـاض مـن قبـل مكتـب 
التخطيـط السـكاني فـي الحـي عندمـا حملـت بطفلهـا الثالـث فـي 
عام 1990؛ وأن عّمتها كانت تقّدم تقريرا صحياً من المستشفى 
عـن عـدم تحّملهـا لعمليـة الجراحـة لإلجهـاض. ومـع ذلـك، تذكـر 
أنها عندما حملت بطفلها الرابع في عام 1994، اُكتشفت قبل 
أيـام قليلـة مـن الـوالدة، علـى الرغـم مـن أنهـا تمّكنـت مـن االختبـاء 
لفترة طويلة، وُأخرج الطفل قسرًا عن طريق اإلجهاض ولم تعطها 

السـلطات حتـى جثـة طفلهـا.

وبحسـب شـهادات شـهود عيـان مـن تركسـتان الشـرقية نجـوا مـن 
للتعقيـم  يتعرضـن  البـالد  فـي  النسـاء  فـإن  االعتقـال،  معسـكرات 
القسـري واإلجهـاض، وُيجبـرن فـي المعسـكرات علـى اسـتخدام 
 Bitter Winter, 2019b;(( معروفـة  غيـر  أدويـة كيميائـة 
 Biz10 TV, 2019; Doğu Türkistan TV, 2019;
Istiqlal TV, 2020b(. هنـاك العديـد مـن عائـالت األويغـور 
الذيـن فـّروا إلـى الخـارج مـن أجـل إنجـاب طفلهـم وحمايـة حقـه 
فـي الحيـاة نظـرًا ألنـه يتـّم إنهـاء حـاالت الحمـل خـارج الُمقـّرر عـن 

.)euronews, 2019b( القسـري  اإلجهـاض  طريـق 

وتظهـر نتائـج الدرسـات أن السـبب الواضـح لممارسـات الصيـن 
الالإنسـانية في تركسـتان الشـرقية هو السـيطرة على حياة السـكان 
Mazlumder Dış İlişkil�(  األتـراك فـي المنطقـة وتدميرهـم
 er Komitesi, 2010a; RFA, 2013; Türköz, 1998;

.))Zenz, 2020c

1.3 التعقيم

بـدأ تنفيـذ التعقيـم فـي تركسـتان الشـرقية بالتـوازي مـع اإلجهـاض 
 .1986 عـام  منـذ  الُمطبّـق  الـوالدة  تنظيـم  قانـون  اسـم  تحـت 
وبـدأت السـيطرة القانونيـة فـي جميـع أنحـاء تركسـتان الشـرقية بعـد 

عـام 1990 علـى وجـه الخصـوص. فقـدت 18700 امـرأة مـن 
فـي محافظـة  الجراحـة  نتيجـة  اإلنجـاب  علـى  قدرتهـن  األويغـور 
قاراقاش بمدينة خوتان وحدها في عام  1991 وفًقا لألنباء التي 
نشـرتها سـلطات شـينجيانغ فـي 12 سـبتمبر 1992. قـد ال يتـم 
تطبيـق التعقيـم علـى النسـاء فقـط، ولكـن أيًضـا يطبـق علـى الرجـال 
التـي  باتيجـول عثمـان،  مـع  مقابلتنـا  فـي   .)Türköz, 1998(
ولـدت فـي 20 مايـو 1976 فـي منطقـة أوتورفـان التابعـة بإقليـم 
أكسو في تركستان الشرقية، صرحت أنها عندما حملت بطفلها 
الرابـع عـام 2004، اختبـأت فـي منزلهـا لمـدة خمسـة أشـهر لتلـد 
طفلهـا  ولـم تخـرج إلـى الخـارج. تقـول السـيدة باتيجـول عثمـان: 
يقـوم موظفـو مكتـب التخطيـط السـكاني بزيـارة المنـازل باسـتمرار 
مـع الشـرطة للتحقـق ممـا إذا كانـت النسـاء حوامـل، ومـن يتبيـن 
أنهـن حوامـل خـارج المسـموح بـه إمـا ُيجبـرن علـى اإلجهـاض، أو 
يقتل األطفال المولودين أحياء باإلبر. ولهذا السبب، ذهبن إلى 
منطقـة بعيـدة عـن قريتهـن ليحميـن أطفالهـن مـن المـوت. وتقـول 
إنهـا أنقـذت حيـاة طفلهـا فـي بطنهـا، ولكـن أثنـاء الـوالدة ربـط 
األطبـاء رحمهـا لمنعهـا مـن الحمـل بإجـراء جراحـة دون إخبارهـا 

وموافقتهـا. 

بـدأ تطبيـق اإلجهـاض والتعقيـم يأخـذ شـكاًل أقسـى مـع سياسـات 
اإلبادة الجماعية التي تم تنفيذها في تركستان الشرقية منذ نهاية 
عـام 2016. تـم اتخـاذ تدابيـر طويلـة األجـل لمنـع الحمـل للنسـاء 
الالئـي لديهـن أطفـال ال يخضعـون لنظـام الحصـص، مـن أهّمهـا 
اسـتخدام اللولـب الرحمـي. كمـا تـم تغريـم أولئـك الذيـن لديهـم 
العديـد مـن األطفـال مبالـغ كبيـرة، وأٌرسـل مـن لـم يتمكـن مـن دفـع 
 Istiqlal( الغرامـة إلـى معسـكرات االعتقـال بعيـًدا عـن أطفالهـم
TV, 2020b; Ozoğlu, 2020; RFE, 2020; The As-

 .))sociated Press, 2020a; Zenz, 2020c

صرحـت زومـرت داود التـي كانـت ضحيـة لسياسـة التعقيـم التـي 
تنفيذهـا فـي جميـع  تـم  قـد  السياسـة  الصيـن، أن هـذه  تنتهجهـا 
أنحـاء تركسـتان الشـرقية بعـد عـام 2016. يجـب إزالـة حلقـات 
العاديـة  الطبيـة  الممارسـات  فـي  النسـاء  علـى  المطبقـة  التحكـم 
بعـد خمـس سـنوات كحـد أقصـى ويُعـاد وضعهـا بعـد الراحـة لفتـرة 
مـن الوقـت، ولكـن لـم تسـمح السـلطات الصينيـة بإزالـة حلقـات 
تحديـد النسـل التـي ترتديهـا نسـاء األويغـور بعـد خمـس سـنوات. 
حظـرت السـلطات الصينيـة إزالـة حلقـة منـع الحمـل المطبقـة علـى 
نسـاء األويغور في المستشـفيات في تركسـتان الشـرقية اعتبارًا من 
بختـم خمـس مؤسسـات  وثيقـة  2016،؛ وأصبـح إحضـار  عـام 

 .)Istiqlal TV, 2020d( عامـة إلزالـة الحلقـات واجبًـا

زاد تطبيـق الرحـم اللولبـي، وهـو تطبيـق نـادر االسـتعمال بمعـدل 
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الشـرقية، حيـث  فـي تركسـتان  الصيـن،  أنحـاء  ضئيـل فـي جميـع 
تبين الدراسـات أنه تم تطبيق الرحم الولبي أكثر من 200000 
مرة على نساء تركستان الشرقية في عام 2014، و 330 ألف 
مـرة فـي عـام Zenz, 2020c( 2018(. تـم تطبيـق الرحـم 
اللولبـي علـى  امـرأة مـن بيـن كل 100000 امـرأة فـي المنطقـة، 
الصيـن  فـي  المطبـق  العـدد  إجمالـي  مـن   ٪ 80 يمثـل  مـا  وهـو 
عـام 2018. وقـد زاد معـدل التعقيـم فـي تركسـتان الشـرقية سـبعة 
أضعـاف مـن عـام 2016 إلـى عـام 2018، رغـم انخفاضهـا فـي 
الحكومـة خصصـت  أن  المالحـظ  ومـن  الصيـن.  أنحـاء  جميـع 
المتزوجـات  الشـابات  جميـع  مـن   34٪ لتعقيـم  خاصـة  ميزانيـة 
Aktan, 2020; The Asso�( 2019  فـي خوتـان فـي

 ciated Press, 2020a; Watson vd., 2020;

 .)Zenz, 2020c

بعد فحص 300 امرأة من األويغور قدمن إلى تركيا من تركستان 
Ak�( 2013، اكُتشـف تعقيـم ٪27 منهـن  الشـرقية بعـد عـام

 .)tan, 2020

الصورة أدناه هي الوثيقة المتعلقة بغرامة شاهدة معسكر االعتقال 
زومـرت داود لطفلهـا الثالـث. علـى الرغـم مـن أن زوجهـا مواطـن 
باكسـتاني، فقـد أرغمـت زومـرت داوود علـى دفـع غرامـة وتعقيـم 
CNN, 2020; Istiq� )قسـري ألنجابهـا ثالثـة أطفـال ))

 lal TV, 2020d; Watson vd., 2020Watson
 .)vd., 2020

الصورة 4: وثيقة تظهر أن زومرت دفع غرامة 18400 يوان عن طفله الثالث

عميـرزاخ  غولنـار  دفعتهـا  التـي  للغرامـة  اسـتالم  ورقـة  يلـي  فيمـا 
القازاقيـة التركيـة فـي تركسـتان الشـرقية لـوالدة طفلهـا الثالـث. تـم 
تغريـم غولنـار عميـرزخ وإجبارهـا علـى تطبيـق اللولـب بعـد والدتهـا 

 The Associated Press, 2020b,( لطفلهـا الثالـث
.)2020a; Zenz, 2020c
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الصورة 5: ورقة استالم 17405 يوان غرامة دفعتها جولنار عميرزاك التي أنجبت طفلها الثالث.

تغريـم  تـم  إنـه  داود:  زومـرت  قالـت 
التـي  البلـدة  مـن  امـرأة   200 حوالـي 
مـن  العديـد  لديهـن  فيهـا ألن  تعيـش 
الغرامـات  مبلـغ  وكان  األطفـال، 
للتـي  السـنوي  للدخـل  وفًقـا  مختلًفـا 
أيًضـا  هنـاك  وكان  الطفـل،  أنجبـت 
صينـي.  يـوان   77000 دفـع  مـن 
أيًضـا  الصينيـة  السـلطات  أوضحـت 
أنـه يلـزم إجـراء جراحـة تعقيـم لمئـات 
النسـاء فـي نفـس المنطقـة وأن عمليـة 
 Istiqlal TV,( مجانيـة  الجراحـة 

 .)2020d

أشـكال  بيـن  مـن  هـو  النسـاء  تعقيـم 
التعذيـب التـي تتعـرض لهـا النسـاء فـي 
يذكـر  حسـبما  االعتقـال  معسـكرات 
شـهود العيـان فـي معسـكر االعتقـال: 

للنسـاء  معروفـة  غيـر  أدويـة كيمياويـة  إعطـاء  تـم   «
الفتيـات  وحتـى  حقنهـّن،  وتـم  هنـاك،  المحتجـزات 
النسـاء  تشـهد  الشـهرية.  الـدورة  أوقفـن  الصغيـرات 
الالتـي نجيـن مـن المعسـكرات أن حقوقهـن المتعلقـة 

منهـن. ُسـلبت  قـد  باإلنجـاب 
 

Twit� علـى حسـاب نشـره  تـم  الـذي  المنشـور   فـي 
ter الرسـمي للسـفارة الصينيـة فـي الواليـات المتحـدة 
نسـاء  أن  فيـه  ورد   ،2021 ينايـر   7 فـي  األمريكيـة 
األويغـور “تـم تحريرهـن” بالتعقيـم القسـري ولـم يعـدن 
بسياسـة  اعترفـت  وبهـذا  األطفـال”،  صنـع  “آالت 

الشـرقية. تركسـتان  نسـاء  إلـى  التعقيـم 

الصورة 6: تغريدة السفارة الصينية في الواليات 
المتحدة حول النساء من تركستان الشرقية
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خصوصيـات  وانتهـاك  »التـوأم«  مشـروع   .2
لحيـاة ا

تم تعيين تشـين تشـوانغو أميًنا عاًما للحزب الشـيوعي الصيني في 
منطقـة شـينجيانغ األويغـور ذاتيـة الحكـم فـي عـام 2016، وهـو 
الذي عمل أميًنا عاًما للحزب الشيوعي الصيني في إقليم التبت، 
وأعلن أنه سيطلق »مشروع األسرة التوأم«، المعروف أيًضا باسم 
»مشـروع القرابـة« فـي تركسـتان الشـرقية. كان الهـدف منـه هـو 
منـازل  فـي  الهـان  مـن  الصينييـن  الشـيوعي  الحـزب  كـوادر  بقـاء 
األويغـور األتـراك، وبالتالـي خلـق قرابـة مصطنعـة مـن خـالل هـذا 
المشـروع. اعتُبـرت معارضـة المشـروع ورفـض االرتبـاط بالصينييـن 
الهـان بمثابـة معارضـة للدولـة وتـم فرضهـا إجباريـاً. كان الهـدف 
مـن وضـع الصينييـن الهـان فـي منـازل عائـالت تركسـتان الشـرقية 
األويغـور،  لألتـراك  اليوميـة  الحيـاة  فـي  والتحكـم  التجسـس  هـو 
فضـاًل عـن اكتشـاف األشـخاص »غيـر المرغـوب فيهـم« للحـزب 
حياتهـم  مـن  بـدءّا  بهـم  متعلـق  شـيء  وتدويـن كل  الشـيوعي 
اليوميـة إلـى أفكارهـم. ممـا أّدى إلـى نقـل المالييـن مـن سـكان 
تركستان الشرقية »غير المرغوب فيهم« و«الذين يجب تعليمهم 
االعتقـال  معسـكرات  إلـى  رجـااًل-  معظمهـم  -وكان  سياسـًيا« 
المدنيـة  الخدمـة  موظفـي  مـن  المالييـن  سـجالت  إلـى  اسـتناًدا 
 .2017 عـام  منـذ  المنـازل  فـي  اسـتقروا  الذيـن  الهـان  الصينييـن 
إلـى معسـكر االعتقـال  نُقـل أزواجهـن  الالئـي  النسـاء  واضطـرت 
إلـى االسـتمرار فـي اسـتضافة كـوادر الحـزب الصينييـن مـن الهـان 
الذيـن حددتهـم الحكومـة الصينيـة وظلـوا »أقـارب« معهـن. عالوة 
علـى ذلـك، فـإن معارضـة سـكان تركسـتان الشـرقية لهـذه السياسـة 
وعدم اسـتضافتهم بشـكل جيد تسـبب في نقلهم إلى معسـكرات 

االعتقال )Greer, 2018(. تستمر سياسة »القرابة المزدوجة« 
فـي  اسـتقروا  الذيـن  الهـان  الصينيـون  يسـمح  أن  بشـرط  الصينيـة 
 Byler,(( المنـازل لألويغـور بالنـوم فـي أسـرتهم وتنـاول وجباتهـم

