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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

المقدمة

االسم الكامل: جمهورية مصر العربية.

الحـدود الجغرافيـة: تحدهـا ليبيـا مـن الغـرب، والسـودان مـن الجنوب، 
مـن  المتوسـط  األبيـض  والبحـر  الشـرقي،  الشـمال  مـن  وإسـرائيل 

الجنـوب. مـن  األحمـر  والبحـر  الشـمال، 

مساحتها: تبلغ مساحة مصر مليون و145 كيلومتر مربًعا.
 ،}100145{ السـكاني  تعدادهـا  عـدد  يبلـغ  السـكاني:  التعـداد 
وبحسـب التعـداد السـكاني لعـام 2021 فـإن عـدد سـكانها يزيـد عـن 

100 مليـون نسـمة1.

وقـد نالـت إسـتقاللها عـن المملكـة المتحـدة فـي 28 فبرايـر 1922، 
النظـام  إلـى  الملكـي  النظـام  مـن  انتقلـت   ،1953 يونيـو   18 وفـي 

الجمهـوري. 

بـدأت العالقـات الدبلوماسـية بيـن مصـر والصيـن فـي عـام 1953، 
ممـا جعـل مصـر أول دولـة تقيـم عالقـات دبلوماسـية مـع الصيـن فـي 
البلديـن  بيـن  الدبلوماسـية  العالقـات  توثقـت  وقـد  األوسـط،  الشـرق 
منـذ توقيـع اتفاقيـة “التعـاون االسـتراتيجي” عـام 1995 بيـن الرئيـس 
المصـري محمـد حسـني مبـارك والرئيـس الصينـي جيانـغ زي ميـن. 
خـالل الثـورة الثقافيـة الكبـرى،2 اسـتدعت الحكومـة الصينيـة جميـع 
سـفرائها من الشـرق األوسـط إلى بكين، باسـتثناء سـفيرها في مصر.

وعلـى الرغـم مـن أن الشـرق األوسـط مهـم للغايـة مـن حيـث الطاقـة 
أي  تقـم  لـم  الصينيـة  الحكومـة  أن  إال  الصينيـة،  للحكومـة  بالنسـبة 
عالقات وثيقة مع دول الشرق األوسط بين عامي 1950 و1980؛ 
بعـد  األوسـط  والشـرق  الصيـن  بيـن  الوثيقـة  العالقـات  بـدأت  حيـث 
الثمانينيـات، وخاصـة فـي العقـد األول مـن القـرن الحـادي والعشـرين، 
-أثنـاء  تـم  وقـد  1999م،  عـام  للصيـن  مبـارك  زيـارة  خـالل  وذلـك 
تلـك الزيـارة- التوقيـع علـى اتفاقيـة السـويس إلنشـاء مشـروع التعـاون 
االقتصـادي والتجـاري بيـن الدولتيـن، والـذي انطلـق فـي عـام 2008. 
ونتيجة للثورة المصرية عام 2011، فقد تولى محمد مرسي السلطة، 
وكانت حكومة مرسي، التي تهدف إلى تخليص مصر في السياسة 
الخارجيـة مـن النفـوذ األمريكـي، فاختـارت الحكومـة الصينية كشـريك 

بـداًل مـن الواليـات المتحـدة.

إلـى  لـه  رسـمية  زيـارة  بـأول  قـام  السـلطة،  إلـى  مرسـي  وبعـد وصـول 
بكين، وليس واشنطن، وفي عهده، تجاوزت استثمارات الصين في 

مصـر ٪60، حيـث بلغـت عائـدات مشـروع إنشـاء منطقـة السـويس 
للتعـاون االقتصـادي والتجـاري بيـن مصـر والصيـن عـام 2008 مـن 
500 مليـون دوالر إلـى مليـاري دوالر. وزادت التجـارة بيـن البلديـن 
من 1.8 مليار دوالر في عام 2007 إلى 7.6 مليار دوالر في نهاية 
الصينيـة  الحكومـة  وقفـت  فقـد  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة   .2013 عـام 
دائًمـا إلـى جانـب الـدول العربيـة فـي الصـراع العربـي اإلسـرائيلي فـي 

الشـرق األوسـط، ودعمـت قـرار مصـر بشـأن القضيـة الفلسـطينية. 

عندمـا فـاز عبـد الفتـاح السيسـي فـي انتخابـات الرئاسـية عـام 2014، 
بكيـن  مـن  خاًصـا  مبعوثًـا  بينـغ  جيـن  شـي  الصينـي  الرئيـس  أرسـل 

تنصيبـه. حفـل  لحضـور 

بيـن  اسـتراتيجي  اجتمـاع  عقـد  نفسـه،  العـام  مـن  أغسـطس  وفـي   
البلديـن، وبعـد االجتمـاع تـم إنشـاء وكالـة تسـمى “الوحـدة الصينيـة” 

فـي مصـر. الـوزاري  المسـتوى  علـى 

فـي عـام 2016، بلـغ حجـم التجـارة بيـن مصـر والحكومـة الصينيـة 
11 مليـار دوالر، بلغـت صـادرات مصـر منهـا 488 مليـون دوالر إلـى 

الصيـن )الهيئـة العامـة لالسـتعالمات، 2017(.

كانت الفترة من 2014 إلى 2017 فترة زيارات رسمية وثيقة للغاية 
بيـن البلديـن. )األهـرام، 2017( فقـد زار الرئيـس الصينـي شـي جيـن 
بينـغ مصـر فـي 21 نوفمبـر 2016، تـم خاللهـا توقيـع اتفاقيـة مـن 80 
بنـدا بيـن البلديـن، وتغطـي االتفاقيـة األمـن القومـي ومكافحة اإلرهاب 

والتعـاون فـي وسـائل اإلعـالم والتجـارة الخارجيـة والزراعـة والثقافـة.

 وقد تم اختيار عام 2016 “عام الصين” في مصر و”عام مصر” 
بلغـت   ،2017 عـام  فـي   )arab.people، 2016( الصيـن.  فـي 
التجارة بين مصر والحكومة الصينية 11.4 مليار دوالر، وبلغ حجم 
التجـارة المصريـة مـع الصيـن 1.034 مليـار دوالر )إلـدار، 2020(. 

مـع بدايـة حقبـة اإلصـالح فـي الصيـن فـي الثمانينيـات، كان هنـاك 
تخفيف نسبي للضغط السياسي في تركستان الشرقية. فاغتنم بعض 
سكان تركستان الشرقية هذه الفرصة وبدأوا إرسال أوالدهم إلى دول 
عربية، كمصر وباكسـتان والمملكة العربية السـعودية للتعليم الديني.

وهكذا، بدأ عدد طالب تركستان الشرقية الذين قدموا إلى مصر من 
أجـل التعليـم الدينـي فـي الزيـادة منـذ التسـعينيات، وفـي عـام 2016 

https://www.capmas.gov.eg :1. صفحة الويب
2. الثورة الثقافية الكبرى )文化大革命( هي الحملة التي بدأها األمين العام للحزب الشيوعي ماو تسي تونج خالل عام 1966-1976.
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يقـدر عـدد طـالب  أعلـى مسـتوياته؛ حيـث  إلـى  العـدد  هـذا  وصـل 
تركستان الشرقية الذين يدرسون في مصر في عام 2016 بما يتراوح 

بيـن 3000 و5000.

لكـن التعليـم الدينـي لكثيـر مـن النـاس فـي تركسـتان الشـرقية قـد أزعـج 
السلطات الصينية. ومنذ منتصف عام 2016، بدأت الصين تطالب 
بعودتهـم إلـى وطنهـم. فـي البدايـة، وقـد تواصلـت السـلطات الصينيـة 
للمطالبـة بعودتهـم إلـى بلدهـم ابتـداء بطـالب تركسـتان الشـرقية الذيـن 
يدرسـون فـي مصـر مـن خـالل والديهـم، ثـم تطـور األمـر إلـى تهديـد 
الطـالب التركسـتانيين مـن قبـل قـوات األمـن فـي السـلطات الصينيـة 
عبـر عائالتهـم للعـودة إلـى وطنهـم؛ ولهـذا، ُأجبـر العديـد مـن الطـالب 

علـى العـودة إلـى تركسـتان الشـرقية مـن مصـر.