.))2018a; Greer, 2018; Yılmaz, 2020

إن عدد الصينيين الهان الذين استقروا في منازل سكان تركستان 
الشـرقية فـي عامـي 2017 و2018 قـد تجـاوز المليـون بالفعـل 
وفًقـا للوثائـق التـي نشـرتها السـلطات الصينيـة. كمـا ُتجبـر النسـاء 
اللواتـي كان يُرحـل أزواجهـن إلـى معسـكرات االعتقـال أو ُيحكـم 
الصينييـن  الهـان  مـع  أسـرتهم  مشـاركة  علـى  بالسـجن،  عليهـم 

 .)Bag, 2019; Chiara, 2018((

شـعب  علـى  الممارسـات  بهـذه  الصينيـة  الحكومـة  تسـيطر  ال 
الدينـي  المعتقـد  أيًضـا  تهاجـم  بـل  فحسـب،  الشـرقية  تركسـتان 
سياسـة  مـن  جـزًءا  أصـاًل كان  وهـذا  للشـعب،  الوطنيـة  والثقافـة 
 Atayurt,( الصين لتحويل شـعب تركسـتان الشـرقية إلى الصين

 .)2021; Türkistan TV, 2021

فـي  أزواجهـن  يتواجـد  الشـرقية –الالتـي  نسـاء تركسـتان  حملـت 
معسكرات االعتقال- نتيجة لسياسة الصين هذه. وفًقا للشاهدة 
زومـرت داود Zumret Davut فـي معسـكر االعتقـال: اعتـرف 
النسـاء فـي مستشـفى جامعـة شـينجيانغ  التوليـد وأمـراض  أسـتاذ 
الطبية؛ بأنه تم إرساله إلى كاشغر وكان مشغواًل بإجهاض أطفال 
هنـاك.  فيهـا  عمـل  التـي  األربعـة  األشـهر  خـالل  األويغـور  نسـاء 
تقـول النسـاء اللواتـي يقبـع أزواجهـن فـي معسـكرات االعتقـال أو 
 Istiqlal TV,( السـجون إن “أقاربهـن التوأميـن” فعلـوا ذلـك

.)2020c

الصورة 7: رجال صينيون من الهان استقروا في منازل عائالت األويغور في تركستان الشرقية ضمن مشروع »األقرباء التوأم«.
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3. الـزواج القسـري لفتيـات األويغـور مـن الهـان 
الصينيين

يتـّم  أن  يجـب  الـذي  اإلنسـان  حقـوق  أبسـط  أحـد  هـو  الـزواج 
بموافقتـه الكاملـة ورضـاه التـام، دون إكـراه مـن أي شـخص، بمـا 
فـي ذلـك والديـه. الـزواج باإلكـراه مخالـف أصـاًل لقوانيـن الصيـن. 
جـاء فـي المادتيـن 5 و 6 مـن القانـون المدنـي لجمهوريـة الصيـن 
يتـم  أن  يجـب  الـزواج  أن  الواضـح  مـن  الـزواج؛  قانـون  الشـعبية، 
بموافقـة الطرفيـن وأنـه ال يمكـن إجبـار أي شـخص علـى الـزواج 
))The State Council of China, 2005(. ومـع ذلـك، 
ُتجبـر فتيـات األويغـور األتـراك مـن تركسـتان الشـرقية علـى الـزواج 

 .)Bag, 2019; Muhafız, 2018( الصينييـن  الهـان  مـن 

فـي 27 فبرايـر 1931، اندلعـت انتفاضـة ضـد صينـي مـن الهـان 
أراد الـزواج مـن فتـاة مـن تركسـتان الشـرقية بالقـوة فـي بلـدة صغيـرة 
في الجزء الشـرقي من مقاطعة قومول في تركسـتان الشـرقية، وفي 
نهايـة هـذه االنتفاضـة بـدأ الثـورة الكبيـرة ضـد الهـان الصينيـن فـي 
إعـالن  تـم  الثـورة،  لهـذه  نتيجـة  الشـرقية.1  تركسـتان  أنحـاء  كل 

جمهوريـة مسـتقلة فـي تركسـتان الشـرقية فـي 12 نوفمبـر 1933.

تـم جلـب وتوطيـن مـا يقـرب مـن 1،877،200 صينـي مـن الهـان 
بحجـة  الشـرقية  تركسـتان  إلـى  الرجـال  مـن  معظمهـم  الصينيـن، 
العمـل هنـا )Sina News, 2014(. يبلـغ عـدد الصينييـن الهـان 
وعـدد   1.405.653 الشـرقية  تركسـتان  سـكان  فـي  المسـجلين 
تركسـتان  فـي  المختلفـة  العرقيـة  المجموعـات  بيـن  المتزوجيـن 
الشـرقية هـو 38.398 وفًقـا إلحصـاءات السـكان فـي الصيـن فـي 
عـام 1990. يتوافـق هـذا الرقـم مـع ٪1 مـن إجمالـي معـدل الـزواج 
المصـادر  فـي  المذكـورة  الـزواج  معـدالت   .)Rong, 2001(
الصينية هي الزواج بين األتراك والمسـلمين في تركسـتان الشـرقية، 
ويعتبـر الـزواج مـن الهـان الصينيـن سـلوًكا غيـر مقبـول فـي المجتمـع 
علـى  تحتـوي  الشـرقية كمنطقـة  تركسـتان  ُسـجّلت  التركسـتاني. 
أدنـى معـدل للـزواج مـن الهـان الصينييـن فـي جميـع أنحـاء الصيـن 
بلـغ  و2010.   2000 بيـن عامـي   )Guanchazhe, 2018(
معـدل زواج األويغـور األتـراك مـع المجموعـات العرقيـة األخـرى 
الحـزب  حكـم  تحـت  عرقيـة  مجموعـة   56 بيـن  مـن   1.05٪
لبيانـات  وفًقـا   56 المركـز  األويغـور  ويحتـل  الصينـي،  الشـيوعي 
التعـداد الخامـس فـي عـام 2000. هـذا المعـدل أقـل فـي المناطـق 

.)Li, 2004( التـي يعيـش فيهـا األويغـور

الشكل 4: جدول يوضح معدل الزواج من مجموعات عرقية أخرى من 56 مجموعة عرقية في الصين في عام 2004 وفًقا للبيانات 
الرسمية الصينية.

1. يشار إلى هذا الحدث باسم Xiaobao Shijian ”小 堡 事件” في المصادر الصينية.
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تكشـف الدراسـات أنه في ظل الظروف العادية، تنخفض للغاية 
مـن  الجنوبيـة  المناطـق  فـي  والصينييـن  األويغـور  زواج  معـدالت 
أصـل  مـن  فقـط  أسـرة واحـدة   .)Li, 2012( الشـرقية  تركسـتان 
345 أسـرة فـي قريـة بواليـة كاشـغر كانـت متزوجـة مـن صينـي مـن 
الهان في عام 2003. كانت هناك 200 أسرة في قرية بمنطقة 
كوتشـا مـن واليـة أقسـو، 13 منهـا مـن الهـان الصينييـن فـي عـام 
2005. ولكـن لـم يكـن هنـاك سـوى عائلـة واحـدة تجمـع بيـن 
اثنـان مـن الهـان وغيرهـم. كان هنـاك مـا مجموعـه 19،004 مـن 
سـكان تركسـتان الشـرقية متزوجيـن مـن الهـان الصينييـن فـي جميـع 

 .)Li, 2008( 2000 أنحـاء الصيـن فـي عـام

بعد سياسة الزواج بين الهان الصينيين والتبتيين في التبت، سرعان 
مـا بـدأت الحكومـة الصينيـة فـي تشـجيع وتنفيـذ سياسـات الدعـم 
الشـرقية. نشـر مسـؤولو  فـي تركسـتان  الصينـي  للـزواج األويغـوري 
关于鼓励民汉通婚( الحكومـة الصينيـة الالئحـة الخاصة

家庭奖励办法(  لتشجيع ودعم الزواج من الصينيين الهان 

وغيرهم من اإلثنيات في منطقة تشيرتشـين بتركسـتان الشـرقية في 
25 أغسـطس 2014. تنـّص تلـك الالئحـة علـى عطايـا سـخية 
األطفـال  وتدعـم  الصينييـن  الهـان  مـن  الـزواج  علـى  ُتحّفـز  جـًدا 
 10000 قدرهـا  جائـزة  تشـمل  العائـالت،  تلـك  مـن  المولوديـن 
حـال  فـي  وتوظيـف  سـنوات  أقصاهـا خمـس  لمـدة  سـنويًا  يـوان 
العطالـة لمـن يتـزوج مـن النسـاء األويغـور. كمـا تـم ذكـر أنـه سـيتم 
تقديـم إعانـة تصـل إلـى 20000 يـوان لـكل شـخص مـن عائـالت 
النفقـات  الطرفيـن لدعـم العـالج كل عـام، وسـيتم تغطيـة جميـع 
المدرسـية لألطفـال المولوديـن مـن الـزواج مـن روضـة األطفـال إلـى 
بالجامعـة  فـاز األطفـال  الدولـة، وإذا  قبـل  مـن  الثانويـة  المدرسـة 
Aximu, 2020; Er�( عـام  يـوان كل   5000 منحـه  فسـيتم 
 dem, 2019; Guanchazhe, 2018; Hualv Lvshi,
Huang, 2014 ;2021(. ذُكـر، فـي المقـاالت المنشـورة فـي 
مصـادر صينيـة فـي عـام 2018، أن الـزواج بيـن الهـان الصينييـن 
والمجموعـات العرقيـة األخـرى هـو خطـوة حاسـمة ومهمـة للغايـة 
فـي ضمـان التكامـل الوطنـي، ومعـدالت الـزواج هـي أكبـر مؤشـر 

 .)Guanchazhe, 2018( علـى االندمـاج الوطنـي

الصينييـن  إلـى  الشـرقية  تركسـتان  مـن  المسـلمات  زواج  أصبـح 
تحولـت  الصينيـة.  الحكومـة  وتشـجعها  تدعمهـا  سياسـة  الهـان 
هـذه السياسـة إلـى عنصـر غيـر مرئـي مـن القمـع مـن قبـل سـلطة 
الدولـة بعـد إنشـاء معسـكرات االعتقـال. إذا لـم يوافـق والـدا الفتـاة 
األويغوريـة التركيـة أو هـي نفسـها علـى الـزواج مـن الهـان الصينييـن، 
يتم نقلهم إلى معسكرات االعتقال، معتبرين أن لديهم أيديولوجيا 
إشـكالية. تشـجع السـلطات الصينيـة فتيـات األويغـور علـى الـزواج 
مـن الهـان الصينيـة علـى منصـات التواصـل االجتماعـي وتضغـط 

القسـري  الـزواج  محاولـة إلخفـاء سياسـات  فـي  عائالتهـن  علـى 
الجاريـة فـي تركسـتان الشـرقية.

فـي عـام 2020، ُنشـر مقطـع فيديـو إعالنـي علـى منصـة التواصـل 
االجتماعـي الصينيـة Douyin )抖 音( تفيـد بـأن السـلطات 
الصينيـة تحتـاج إلـى 100 فتـاة مـن األويغـور للـزواج مـن رجـال 
صينييـن مـن الهـان وأن أولئـك الذيـن يتزوجـون سـيحصلون علـى 
مكافأة مالية )Pandya, 2020(. يتزايد عدد صور وفيديوهات 
يتـم  التـي  األويغـور  فتيـات  مـع  الهـان  قبيلـة  مـن  الصينيـة  الزفـاف 

نشـرها علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي فـي الصيـن.

الصورة 8: فتيات تركيات من األويغور ُيجبرن على الزواج من 
الهان الصينيين.
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تواجـه فتيـات تركسـتان الشـرقية التهديـد بترحيـل أفـراد عائالتهـن 
 .)Bag, 2019( إلـى معسـكرات االعتقـال إذا لـم يقبلـن الـزواج
فتيـات  وجـوه  علـى  الداخليـة  والعجـز  الخـوف  مشـاعر  تنعكـس 
األويغـور الالئـي اضطـررن للـزواج مـن الهـان الصينييـن فـي صـور 
قالتـه زومـرت  مـا  المنشـورة. وبحسـب  الفيديـو  الزفـاف ومقاطـع 
للحـزب  التابعـة  االعتقـال  معسـكرات  فـي  الشـهود  أحـد  داوود، 
الشيوعي الصيني: أن رؤساء البلديات يقولون للفتيات اللواتي تم 
نقـل أفـراد عائالتهـن إلـى معسـكرات االعتقـال بأنهـم سيسـاعدون 
في إطالق سـراح والديهم أو أقاربهم في المعسـكرات إذا تزوجن 
مـع صينييـن مـن الهـان الصينيـة، وبالفعـل يُطلـق سـراح عائـالت 
Istiq�(  الفتيـات الالئـي ُأجبـرن علـى الـزواج مـن الهـان الصينيـة

داوود، أوضحـت  مـع زومـرد  مقابلتنـا  فـي   .)lal TV, 2020a
فـي  لهـا لسـنوات عديـدة  لعائلـة ملتزمـة كانـت جـارة  مـا حـدث 
أورومتشـي علـى النحـو التالـي: »كانـت هنـاك عائلـة انتقلـت إلـى 
2013� فـي  فـي كاشـغر   Merkit ميركيـت  منطقـة  مـن  حينـا 

نـور  األب  اسـم  كان  وفتـاة.  أوالد  ثالثـة  لديهـم  كان   .2014
تكسـب  بسـيطة  عائلـة  كانـت  غولجمـال.  األم  واسـم  أحمـد، 
قوتهـا مـن متجـر البقالـة الـذي افتتحـوه فـي أورومتشـي. فـي عـام 
2016، تقـرر إعـادة األويغـور الذيـن قدمـوا إلـى أورومتشـي مـن 
العائلـة  واضطـرت  الشـرقية،  تركسـتان  فـي  الجنوبيـة  المقاطعـات 
للذهاب إلى ميركيت من أورومتشي. في اليوم األول الذي ذهبوا 
فيه إلى مركيت، تم اعتقال السـيد نور أحمد واقتيد إلى معسـكر 
االعتقـال ألنـه كان رجـاًل متدينًـا يصلـي خمـس مـرات فـي اليـوم. 
بعـد أن ذهـب الوالـد إلـى معسـكر االعتقـال، بـدأت آيجامـال، 
البنـت الكبـرى للعائلـة، بالعمـل فـي إحـدى المصانـع. كانـت قـد 
بلغـت مـن العمـر 18 عاًمـا. أخبـر صينـي مـن الهـان يعمـل فـي 
المصنـع الـذي كان تعمـل فيـه آيجامـال ألمهـا أنـه يريـد الـزواج مـن 
ابنتهـا. عندمـا رفضـت األم عـرض زواج الصينـي الهانـي، اشـتكى 
إلـى مركـز الشـرطة المحلـي، متهًمـا األسـرة باإلفـراط فـي التفكيـر 
المتطـرف، وبـدأت الشـرطة فـي الضغـط علـى والـدة الفتـاة. أخبـروا 
 20 لمـدة  بالسـجن  قـد ُحكـم عليـه  نـور أحمـد  السـيد  أن  األم 
عاًما، وأنه إذا لم تزوج ابنته للهاني الصينية، فسُيحكم عليه أيًضا 
بالسجن لمدة 20 عاًما، وأنهم سيأخذون أطفالهم اآلخرين إلى 
دور األيتـام. كان علـى آيجامـال الموافقـة علـى الـزواج مـن رجـل 
هـذه  تـروي  داود  زومـرت  والدتهـا«.  لحمايـة  الهـان  مـن  صينـي 

القصـة كاملـة عـن غولجامـال/ والـدة آيجامـال. 

4. العمالة بالسخرة والعمل القسري

المناطـق  إلـى  الشـرقية  تركسـتان  سـكان  نقـل  فـي  الصيـن  بـدأت 
منـذ  الزائـدة«  العاملـة  »القـوة  اسـم  تحـت  الصيـن  مـن  الداخليـة 
بدايـة العقـد األول مـن القـرن الحـادي والعشـرين. كان الجمهـور 
المسـتهدف لسياسـة »العمالـة الزائـدة« هـو الفتيـات الصغيـرات 
األويغور التركيات غير المتزوجات. هذه السياسة استمرت طوال 
األويغـور  فتيـات  ُأجبـرت  توقـف.  دون  الماضيـة  سـنة  العشـرين 
نقلهـن  تـم  أن  بعـد  الدعـارة  ممارسـة  علـى  الصغيـرات  التركيـات 
الذيـن  ألولئـك  ُيسـمح  ولـم  الصيـن،  مـن  الداخليـة  األجـزاء  إلـى 
أرادوا العـودة بالعـودة؛ ممـا سـبب غضبًـا شـعبًيا تمثـل فـي أحـداث 
األويغـور  العمـال  مقتـل  نتيجـة  أورومتشـي  فـي  االحتجاجـات 
إلـى  نقلهـم  تـم  الذيـن  الهـان،  الصينييـن  يـد عمـال  علـى  األتـراك 
مصنـع األلعـاب فـي مقاطعـة شـاوقوان بمقاطعـة دونغقـوان الصينيـة 
فـي عـام 2009. وتحولـت هـذه االحتجاجـات إلـى مجـازر بعـد 

قمعهـا الدمـوي مـن قبـل قـوات األمـن الصينيـة.

بدايـة  منـذ  اسـتمرت  أيًضـا سياسـة  هـو  )أنغاريـا(  الحشـار  نظـام 
احتـالل تركسـتان الشـرقية. يتعيـن علـى األهالـي فـي قـرى تركسـتان 
البلديـات  بهـا  تقـوم  أن  يجـب  التـي  باألعمـال  القيـام  الشـرقية 
فـي  الطـرق  وبنـاء  األشـجار  وغـرس  القنـوات  حفـر  مثـل  أصـاًل، 
جميـع فصـول السـنة وخاصـة فـي الربيـع والخريـف. يٌرغمـون علـى 
القيـام بهـا باليـد واألدوات الزراعيـة البدائيـة رغـم سـهولة القيـام بهـا 
فيـه  يشـارك  الـذي  النظـام،  هـذا  انتشـر  البنـاء.  باسـتخدام آالت 

الصورة 9: شباب من األويغور أرسلوا إلى مقاطعة هوبي 
الصينية في عام 2018
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طـالب المناطـق الجنوبيـة مـن تركسـتان الشـرقية مـن خـالل العمـل 
فـي حقـول القطـن، فـي جميـع أنحـاء تركسـتان الشـرقية بعـد عـام 
2017. والغـرض مـن نظـام األعمـال السـخرة عـدم تـرك أي وقـت 
فـراغ لشـعب تركسـتان الشـرقية، إلبقائهـم مشـغولين طـوال الوقـت 

وتسـخير حياتهـم للعمـل ليـل نهـار.

تحول العمل القسري لشعب تركستان الشرقية إلى نظام السخرة 
فـي معسـكرات االعتقـال بعـد عـام 2017. ُيحـرم األويغـور مـن 
الحديديـة  المراقبـة  وتحـت  قاسـية  ظـروف  فـي  حرياتهـم  جميـع 
 Anhui( اليـوم  الصيـن  مـن  النائيـة  المناطـق  فـي  المصانـع  فـي 
 Guoyuan Financial Holdings Group Co. Ltd,
 2018; Hotan People’s Republic, 2019; Xu
vd., 2020(. تسـتهدف الصيـن النسـاء بشـكل خـاص فـي هـذا 
النظـام إلـى درجـة أصبـح فيهـا مصيـر مالييـن النسـاء فـي تركسـتان 
مـن وطنهـن  ويُقتطعـن  األسـرية  الروابـط  عـن  يُقطعـن  أن  الشـرقية 

موافقتهـن. دون 

مصانـع  إلـى  الشـرقية  تركسـتان  سـكان  الصينيـة  الحكومـة  تأخـذ 
تسـتعبدهم  المصانـع وكمـا  فـي  يعملـون  أو تجعلهـم  الصيـن  فـي 
منخفضـة  بأجـور  الشـرقية  تركسـتان  فـي  الزراعيـة  الحقـول  فـي 
 Zenz,( األخيـرة  السـنوات  فـي  أجريـت  التـي  للدراسـات  وفًقـا 

2020b(. تُنقـل نسـاء تركسـتان الشـرقية، إلـى أماكـن بعيـدة عـن 
فـي مصانـع صينيـة،  لسـاعات طويلـة  ويعملـن  الشـرقية  تركسـتان 
منفصلين عن أسـرهن وأطفالهن، كما يجب عليهن أن يحضرن 
دروس أيديولوجيـة الحـزب الشـيوعي الصينـي والصينـي بعـد العمـل 
 Anhui Guoyuan Financial Holdings Group((
 Co. Ltd, 2018; Hotan People’s Republic, 2019;
People’s Daily, 2018(. تم رصد مقاطع فيديو لنساء من 
ويتـم  الجنسـية  العبوديـة  ممارسـة  علـى  ُيجبـرن  الشـرقية  تركسـتان 
تسـويقهن علـى منصـات وسـائل التواصـل االجتماعـي الصينيـة.

فـي الدراسـة التـي أجرتهـا ASPI، تـم تحديـد أكثـر مـن 80 ألـف 
معسـكرات  مـن  الصيـن  إلـى  رقيـق  إرسـالهم كعمـال  تـم  شـخص 
 Xu vd.,(( 2017�2019 االعتقـال فـي تركسـتان الشـرقية بيـن
التواصـل  وسـائل  علـى  المنتشـرة  الصـور  مـن  ُيالحـظ   .)2020
االجتماعي أن العديد من األشـخاص من تركسـتان الشـرقية نُقلوا 
قسـرًا إلـى الصيـن لسـد النقـص فـي القـوى العاملـة فـي المصانـع 
التـي تـم إخالؤهـا فـي الصيـن، خاصـة بعـد وبـاء Covid�19 فـي 
عـام 2020. ذكـر األتـراك القازاقيـون، الذيـن كانـوا شـهوًدا علـى 
يعملـون  أنهـم كانـوا  وغولزيـرا  تورسـينبيك  االعتقـال،  معسـكرات 

.)BBC News, 2020(( دون أي أجـر

الصورة 10: شباب من تركستان الشرقية يرسلون إلى مصانع في مناطق نائية في الصين
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أثبـت الباحـث Adrian Zenz فـي ديسـمبر 2020، بنـاًء علـى 
مصـادر صينيـة، أن الصيـن أجبـرت سـكان تركسـتان الشـرقية علـى 
العمـل فـي إنتـاج القطـن فـي تركسـتان الشـرقية. كمـا يذكـر التقريـر 
أن إجمالـي 570.000 شـخص ُأجبـروا علـى جمـع القطـن مـن 
قبل الحكومة الصينية في عام 2018، وأن ٪70 من القطن في 

المنطقـة تـم انتقـاؤه يدويًـا )Zenz, 2020b(. وبنـاًء علـى ذلـك، 
فـإن النسـاء اللواتـي تـم نقـل أزواجهـن إلـى معسـكرات االعتقـال 
يشـكلن جـزًءا أساسـًيا مـن قـوة العمـل هـذه. كمـا تظهـر الصـور 
العمـل ويصطحبـن أطفالهـن  نسـاًء يعملـن فـي الحقـول وأماكـن 

الصغـار معهـم.

الصورة 11: أم من األويغور مضطرة للعمل مع طفلها الصغير

تظهـر نسـاء مـن تركسـتان الشـرقية يجمعـن القطـن ويكسـرن الجـوز بأيديهـن فـي مقاطـع فيديـو نشـرها الهـان الصينيـون أصحـاب الحقـول فـي 
.)Fabrika Sahibi, 2020; Tarla Sahibi, 2020( تركسـتان الشـرقية علـى منصـات وسـائل التواصـل االجتماعـي فـي الصيـن

الصورة 12: نساء يعملن في الحقول والمصانع التي يملكها الصينيون الهان في تركستان الشرقية.
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عندمـا ننظـر إلـى مقاطـع الفيديـو التـي التقطتهـا الصينيـون الهـان 
فـي المصانـع المخصصـة للصينييـن الهـان فـي تركسـتان الشـرقية، 
والتـي ُنشـرت علـى منصـات وسـائل التواصـل االجتماعـي الصينيـة 
فـي عـام 2020، يتبيـن أن معظـم العامليـن هـم مـن النسـاء. ُيشـار 
هـان  مصنـع  فـي  يعملـن  التركسـتانيات  النسـاء  مئـات  أن  إلـى 
الصينـي وحـده فـي بلـدة صغيـرة. علـى سـبيل المثـال: نشـر موقـع 

الهيون Heyun (和 云( في نشرته اإلخبارية؛ أن هناك أكثر 
من 500 امرأة من األويغور يعملن في مصنع "الحد من الفقر" 
فـي قريـة الغديـق Gıcek فـي محافظـة ينـي آوات بواليـة خوتـان. 
معظمهـّن مـن األويغـور وفًقـا لمـا قالـه أصحـاب هـذا المصنـع، ولم 
يُدلوا بمعلومات عن عدد سـاعات عمل هؤالء النسـاء وأجورهن 

فـي اليـوم. 

.)Hongsheng Plastik Sanayı, 2020( الشكل 13: نساء من األويغور يعملن في مصنع أكسو هونغ شنغ للبالستيك

إلـى  األويغـور  فتيـات  لنقـل  الصينيـة  السـلطات  جهـود  شـرح  تـم 
المصانع الصينية في خوتان في أخبار بي بي سـي المنشـورة في 
3 مـارس 2021. رويـت قصـة زينـب األويغوريـة التركيـة التـي ردت 
علـى سـؤال: »هـل ترغبيـن بالعمـل فـي أنهـوي؟« بــ«ال!« فبـدأت 
محـاوالت إقناعهـا فـي سـياق الخبـر الـذي ُنشـر فـي عـام 2017 

.)BBC News, 2021c(

قالـت عائشـة ياسـين مـن تركسـتان الشـرقية: إنـه تـم نقـل فتيـات 
فـي  صينيـة  مصانـع  إلـى  قسـرًا  الشـرقية  تركسـتان  مـن  صغيـرات 
أجـزاء نائيـة مـن الصيـن فـي عـام 2010، وكانـت قلقـة علـى بناتهـا 

.)GZT, 2019( لحمايتهـن  تركيـا  إلـى  وجـاءت 

الصورة 14: جهود الصين لنقل فتيات األويغور إلى 
المصانع الصينية
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5. انتهاكات حرية العقيدة

كان دخول المساجد مدرًجا على قائمة المحظورات المفروضة 
علـى النسـاء فـي تركسـتان الشـرقية سـنوات بعيـدة مـع تدخـل إدارة 
الحزب الشيوعي الصيني بمالبس النساء وارتداء الحجاب. وقد 
بدأت السلطات الصينية سياسة في تركستان الشرقية تحت اسم 
»مؤسسـة شـينجيانغ لتجميـل المـرأة« منـذ عـام 2011؛ حيـث 
إلـى  وتخـرج  األنيقـة،  والفسـاتين  القصيـرة  التنانيـر  المـرأة  ترتـدي 
الشـوارع بزينتهـا حسـب مهمـة هـذه المؤسسـة )Li, 2021(. و 
تم اتباع هذه السياسة بصرامة، ال سيما في المقاطعات الجنوبية 
مـن تركسـتان الشـرقية. وفـي إطـار هـذه السياسـة، تـم اإلعـالن عـن 
تقتحـم  الصينيـة  األمـن  قـوات  وصـارت  النسـاء،  حجـاب  حظـر 

المنـازل وتتدخـل بطريقـة لبـس النسـاء.

قتلـت قـوات األمـن الصينـي العديـد مـن القروييـن بعـد انتفاضهـم 
يـوم مـن شـهر رمضـان عـام  فـي آخـر  لقـوات األمـن  ومقاومتهـم 
2014 نتيجـة لالعتقـال غيـر القانونـي للنسـاء فـي بلـدة إليشـكو 
بمقاطعـة ياركنـت بواليـة كاشـغر. وذكـر شـهود عيـان أن حوالـي 
علـى  قريتـان  وُمحيـت  الثقيلـة  باألسـلحة  قتلـوا  شـخص   1000
األقل من الخريطة )Ekrem, 2016(. ازدادت حمالت قوات 
األمـن الصينيـة للسـيطرة علـى مالبـس النسـاء مـن خـالل مداهمـة 
اإلعـالم  وسـائل  ادعـت  اشـتباكات  لحصـول  أدى  ممـا  المنـازل 
الصينية أنها »أحداث عنيفة« بعد عام 2013. تم حظر جميع 
أنـواع العبـادة فـي تركسـتان الشـرقية بعـد عـام 2017 و تـم نقـل 
النسـاء الالئـي اعتـدن ارتـداء الحجـاب والنقـاب إلـى السـجون أو 

االعتقـال. معسـكرات 

الصورة 15: إحدى فتيات األويغور من تركستان الشرقية. فتشت السلطات الصينية منزل الفتاة واتهمتها بحيازة كتب دينية.
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منعـت الصيـن نسـاء تركسـتان الشـرقية مـن ارتـداء الحجـاب منـذ 
عـام BBC News, 2014( 2014(. فـي الصـور أدنـاه، توجـد 
الدينيـة  للمالبـس  الصيـن  عـن حظـر  تعبـر  وملصقـات  إعالنـات 
وتشـجيعها السـكان مـن تركسـتان الشـرقية علـى ارتـداء المالبـس 
المدينـة  شـوارع  فـي  الملصقـات  أن  الواضـح  مـن  المفتوحـة. 
المشـي  أن  فيهـا  يُـروَّج  الشـرقية  تركسـتان  فـي  الريفيـة  والمناطـق 
بشـعرها المكشـوف هـو حضـارة وجمـال، وأن ارتـداء الحجـاب 

وتعصـب. أمـر رجعـي 

الصـورة 16: إعالنـات وملصقـات توضـح أن الصيـن تحظـر المالبـس 
الدينية لشعب تركستان الشرقية وتشجعهم على ارتداء المالبس المفتوحة.

 المكتوب على السبورة في كاشغر ما يلي:

المالبس ذات الرموز الدينية المتطرفة

 عنوان المقال المنشور في المجلة:

ارتداء الحجاب تقليد سيء.