وفـي اليـوم الرابـع مـن عيـد الفطـر عـام 2017، بـدأت شـرطة القاهـرة 
حملة اعتقاالت العديد من طالب تركسـتان الشـرقية الذين يدرسـون 
العلوم الدينية في القاهرة، حيث اعتقل البعض من الشـوارع والبعض 

اآلخـر مـن المنـازل.3

أمـا بعـض الطـالب، الذيـن كانـوا علـى درايـة بالوضـع، فتوجهـوا إلـى 
مطارات القاهرة واإلسكندرية والغردقة للسفر إلى دول أخرى. وقال 
شـهود عيـان إن معظمهـم احتجزتهـم الشـرطة المصريـة فـي المطـارات 
التركسـتانيين  الطـالب  عـدد  ويقـدر  بالقاهـرة.  سـجن  إلـى  ونقلتهـم 
بعـض  طالـب حسـب   100 حوالـي  مصـر  فـي  اعتقالهـم  تـم  الذيـن 

اإلعالميـة.  المصـادر 

وأثناء استجواب الطلبة المعتقلين، تبين أن المحققين لم يكونوا من 
الشـرطة المصريـة فحسـب، بـل كانـت الشـرطة الصينيـة موجـودة فـي 
التحقيق أيًضا، وبعد احتجازهم قرابة شهرين، تم اإلفراج عن بعضهم 
بشـرط أن ينتقلـوا إلـى دولـة أخـرى غيـر مصـر والصيـن، لكـن بعضهـم 
اختفـى فـي ظـروف غمامضـة. وقـد علـم فيمـا بعـد أن المفقوديـن قـد 
جـوب،  2019؛  )آالن،  الصيـن  إلـى  المصريـة  الحكومـة  أعادتهـم 

.)2017

 3. يبــرز عــدد األشــخاص الذيــن تحتجزهــم الشــرطة المصريــة مــن طــالب تركســتان الشــرقية بشــكل مختلــف فــي مصــادر مختلفــة. يذكــر أن عددهــم حوالــي 90 فــي 
بعــض المصــادر، و 150 فــي بعــض المصــادر األخــرى. يتــم ذكــر األرقــام فــوق هــذه األرقــام أيًضــا مــن وقــت آلخــر.
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1. تركستانيون في مصر
1.1. قدوم التركستانيين األوائل إلى مصر

مصـر بلـدة بعيـدة عـن تركسـتان الشـرقية جغرافيًـا، ولكنهـا قريبـة جـدا 
مـن قلـوب التركسـتانيين؛ نتيجـة لألحـداث التـي وقعـت فـي العصـور 
الوسـطى بين تركسـتان ومصر، وكون جامعة األزهر في مصر، أبقت 

ذاكـرة مصـر حيـة فـي قلـوب التركسـتانيين.

ويعتبـر حكـم األتـراك القادميـن مـن تركسـتان )طولونيـون وإيخشـيديون 
ومماليـك( لمصـر منـذ القـرن الثامـن أحـد األسـباب التـي لعبـت دورًا 
كبيـرًا فـي معرفـة المصرييـن لتركسـتان، كمـا أن وحـدة الديـن وتقـارب 
الثقافـة، بغـض النظـر عـن بعـض االختالفـات الحضاريـة، لعبـت دورًا 
البلديـن.  بيـن  والسـياحية  التعليميـة  العالقـات  اسـتمرار  فـي  محفـزًا 

)2011 )يوتشـي، 

يمكـن القـول: إن وجـود التركسـتانيين فـي مصـر الحديثـة يعـود إلـى 
أميـن  “نصوحـا  جـاء  المثـال،  سـبيل  فعلـى  العشـرين،  القـرن  بدايـة 
دامولـالم” أحـد قـادة حركـة األويغـور التجديديـة مـن مدينـة غولجـا 
فـي تركسـتان الشـرقية، إلـى مصـر عـام 1905 ودخـل جامـع األزهـر 
للدراسة، واستمرت دراسة نصوحا أمين دامولالم في مصر حتى عام 

)2016 )جوزيـف،   .1915

فـي  األزهـر  مـع جامـع  اتفاقيـة  الصينيـة  الكومينتانـغ  وقعـت حكومـة 
بـدأت  وبموجبهـا  والثقافيـة،  الدينيـة  الروابـط  لتعزيـز   1930 عـام 
إلـى جامـع  الطـالب  فـي إرسـال عـدد معيـن مـن  الصينيـة  الحكومـة 
األزهـر كل عـام. وصلـت المجموعـة األولـى عـام 1931. ومـن بيـن 
هـؤالء الطـالب، محمـد تـاوادو، الـذي جـاء إلـى مصـر في المجموعة 
ألفـه  الـذي  والصيـن”  “اإلسـالم  فـي كتابـه  ذلـك  يذكـر  السادسـة، 
اللـه غفـار  باللغـة العربيـة فـي مصـر، وكان هنـاك طالـب اسـمه عبـد 
مـن تركسـتان الشـرقية فـي هـذه المجموعـة عـام 1938. )تيفـادو، 
1945( وكان هنـاك أيًضـا طـالب قدمـوا للدراسـة فـي مصـر علـى 
نفقتهـم الخاصـة، مـن ضمنهـم عبـد العزيـز جنكيـز دامولـالم، حيـث 
التحـق عبـد العزيـز جنكيـز دامولـالم بجامعـة القاهـرة بعـد تخرجـه مـن 
األزهـر وعمـل محاضـرًا لمـدة قصيـرة فـي جامعـة القاهـرة بعـد التخـرج 

.)2018 تـوران،  2019؛  )رحمـي، 

زار ثابـت عبـد الباقـي دامولـالم، أحـد مؤسسـي جمهوريـة تركسـتان 
الشرقية اإلسالمية، التي تأسست عام 1933، عدة دول في الشرق 
األوسـط خالل موسـم الحج عام 1931، بما في ذلك مصر. وقد 
أجـرى ثابـت دامولـالم محادثـات علميـة مـع مفكريـن مصرييـن بارزيـن 
فـي ذلـك الوقـت فـي اإلسـكندرية والقاهـرة، وأقـام صداقـة وثيقـة مـع 
المفكـر اإلسـالمي الشـهير محمـد رشـيد رضـا، وكان ثابـت دامولـالم 
قـد أجـرى نقاًشـا مـع رشـيد رضـا حـول الدسـتور اإلسـالمي، وبحـث 

معـه كيفيـة إنقـاذ شـعب تركسـتان الشـرقية مـن االحتـالل. 

وفـي طريـق عودتـه مـن مصـر إلـى الحجـاز، كتـب كتابـا مـن مجلديـن 
بعنوان الدسـتور اإلسـالمي، الذي شـكَّل الحًقا لبنة أساسـية لدسـتور 
جمهوريـة تركسـتان الشـرقية اإلسـالمية، التـي تأسسـت عـام 1933. 
باإلضافـة إلـى ذلـك، فقـد كتـب ثابـت دامولـالم تفسـيرا للقـرآن الكريـم 
الواضـح  تركـي  }بيـان  القـرآن”  تفسـير  تركـي  بيـان  بعنـوان “روشـان 
لتفسير القرآن الكريم{، وقد كتب باللغة األويغورية، ليكون هو أول 

تفسـير باللغـة األويغوريـة. )قوربـان، 2014؛ روزي، 2018(

يوسـف  وعيسـى  بوغـرا  أميـن  محمـد  مصـر  إلـى  قـدم  ذلـك،  بعـد 
أليبتكين، وهما من قادة حركة تركسـتان الشـرقية في الشـتات، الذين 
اضطـروا للهجـرة مـع مجموعـة مـن التركسـتانيين بعـد احتـالل الصيـن 

 .1949 الشـرقية  لتركسـتان 

وكان االثنان قد جعال من مصر نقطة انطالق لحركة نضال تركستان 
التحـاد   1953 لعـام  اإلسـالمي  المؤتمـر  حضـرا  وقـد  الشـرقية، 
اسـتقالل الشـعوب اإلسـالمية فـي القاهـرة، حيـث التقيـا بممثـل شـيخ 
 Buğra،( .األزهـر عبـد اللطيـف دراز والكاتـب الشـهير طـه حسـين
إصـدار  وبـدؤوا   ،1953 عـام  فـي   )Vasil، 1953a 1953؛ 
مجلة شـهرية بعنوان صوت تركسـتان الشـرقية في مصر بقيادة إبراهيم 
العالـم  واصـل، واسـتمر نشـرها حتـى عـام 1959، بهـدف تعريـف 

اإلسـالمي بقضيـة تركسـتان الشـرقية. )واسـيل، 1953 ب(
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الصورة 1: مجلة “ صوت تركستان الشرقية “ 1953 العدد 3 
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)Buğra، 1953( الصورة 2: محمد أمين بوغرا مع مشاهير مصر

4. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق 4، المقابلة 1.

5. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق 4، المقابلة 1.

عـام  فـي  السـلطة  علـى  الصينـي  الشـيوعي  الحـزب  اسـتولى  أن  بعـد 
المواطنيـن  ومنـع  الخـارج،  إلـى  الطـالب  إرسـال  أوقـف   ،1949
إلـى الخـارج. واسـتمر هـذا الوضـع حتـى عـام  الصينييـن مـن السـفر 

الصيـن. تحتلهـا  التـي  الشـرقية  تركسـتان  فـي   1985

 وبعـد أن أصبـح دينـغ شـياو بينـغ رئيًسـا للصيـن، اسـتأنف المواطنـون 
الصينيـون السـقر إلـى الخـارج، وذلـك نتيجـة لسياسـاته اإلصالحيـة. 
وفـي مقابلتنـا مـع محمـد عمـر قـاري حاجـي وهـو عالـم ديـن، أخبرنـا 
أن أولئـك الذيـن ذهبـوا إلـى مصـر مـن تركسـتان الشـرقية للدراسـة مـن 

عـام 1980 حتـى عـام 1985 كان عددهـم عشـرة أشـخاص.4

الشـرقية  تركسـتان  تعرضـت   ،1980 عـام  إلـى   1949 عـام  ومـن 
لضغـوط دينيـة وثقافيـة شـديدة مـن الحـزب الشـيوعي الصينـي؛ حيـث 
الشـخصيات  الفتـرة، وسـجن  هـذه  الدينـي خـالل  التعليـم  تـم حظـر 
الدينيـة بالكامـل، وتـم باإلضافـة إلـى ذلـك، حظـر الحـج أيًضـا خـالل 

تلـك الفتـرة. )القـادري، 2016( 

وبعـد وفـاة مـاو تسـي تونـغ عـام 1976، ووصـول دينـغ شـياو بينـغ 
إلـى السـلطة، وحصـول بعـض اإلصالحـات السياسـية والتوجـه لنظـام 
الرأسـمالية فـي االقتصـاد، ُمنحـت تركسـتان الشـرقية فتـرة مـن الظـروف 

السـجون،  مـن  الدينيـة  الشـخصيات  سـراح  إطـالق  وتـم  المريحـة، 
مـن  وفـد  أول  1979، ووصـل  عـام  فـي  الدينـي  التعليـم  واسـُتؤنف 
اليـوم،  )الصيـن  السـعودية.  العربيـة  المملكـة  إلـى  الصيـن  حجـاج 

.)2007

الشـرقية  تركسـتان  مـن  األشـخاص  بعـض  أخـذ  الوقـت،  هـذا  خـالل 
أطفالهـم معهـم فـي رحلـة حـج، ليضعوهـم أثنـاء تلـك الرحلـة فـي مصـر 
الطريقـة  وبهـذه  الدينيـة،  المـدارس  فـي  الدراسـة  بهـدف  وباكسـتان 
وصـل طـالب تركسـتان الشـرقية الذيـن قدمـوا إلـى مصـر للدراسـة عـام 

 .1985

وفـي مقابلـة مـع محمـد عمـر قـاري حاجـي، أخبرنـا أيًضـا عـن عـدد 
طالب تركستان الشرقية في مصر حتى عام 2000، قائاًل إنه جاء 
إلـى مصـر فـي عـام 1995، وكان هنـاك 27 طالبًـا مـن تركسـتان 
الشـرقية فـي مصـر فـي ذلـك الوقـت. وقـال: إن هـذا الرقـم ارتفـع إلـى 

200 فـي األيـام األخيـرة.5

قـام  معروفـة  دينيـة  شـخصية  وهـو  حـاج،  دامولـالم  صالـح  محمـد 
مـن  قاموًسـا  وكتـب  األويغوريـة  اللغـة  إلـى  مـرة  القـرآن ألول  بترجمـة 
فـي  اللغـة األويغوريـة، وكان حاضـرًا  إلـى  العربيـة  اللغـة  مجلديـن مـن 
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مصـر  فـي  اإلسـالمي  الفكـر  العالمـي إلصـالح  اإلسـالمي  المؤتمـر 
االسـالمى(  الفكـر  لتجديـد  اإلسـالمى.  )المؤتمـر  1990م  عـام 
وقـد  المسـلمين،  علمـاء  مـن  العشـرة  األوائـل  ضمـن  اختيـاره  وتـم 
مـن  األولـى  الدرجـة  مـن  العلـوم  وسـام  علـى  حـاج  دامولـالم  حصـل 
قبـل الحكومـة المصريـة، وقـد قـام بتسـليمه الميداليـة الرئيـس المصـري 

بيديـه.  مبـارك  حسـني  محمـد  آنـذاك 

تـم إرسـال هـذا العالـم الفـذ إلـى معسـكر اعتقـال مـن قبـل الحكومـة 
فـي  واستشـهد   2018 عـام  فـي  الشـرقية  تركسـتان  فـي  الصينيـة 
المعسـكر عـن عمـر يناهـز 82 عاًمـا بعـد 40 يوًمـا. )سـيدي العزيـز، 

)Qiongjin، 2019 2018؛ 

 6. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق 4، المقابلة 2.

الصورة 3: العالم المشهور محمد صالح دامولالم

المعهـد  بيـن  إليـه  التوصـل  تـم  اتفـاق  وبموجـب   ،2004 عـام  منـذ 
اإلسالمي الصيني وجامعة األزهر، بدأت الحكومة الصينية في إرسال 
عـدد معيـن مـن الطـالب إلـى مصـر كل عـام لدراسـة العلـوم اإلسـالمية. 
)Yuxiang & Sike، 2019( ونتيجـة لذلـك، بـدأ ازديـاد عـدد 
فـإن معظـم طـالب  ذلـك،  فـي مصـر، ومـع  الشـرقية  تركسـتان  طـالب 
تركسـتان الشـرقية الذيـن جـاءوا إلـى مصـر كانـوا قـد جـاءوا علـى نفقتهـم 

الخاصـة.

فـي مقابلـة مـع أحـد األسـاتذة التخرجيـن مـن كليـة الشـريعة اإلسـالمية 
بجامعة األزهر محمد أمين قاري حاجي، قال قاري حاجي: إنه جاء 

إلـى مصـر فـي عـام 2005، كان هنـاك 150 إلـى 200 طالـب مـن 
تركسـتان الشـرقية فـي مصـر، وبـدأ عـدد طـالب تركسـتان الشـرقية فـي 
ازديـاد فـي عـام  2009. 6  كمـا قـال قـاري حاجـي إنـه بعـد مذبحـة 
أورومتشـي عـام 2009، بـدأ عـدد طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر 
فـي ازديـاد بشـكل مطـرد، وإن عـدد طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر 
تضاعـف نتيجـة لتسـهيل الحكومـة الصينيـة إجـراءات الحصـول علـى 
تركسـتان  طـالب  عـدد  قُـّدر  وقـد   .2015 عـام  فـي  السـفر  جـوازات 
الشرقية في مصر عند بدء االعتقال المشترك لطالب تركستان الشرقية 
من قبل الحكومة الصينية والحكومة المصرية في 4 يوليو عام 2017 

بمـا يتـراوح بيـن 3000 و6000 طالبًـا. )مجانـي، 2019(
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2. لماذا يوجد اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر؟ 

1.2. معلومات عامة عن اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر

 埃及中国( مصـر  فـي  الصينييـن  والعلمـاء  الطـالب  اتحـاد  تأسـس 
学生学者联合会( فـي القاهـرة فـي مايـو 2011 ويتكـون مـن 

المقر الرئيسي، وقسم الرياضة، وإدارة الرعاية االجتماعية، وقسم الدعاية 
Misirdeki Chinli Öğrenci ve Akademisy� )وإدارة التعليـم. 

enler Birliği، 2011( تضـم هـذه الوحـدة فريـق إدارة وأعضـاء مـن 
معهـد كونفوشـيوس فـي مصـر باإلضافـة إلـى الطـالب الذيـن يدرسـون فـي 
مصـر. والرؤسـاء الفخريـون لالتحـاد هـم رؤسـاء الفـروع المصريـة للعديـد 
المديـر   ،)王虎( هـو  وانـغ  هـم  الصيـن.  فـي  العالميـة  الشـركات  مـن 
 China Lujia العـام )中国珞珈事业总经理 جـو( لشـركة 
الصناعيـة، Su Dongyang )苏东阳(، رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
 ،)三兴石 )سـهن   China Sansheng Mining Company
中航技( شـركة الطيـران الصينيـة ممثـل مجموعـة الصناعـة فـي مصـر
Chi� ممثـل ، )埃及总代表( Zhang Jianjing )张健景景

中国华为公司埃及国家总( مصـر  فـي   na Huawei
للفـرع  العـام  المديـر  نائـب   ،  )代表( Rao Xiaobo )饶晓波

 )China ZTE Hua Junshou )军学(. )摆 克成 المصري لـ
وتتكون من رئيٍس منتخٍب التحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر.