والملتحييـن  المحجبـات  منـع  إعـالن: 
العامـة  األماكـن  دخـول  مـن  والمحجبـات 

. لسـكنية وا
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المعلومـات  جميـع  سـجلت  الصيـن  أن  توضـح  أدنـاه  الصـورة 
عـام  فـي  الشـرقية  تركسـتان  فـي  المحجبـات  للنسـاء  الشـخصية 
2013. عنوان االستمارة هو »الوضع العام للمحجبات في القرية 
الجـدول علـى معلومـات  بلـدة بوالقسـو«. يحتـوي  فـي  العاشـرة 

التعليـم  ومسـتوى  والعمـر  واللقـب  االسـم  مثـل  المـرأة  عـن  عامـة 
والعنـوان؛ كـم مـن الوقـت محجبـة ولمـاذا ترتـدي الحجـاب. متـى 
وأيـن ومـن تلقـى تعليمـه الدينـي؛ المعلومـات الشـخصية للـزوج، 

إلـخ..

الصورة 17: استمارة تحديد الوضع العام للنساء المحجبات في بلدة بوالقسو القرية العاشرة.
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تحتـوي الوثيقـة السـرية التـي تـم تسـريبها مـن الصيـن وأطلـق عليهـا 
فيما بعد قائمة قاراقاش، على معلومات شخصية لـ600 شخص 
تم نقلهم إلى معسكر االعتقال وأسباب زجهم في المعسكرات. 
توضح هذه الوثيقة أن هناك العديد من النسـاء اللواتي تم نقلهن 
إلـى معسـكرات االعتقـال لمجـرد ارتـداء الحجـاب. فعلـى سـبيل 
المثـال: تعيـش بوعائشـة مؤمـن فـي شـقة 2 فـي العنـوان 26 مـن 
حـي الشـاتليك الثانـي مـن محافظـة قاراقـاش، رقـم بطاقـة هويتهـا 
معسـكر  فـي  ُسـجنت   ،653222198007120267 هـو 
ترتـدي  ألنهـا كانـت  البلديـة  رئيـس  مكتـب  قبـل  مـن  االعتقـال 
البلديـة  الحجـاب فقـط. ُكتـب فـي السـجالت أن طاقـم رئيـس 
زاروا منـزل بوعائشـة مؤمـن واكتشـفوا أنهـا تعـرف كيـف تصلـي، 
وتقـوم بــ »أربعـة أشـياء«،2  تصلـي فـي عيـدي الفطـر واألضحـى 

فـي المنـزل، وعّلمهـا والُدهـا مؤمـن ناصـر كيـف تتعبـد. 

إن هـذه الحقـوق مغصوبـة تماًمـا مـن المـرأة التركيـة المسـلمة فـي 
تركستان الشرقية رغم أنها من الحقوق الرئيسية للبشر. ال ُيحظر 
الدينيـة  معتقداتهـن  تتطلبهـا  التـي  المالبـس  ارتـداء  النسـاء  علـى 
فحسـب، بـل ال ُيسـمح لهـن أيًضـا بارتـداء المالبـس التـي تصـل 
إلـى مـا تحـت الخصـر، فيتـم إيقـاف النسـاء اللواتـي يرتديـن إلـى ما 

تحـت الخصـر وتمزيـق مالبسـهن مباشـرة.

قالـت آمنـة واحـد، التـي جـاءت إلـى تركيـا مـن تركسـتان الشـرقية 
باسـتمرار  المنـازل  تفتـش  الصينيـة  الشـرطة  إن   :2017 فـي عـام 
لمـدة ثالثـة أشـهر  إنهـا احُتجـزت  قالـت  الشـرقية؛  فـي تركسـتان 
ألنـه ُعثـر علـى القـرآن فـي منـزل أختهـا )GZT, 2019(. تـم منـع 
مسـلمي تركسـتان الشـرقية مـن أداء الـزكاة، والصيـام فـي رمضـان، 
فـي  واسـتخدامها  إلـخ.”  عليكـم،  السـالم  اإللـه،  “اللـه،  وقـول 
المراسـالت منـذ عـام 2016. قالـت رقيـة بـارات، التـي حفظـت 
طفـاًل   16 مـع  سـجنت  أنهـا  عاًمـا:   13 بلغـت  عندمـا  القـرآن 
آخـر ألنهـا صلـت وتعلمـت قـراءة القـرآن وهـي فـي عمـر السادسـة 
عشـر، وتقـول إن الشـرطة داهمـت منزلهـم فـي السـاعة 02:00 
وتعذيبهـم  باسـتجوابهم  قامـوا  حيـث  السـجن؛  إلـى  واقتادوهـم 

.)GZT, 2019(

2. الصـالة مـرة واحـدة علـى األقـل فـي اليـوم، واالحتفـال بعيـدي الفطـر واألضحـى، وأداء مراسـم العقيقـة والختـان والمشـاركة فيهـا، وأداء مراسـم الجنـازة والزفـاف 
حسـب التقاليـد اإلسـالمية والمشـاركة فيهـا.

يقـوم مراقبـون مـن الحكومـة بقطـع مالبـس نسـاء  الصـورة 18: 
تركسـتان الشـرقية اللواتـي يعتقـد أنهـن يرتديـن فسـاتين طويلـة فـي 

منازلهـم. باحـات 
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تركسـتان  فـي  الغفـور  عبـد  ريحانغـول  أقـارب  لشـهادة  وفًقـا 
بالسـجن  عليهـا  ُحكـم  تركيـا:  فـي  المقيميـن  األويغـور،  الشـرقية 
الهويـة  رقـم  ريحانغـول،  فقـط.  القـرآن  قـراءة  لتعلـم  عاًمـا   14
652201199311283222، مـن مواليـد 28 نوفمبـر 1993 
فـي بلـدة قارادوفـه، مـن مدينـة قومـول، والتـي تعلمـت قـراءة القـرآن 
لمـدة 20�15 يوًمـا فـي قريتهـا بعـد تخرجهـا مـن المدرسـة الثانويـة 
طفليـن.  وأنجبـت   2012 عـام  فـي  تزوجـت   ،2010 عـام  فـي 
نُقلـت إلـى معسـكر اعتقـال لتعّلمهـا قـراءة القـرآن فـي الماضـي، 
ثـم ُسـجنت؛ وتُركـت طفلتاهـا بـدون أم، واحـدة تبلـغ مـن العمـر 
خمـس سـنوات واألخـرى تبلـغ مـن العمـر عاميـن. ووفًقـا لمـا أفـاده 
أقـارب ريحانغـول، فقـد قُبـض علـى ابنـة عمهـا خيرغـول طاليـب 
10 سـنوات علـى  لمـدة  بالسـجن  نفسـه وُحكـم عليهـا  للسـبب 

األقـل.

ريحانغول عبد الغفور

خريغول طاليب

الصورة 19: النساء الشابات من األويغور الالتي ُحكم عليهن 
بالسجن في 2018 لتعّلمهن قراءة القرآن

تركسـتان  مسـلمي  أسـماء  تغييـر  الصينيـة  السـلطات  تريـد  كمـا 
الصينيـة  السـلطان  التـي تحمـل معانـي إسـالمية. قامـت  الشـرقية 
ونوريـة  ومسـلمة  شـهيدة  مثـل  محظـورة  أسـماء  قائمـة  بنشـر 
 21 بتاريـخ  الرسـمية  شـينجيانغ  فـي صحيفـة  إعـالن  فـي  إسـالم 
يوليـو 2017. تحتـوي صحيفـة شـينجيانغ الرسـمية المؤرخـة فـي 
21 يوليـو 2017 علـى معلومـات عـن األويغـور الذيـن تـم تغييـر 
أسـمائهم مثـل: تـم تغييـر اسـم عرفـات إلـى بختيـار، اسـم مسـلمة 
إلـى مرحبـا، ونورإسـالم إلـى فضيلـة، وأبوبكـر إلـى أسـقر، ومحمـد 
 Byler, 2018b;( ديلبـر  إلـى  الشـهيدة  واسـم  مميـت،  إلـى 

.)Xinjiang Gazetesi, 2017

علـى  تتجسـس  التـي  المراقبـة  تطبيقـات  بتنزيـل  األشـخاص  يُلـزم 
 Baidu Tieba,( الشـرقية  تركسـتان  فـي  المحمولـة  هواتفهـم 
2017; Dong, 2017; downcc.com, 2018;Ra-

جميـع  وتراقـب   )jagopalan, 2018; solidot, 2018
األنشـطة على الهاتف وتنقل الكلمات والحركات غير المرغوب 
فيهـا علـى الفـور إلـى مركـز الشـرطة عبـر تطبيـق الهاتـف المحمـول 
净网卫士 )Jingwangweishi) ))Altunk� ىالمسـم

يراقـب    .)aya, 2019; Dong, 2017; solidot, 2018
الشـرقية  تركسـتان  لنسـاء  اليوميـة  األنشـطة  جميـع  التطبيـق  هـذا 
وعالماتهـا  وطولهـا  مالبسـهن  ألـوان  ذلـك  فـي  بمـا  ويسـجلها، 
.)Altunkaya, 2019( ومكالماتهـن الهاتفيـة بتفاصيـل دقيقـة

الشكل 20: إعالن تغيير االسم في صحيفة شينجيانغ، الجريدة 
الرسمية للحزب الشيوعي الصيني، بتاريخ 21 يوليو 2017 ورقم 

.24034
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6. القيود المفروضة على السفر

ُتكتب المعلومات العرقية في بطاقات الهوية التي يحملها سكان 
تركسـتان الشـرقية، ومن ثم يُمنعون من السـفر بحرية إلى المناطق 
التـي يريدونهـا بسـبب هويتهـم العرقيـة، وخاصـة أورومتشـي. كمـا 
ال يتمتـع سـكان تركسـتان الشـرقية بحريـة العيـش والعمـل والسـفر 

فـي أي مدينـة يريدونهـا. كان ُيسـمح لسـكان تركسـتان الشـرقية 
الذيـن يريـدون اإلقامـة فـي مدينـة أورومتشـي أن ينتقلـوا إليهـا قبـل 
عام 2016، ولكن لم تكن السلطات المحلية تسمح بإعطائهم 
بطاقـة  علـى  للحصـول  بطلـب  تقدمـوا  إذا  أورومتشـي  فـي  قيـوًدا 
إقامـة، إال ببطاقـة تـدل علـى موافقـة مـن المؤسسـات الحكوميـة. 
حيـث يتـم إرسـال مـن ال يحصـل علـى هـذه الموافقـة إلـى حيـث 
توجد قيوده المدنية إذا بقي لمدة تزيد عن شهر في أورومتشي. 

الصورة 21: وثيقة اإلقامة المطلوبة من سكان تركستان الشرقية غير المسجلين في دائرة نفوس أورومتشي للبقاء في أورومتشي

كانـت السـلطات الصينيـة قـد أصـدرت أوامـر لسـكان تركسـتان 
فـي  أو  الصيـن  مـن  الداخليـة  المناطـق  فـي  المقيميـن  الشـرقية 
أي مـكان فـي تركسـتان الشـرقية، بالعـودة إلـى العنـوان الـذي تـم 
تقييدهـم فيـه علـى سـجالت ميالدهـم، وذلـك قبيـل تنفيـذ سياسـة 
 Istiqlal TV, 2020b; Tynen,( االعتقـال  معسـكرات 
تركسـتان  فـي جمـع جـوازات سـفر سـكان  البـدء  قبـل   .)2019
الشـرقية، كان يتعيـن علـى كل فـرد فـي المنطقـة، بمـا فـي ذلـك 
النساء، الخضوع لعمليات مختلفة –لم تكن تتم الموافقة عليها 
غالبًـا- عـن تلـك الخاصـة بالصينييـن الهـان مـن أجـل الحصـول 
علـى جـوازات سـفر. كمـا قامـت السـلطات باعتقـال جميـع مـن 

حصلـوا علـى جـوازات سـفر وسـافروا إلـى الخـارج فـي السـنوات 
األخيـرة.

ُتظهر الصورة 22 نموذج المراجعة لألشـخاص الذين سيسـافرون 
إلـى الخـارج مـن خوتـان، الـذي يتضمـن المعلومـات الشـخصية، 
والمعلومـات المهنيـة، والبلـد المقصـود، وسـبب الذهـاب، والقـرار 
بشـأن مـا إذا كانـت لجنـة الحكومـة المحليـة، وتعاونيـة االئتمـان، 
القريـة موافقـة. وال  النسـل فـي  الشـرطة، ومكتـب تحديـد  ومركـز 
تسـتطيع النسـاء اللواتـي لـم تتـم الموافقـة عليهـن مـن قبـل مكتـب 

تحديـد النسـل التقـدم بطلـب للحصـول علـى جـواز سـفر. 
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الصورة 22: وثيقة التصريح التي يجب على القرويين في خوتان الذين يرغبون في السفر إلى الخارج الحصول عليها لتقديم طلب 
للحصول على جواز سفر
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الالئـي كـن  الشـرقية  تركسـتان  مـن  النسـاء  بعـض  عـادت  بينمـا 
بعضهـن  اضطـرت  تعليمهـن؛  إكمـال  بعـد  الخـارج  فـي  يدرسـن 
الصيـن.  قبـل  مـن  بُأَسـرِهن  للتهديـد  تعرضـن  ألنهـن  العـودة  إلـى 
ومـع ذلـك، تـم نقـل األويغـور العائديـن إلـى معسـكرات االعتقـال 
بحجة السفر إلى الخارج. على سبيل المثال، يمكن رواية قصة 
األويغوريتـان سـعيدة محمـد وُميسـر محمـد كمثـال علـى ذلـك.

 ولـدت سـعيدة محمـد عـام 1984، وجـاءت إلـى تركيـا لمتابعـة 
الدراسـات العليـا بعـد أن أكملـت تعليمهـا الجامعـي فـي جامعـة 
نانكينـغ. بعـد التخـرج، عـادت إلـى تركسـتان الشـرقية مـع زوجهـا 

عبـد اللطيـف وطفليهـا فـي ديسـمبر 2016.