الفخرييـن  الرؤسـاء  جميـع  اسـتبدال  تـم   ،2017 عـام  انتخابـات  وفـي 
 黄华人石材( يودينـغ  بهوانـغ   ،)王虎( هوديـن  وانـج  للنقابـة، 
شـركة  مديـر  وهـو  الصينيـة،  المصريـة  التعديـن  جمعيـة  رئيـس   ،)协会

埃及中( المصريـة. شـركة تجـارة االسـتيراد والتصديـر Zhongjing
التعديـن  شـركة  رئيـس   ،)李鑫( شـين  لـى  京贸易董事长لـى( 

张( تشـانغ يوانكينـغ )中埃石材有限公司( المصريـة الصينيـة
原诚(، المديـر العـام لشـركة تـم تعييـن مركـز األعمـال المصـري الصينـي 

 .)王培( وانـج بيجونـج )埃及 Center 鑫( 贸易总经理(
( يونـج  دون  وانـج  بالوحـدة  العلمـاء  قسـم  يـرأس  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة 

汉语ۋە دۇ، 上海外国语大学 ۋە(، وممثـل لمدرسـي اللغـة 

ومحاضـر  الدوليـة،  شـنغهاي  بجامعـة  مشـارك  وأسـتاذ  المصريـة  الصينيـة 
فـي معهـد كونفوشـيوس )جامعـة القاهـرة(، جامعـة القاهـرة، مصـر( وقسـم 
 )艾因夏姆斯大学教师( اللغـة الصينيـة بجامعـة عيـن شـمس
朱( تعييـن جولـي  تـم  وقـد  القسـم،  لرئيـس  نائبًـا   )王宁( نينـج  وانـج 

利( األميـن العـام، وتـم تعييـن تشـانغ سوسـو )张素素( نائبًـا لألميـن 
 Misir Chinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği( .العام

 )2017a

ينشر االتحاد الصيني للطالب والعلماء الصينيين في مصر مجالت ربع 
سـنوية بعنـوان “الطـالب فـي مصـر” منـذ عـام 2014، تتضمـن مقـاالت 
عن األيديولوجية الصينية والسياسـة ورحالت السـفر والتعليمات الصادرة 
 Misir Chinli Öğrenci ve Akademisyenler( .السـفارة مـن 
Birliği، 2019j( تعتبـر الوحـدة نفسـها مكتبًـا تعليميًـا غيـر ربحـي، 
 Misir Chinli Öğrenci ve( مصـر.  فـي  الصينيـة  السـفارة  تقـوده 
Akademisyenler Birliği ،2020( في الوقت نفسه، تم تكليف 
بمنطقـة  التعليـم  إدارة  أنشـأتها  التـي  األزهرييـن”  بتوزيـع “منحـة  الوحـدة 
شـينجيانغ األويغوريـة ذاتيـة الحكـم منـذ عـام 2006. )زيـوي وآخـرون، 

)2019

2.2 دور وأنشطة اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر

منحـة األزهـر الدراسـية )منحـة أحـب شـنجيانغ(*: هـي منحـة دراسـية 
فـي  يدرسـون  الذيـن  )شـينجيانغ(  الشـرقية  تركسـتان  لطـالب  ُمنحـت 
شـينجيانغ  )منطقـة  الشـرقية  بتركسـتان  التعليـم  إدارة  قبـل  مـن  مصـر، 
البدايـة خصصـت  وفـي   ،2006 عـام  فـي  الحكـم(  ذاتيـة  األويغـور 
إدارة التعليـم فـي منطقـة الحكـم الذاتـي حوالـي 200 ألـف يـوان فـي 
زيـادة  ومـع  )شـينجيانغ(.  الشـرقية  تركسـتان  لطـالب  الدراسـية  المنـح 
عـدد طـالب شـينجيانغ الدارسـين فـي مصـر فـي عـام 2011، تـم رفـع 

المنـح الدراسـية إلـى 400 ألـف يـوان.

يجـب علـى الطـالب الراغبيـن فـي التقـدم للحصـول علـى منحـة األزهـر 
التقديـم إلـى إدارة التعليـم بالسـفارة الصينيـة فـي مصـر، ويختـار قسـم 
التعليم بالسـفارة المتقدمين الذين يسـتوفون المعايير، ويقدمون المنح 
الدراسـية مـرة واحـدة فـي السـنة. وفـرع تركسـتان الشـرقية )شـينجيانغ( 
التابـع لالتحـاد الصينـي للطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر مسـؤول 

عـن توزيـع المنـح الدراسـية علـى الطـالب.

*منحـة توضـع علـى الطـالب التركسـتانيين بهـذا االسـم للدعايـة لـدى العـرب، لكنهـا فـي الحقيقـة أجـرة فـي مقابـل العمـل لصالـح الصيـن، كمـا يظهـر اسـمها الحقيقـي “أنـا 
أحـب  شـنجيانغ” باللغـة الصينيـة واللغـة األيغوريـة األم.
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المعايير الرئيسية لطلب المنحة األزهرية هي كما يلي:

1. يجـب أن يكـون الطالـب المتقـدم للحصـول علـى منحـة دراسـية 
من منطقة تركستان الشرقية )شينجانغ األويغور ذاتية الحكم( وعضو 

اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر.

التعليميـة  المؤسسـات  فـي  عـام  مـن  قـد درس ألكثـر  يكـون  أن   .2
األزهـر. لجامعـة  التابعـة 

عـن  ومدافعـا  الصينـي  الشـيوعي  للحـزب  وفيـا  يكـون  أن  يجـب   .3
وحدة الدولة، وأن اليمارس أي نشـاط من األنشـطة االنفصالية، وأال 
يكـون ضـد الحـزب الشـيوعي، وال يدعـم الحـركات المناهضـة للدولـة.

4. يجـب أن يحافـظ علـى صـورة الصيـن الدوليـة، وأن يتمتـع بمعاييـر 
أخالقيـة جيـدة.

تنقسم منح األزهر إلى جوائز خاصة، الجائزة األولى، الجائزة الثانية، 
المسـاعدة  المواهـب، جائـزة  الرابعـة، جائـزة  الجائـزة  الثالثـة،  الجائـزة 
الطالـب  قائـد  جائـزة  التحضيريـة،  والـدورة  اللغـة  جائـزة  االجتماعيـة، 
وجائزة الدراسات العليا، فقط لطالب تركستان الشرقية )شينجيانغ(. 
)الجمعيـة المصريـة الصينيـة للمتعلميـن واألكاديمييـن، 2019 ج(.

الصلورة 4: حفلل توزيلع منلح دراسلية “شليجيانغ” للسلنة الدراسلية 2015-2014 اتحلاد الطلاب 
والعلملاء الصينييلن فلي مصلر
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 http://www.cssue.org/csnews/20190616/43.html :7. صفحة الويب لالتحاد

باإلضافـة إلـى عمـل اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر 
على منِح ِمَنٍح دراسية لطالب تركستان الشرقية )شينجيانغ(، فإنه 
يعمـُل أيًضـا كوسـيط بيـن السـفارة الصينيـة فـي مصـر والطـالب فـي 
إصـدار خطابـات التقـدم للدراسـة وشـهادات الميـالد وشـهادات 

الـزواج وتجديـد جـوازات السـفر.

تطلـب جميـع الجامعـات المصريـة مـن الطـالب األجانـب تقديـم 
خطـاب تعريـف مـن وزارة التربيـة والتعليـم مـن بالدهـم أو قنصليـة 
فيجـب  الصينييـن،  للمواطنيـن  بالنسـبة  أمـا  مصـر.  فـي  بالدهـم 
أواًل تقديـم نسـخة عـن جـواز السـفر، ونسـخة مـن صفحـة ختـم 
الدخـول والخـروج علـى جـواز السـفر، وشـهادة ميـالد لألطفـال فـي 
سـن المدرسـة االبتدائيـة، وخطـاب قبـول مـن مدرسـة فـي مصـر، 
ونسـختان مـن الصـورة الشـخصية التحـاد الطـالب واألكاديمييـن 
الصينييـن فـي مصـر، وبعـد ثالثـة أيـام مـن تقديـم المسـتندات إلـى 
االتحـاد، يمكـن للطـالب التقـدم بطلـب للحصـول علـى خطـاب 
تعريـف مـن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر، ورسـالة 
 Mısır Çinli( القاهـرة.  فـي  الصينيـة  السـفارة  إلـى  تعريفيـة 

Öğrenci ve Akademisyenler Birliği ،2019i( يمكن 
للطـالب الذيـن تـم قبولهـم عـن طريـق تقديـم خطـاب تعريفـي مـن 
السـفارة الصينية في القاهرة، التسـجيل رسـمًيا في إحدى المدارس 

المصريـة. الجامعـات  أو 

تتـم عمليـة تسـجيل الطـالب األجانـب فـي جامعـة األزهـر فـي مصـر 
علـى النحـو التالـي:

يجـب علـى الطـالب الدولييـن أواًل الذهـاب إلـى “مكتـب الطـالب 
جامعـة  تطلـب  عندئـذ  للتسـجيل،  األزهـر  بجامعـة  األجانـب” 
األزهـر مـن طـالب الجامعـة خطابـا تعريفيـا مـن سـفارة الدولـة بعـد 
نشـر قائمـة قبـول الطـالب الوافديـن. وللقيـام بذلـك، يجـب علـى 
والعلمـاء  الطـالب  اتحـاد  فـي  أواًل  التسـجيل  الصينييـن  المواطنيـن 
الصينييـن فـي القاهـرة، ثـم الذهـاب إلـى السـفارة الصينيـة فـي القاهـرة 
مـع خطاباتهـم التعريفيـة والتسـجيل فـي الرسـالة التعريفيـة للسـفارة. 
أخيرًا، يمكنك التسجيل في الجامعة برسالة تعريفية من السفارة.7

المجموعالنسبة%العددالقوميةالسنة الدراسية

 2010-2011
الدرسـي العـام 

 2011-2012
الدرسـي العـام 

 2013-2014
الدرسـي العـام 

 2014-2015
الدرسـي العـام 

 2015-2016
الدرسـي العـام 

األويغور

األويغور

األويغور

األويغور

األويغور

94
133

213

179

230

53

39

133

80

118

61

165

65

37

16

قوميات أخرى

قوميات أخرى

قوميات أخرى

قوميات أخرى

قوميات أخرى

70,68%

29,32%

62,44%

37,56%

65,92%

34,08%

71,74%

28,81%

69,81%

30,19%

الجدول 1: معدالت التوزيع “منحة Ai Jiang” للموسم األكاديمي 2010-2016 
)2019b، 2019e ، 2019f ، 2019d ، 2019a ،اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر( 
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الصورة 5: قائمة الطالب المقبولين في جامعة األزهر عام 2015
)اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر، 2019(.
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الصورة 6: خطاب تعريفي من السفارة الصينية بالقاهرة
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الصورة 7: خطاب تعريفي من السفارة الصينية بالقاهرة

الصورة 8: المستندات المطلوبة من المواطنين الصينيين للتسجيل في المرافق التعليمية

المهاجريـن  ألطفـال  األم  باللغـة  دروًسـا  تؤّمـن  نفسـه،  الوقـت  فـي 
Misir Chinli ademrenci ve Akade� )الصينييـن فـي مصـر. 

misyenler Birliği ، 2019k( وتنظـم احتفـاالت خـالل شـهر 
رمضـان وعيـد األضحـى وليلـة رأس السـنة. )االتحـاد المصـري الصينـي 

2019 م( للمتعلميـن واألكاديمييـن، 

منذ تأسيس اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر، يقوم بإصدار 
منـح دراسـية لطـالب األزهـر بشـكل منتظـم كل عـام، فضـاًل عـن تنظيـم 
Misir Chinli Öğrenci ve Aka� )“عيـد الربيـع” كل ربيـع. 

أيًضـا فعاليـة  demisyenler Birliği ، 2019l( وتنظـم الوحـدة 
للشـعب المصـري يسـمى “فهـم الصيـن” وتعلـن بانتظـام للسـائحين 
)االتحـاد  مصـر.  فـي  العـام  الوضـع  مصـر  يـزورون  الذيـن  الصينييـن 
األكاديمـي والدراسـات المصريـة الصينيـة، 2019 ز، 2019 ن( 
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الصورة 9: فعالية عيد األضحى الذي نظمه اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر، 2019 م(

بصفتنا مرصد تركستان الشرقية لحقوق اإلنسان، بحثنا عن األويغور 
الذين عملوا في اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر، وحصلنا 
علـى بعـض المعلومـات عنهـا بعـد التحـدث إلـى عبـد الرحمـن خليـل، 

الذي جاء إلى مصر للدراسة في عام 2013.

 Hui( تأسـس اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر مـن قبـل
الحكومـة  ترسـلهم  الذيـن  الطـالب  عـدد  زيـادة  ومـع   ،)Dungans
الصينيـة مـن خـالل برنامـج التبـادل الطالبـي بيـن الحكومـة الصينيـة 
ومصـر، بـدأ هـؤالء الطـالب فـي لعـب دور نشـط فـي اتحـاد الطـالب 

الحـال بشـكل خـاص  فـي مصـر. كان هـذا هـو  الصينييـن  والعلمـاء 
منـذ عـام 2007. باإلضافـة إلـى ذلـك، خـدم المسـؤولون عـن شـؤون 
خطـاي   الحميـد  عبـد  وشـغل  مًعـا،  خطـاي  الحميـد  األويغـور كعبـد 
منصـب نائـب رئيـس التحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر. 
وفًقـا لعبـد الرحمـن خليـل، فـإن عبـد الحميـد خطـاي هـو المسـؤول 
الطـالب  تزويـد  عـن  مسـؤوال  وكان  األويغـور،  الطـالب  جميـع  عـن 
األويغور بالوثائق الالزمة ووثيقة العودة من السفارة الصينية في مصر، 
الـزواج. وشـهادات  الميـالد،  وشـهادات  سـفرهم  جـوازات  وتجديـد 



14

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

الصورة 10: عبد الحميد خطاي )الشخص الثاني من اليسار(

كمـا قـام عبـد الحميـد خطـاي بجمـع المعلومـات الشـخصية للعديـد 
مـن طـالب األويغـور فـي مصـر وعناوينهـم فـي مصـر مـن خـالل موقعـه 
في اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر. على سـبيل المثال، 
كان يلـزم علـى أي طالـب مـن تركسـتان الشـرقية فـي مصـر الحصـول 
على ختم عودة من قسـم الطالب بالسـفارة الصينية في مصر، حتى 
ال تضايقهـم الشـرطة الصينيـة عنـد عودتهـم إلـى الوطـن. وللحصـول 
علـى تلـك الوثيقـة تطلـب السـفارة مـن الطـالب تقديـم رسـالة تزكيـة  
عبـد  يطلبهـا  التـي  المعلومـات  وكانـت  خطـاي.  الحميـد  عبـد  مـن 

عناويـن  أساسـي  بشـكل  تتضمـن  األويغـور  الطـالب  مـن  الحميـد 
منازلهم في مصر وتركستان الشرقية.8 وبحسب شهود عيان، ساعد 
عبـد الحميـد خطـاي الشـرطة المصريـة فـي القبـض علـى طـالب مـن 
التـي كان  المنـازل  علـى  الشـرطة  دل  أنـه  حيـث  الشـرقية؛  تركسـتان 
يقيـم فيهـا الطـالب. باإلضافـة إلـى ذلـك، حـث عبـد الحميـد خطـاي 
الشـرطة  يخبـروا  أن  االسـتجواب  أثنـاء  عليهـم  المقبـوض  الطـالب 
المصريـة بـأن والديهـم أرسـلوهم الـى الدراسـة بشـكل إجبـاري، وقـال 

لهـم إن الشـرطة سـتفرج عنهـم إذا اسـتجابوا لتعليماتـه.9

8. ينظر إلى ملحق 5
9. ينظر إلى ملحق 5
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الصـورة 11: رسـالة عـودة إلـى الوطـن الصـادرة عـن السـفارة الصينيـة فـي مصـر للطالـب فرحـات تورسـون الـذي تمـت إعادتـه إلـى 
تركسـتان الشـرقية مـن مصـر

أواًل التقـدم بطلـب إلـى االتحـاد للحصـول علـى المسـتندات؛ حيـث 
ال يمكن لشـعب تركسـتان الشـرقية فعل أي شـيء بدون إذن من هذا 
االتحـاد. ونتيجـة لذلـك، فـإن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي 
مصـر علـى درايـة بجميـع أنشـطة شـعب تركسـتان الشـرقية، ويمكنـه 
قانـون  بموجـب  يعمـل  الشـرقية  تركسـتان  شـعب  إذا كان  مـا  معرفـة 

الحكومـة الصينيـة أم ال.