فـي يونيـو 2017، نقلـت السـلطات الصينيـة سـعيدة محمـد إلـى 
للمعلومـات  وفًقـا  التثقيـف”.  “إعـادة  بحجـة  اعتقـال  معسـكر 
عـام  فـي  بأنقـرة  الشـعبية  الصيـن  جمهوريـة  سـفارة  قدمتهـا  التـي 
بالسـجن 18 عاًمـا. فقـد ُحكـم علـى سـعيدة محمـد  الصورة 23: سعيدة محمد التي درست في تركيا وزوجها عبد 2020، 

اللطيف

الصورة 24: جواز السفر ووثيقة الطالب لسعيدة محمد
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ُميسـر محمـد، مـن مواليـد 1986، تخرجـت فـي معهـد كاشـغر 
التربـوي، قسـم اللغـة الصينيـة، وذهبـت إلـى مصـر للتعلّـم فـي عـام 
مواطـن  وهـو  معـه،  وتزوجـت  الديـن  بصـدر  وتعرفـت    ،2006
قازاقسـتاني. ميسـر التـي تعيـش فـي قازاقسـتان منـذ عـام 2007، 
أن  عليـك  “ابنتـي،   2016 سـبتمبر  فـي  والدتهـا  لهـا  أرسـلت 
تعـودي، أخـذت الشـرطة والـدك”. فاضطـرت علـى العـودة إلـى 
عبورهـا  فـور  محمـد  ُميسـر  علـى  قُبـض  أرتـوش.  رأسـها  مسـقط 
الحـدود وكان تعليمهـا فـي مصـر هـو التهمـة. وبحسـب مـا قالـه 
زوجهـا صـدر الديـن: فقـد نُقلـت ميسـر إلـى معسـكر اعتقـال فـي 
مايـو   / أيـار  فـي  المصانـع  إلـى  ونقلـت   ،2017 مـارس   / آذار 
2019، وُأجبرت على العمل القسري. عندما أدركت ميسر أنها 

سـُتعاد إلـى معسـكر االعتقـال مـن المصنـع، أرسـلت إلـى زوجهـا 
األمـل”.  عـن  تخلـوا  “انتهيـت،  فيـه:  تقـول  خبـرًا  الديـن  صـدر 
قـال صـدر الديـن: إنـه عندمـا عـادت زوجتـه ميسـر إلـى أرتـوش، 
بعـد نقلهـا  الطفـل ُأجهـض  الرابـع، لكـن  كانـت حامـاًل بطفلهـا 
إلـى معسـكر االعتقـال. لـم يتـم نقـل ميسـر فحسـب، بـل تـم نقـل 
أختهـا  ذلـك  فـي  بمـا  اعتقـال،  معسـكر  إلـى  بأكملهـا  عائلتهـا 
البالغـة مـن العمـر 14 عاًمـا. كمـا ُحكـم علـى والـدة ميسـر البالغـة 
مـن العمـر 57 عاًمـا بالسـجن 19 عاًمـا بتهمـة “التحريـض علـى 
اإلرهاب” لقيامها بالحج واالستماع إلى مواعظ دينية والتواصل 

.)Gülçehre, 2019( الخـارج فـي  مـع معارفهـا 

الصورة 25: 1( آخر صورة لميسر محمد قبل عودتها للمنزل.
2( الصورة التقطت أثناء نقلها من معسكر االعتقال إلى المستشفى عام 2018.

.RFA، 2018، 2019 :3( أطفالها الثالثة ينتظرون في قازاقستان. المصدر(

إلـى  ذهبـوا  الذيـن  الشـرقية  تركسـتان  طـالب  مـن  الصيـن  طلبـت 
بلـدان مختلفـة مـن العالـم مـن أجـل التعليـم العـودة إلـى مسـقط 
رأسـهم فـي عـام 2017. تعـرض بعـض الطـالب الذيـن لـم يرغبـوا 
إخطـار  أدنـاه،  الصـورة  فـي  عائالتهـم.  مـع  للتهديـد  العـودة  فـي 
عـام  عابـد  محمـد  حبيبـة  عائلـة  إلـى  الصينيـة  الحكومـة  أرسـلته 
2017، وهـي كانـت تـدرس فـي ماليزيـا. فـي هـذا المسـتند الـذي 

إدارة  أرسـلته 

شـرطة كاشـغر فـي 17 أبريـل 2017، ُكتـب بوضـوح أن حبيبـة 
التي سـافرت إلى الخارج للدراسـة، يجب أن تعود في غضون 7 
أيـام، وسـيتم اتخـاذ اإلجـراء القانونـي إذا لـم تبلـغ العائـالت بناتهـا 
بذلـك، أو إذا لـم تعـد البنـات بعـد أن بلغهـن ذلـك. حبيبـة التـي 
لـم ترجـع لـم تسـمع مـن والدهـا منـذ مـدة، إال فـي عـام 2020، 

الصورة 26: حبيبة محمدعابد، التي تعرضت عائلتها للتهديدعلمـت أن والدهـا كان فـي السـجن. 
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الصورة 27: البالغ الذي أرسله قسم الشرطة طالًبا عودة حبيبة.

7. االعتقال التعسفي

وضعـت الحكومـة الصينيـة عـدًدا كبيـرًا مـن النسـاء مـن األسـاتذة 
مختلـف  ومـن  والفنانـات،  واألطبـاء  والكتـاب  والمعلمـات 
التـي  االعتقـال  معسـكرات  فـي  والمهنيـة  التجاريـة  المجموعـات 
يزعمـون أنهـا “مراكـز التعليـم”. بلـغ عـدد المفكريـن الذيـن تمكنّـا 
 .338 عـن  يقـل  ال  مـا   2017 أبريـل  منـذ  عليهـم  التعـرف  مـن 

الفولكلـور  فـي  المتخصصـة  داود،  راحلـة  البروفيسـور  بينهـم  مـن 
األويغـوري فـي جامعـة شـينجيانغ )DUK, 2019(. تـم اعتقـال 
مئات اآلالف من النساء مثل راحلة داود في معسكر االعتقال، 
بمـا فـي ذلـك العديـد مـن األكاديميـات والفنانـات والمعلمـات 
يشـتبه  والالئـي  الشـرطة،  بينهـن  مـن  وحتـى  األعمـال،  وسـيدات 
بهـن مـن قبـل السـلطات الصينيـة. تـم التأكيـد علـى أن البروفسـور 
راحلة داود قد حكم عليها بالسـجن وبحسـب األنباء الواردة في 

 .)Huşur, 2021(  2021 يوليـو 
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الصورة 28: بعض نساء تركستان الشرقية الالئي نقلت إلى معسكرات االعتقال والسجون من قبل الحكومة الصينية

الصورة 29:

الصورة 29 هي غالف “مجلة المرأة في شينجيانغ”، اإلصدار 
الرسـمي للصيـن، رقـم 2017/1. وقـد ُعرفـت األسـتاذة الدكتـورة 
راحلـة داود فـي العـدد المذكـور مـن هـذه المجلـة. ذهبـت راحلـة 
داود إلـى بكيـن لالجتمـاع فـي عـام 2017 ولـم تعـد إلـى منزلهـا 
لـم تسـمع أي  فإنهـا  بـوالت،  ابنتهـا عقيـدة  أبـًدا. وفًقـا لشـهادة 
علمـت  لكنهـا   ،2017 ديسـمبر   12 منـذ  والدتهـا  عـن  أخبـار 
الحًقـا أن والدتهـا نُقلـت إلـى معسـكرات اعتقـال تسـمى “مراكـز 

التعليـم”. 

ضـد  الصينـي  الشـيوعي  للحـزب  التعسـفية  االعتقـاالت  وصلـت 
نساء تركستان الشرقية إلى ذروتها بعد عام 2016. الوثيقة التالية 
هي إشعار االحتجاز المقدم إلى امرأة قازاقية تركية تدعى سافليا 
ميرتـاي اعُتقلـت فـي 11 ينايـر / كانـون الثانـي 2018 بتهمـة أنهـا 
“شـخص غيـر موثـوق بـه مـع احتمـال اإلخـالل بالنظـام العـام” 
وتم التحقيق معها. ُتحرم العديد من نسـاء تركسـتان الشـرقية مثل 
ميرتاي من حريتهن دون توجيه تهم بارتكاب أي جريمة، لمجرد 
ذريعة أنها “شـخص غير جدير بالثقة” و” شـخص قد يشـكل 

تهديـًدا محتماًل”.
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 ،2020 ينايـر  فـي   )RFA( الحـرة  آسـيا  إذاعـة  ألخبـار  وفًقـا 
خـان  زيتونـة  ُتدعـى  عاًمـا   67 العمـر  مـن  تبلـغ  امـرأة  سـمعت 
إسـماعيل أصـوات شـجار وصرخـات مـن منـزل جارتهـا فـي قريـة 
إلـى  تشـاتقال بمقاطعـة طورفـان فـي تركسـتان الشـرقية؛ فذهبـت 
وأن  الخمـر  يشـرب  بـأال  السـكران  الـزوج  لتنصـح  جارهـا  منـزل 
يتعامـل بلطـف مـع زوجتـه الحامـل، والزوجـة أن ال تصـرخ بوجـه 
زوجها وأن تتعامل معه باحترام، وتنهي الشـجار. وفض الشـجار 
آذان  إلـى  األمـر  القروييـن، ولكـن عندمـا وصـل  هـو عـرف عنـد 
مـع  خـان  زيتونـة  اعُتقلـت  الصينـي،  الشـيوعي  الحـزب  مسـؤولي 

بزعـم  اعتقـال  معسـكر  إلـى  ونُقلـت   رأسـها  علـى  أسـود  كيـس 
ارتـكاب جريمـة التطـرف الدينـي. تـم التأكيـد علـى أن زيتونـة خـان 
فـي  مؤخـرًا  اعتقالهـم  تـم  الذيـن  األشـخاص  بيـن  مـن  إسـماعيل 
محادثـة هاتفيـة لمراسـل إذاعـة آسـيا الحـرة مـع ضابـط يعمـل فـي 
مركز الشرطة في قرية تشاتكال. اعتبرت السلطات الصينية دعوة 
علـى  أو  الكحـول،  بعـدم شـرب  المخمـور  لجارهـا  خـان  زيتـون 
األقـل شـرب كميـات أقـل؛ أنـه منـع للنـاس مـن شـرب الكحـول، 
 Huşur,( الدينـي التطـرف  أنهـا مؤشـر علـى  وتـم تعريفهـا علـى 

.)2021b

الصورة 30: إخطار االحتجاز المقدم إلى سافليا ميرتاي باعتبارها “شخًصا غير جدير بالثقة مع احتمال اإلخالل بالنظام”

تنـص المـادة 36 مـن دسـتور جمهوريـة الصيـن الشـعبية علـى أن 
“مواطنـي جمهوريـة الصيـن الشـعبية يتمتعـون بحريـة المعتقـد”، 
وأنه “ال يحق ألية جهة حكومية أو منظمة غير حكومية أو فرد 
إلجبـار النـاس علـى اإليمـان أو عـدم اإليمـان بديـن، أو احتقـار 

أي متدين أو غير متدين”. لكن رغم ذلك، ُوّجهت إلى نورزادة 
تهمـة  الشـرقية،  تركسـتان  مـن  األتـراك  القـازاق  مـن  خـان  جمعـة 
“منـع تنفيـذ القانـون بسـبب إخالصهـا لعقيدتهـا” وُحكـم عليهـا 

بالسـجن لمـدة 20 عامـا.
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الصورة 31: حكم قضائي بالسجن لمدة 20 عاما على نورزادة جمعة خان بتهمة “إخالصها لعقيدتها”

8. غصب حقوق األمومة من النساء

قُتل العديد من األطفال وُحرمت األمهات من حقهن في إنجاب 
أطفالهـن بسـبب سياسـة تحديـد النسـل التـي تطبقهـا الصيـن منـذ 
عـام 1986. كمـا تأخـذ الحكومـة الصينيـة العديـد مـن النسـاء، 
وخاصـة األمهـات مـن تركسـتان الشـرقية إلـى المصانـع فـي األجـزاء 
النائيـة مـن الصيـن للعمـل كعبيـد ويتـم فصـل األمهـات المعتقـالت 
فـي معسـكرات االعتقـال والسـجون عـن أطفالهـن. وفًقـا لشـاهدة 
قدمـت مـن تركسـتان الشـرقية إلـى إسـطنبول؛ إنـه ُأخـذ طفـل بالـغ 
مـن العمـر 40 يوًمـا مـن المولـود لعائلـة مـن األويغـور فـي قريـة قريـة 
فريـق مكتـب  قبـل  مـن  آقسـو  بواليـة  أونسـو  فـي محافظـة  قيزيـل 
تـم  المسـموح”.  ولـد “خـارج  الطفـل  السـكاني ألن  التخطيـط 
إخبـار الوالديـن بعـدم متابعـة الطفـل وإال سـيتم طردهـم مـن العمـل 

 .)Türköz, 1998( ويعاقبـون بشـدة

قـام مراسـلو CNN بزيـارة مخلصـة ابنـة محـرم عبـد األحـد، والتـي 
درست في ماليزيا قبل خمس سنوات، حينما عادت إلى كاشغر 
واعتقلت هناك بحسب التقرير الذي بثته شبكة CNN في 25 
مـارس 2021. حكـت مخلصـة قصتهـا للصحفييـن وهـي تبكـي 
بأنهـا لـم تكـن مـع والدتهـا التـي ُحكـم عليهـا بالسـجن 15 عاًمـا 
لمجـرد أنهـا ذهبـت إلـى الخـارج ودرسـت هنـاك، بعـد فصلهـا عـن 

 .)Wright vd., 2021( طفليهـا الصغيريـن

مـن  أخبـار  أيـة  المنفـى  فـي  الشـرقية  تركسـتان  نسـاء  يتلقـى  ال 
أطفالهـم الذيـن تركنهـم فـي البلـد، كمـا ال يمكنهـن اصطحابهـم 
السـفر  الصينيـة كقيـود  السياسـات  الخـارج بسـبب ممارسـة  إلـى 
وعـدم جـواز السـفر، اإلجهـاض القسـري، إلـخ. قامـت مجموعـة 
مـن أمهـات األويغـور، الالئـي لـم يتمكـن مـن االتصـال بأسـرهن 
وأطفالهـن منـذ عـام 2016 ومعرفـة حالـة أطفالهـم؛ بمسـيرة مـن 
اسـطنبول إلـى أنقـرة فـي مـارس 2021 إليصـال أصواتهـن للعالـم 

 .)Gergerlioğlu, 2021; Polemikhaber, 2021(

الصورة 32: صورة محرم عبد األحد من تركستان الشرقية مع 
عائلتها في ماليزيا
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الصورة 33: أمهات ال يستطعن التواصل مع أوالدهن في تركستان الشرقية

يتـم فصـل النسـاء فـي معسـكرات االعتقـال عـن أطفالهـن وإرسـال 
هـؤالء األطفـال إلـى دور األيتـام. تقـول شـاهدة معسـكر االعتقـال 
معهـا،  واحـدة  غرفـة  فـي  تقيـم  امـرأة كانـت  أن  جللوفـا  غولبهـار 
نُقلـت مـن المستشـفى مباشـرة إلـى المعسـكرات فـي اليـوم الـذي 

ولـدت فيـه، وتُـرك طفلهـا فـي المستشـفى:

“أحضـروا إلـى جـواري امـرأة، كان الحليـب يقطـر مـن ثدييهـا؛ 
وقالـت إنهـا نقلـت إلـى هنـا مـن المستشـفى وتـرك طفلهـا فـي 
المستشـفى، لـم تعـرف األم حالـة طفلهـا وقامـوا بإعطائهـا هـي 

وأخريـات دواء لقطـع الحليـب”.
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9. االعتداء واالغتصاب الجنسي