كمـا ذكـر أعـاله، فـإن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي مصـر 
هـو وكالـة تجسـس للحكومـة الصينيـة فـي مصـر. يقـوم اتحـاد الطـالب 
عـن  الشـخصية  المعلومـات  بجمـع  مصـر  فـي  الصينييـن  والعلمـاء 
التركسـتانيين الذيـن يأتـون إلـى مصـر، ويراقـب أنشـطتهم فـي مصـر.

إذا احتاج سكان تركستان الشرقية إلى أي مستندات، فيجب عليهم 



16

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

3. ماذا حدث في 4 يوليو 2017؟

1.3 الوضع السياسي العام في تركستان الشرقية قبل الحادث

الشـيوعي  للحـزب  المركزيـة  للجنـة  الثانيـة  شـينجيانغ  نـدوة  عقـدت 
الصينـي فـي بكيـن فـي الفتـرة مـن 28 إلـى 29 أبريـل 2014، ورّكـز 
المؤتمـر علـى التنميـة االقتصاديـة والخدمـة المدنيـة والصحـة والتعليـم 
والوضع األمني والسياسي في تركستان الشرقية. قام الرئيس الصيني 
شـي جيـن بينـغ بزيـارة إلـى تركسـتان الشـرقية فـي الفتـرة مـن 27 إلـى 
لـإدارات  التعليمـات  بعـض  خاللهـا  أعطـى   ،2014 أبريـل   30
فـي  االجتماعـي  والضمـان  السياسـي  االسـتقرار  لضمـان  المعنيـة 
 )People’s Daily، 2014 ؛Junping، 2014( .المنطقـة
وقـد تـم إطـالق “حركـة مكافحـة اإلرهـاب” فـي تركسـتان الشـرقية 
فـي عـام 2013 و”نـدوة شـينجيانغ الثانيـة للجنـة المركزيـة للحـزب 
 McKirdy،( .الشـيوعي الصينـي” فـي قانـون 2014 “والقانـون
قانـون  بموجـب   )Radio Free Asia، 2014 2015؛ 
2015، عاقبـت الحكومـة الصينيـة 1419 شـخًصا بحلـول نهايـة 
العـام، معظمهـم مـن األويغـور. )هيومـن رايتـس ووتـش، 2017 أ، 

2017ج(.

القيـود  اسـتمرت   ،2016 عـام  فـي  السـابقة،  السـنوات  فـي  كمـا 
الشـرقية.  تركسـتان  فـي  الدينيـة  الشـخصيات  واعتقـاالت  الدينيـة 
األميـن  تشـوانغو،  تشـين  تعييـن  تـم  أن  بعـد  أ(   2017 )مهربـان، 
أغسـطس   29 فـي  الشـرقية  لتركسـتان  عاًمـا  أمينًـا  للتبـت،  العـام 

الشـرقية.  تركسـتان  علـى  للغايـة  صارمـة  سـيطرة  مـارس   ،2016
)Gülchehre، 2017a( منـذ نوفمبـر مـن ذلـك العـام، صـادرت 
بـي سـي  )بـي  الشـرقية.  الحكومـة جـوازات سـفر سـكان تركسـتان 
موظًفـا   835 وسـجن  طـرد  تـم  العـام،  نهايـة  فـي   )2016 نيـوز، 
حكوميًـا مـن محافظـة خوتـان فـي االجتمـاع الموجـز السـنوي لنيابـة 
الرئيسـية  األسـباب  الحكـم.  ذاتيـة  األويغوريـة  شـينجيانغ  منطقـة 
لفصلهـم وسـجنهم هـي “النفـاق” و “االنفصاليـة” و “التقاعـس 
عـن مكافحـة االنفصاليـة”. )Mehriban، 2017b( فـي 31 
ديسـمبر 2016، وحضـر األميـن العـام لتركسـتان الشـرقية )منطقـة 
شينجيانغ األويغورية ذاتية الحكم( تشين تشوانغو وكبار قادة منطقة 
الحكم الذاتي حفل أداء اليمين لمكافحة اإلرهاب في أورومتشي. 
وبعد المراسـم، عرضت قوات الشـرطة المسـلحة الصينية في شـوارع 
أورومتشي أسلحتها الثقيلة. )أومودفار، 2017( شهدت مهرغول 
تورسـون، مـن شـهود العيـان فـي معسـكر اعتقـال تركسـتان الشـرقية، 
في واشنطن )AP( في 26 نوفمبر 2018، أن الحكومة الصينية 
أقامـت معسـكرات اعتقـال عرقيـة فـي تركسـتان الشـرقية منـذ أبريـل 
2017. )دانيلوفـا، 2018( فـي السـنوات األخيـرة، ارتفـع عـدد 
 8 إلـى  المخيمـات  1200 وعـدد سـكان  إلـى  المخيمـات  هـذه 

)2020 يلمـاز،  Bag,؛   2020( مالييـن. 

2.3 تحرك الحكومة الصينية المصرية المشترك ضد طالب تركستان الشرقية في مصر

ومصـر،  الصيـن  بيـن  أمنيـة  اتفاقيـة  توقيـع  تـم  يونيـو2016،  فـي 
المنظمـات  حـول  المعلومـات  وتبـادل  بالتعـاون  البلـدان  وتعهـد 
أكتوبـر  فـي   )Jiaying، 2017( .اإلرهـاب المتطرفـة ومكافحـة 
بـأن  يفيـد  بيانًـا  مصـر  فـي  الصينيـة  القنصليـة  أصـدرت   ،2016
لـن  سـياحية  بتأشـيرة  مصـر  إلـى  يأتـون  الذيـن  الصينييـن  المواطنيـن 
إصـدار  سـيتم  ولكـن  مصـر،  فـي  لهـم  دراسـة  تصريـح  إصـدار  يتـم 
تصريـح دراسـة لحاملـي تأشـيرة دراسـة صـادرة مـن السـفارة المصريـة 
 ،2016 أكتوبـر  فـي  أيًضـا   )2016 )إيركيـن،  بكيـن.  فـي 
أرسـلت الحكومـة الصينيـة وفـًدا إلـى مصـر، دعـا طـالب تركسـتان 

فـي  الصينييـن  الطـالب  اتحـاد  مكتـب  إلـى  مصـر  مـن  الشـرقية 
)بيـداو،  مصـر.  مـن  عودتهـم  بشـأن  لهـم  المشـورة  لتقديـم  القاهـرة 
شـينجيانغ  منطقـة  أرسـلت حكومـة   ،2017 مايـو  فـي   )2016
الشـخصيات  مـن  مجموعـة   )XUAR( الحكـم  ذاتيـة  األويغوريـة 
علـى  الشـرقية  تركسـتان  طـالب  لحـث  مصـر  إلـى  الوطنيـة  الدينيـة 
عـدم االنخـراط فـي أي نشـاط مناهـض للصيـن وعـدم االنتمـاء إلـى 
الجماعـات والمنظمـات المناهضـة وعـدم التحـدث ضـد الحكومـة 
أ(  2017 ديارهـم. )هشـور،  إلـى  العـودة  منهـم  الصينيـة، وطلـب 
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)Gülchehre, 2017d( الصورة 12: فريق العمل القادمة من شنجيانغ

في أبريل، أبلغت الحكومة الصينية طالب تركستان الشرقية في مصر 
أنـه سـيتعين عليهـم العـودة إلـى تركسـتان الشـرقية مـن خـالل عائالتهـم 
كان  والديهـم.  اعتقـال  سـيتم  وإال  مايـو،   20 بحلـول  الوطـن  فـي 
معظـم طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر فـي ذلـك الوقـت يدرسـون 
الدراسـات اإلسـالمية فـي جامعـة األزهـر فـي القاهـرة، وعـاد أكثـر مـن 
مصـر  فـي  بقـي  مـن  يجـرؤ  ولـم  اإلعـالن.  بعـد  ديارهـم  إلـى  نصفهـم 
علـى العـودة، وهـم يعرفـون الظـروف التـي واجههـا أصدقاؤهـم عندمـا 
عـادوا إلـى ديارهـم؛ حيـث خضـع معظـم العائديـن لفحوصـات جمركيـة 
صارمـة وبعـد عودتهـم إلـى ديارهـم، ُسـجن بعضهـم ونُقـل بعضهـم إلـى 