مـن  كشـكل  النسـاء  ضـد  الجنسـية  االعتـداءات  اُسـتخدمت 
أشـكال العنـف فـي الحـروب علـى مـر التاريـخ.  بلـغ االغتصـاب 
السـجون  فـي  الشـرقية  تركسـتان  لنسـاء  الجنسـي  والتعذيـب 
ومعسـكرات االعتقـال حـًدا ال يُمكـن تحّملـه. حيـث تعـود قضيـة 
يختـارون  الذيـن  الهـان  الصينييـن  الشـرطة  رغبـة  إلـى  االغتصـاب 
 Hill vd.,( الغتصابهـا  يعجبهـم  مـن  المعتقـالت  النسـاء  مـن 
2021(. إن الحكومـة الصينيـة تحـاول إجبارهـّن علـى التغيّـر عـن 
طريـق امتهـان كرامتهـن وكسـر مقاومتهـن الثقافيـة نظـرًا ألن نسـاء 
العديـد  الصيـن  ترتكـب  ومسـلمات.  تركيـات  الشـرقية  تركسـتان 
مـن  األويغـور  المسـلمات  تجريـد  مثـل  الالإنسـانية  الجرائـم  مـن 
أصـل تركـي الالئـي يُعتبـرن شـرفًا لتركسـتان الشـرقية مـن المالبـس، 

واغتصابهـّن. بهـن  والتحـرش 

تعرضـت نسـاء تركسـتان الشـرقية الالئـي ُسـجّن لالغتصـاب حتـى 
تركسـتان  مـن  امـرأة  قالـت  االعتقـال.  معسـكرات  انتشـار  قبـل 
الشـرقية هاجرت إلى تركيا إنها ُسـجنت في سـن مبكرة وتعرضت 
إلفادتهـا،  وفقـا   .))GZT, 2019( السـجن  فـي  لالغتصـاب 
مـن  عامـا   16 العمـر  مـن  تبلـغ  فتـاة  الصينيـة  الشـرطة  اغتصبـت 
األويغـور بقيـت فـي السـجن علـى مـدى سـنة، ولـم تسـتطع تحمـل 
أن  أيًضـا  وأوضحـت  بالحائـط.  رأسـها  بضـرب  وانتحـرت  األلـم 
أشـخاص  عشـرة  قبـل  مـن  لالغتصـاب  تعرضـت  نفسـها  المـرأة 
فـي  محرًمـا  نفسـها  قتـل  يكـن  لـم  إذا  وأنـه  يـوم،  مختلفيـن كل 
اإلسـالم، فسـيكون هـذا هـو الخيـار األول للنسـاء فـي السـجن. 
انتحرت أنفسهما فتاتان أخريان، 13 و 14 سنة، حينما حملتا 
.)GZT, 2019( مـن قبـل شـرطة السـجن وفـي نفـس السـنوات

 

الشكل 34: امرأة من تركستان الشرقية تعرضت لالغتصاب في السجن

“ضربني رجال الشـرطة الذكور، ثم أخذوني إلى غرفة أخرى، ثم قالوا لي: “كنت تقولين: 
الله يعينني، أنا أؤمن به، لذلك إن كنت تقاومين فادعه اآلن، ليساعدك ربك، واغتصبني”.

الفتيـات  مـن  الشـرقية،  تركسـتان  نسـاء  مـن  المالييـن  سـجن  تـم 
االعتقـال  معسـكرات  فـي  العجائـز،  الجـدات  إلـى  الصغيـرات 
الجماعـي  واالغتصـاب  الجنسـي  االعتـداء  لجرائـم  ليتعرضـن 
 .)Hill vd., 2021( المعسـكرات  هـذه  فـي  منهجـي  بشـكل 
وتقـول الشـاهدة فـي معسـكر االعتقـال تورسـونئاي ضيـاء الديـن: 

المعسـكرات.  فـي  متكـرر  بشـكل  لالغتصـاب  تعرضـت  إنهـا 
أوضحـت ضيـاء الديـن أنـه فـي مايـو 2018، نُقلـت هـي وامـرأة 
في العشـرينات من عمرها من الجناح وُسـّلمتا إلى رجال مقنعين 
من الهان الصينيين في غرف مختلفة، وتم اغتصابهما بعد تقييد 

وأقدامهمـا. أيديهمـا 
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الصورة 35: تورسونئاي ضياء الدين التي تعرضت لالغتصاب في معسكر االعتقال للصين

Gül�  قالـت جولزيـرا مـن القـازاق األتـراك
معسـكرات  فـي  االغتصـاب  إن   :zira
النسـاء  وأن  ممنهًجـا  أصبـح  االعتقـال 
للتعذيـب  يتعرضـن  الشـرقية  تركسـتان  مـن 
الجنسـي وغيرهـا، وهـي ظلـت محتجـزًة في 
المعسـكر لمدة 18 شـهرًا. وفًقا لــجولزيرا، 
الهـان  مـن  الصينيـون  الرجـال  يتجـول 
والجميـالت  الصغيـرات  الفتيـات  الختيـار 
فـي المخيـم. كانـت جولزيـرا تعمـل كعاملـة 
نظافـة فـي معسـكر االعتقـال، وفـي الوقـت 
إزالـة  بمهمـة  تقـوم  أن  عليهـا  نفسـه كان 
جميـع مالبـس الفتيـات المختـارات وتقييـد 
ال  حتـى  المخصصـة  الغـرف  فـي  أيديهـن 
.)Hill vd., 2021( يتمكـّن مـن الحركـة

الصورة 36: جولزيرا من القازات األتراك، التي ُأجبرت على إعداد الفتيات اللواتي تم 
اختيارهن لالغتصاب في معسكرات االعتقال
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النـور صديـت بصفتهـا ُمدرسـًة فـي  كمـا شـهدت السـيدة قلـب 
مدرسـة ابتدائيـة، والتـي تـم تعيينهـا كُمدرسـة فـي معسـكر اعتقـال 
للرجـال فـي أورومتشـي مـن مـارس إلـى سـبتمبر 2017 بأمـر مـن 
مديرية التعليم في أورومتشي، أنها سمعت الشرطة والحراس وهم 
 Gülçehre,(( يحكـون كيـف اغتصبـوا النسـاء فـي المخيمـات

 .)2020a; Istiqlal TV, 2021

أنهـا  جليلوفـا  غولبهـار  االعتقـال  معسـكر  شـاهدة  أوضحـت 
ُأجبـرت علـى التوقيـع علـى وثيقـة، ولكنهـا رفضـت فتـم نقلهـا إلـى 

الجنسـي:  لالعتـداء  وتعرضـت  المعسـكر، 

“بينمـا كنـت جالسـًة وأنـا مقيـدة أثنـاء اسـتجوابي، جـاء رجـل 
يبلـغ مـن العمـر 27 عاًمـا وفـك حـزام سـرواله وقـال: إذا لـم 
توقعـي علـى الوثيقـة التـي نريدهـا، فسـوف أضعـه فـي فمـك”.

قالت قلب النور صديق، من األوزبك األتراك، التي كانت تعمل 
مدرسـًة فـي معسـكر االعتقـال وتمكنـت مـن الفـرار إلـى هولنـدا 
لالعتـداء  مـرارًا  تعرضـت  إنهـا  الشـرقية:  تركسـتان  مـن  بالهـروب 
عاًمـا،   56 العمـر  مـن  البالـغ  فانـغ  قبـل  مـن  اللفظـي والجسـدي 
 Gülçehre,( ”رجـل صينـي تـم وضعـه فـي منزلـه كــ “قريـب تـوأم

.)2020b

10. القتل

كمـا تُقتـل نسـاء تركسـتان الشـرقية بالتعذيـب الجسـدي والنفسـي 
في السـجون ومعسـكرات االعتقال. ميهراي إركين، المولودة في 
كاشـغار في 23 فبراير 1990، والمتخّرجة من جامعة شـنغهاي 
جياوتونـغ، الجامعـة األكثـر شـهرة فـي الصيـن. ذهبـت إلـى اليابـان 
للدراسة للحصول على درجة الماجستير في جامعة طوكيو. وفًقا 
ألقـارب وأصدقـاء ميهـراي إركيـن، فقـدت ميهـراي إركيـن االتصـال 
بأسرتها منذ عام 2017، وأجبرتها الشرطة الصينية المحلية على 
العـودة إلـى كاشـغر عـدة مـرات. قـررت ميهـراي إركيـن العـودة فـي 
عام 2019 بعد أن احتجزت الشرطة الصينية في كاشغر والدتها 
موقـف صعـب  فـي  أسـرتها  وضـع  تريـد  ال  إنهـا  قائلـًة:  كرهينـة. 
إلـى  رغـم اعتراضـات أقاربهـا وأصدقائهـا، عـادت ميهـراي إركيـن 
كاشغر في 17 يونيو 2019 ولم ُيسمع عنها أي خبر بعد ذلك 

حتـى جـاء خبـر وفاتهـا إلـى أقاربهـا فـي كاشـغر فـي ينايـر 2021. 
وفًقـا للمعلومـات التـي قدمهـا مراسـلو إذاعـة آسـيا الحـرة، نُقلـت 
ميهـراي إلـى معسـكر اعتقـال يانبـوالق بعـد عودتهـا إلـى كاشـغر، 
ثم تعرضت للتعذيب حتى الموت على أيدي الشـرطة في وحدة 
األمـن التابعـة لمديريـة أمـن مقاطعـة كاشـغر أثنـاء اسـتجوابها فـي 

.)Huşur, 2021a( مركـز شـرطة يانبـوالق

الصورة 37: ضحية اإلبادة الجماعية ميهراي إركين

أخبـرت ميهـراي إركيـن أقاربهـا وزمالئهـا أنهـا تريـد أن تبـدأ حياتهـا 
مـن جديـد، وأن تصبـح مدرسـًة وتبـدأ تكويـن أسـرة بعـد عودتهـا 
إلـى مسـقط رأسـها. ومـع ذلـك، فـإن ميهـراي إركيـن، التـي توقعـت 
أن هنـاك شـيًئا سـيًئا سـيحدث لهـا؛ كتبـت فـي رسـالتها األخيـرة 
على واتساب إلى صديقها عبارة “إذا قُِتلُت، ضعوا وروًدا حمراء 
علـى قبـري”. تـم اعتقـال العديـد مـن طـالب تركسـتان الشـرقية، 
مثـل ميهـراي إركيـن، الذيـن درسـوا فـي الخـارج، بمجـرد عودتهـم 
 QHA, 2017; Uyghur Haber,( رأسـهم  مسـقط  إلـى 

.)2017; Uygur Akademisi, 2018

الصورة 38: دراسة حضرتها ميهراي إركين بجامعة طوكيو
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آخر رسالة لميهراي:

ستقلع طائرتي في غضون ساعتين.
سأكون مدرسًة ألطفالنا.

ليس بحبس أطفالنا في غرفة كما في السابق، 
بـل بصنـع الطائـرات الورقيـة وتحليقهـا معهـم، 
وقيـاس  الجبـال  منحـدر  علـى  المـاء  وغلـي 

درجـة حرارتـه، وكذلـك بنشـر جريـدة ...
دعونا نطير طائرة ورقية!

أكبـر،  عندمـا  بسـعادة  أعيـش  أن  أتمنـى 
ويكون لدي عائلة ... أريد أن أعيش معكم 

وأخـوات. كأخـت 

الصورة 39: آخر رسالة لميهراي قبل ذهابها إلى تركستان الشرقية

جليلوفـا  غولبهـار  االعتقـال  معسـكر  فـي  عيـان  شـهود  أفـادت 
وميهريغول تورسـون أنهما شـاهدتا مقتل نسـاء أثناء وجودهن في 
المعسـكرات. وفـي الجنـاح الـذي كانـت تقيـم فيـه جليلوفـا، ماتت 
امـرأة تبلـغ مـن العمـر 27 عاًمـا تدعـى حريـت تحـت التعذيـب. 
ابنتهـا  مـع  إجـازة  لقضـاء  تركيـا  إلـى  الذهـاب  هـي  المـرأة  جريمـة 
البالغـة مـن العمـر 7 سـنوات. فقـدت حريـت، التـي نُقلـت إلـى 
التعذيـب  معسـكر االعتقـال عندمـا عـادت، عقلهـا أواًل بسـبب 

الـذي تعرضـت لـه، وماتـت فـي الجنـاح بعـد فتـرة.

االعتقـال،  معسـكر  شـاهدة  أيًضـا،  تورسـون  ميهريغـول  شـهدت 
مقتـل 9 نسـاء فـي وقـت قصيـر فـي جناحهـا. واحـدة مـن هـؤالء 
تـم  لطفليـن،  وأم  عاًمـا   23 العمـر  مـن  البالغـة  فاطمـة  النسـاء، 
اصطحابهـا إلـى المخيـم ألنهـا حضـرت حفـل زفـاف إسـالمي لـم 
تُقـّدم فيـه الكحـول. يُمكـن تقديـر عـدد الوفيـات أنهـا بـاآلالف 
فـي معسـكرات االعتقـال، بحسـاب أن العديـد مـن النسـاء ماتـوا 
فـي كل  األقـل  علـى  شـخًصا   24 وهنـاك  أشـهر،   2�3 خـالل 
جنـاح، وهنـاك مئـات األجنحـة فـي أكثـر مـن 60 مهجـع. ذكـرت 
قلـب النـور صديـق أيًضـا، التـي ُأجبـرت علـى العمـل كمدرسـة للغـة 
الصينيـة فـي معسـكر االعتقـال أنـه شـهدت وفـاة فتـاة تبلـغ مـن 

العمـر 19 عاًمـا فـي اليـوم األول الـذي وصلـت فيـه. 

يُزعـم أن زينتغـول تورسـون، التـي سـلمتها إدارة الهجـرة فـي إزميـر 

مع طفليها إلى الصين عبر طاجيكسـتان، ُسـجنت أواًل ثم قُتلت 
التـي  جولجنّـت،  الكبـرى،  تورسـون  شـقيقة  قالـت  بعـد.  فيمـا 
تعيـش فـي المملكـة العربيـة السـعودية: إنهـا تلقـت أنبـاء عـن وفـاة 
Doğu Türki�( طفليهـا ترعـى  والدتهـا كانـت  وأن   شـقيقتها 

.)stan Bulteni, 2020

الصورة 40: زينتغول تورسون وطفالها الذين تم تسليمهم إلى 
الصين بعد إرسالهم من تركيا إلى طاجيكستان
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11. غسل األدمغة

اسـتمرت سياسـة غسـل األدمغـة فـي الصيـن منـذ سـنوات فـي كل 
زاوية من زوايا تركسـتان الشـرقية. يضطر طالب تركسـتان الشـرقية 
اإللحـاد  لدعايـة  ويتعرضـون  واالشـتراكية،  اإللحـاد  تبنـي  إلـى 
يتـم  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  االبتدائيـة.  المدرسـة  منـذ  والداروينيـة 
التسـتر علـى حقيقـة احتـالل تركسـتان الشـرقية وإخفـاء الحقائـق 
التاريخيـة للمنطقـة. كمـا تقـوم الدولـة ببروباغانـدا كبيـرة للشـوفينية 
الصينية والقومية الصينية. وأصبحت المشاركة في حفل رفع علم 
الصيـن أمـام مبنـى الحكومـة فـي المنطقـة التـي يعيـش فيهـا النـاس 
إلزاميًـا  الصينـي  الشـيوعي  الحـزب  تمـدح  التـي  األغانـي  وهتـاف 

منـذ عـام 2011 حيـث يتعيـن علـى سـكان تركسـتان الشـرقية تـرك 
اثنيـن لحضـور حفـل  يـوم  لسـاعات كل  والبقـاء هنـاك  وظائفهـم 
شـاهدة  أفادتـه  لمـا  وفًقـا   .)Istiqlal TV, 2020c( العلـم 
معسـكر االعتقـال زومـرت داود، فـإن المشـاركة فـي حفـل العلـم 
تخضع لنظام تسـجيل ويتم منح النقاط وفًقا لسـلوك المشـاركين. 
إلـى  يتـم نقلهـم  أقـل مـن 90  الذيـن حصلـوا علـى درجـة  أولئـك 
 87 العمـر  مـن  البالغـات  النسـاء  حتـى  االعتقـال.  معسـكرات 
عاًمـا اضطـررن إلـى مواجهـة ضغـط غسـيل الدمـاغ هـذا باسـتخدام 
كرسي متحرك. في الصورة أدناه، كراسة التسجيل الذي قدمتها 
السـلطات الصينيـة فـي حفـل العلـم. تمكـن زومـرت داود مـن أخـذ 

دفتـر المالحظـات الـذي يخصهـا إلـى الخـارج.