)Gülchehre، 2017c( االعتقـال.  معسـكرات 

شـنت الحكومة الصينية بالمشـاركة مع الحكومة المصرية، مسـاء يوم 
4 يوليـو 2017، عمليـة اعتقـال بحـق طـالب مـن تركسـتان الشـرقية 
الذيـن لـم يعـودوا إلـى أوطانهـم، وبقـوا فـي مصـر رغـم دعـوات الحكومـة 
فـي  تقريبًـا  يعيشـون  الشـرقية  تركسـتان  الصينيـة. وكان جميـع طـالب 
منطقة مدينة نصر بالقاهرة، ونـُّفذت العملية من قبل الشرطة المصرية 

فـي مدينـة نصـر. )الجزيـرة، 2017(
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)Uyguri, 2017( الصورة 13: طالب من األويغور اقتادتهم الشرطة المصرية إلى قسم الشرطة

المنـازل  الشـرقية مـن  المصريـة طالبًـا مـن تركسـتان  الشـرطة  اعتقلـت 
عمليـة  أثنـاء  اعتقـال  أوامـر  أي  إشـهار  دون  والشـوارع  والمطاعـم 
 )Türkistan، 2017( الشـرطة.  مركـز  إلـى  واقتادتهـم  اعتقالهـم، 
ُتظهـر لقطـات علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي طالبـاً مـن تركسـتان 

 Uyghur( .الشـرقية يُنقلـون إلـى مركـز الشـرطة، وجميعهـم مقيّـدون
الشـرطة  فيديـو آخـر أن  فـي مقطـع  from ET، 2017a( يظهـر 
المصريـة تعتقـل حوالـي 70 إلـى 80 طالبًـا مـن تركسـتان الشـرقية مـن 

القاهـرة وحدهـا. )األويغـور مـن ET ،2017 ب(
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الصورة 13: طالب األويغور ينقلون بسيارات الشرطة إلى مركز اعتقال
)Gülchehre, 2017e; Uyghur from E.T, 2017a( 

يالقـون طورسـون، الـذي قُبـض عليـه فـي 4 يوليـو / تمـوز أثنـاء موجـة 
مصـر  إلـى  جـاء  مصـر،  فـي  الشـرقية  تركسـتان  مـن  طـالب  اعتقـال 
للدراسـة عام 2013 ، وتم قبوله في كلية الشـريعة اإلسـالمية بجامعة 
األزهر عام 2014. في مسـاء يوم 4 يوليو / تموز، داهمت الشـرطة 
المصريـة منـزل يالقـون طورسـون، واعتقلتـه واقتادتـه إلـى مخفـر شـرطة 

الرقـم 1 فـي مدينـة نصـر.

بدأ انتشار الخبر حول اعتقال الشرطة المصرية لطالب من تركستان 
بيـن طـالب تركسـتان الشـرقية فـي  الشـرقية علـى مجموعـة واتسـآب 
مصـر. بعـد هـذه األنبـاء توجـه بعـض الطـالب إلـى مطـارات القاهـرة 
المصريـة  الشـرطة  لكـن  مصـر،  لمغـادرة  والغردقـة  واإلسـكندرية 
 19 احتجـزت  وقـد  القاهـرة.  إلـى  وأعادتهـم  المطـار  فـي  احتجزتهـم 
اإلسـكندرية.  العـرب  بـرج  مطـار  فـي  الشـرقية  تركسـتان  مـن  شـخصا 
 17 اعتقـال  البدايـة  فـي  تـم  كمـا   ،)Editör Grubu، 2017(
شـخًصا مـن تركسـتان الشـرقية فـي مطـار الغردقـة. وقُبـض علـى ثالثـة 
آخريـن فيمـا بعـد، مـن بينهـم امرأتـان، وُسـمح لهـم بالسـفر إلـى بلـدان 
أخـرى، كمـا تـم اعتقـال ثـالث عائـالت فـي مينـاء نويبـة المصـري، 
 Elmısrı،( .والسـماح لعائلتين بالمغادرة، وتم احتجاز عائلة أخرى

2020( قالـت زوجـة إليـاس جـان رحمـن مريـم عبـد الغنـي أحـد الذيـن 
تـم ترحيلهـم مـن مصـر إلـى الصيـن، أثنـاء اسـتعدادهم لمغـادرة مصـر 
إلـى تركيـا فـي 4 يوليـو-: سـمعنا عبـر الهاتـف أن الشـرطة المصريـة 
بـدأت فـي اعتقـال طـالب مـن تركسـتان الشـرقية. حيـث كانـت لـدى 
الشرطة قائمة بأسماء الطالب المطلوبين لالعتقال من بينهم زوجها 

وعـدد مـن أصدقائـه المقربيـن.

 بعد هذه األنباء، وبدأنا نخطط السفر إلى تركيا من الغردقة، وليس 
مـن مطـار القاهـرة. فـي 7 يوليـو/ تمـوز، ألقـت الشـرطة القبـض علـى 
إليـاس جـان وشـقيقه شـيرعلي شـيرزات فـي مطـار الغردقـة، وجلبوهـم  
إلـى القاهـرة بعـد أسـبوع مـن االحتجـاز فـي مطـار الغردقـة. علمـت 
مريم نسـاء أن زوجها قد اعتقل وهو في سـجن بالقاهرة، وذلك عبر 
االتصال الذي أجراه زوجها من هاتف أحد أفراد شـرطة السـجن.10 

مختـار روزي، أحـد المرحليـن إلـى الصيـن، تـم القبـض عليـه مـن فـوق 
متن سفينة في ميناء مدينة النويبة المصرية متجهة إلى مدينة العقبة، 

في األردن.11

10. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق 2، المقابلة 2.

11. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق 2، المقابلة 1.
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)Uyghur from E.T, 2017c( الصورة 15: منازل األويغور التي داهمتها شرطة المصرية

 الصورة 16: قسم شرطة أول مدينة نصر 
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3.3. معلومات عن عدد األشخاص الذين تم اعتقالهم بعد الحادث

 ال يُعـرف عـدد طـالب تركسـتان الشـرقية الذيـن قُبـض عليهـم مـن 
مـدن  فـي  اعتقالهـم  بسـبب  مصـر.  فـي  الشـرقية  تركسـتان  طـالب 
ومناطـق مختلفـة، وتـم نقـل جميـع طـالب تركسـتان الشـرقية الذيـن 
القاهـرة  إلـى  القاهـرة  غيـر  أخـرى  ومناطـق  مـدن  فـي  عليهـم  قُبـض 
إلـى  المحتجزيـن  الشـرقية  تركسـتان  طـالب  إحضـار  بعـد  الحًقـا. 
سـجن طـرة فـي القاهـرة يومـي 15 و 16 يوليـو / تمـوز 2017، 
احتجزتهـم الشـرطة مـن مناطـق مختلفـة مـن القاهـرة، ولـم يتـم إدالء 
قبـل  مـن  الشـرقية  تركسـتان  طـالب  اعتقـاالت  حـول  تصريـح  أي 
الحكومـة المصريـة أو الحكومـة الصينيـة. ويعـّد مـن الصعـب تحديد 
Gri- )عـدد طـالب تركسـتان الشـرقية المعتقليـن لهـذه األسـباب. 

ra، 2017؛ VOA، 2017a( وذكـر تقريـر أصدرتـه هيومـن 
رايتـس ووتـش فـي 8 يوليـو / تمـوز 2017 أن الحكومـة المصريـة 
توقيـف.  مذكـرة  دون  الشـرقية  تركسـتان  مـن  طالبًـا   62 اعتقلـت 
)هيومـن رايتـس ووتـش، 2017 د( فـي اليـوم نفسـه، قـال محمـد 
 43 اعتقـال  تـم  إنـه  الطيـب،  أحمـد  األزهـر  مهنـا، مسـاعد شـيخ 
طالبـا مـن تركسـتان الشـرقية، ثالثـة منهـم مـن طـالب جامعـة األزهـر. 
)مجاهد، 2017( في رسالة بتاريخ 3 أغسطس 2017، أدانت 
الواليـات  فـي   )USCIRF( الدينيـة  للحريـة  الدوليـة  اللجنـة 
المتحدة تسـليم مصر لطالب تركسـتان الشـرقية إلى الصين، مشـيرة 
إلـى حقيقـة أن حوالـي 200 طالـب مـن تركسـتان الشـرقية اعتقلتهـم 

مصـر، بمـا فـي ذلـك تونجـان وسـاالر. 