الصورة 41: تسجيل من شارك في حفل العلم ودفتر تسجيل النقاط الذي يخص شاهدة معسكر االعتقال زومرت داود
فـي حفـل العلـم الـذي أصبـح إلزاميًـا فـي تركسـتان الشـرقية، ارتـداء 
الحجـاب فيـه هـو أيًضـا سـبب لسـجن النسـاء. ُسـجنت  إيـرالن 
قابـادان، مواطنـة مـن  القـازاق األتـراك تبلـغ مـن العمـر 51 عاًمـا 
وتعيش في قرية موتغي في منطقة مونغول كورة المتمتعة بالحكم 

اتهامهـا  تـم   ،2018 عـام  فـي  تارباجاتـاي  واليـة  فـي  الذاتـي 
بـ”التطـرف وخـرق القانـون” وُحكـم عليهـا بالسـجن 19 عاًمـا فـي 
.)Cuma, 2020; shahit.biz, 2020( 2019 يونيـو  14

الصورة 42: حكم 
قضائي بسجن إرالن 

قبالن 19 عاما
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ُيحتجـز مالييـن المسـلمين مـن أصـل تركـي مـن تركسـتان الشـرقية 
خـالل  مـن  دمـاغ  لغسـيل  ويتعرضـون  االعتقـال  معسـكرات  فـي 
التعذيـب الجسـدي والنفسـي الوحشـي حسـبما أثبتـت األبحـاث 
 Atajurt Kazakh Human Rights,( العيـان  وشـهود 
 2019; BBC News, 2019b; BengüTürk TV,
 2019; Biz10 TV, 2019; Gülçehre, 2020; Hong
 Kong Free Press, 2018; Istiqlal TV, 2020b,
.)2020a, 2021; Xu et al., 2020; Yılmaz, 2020

شرحت النساء الالئي نجين من معسكرات االعتقال كيف كان 
يُمـارس غسـل األدمغـة فـي المعسـكرات؛ وبحسـب شـهاداتهم، 
يتـم توزيـع كتيبـات صينيـة تشـيد بالحـزب الشـيوعي علـى كل فـرد 
في المخيم، ويُطلب من النساء قراءتها وحفظها.  باإلضافة إلى 
إجبارهـم علـى الهتـاف كل يـوم  بــ “يحيـا الرئيـس شـي جنبينـغ! 
تُغنـى  جيـد”.  الصينـي  الشـيوعي  الحـزب  الصيـن!  نحـب  نحـن 
أغاني الحزب الشيوعي هذه بشكل روتيني في الصباح والمساء 

قـول هـذه  الالتـي ال يسـتطعن  النسـاء  بعـض  يـوم وتتعـرض  كل 
بتحـّدث  اسـتطاعتهن  عـدم  بسـبب  الشـديد  للتعذيـب  األشـياء 
الصينيـة، ويُمنعـون عـن الطعـام. فـي المعسـكر الـذي اعُتقلـت فيـه 
غولبهـار جليلوفـا، كان يُطلـب مـن النسـاء باسـتمرار كتابـة رسـالة 
تسـمى “عريضـة النـدم”؛ حيـث يُطلـب مـن النسـاء التعبيـر عـن 
أطفالهـن  سيرسـلن  وأنهـن  الصينـي،  الشـيوعي  للحـزب  امتنانهـن 
إلـى المـدارس الصينيـة مـن اآلن فصاعـًدا، وأن الصيـن هـي أقـوى 

دولـة فـي العالـم. 

تتواصـل أنشـطة غسـيل المـخ واالسـتيعاب بسـرعة، ال سـيما علـى 
النسـاء الالئـي تُركـن خـارج معسـكرات االعتقـال. يتـم االحتفـال 
نسـاء  قبـل  مـن  بالقـوة  الصينيـة  الهـان  وأحـداث  بمهرجانـات 
تركسـتان الشـرقية، ويُطلب منهن تزيين أنفسـهن من خالل ارتداء 

الصينيـة. الثقافيـة  المالبـس 

الصورة 43: األويغور يضطرون للتجول في الشوارع بمالبس صينية
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12. التعذيب في معسكرات االعتقال

تـم نشـر قصـص حقيقيـة مـن قبـل ETHR كسلسـلة “قصـص 
معسـكرات  إلـى  نقلهـن  تـم  عيـان  شـهود  لثمانـي  الجنـاح” 
االعتقـال، تمكـّن مـن الفـرار إلـى الخـارج بعـد ذلـك، عندمـا أتتمن 
الفتـرة المحـددة لهـن وأصبحـن أبريـاء. سـيتم تلخيصهـا فـي هـذا 

التقريـر كالتالـي:

غولبهار جليلووا:
ولـدت فـي 4 أبريـل 1964 فـي قازاخسـتان. مواطنـة كازاخيـة مـن 
وكازاخسـتان  أورومتشـي  بيـن  بالتجـارة  تعمـل  األتـراك.  األويغـور 
منـذ 20 عاًمـا منـذ عـام 1997. وصلـت إلـى أورومتشـي فـي 20 
مايـو / أيـار 2017، واقتادهـا ثالثـة ضبـاط شـرطة إلـى معسـكر 
االعتقـال مـن الفنـدق الـذي تقيـم فيـه فـي السـاعة 08:00 صبـاح 
يـوم 22 مايـو / أيـار. ُسـجنت فـي معسـكر االعتقـال لمـدة عـام 
وثالثـة أشـهر وعشـرة أيـام )467 يوًمـا( وتعرضـت ألنـواع مختلفـة 
مـن التعذيـب. ذهبـت إلـى تركيـا عبـر كازاخسـتان ثـم إلـى فرنسـا 
بعـد هروبهـا مـن المخيـم. تعيـش فـي فرنسـا كطالبـة لجـوء حاليـاً.

مهريغول تورسون:
ُولـدت ميهريغـول تورسـون عـام 1989 فـي منطقـة تشـيرجن فـي 
تركسـتان الشـرقية، وهـي مـن األويغـور األتـراك. التحقـت بالجامعـة 
البريطانيـة فـي مصـر للحصـول علـى التعليـم الجامعـي بعد تخرجها 
مـن المدرسـة الثانويـة عـام 2010. اعُتقلـت ميهريغـول تورسـون، 
عندمـا  أورومتشـي،  مطـار  فـي   ،2015 عـام  فـي  تزوجـت  التـي 
عـادت إلـى تركسـتان الشـرقية لزيـارة عائليـة بعـد أن أنجبـت ثالثـة 
توائم. نُقلت إلى معسـكرات االعتقال ثالث مرات بين �2015

2018، ومكثت في المعسكر 10 أشهر )300 يوم( وتعرضت 
لجميـع أنـواع التعذيـب. بعـد هروبهـا مـن المخيمـات ذهبـت أواًل 
إلـى مصـر ثـم إلـى الواليـات المتحـدة حيـث تعيـش كالجئة هناك.

زومرت داوود:
زومـرت داوود، المولـودة فـي أورومتشـي فـي 16 يونيـو 1982، 
هـي مـن األويغـور األتـراك. تزوجـت مـن مواطـن باكسـتاني كان 
تاجرًا في أورومتشي في عام 2005. نقلتها الشرطة إلى معسكر 
مـارس   31 فـي  إبـداء أي سـبب  أورومتشـي دون  فـي  االعتقـال 
لمـدة 62  اعتقـال  فـي معسـكر  2018. مكثـت زومـرت داوود 
يوًمـا وتعرضـت لتعذيـب متنـوع. بعـد إطـالق سـراحها ذهبـت أواًل 
إلـى باكسـتان مـع زوجهـا الباكسـتاني، ثـم إلـى الواليـات المتحـدة 

حيـث تعيـش  هنـاك كطالبـة لجـوء.

جولزيرا آولخان:
الشـرقية،  تركسـتان  فـي   1979 يونيـو   20 فـي  أولخـان  ولـدت 
فـي  إلـى كازاخسـتان  عائلتهـا  مـع  ذهبـت  تركيـة.  قازاخيـة  وهـي 
عـام 2014. ثـم صـادرت الشـرطة جـواز سـفرها وبطاقـة إقامتهـا 
الكازاخيـة عندمـا عـادت إلـى تركسـتان الشـرقية فـي عـام 2017. 
تـم اقتيادهـا إلـى الحجـز ثـم إلـى معسـكر اعتقـال فـي 15 يوليـو 
كانـت  متنـوع.  لتعذيـب  تعرضـت  حيـث  ؛   2017 تمـوز   /
جولزيـرا تعمـل عاملـة نظافـة فـي معسـكر االعتقـال، وفـي نفـس 
الوقـت ُأجبـرت علـى خلـع مالبـس النسـاء -الالئـي تـم اختيارهـن 
لالغتصاب من قبل الشرطة في المعسكر- وتقييد أيديهن. بعد 
إطـالق سـراحها مـن معسـكر االعتقـال فـي 15 نوفمبـر 2018، 
تم نقلها إلى معسـكر أعمال السـخرة، ثم فرت إلى كازاخسـتان. 
بعـد أن عاشـت فـي تركيـا لفتـرة ذهبـت إلـى الواليـات المتحـدة 

األمريكيـة؛ حيـث تعيـش هنـاك كطالبـة لجـوء.

قلب النور صديق:
ولـدت فـي 5 يونيـو 1969 فـي أورومتشـي، وهـي تركيـة أوزبكيـة. 
بدأت العمل كمعلمة لغة صينية في مدرسـة أورومتشـي االبتدائية 
معسـكر  فـي  تعيينهـا كمدرسـة  تـم   .1990 أكتوبـر   9 فـي   24
االعتقال حيث تم اعتقال الرجال في أورومتشي، من مارس إلى 
سـبتمبر 2017، بأمـر مـن مديريـة التعليـم فـي أورومتشـي. وقامـت 
بتعليـم السـجناء هنـاك اللغـة الصينيـة. ثـم ُأجبـرت علـى التدريـس 
فـي معسـكر اعتقـال سـجنت فيـه حوالـي 10000 امـرأة. عـادت 
إلـى المدرسـة االبتدائيـة حيـث كانـت تعمـل، بعـد التدريـس فـي 
أنهـم  علمـت  حيـث  أشـهر،  ثمانيـة  لمـدة  التدريـب  معسـكرات 
طردوهـا مـن العمـل. تمكنـت مـن اسـتعادة جـواز سـفرها رغـم كل 
أنـواع الصعوبـات وذهبـت لزيـارة ابنتهـا فـي هولنـدا فـي 9 أكتوبـر 

2019. تعيـش فـي هولنـدا كطالبـة لجـوء.

جولبهار خاطواجي:
األويغـور  مـن   ،1966 عـام  غولجـا  فـي  المولـودة  خاطواجـي 
األتـراك. قامـت بـأول رحلـة لهـا إلـى الخـارج مـع زوجهـا وطفليهـا 
فـي عـام 2002. انتقلـت إلـى فرنسـا عـام 2006. ثـم عـادت إلـى 
تركسـتان الشـرقية عام 2016 حيث تمت مصادرة جواز سـفرها. 
 29 فـي  فـي غولجـا  المحلـي  الشـرطة  إلـى مركـز  اسـتدعاؤها  تـم 
ينايـر 2017، وبعـد ذلـك تـم سـجنها فـي معسـكر اعتقـال لمـدة 

3 سـنوات وتعرضـت للتعذيـب المتنـوع.

سايراجول ساووتباي:
ُولِـدت سـافوتباي فـي 16 سـبتمبر 1976 فـي منطقـة مونغـول 
كـورة فـي تركسـتان الشـرقية، وهـي مواطنـة تركيـة قازاخيـة. عملـت 
الكليـة.  مـن  بعـد تخرجهـا  رأسـها  فـي مسـقط  كمديـرة حضانـة 
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سـافوتباي التـي كان زوجهـا مواطـن قازاخسـتاني هـي أم لطفليـن. 
صـادرت السـلطات الصينيـة وثائـق هويتهـا بينمـا كانـت تخطـط 
لالنتقـال إلـى كازاخسـتان مـع عائلتهـا فـي عـام 2016. ُأجبـرت 
علـى تدريـس اللغـة الصينيـة فـي معسـكر اعتقـال فـي عـام 2017. 
مايـو   5 فـي  قازاخسـتان  إلـى  وهربـت  وظيفتهـا  مـن  فصلهـا  تـم 

2018. ثـم لجـأ إلـى ألمانيـا وعـاش هنـاك.

تورسونئاي ضياء الدين:
ضياء الدين، المولودة عام 1978 في منطقة كونس في تركستان 

الشـرقية، مـن األويغـور األتـراك. ذهبـت إلـى قازاخسـتان ألول مـرة 
فـي عـام 2010 ومكثـت هنـاك لمـدة سـبعة أشـهر. بعـد زواجهـا 
مـن تركـي قازاخـي مـن تركسـتان الشـرقية، ذهبـت إلـى كازاخسـتان 
فـي عـام 2011، ومكثـت هنـاك لمـدة خمـس سـنوات. عندمـا 
لـم تتمكـن مـن الحصـول علـى الجنسـية الكازاخسـتانية، عـادت 
إلـى تركسـتان الشـرقية فـي ديسـمبر 2016 لتمديـد جـواز سـفرها. 
2018؛  مـارس   8 فـي  فـي كينـز  االعتقـال  إلـى معسـكر  نُقلـت 
للتعذيـب بجميـع  حيـث مكثـت هنـاك تسـعة أشـهر. وتعرضـت 

أنواعهـا، بمـا فـي ذلـك االغتصـاب، فـي معسـكر االعتقـال.

الصورة 44: شهود عيان من النساء في معسكرات االعتقال
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وفًقـا لشـهادات النسـاء الالئـي نجيـن مـن معسـكرات االعتقـال، 
هنـاك نسـاء مـن جميـع الفئـات العمريـة، مـن فتيـات صغيـرات فـي 
سـن 13 عاًمـا إلـى عجائـز يبلغـن مـن العمـر 80 عاًمـا. فيمـا يلـي 
التـي تعرضـت لهـا  التعذيـب الجسـدي والنفسـي  بعـض أشـكال 

هـؤالء النسـاء:

علـى  االعتـداء  والعطـش،  التجويـع  الشـعر،  حلـق  الضـرب، 
المعتقـد الدينـي، اإلذالل، منـع الـكالم، إهانـة الكرامـة، إهمـال 
بيئـة غيـر صحيـة،  فـي  العيـش  الصحـة والنظافـة، إجبارهـن علـى 
عـدم العـالج، غسـيل المـخ واألدمغـة، الضغـط النفسـي، التفتيـش 
عاريات، ربطهن على كرسي من فترة طويلة لمنعهن من الحركة. 
تقييدهـن باالسـطوانة والربـط الكامـل، الصدمـة والصعـق، اعتـداء 
اإلجهـاض،  واالغتصـاب،  الجنسـي  االعتـداء  األمومـة،  علـى 
التمثيـل  القتـل،  الطبيـة،  التجـارب  فـي  اسـتخدامهن  التعقيـم، 
 BengüTürk TV, 2019; Bitter Winter,( بالجثـث 
 2019a; Doğu Türkistan TV, 2019; DW News,
 2019; DW Türkçe, 2021; euronews, 2019a;
 Gülçehre, 2019, 2020b, 2020a, 2021; Hill vd.,
 2021; Hong Kong Free Press, 2018; ICNA
 CSJ, 2020; Istiqlal TV, 2020d, 2020b, 2020c,
2021; Muslim Port, 2019; Rubio, 2018; Türk-
 istan Press, 2019; UTJD, 2020; Uygur Haber,

.)2019; VOA News, 2019

الصورة 45: سجناء يشاهدون خطاب شي جين بينغ 
التلفزيوني

الصورة 46: يتم قص شعر النساء واستخدامه في صناعة 
الشعر المستعار، في معسكرات االعتقال في تركستان الشرقية.

الصورة 47: استخدمت في معسكرات االعتقال
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التقييم واالستنتاج:

وصلـت انتهـاكات الصيـن لحقـوق اإلنسـان فـي تركسـتان الشـرقية 
اليوم إلى مستوى اإلبادة الجماعية. لقد وافقت جمهورية الصين 
عـن  الصـادر  اإلنسـان  لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن  علـى  الشـعبية 
األمـم  اتفاقيـة  علـى  ووقعـت   ،1971 عـام  فـي  المتحـدة  األمـم 
المتحـدة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري 
التعذيـب  لمناهضـة  المتحـدة  األمـم  واتفاقيـة   ،)IAOKIS(
وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 
المهينـة، واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز 
ضـد المـرأة. علـى الرغـم مـن ذلـك، تواصـل الصيـن الممارسـات 
في تركسـتان الشـرقية التي تضرب باالتفاقيات التي وقعتها عرض 
مـن  المسـلمة  للمـرأة  اإلنسـان  حقـوق  الصيـن  تنتهـك  الحائـط. 
أصـول تركيـة، بمـا فـي ذلـك الفتيـات الصغيـرات والنسـاء العجائـز، 
فـي أراضـي تركسـتان الشـرقية المحتلـة، وتزيـد هـذه الممارسـات 
يوًمـا بعـد يـوم وتنشـأ ممارسـات جديـدة. يتـم تقييـم األعمـال غيـر 
اإلنسانية التي ارتكبتها الصين ضد المسلمات من أصول تركية، 
وخاصة األويغور في تركسـتان الشـرقية، وفًقا لبعض المواد الواردة 

فـي اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان.

وسـالمة  والحريـة  الحيـاة  فـي  الحـق  فـرد  لـكل   :3 المـادة 
. شـخصه

تنتهـك الممارسـات المختلفـة التـي تنفذهـا الصيـن فـي تركسـتان 
الشـرقية بشـكل كامل الحقوق األساسـية لنسـاء تركسـتان الشـرقية 

المذكـورة فـي هـذه المـادة. النسـاء مـن تركسـتان الشـرقية؛

•   ُيجبرن على اإلجهاض والتعقيم باإلكراه،
•   ُيحرمن من تلقي التربية الدينية وتقديمها،

•   تُقّيد حرية لباسهّن،
•   ُيجبرن على الزواج،

مشـروع  تحـت  منازلهـم  فـي  الهـان  الصينييـن  وضـع  يُتـم     •
لتـوأم”، “ا

•   االعتقال التعسفي،
يتـم عزلهـّن فـي السـجون ومعسـكرات االعتقـال، وتتعـرض     •

إلـى ذلـك. السـرقة، ومـا  أعضائهـن لخطـر 

هـذه الممارسـات تعنـي أن حريـات المـرأة وأمنهـا مقيّـدة. وحتـى 
طلبهـا  التـي  المراقبـة  تطبيقـات  لتثبيـت  الشـرعية  إضفـاء  تـم  لقـد 
فـي  المحمولـة، وهـن  الصينـي علـى هواتفهـن  الشـيوعي  الحـزب 

موقف ال يمكنهّن فيه تحديد التطبيق الذي يمكنهّن استخدامه 
علـى هواتفهـن بأنفسـهن.

المادة 4: ال يجوز اسـترقاق أو اسـتعباد أي شـخص، ويحظر 
االسـترقاق وتجارة الرقيق بأي شـكل من األشـكال.

النساء في تركستان الشرقية؛
•   يتم تشغيلهن مجانًا،

•   ُيجبرن على األعمال السخرة،
•   يُبعن كالعبيد،

•   يتم إنتاج الشعر المستعار من شعرهن، إلخ.

بمحـض  التصـرف  علـى  الشـرقية  تركسـتان  نسـاء  قـدرة  عـدم 
رقيـق،  الصينيـة كعامـالت  للمصانـع  بيعهـن  خـالل  مـن  إرادتهـن 
وعـدم تمتعهـن بالحريـة فـي التواصـل وفـي مجـاالت أخـرى مـن 
الحياة؛ تحديد ما الذي يجب تعلمه وما ال يجب تعلمه، ونوع 
المالبس التي يجب ارتداؤها، ونوع الطعام الذي يجب تناوله ، 
إلـخ. يكـون بأمـر مـن الحـزب الشـيوعي الصينـي؛ وهـو دليـل علـى 

أن الصيـن تعامـل نسـاء تركسـتان الشـرقية كعبيـد.

المـادة 5: ال يجـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب أو المعاملـة أو 
بالكرامـة. الحاطـة  أو  الالإنسـانية  أو  القاسـية  العقوبـة 

تتعرض نساء تركستان الشرقية لمعاملة غير إنسانية رغم براءتهن. 
معسـكرات  فـي  الشـرقية  تركسـتان  نسـاء  حقـوق  جميـع  تنتهـك 
نطـاق  علـى  منتشـرة  الصيـن  جعلتهـا  التـي  والسـجون  االعتقـال 
واسـع. كمـا ورد فـي القسـم أعـاله، تتعـرض النسـاء مـن تركسـتان 

التاليـة؛ التعذيـب  الشـرقية ألسـاليب 

التجويـع  والنظافـة،  الصحـة  إهمـال  التقييـد،  المبـرح،  الضـرب 
األدمغـة،  غسـل  والصعـق،  الكهربائيـة  الصدمـات  والعطـش، 
التفتيش عاريات، اإلجبار على العيش في بيئة غير صحية، عدم 
العـالج، التـرك للمـوت عمـًدا، التمثيـل بالجثـة، الضغوط النفسـية، 
واالغتصـاب،  الجنسـي  االعتـداء  األمومـة،  حـق  علـى  االعتـداء 
إنتاج الشعر المستعار من الشعر، اإلجهاض، التعقيم، استخدام 
المـواد الطبيـة، االعتـداء علـى المعتقـدات الدينيـة، اإلذالل، منـع 

الـكالم، االحتقـار ، إلـخ.
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المـادة 13: 1. لـكل فـرد الحـق فـي التنقـل واإلقامـة بحريـة 
علـى أراضـي دولـة مـا. 2. يحـق لـكل فـرد أن يغـادر أيـة بـالد 

بمـا فـي ذلـك بلـده كمـا يحـق لـه العـودة إليـه.

ال يتمتـع أي مواطـن مـن تركسـتان الشـرقية بحريـة العيـش والعمـل 
والسـفر فـي مدينـة مـن اختيـاره. ُتصـادر جـوازات سـفر الجميـع، 
بمـن فيهـم النسـاء، وُيحظـر السـفر إلـى الخـارج. اعتقلـت الصيـن 
وقتلـت النسـاء الالتـي يدرسـن فـي الخـارج أو أكملـن تعليمهـن 

وعـدن إلـى وطنهـن. نسـاء تركسـتان الشـرقية؛

•   الرحالت والتنقالت داخل المنطقة مقيدة،
مصـادرة  ويتـم  السـفر  جـوازات  علـى  الحصـول  يمكـن  ال     •

سـابًقا، الصـادرة  الجـوازات 
•   أولئك الذين سافروا إلى الخارج يتم القبض عليهم وسجنهم،

•   أولئك الذين يدرسون في الخارج مهددون باإلعادة.

انتهـاك حقـوق اإلنسـان  الممارسـات هـي دليـل علـى  كل هـذه 
أعـاله. المذكـورة  المـادة  فـي  المذكـورة  الصيـن  فـي  األساسـية 

المـادة 16: 1. لـكل بالـغ، رجـال وامـرأة، الحـق فـي الـزواج 
العـرق أو الجنسـية أو  قيـد بسـبب  وتأسـيس أسـرة دون أي 
الكاملـة  الحـرة  بـاإلرادة  يتـم  إنمـا  الـزواج  عقـد   .2 الديـن. 
الطبيعـي  العنصـر  هـي  األسـرة   .3 الطرفيـن.  بيـن  والرضـا 

والدولـة. المجتمـع  يحميهـا  للمجتمـع.  واألساسـي 

تحـاول الصيـن تغييـر أو تدميـر المعتقـدات الدينيـة والثقافيـة، مـن 
إن  الصينييـن.  الهـان  مـن  الشـرقية  تركسـتان  نسـاء  تزويـج  خـالل 
زواج المسـلمات مـن تركسـتان الشـرقية مـن الهـان الصينييـن غيـر 
المتدينين يحظى بالدعم والتشـجيع المسـتمر من قبل السـلطات 
بأنـه  الزيجـات  هـذه  قبـول  المسـلمات  رفـض  يُعـرَّف  الصينيـة. 
“كراهيـة عرقيـة وتطـّرف” وقـد يكـون سـبًبا كافيًـا القتيـاد النسـاء 

إلـى معسـكرات االعتقـال. 

الهـان  مـن  مسـلمة  تركيـة  مسـلمات  مـن  قسـراً  الصيـن  زواج  إن 
الصينـي الشـيوعي، وانتهـاك خصوصيـة األسـرة مـن خـالل وضـع 
الصينيين الهان في عائالتهم هو انتهاك للحقوق الواردة في هذه 

المذكـورة أعـاله.

والوجـدان  الفكـر  حريـة  فـي  الحـق  فـرد  لـكل   :18 المـادة 

فـي  بالديـن،  المجاهـرة  حريـة  الحـق  هـذا  يشـمل  والديـن. 
والعبـادة  والممارسـة  والتعلـم  الخاصـة،  أو  العامـة  األماكـن 

والطقـوس.

لطالمـا فرضـت الصيـن قيـوًدا علـى سـكان تركسـتان الشـرقية فـي 
تعلم وتعليم دينهن، واعتقلت علماء الدين وحظرت المطبوعات 
اإلسـالمية. اليـوم، توصـف أنمـاط الحيـاة الدينيـة والثقافيـة ألبنـاء 
تركسـتان الشـرقية بـــ”التطـرف”، ويقـال إنهـم “مصابـون بأفـكار 
غيـر صحيـة” وأن معسـكرات االعتقـال افتتحـت “إلنقاذهـم مـن 
الشـرقية لألسـباب  النسـاء فـي تركسـتان  تُعتقـل  الفيـروس”.  هـذا 

التاليـة؛ 

•   تعّلم التربية الدينية وتعليمها،
•   أداء العبادات كالصالة والصوم والحج،
•   اتّباع األوامر الدينية في طريقة اللباس،

•   وجود القرآن والكتب الدينية األخرى في المنزل،
•   حضور األعراس الدينية وما إلى ذلك.

كل هـذه المحظـورات دليـل علـى أن نسـاء تركسـتان الشـرقية ال 
يتمتعـن بالحريـة الدينيـة.

المادة 19: لكل فرد الحق في حرية الفكر والتعبير. يقتضي 
هـذا الحـق عـدم إزعـاج المـرء بسـبب أفـكاره، والبحـث عـن 
المعلومـات واألفـكار والحصـول عليهـا ونشـرها بـأي وسـيلة، 

بغـض النظـر عـن حـدود الدولـة. 

حقيقـة إن إيمـان نسـاء تركسـتان الشـرقية باإلسـالم، وامتالكهـّن 
الثقافـة الدينيـة وممارسـتهّن شـعائرهن الدينيـة هـو أحـد األسـباب 
التـي تجعلهـّن يتعرضـن لغسـل األدمغـة. تقـوم الصيـن بالتصرفـات 

التاليـة لتغييـر أفـكار النسـاء وتركسـتان الشـرقية؛ 

•   تنظيم احتفاالت رفع العلم إجباريًا،
•   القيام بمسيرات وغناء األغاني التي تمدح الحزب الشيوعي 

الصيني،
•   مشاهدة خطابات شي جين بينغ لساعات طويلة،

•   إجبارهـن علـى التخلـي عـن دينهـن فـي معسـكرات االعتقـال، 
إلخ.

فـي  النسـاء  تتمتـع  ال  الصيـن،  فـي  الممارسـات  هـذه  بسـبب 
أفكارهـن  ونشـر  والتعلـم  البحـث  فـي  بالحـق  الشـرقية  تركسـتان 
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الخاصـة. ُتجبـر النسـاء علـى تغييـر رأيهـن بالطريقـة التـي يريدهـا 
الحـزب الشـيوعي الصينـي. حتـى أنهـن ُتسـجّن بسـبب أفكارهـن 

الخاصـة.

مـن الواضـح أن مـا فعلتـه الصيـن فـي تركسـتان الشـرقية هـو إبـادة 
حقـوق  ومنظمـات  الباحثـون  عليـه  اتّفـق  مـا  وهـذا  جماعيـة، 
اإلنسـان والبلـدان فـي أماكـن مختلفـة حـول العالـم. وافـق البرلمـان 
البريطانـي -بعـد البرلمـان الهولنـدي والكنـدي- علـى أن الصيـن 

ارتكبـت إبـادة جماعيـة فـي تركسـتان الشـرقية. النسـاء واألطفـال 
هـم أكثـر مـن يعانـي مـن انتهـاكات الحقـوق فـي بلـد تُرتكـب فيـه 
اإلبـادة الجماعيـة. يجـب علـى جميـع المدافعيـن عـن اإلنسـانية 
وحقوق اإلنسـان اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه االنتهاكات 
اإلبـادة  لقـد أصبحـت  الممنهجـة.  الجماعيـة  الحقوقيـة واإلبـادة 
الجماعيـة فـي تركسـتان الشـرقية بالفعـل قضيـة إنسـانية تحتـاج إلـى 

تدخـل عاجـل.
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