كما طالبت اللجنة الحكومة المصرية بعدم إعادة طالب تركستان 
 Radio Free( الصيـن.  إلـى  مصـر  فـي  بقـوا  الذيـن  الشـرقية 
 VOA، USCIRF، 2017b؛  Asia، 2017a؛ 
نشـرته  فـي مصـر”  األويغـور  بعنـوان “أزمـة  تقريـر  فـي   )2017b
الجمعيـة المصريـة لحريـة الفكـر والـرأي فـي 1 أكتوبـر 2017، تـم 
اعتقال عدد من طالب تركسـتان الشـرقية يتراوح بين 90 و120. 
)مصطفـى وناسـي، 2018( وإن عمليـة االعتقـال التـي اسـتهدفت 

طالبـا مـن تركسـتان الشـرقية، تّمـت حسـب قائمـة قدمتهـا الحكومـة 
يالقـون  قـال   )Mepa News، 2017( .إلـى مصـر الصينيـة 
تورسـون، الـذي تـم اعتقالـه فـي الحـادث، إن جميـع الطـالب الذيـن 
احتجزتهـم الشـرطة المصريـة قـد تـم تجميعهـم الحًقـا فـي سـجن طـرة 
بالقاهـرة، مـع إجمالـي 95 طالبًـا فـي السـجن. وقـال طالـب يدعـى 
شـمس الديـن أحمـد )اسـم مسـتعار( إن الطـالب المعتقليـن بلغـوا 
95 شـخًصا، مقسـمين إلـى مجموعتيـن مـن 45 و50 فـي سـجن 
طرة، وأن ثالثة ضباط شـرطة صينيين اسـتجوبوهم في السـجن بعد 

11 يوًمـا مـن اعتقالهـم.12

وعندمـا ألقـت الشـرطة المصريـة القبـض علـى الطالـب عبـد الملـك 
عبـد العزيـز )اسـم مسـتعار(، قالـت لـه الشـرطة المصريـة، “وصفتـك 
الحكومـة الصينيـة باإلرهابـي”، وإننـا اعتقلنـاك بسـبب ذلـك، مـع 
أنه لم يفعل شـيًئا سـوى الدراسـة في األزهر. وفيما بعد، تم تقسـيم 
الطـالب فـي سـجن طـرة إلـى ثـالث مجموعـات: األحمـر واألخضر 
 The Straits Times، ؛Shengfei، 2019( .واألصفر

.)Ullah، 2019 2019؛

من الواضح أن الطالب الذين تم ترحيلهم إلى الصين لم يعودوا إليها 
بمحض إرادتهم. وفًقا للشهادة التي أدلى بها محمد تورسون عمر 
إلـى ETHR، وهـو قـد تمكـن مـن السـفر إلـى الخـارج، ومقيـم 
حالًيا في تركيا، ومكث في إحدى سـجون بتركسـتان الشـرقية لفترة 
مـن الوقـت مـع مختـار روزي وصديـق محمـود وأْوَزل محمـد جـان 
األشـخاص  هـؤالء  ُأجبـر  فـي مصـر وخوتـان؛ “قـد  اعتقلـوا  الذيـن 
على تناول األدوية الكيمياوية بحجة الوقاية من األمراض المعدية، 
وفقـدوا وعيهـم بسـبب تأثيـر المخـدرات الكيمياويـة، وبهـذه الطريقـة 
اإلغمـاء  مـن  فاقـوا  الصينيـة، وعندمـا  السـلطات  إلـى  تسـليمهم  تـم 

وجـدوا أنفسـهم فـي سـجن مديـة خوتـان”.13

12. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق3، المقابلة1.
13. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق 6.
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الصورة 17: مطار القاهرة الدولي

الصورة 18: مطار برج العرب الدولي ـ اإلسكندرية
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الصورة 19: ميناء الغردقة الجوي

 )N 31°16’54.1”E”07.5’29°57(  الصورة 20: موقع سجن الطرة بالقاهرة
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4. ماذا حدث بعد الحادث؟

1.4 ردة فعل المجتمع الدولي بعد الحادث

رئيسـة  ويتسـن،  ليـا  أعلنـت سـارة   ،2017 تمـوز   / يوليـو   5 فـي 
حسـابها  علـى  ووتـش،  رايتـس  هيومـن  فـي  األوسـط  الشـرق  قسـم 
أطلقـت عمليـة العتقـال طـالب  المصريـة  الشـرطة  أن  تويتـر  علـى 
تركسـتان الشـرقية فـي القاهـرة. فـي 6 يوليـو / تمـوز، ردت السـفارة 
الصينيـة بالقاهـرة علـى أسـئلة بعـض وسـائل اإلعـالم الدوليـة حـول 
اعتقـال الشـرطة المصريـة لمواطنيـن صينييـن، وقالـت: إن مجموعـة 
من األشـخاص تم إرسـالهم من السـفارة إلى قسـم الشـرطة للتحقيق 
في الموقف. )سفارة الصينية في مصر، 2017e( وفي 6 يوليو، 

منطقـة  وحكومـة  الصينيـة  الوطنيـة  للجمعيـة  الدعايـة  مكتـب  عقـد 
مصـر  فـي  الصينيـة  والسـفارة  الحكـم  ذاتيـة  األويغوريـة  شـينجيانغ 
معرضـا مشـترًكا فـي القاهـرة، مصـر، بعنـوان “فهـم الصيـن - الثقافـة 
الغربيـة للصيـن مصـر – فـرع شـينجيانغ “«. حضـر المعـرض كـوي 
يينـغ، نائـب مديـر إدارة الدعايـة بالحـزب الشـيوعي الصينـي، ونائـب 
تونيـاز،  وإركيـن  الصينـي،  الوطنـي  للمؤتمـر  الدعايـة  مكتـب  مديـر 
)سـفارة  الحكـم.  ذاتيـة  أويغـور  شـينجيانغ  منطقـة  رئيـس  نوائـب 

الصينيـة فـي مصـر، 2017 أ؛ ييفـو، 2017(

الصورة 21: تغريدة السيدة Sarah Leah Whitson في صفحتها بمنصة التويتر، وهي ممثلة الشرق األوسط 
.)HRW( لمنظمة حقوق اإلنسان



25

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

الصورة 22: القاهرة تستضيف المعرض الثقافي “فهم الصين - جولة الثقافة في المنطقة الغربية الصينية ــ شينجيانغ”
سفارة الصينية في مصر

في 6 يوليو 2017، التقى نائب رئيس منطقة شينجيانغ األويغورية ذاتية الحكم، إركين تونياز، مع عباس شومان، نائب رئيس جامعة 
األزهـر، وأخبـر عبـاس أن المنطقـة المتمتعـة بالحكـم الذاتـي والصيـن لديهمـا سياسـة دينيـة، وأن الجميـع فـي تركسـتان الشـرقية يتمتعـون 

)2017f ،بحريـة دينيـة كاملـة. )سـفارة الصينيـة فـي مصـر

الصـورة 23: التقـى نائـب رئيـس منطقـة شـينجيانغ األويغوريـة المتمتعـة بالحكـم الذاتـي، إركيـن تونيـاز، مـع عبـاس شـومان، نائـب رئيـس 
جامعـة األزهـر.

)2017f ،سفارة الصينية في مصر(
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ووتـش  رايتـس  هيومـن  طالبـت   ،2017 تمـوز   / يوليـو   7 فـي 
الحكومـة المصريـة بعـدم تسـليم طـالب تركسـتان الشـرقية المعتقليـن 
إلـى الصيـن. )هيومـن رايتـس ووتـش، 2017 ب( فـي اليـوم نفسـه، 
دعـت منظمـة العفـو الدوليـة المجتمـع الدولـي إلـى منـع الحكومـة 
المصرية من ترحيل طالب تركسـتان الشـرقية إلى الصين، وجاء في 
االلتمـاس أنـه إذا تـم تسـليم طـالب تركسـتان الشـرقية إلـى الصيـن، 
معاقبتهـم  وسـتتم  الصيـن  فـي  واإلسـاءة  للتمييـز  يتعرضـون  فسـوف 
بشـدة، لذلـك دعـت منظمـة العفـو الدوليـة المجتمـع الدولـي إلـى 
إرسـال رسـائل إلـى دبلوماسـييها فـي مصـر لتوجيـه رسـالة إلـى وزارة 
المعتقليـن  الطـالب  ترحيـل  بعـدم  فيهـا  تطالـب  المصريـة  الداخليـة 
)Uluslararası Af Örgütü، 2017( .لديها إلى الصين

 
مديـر  نائـب   ،Cui Yiying التقـى   ،2017 يوليـو   8 فـي 

مكتـب الدعايـة فـي الجمعيـة الوطنيـة الصينيـة ونائـب مديـر قسـم 
الدعايـة فـي الحـزب الشـيوعي الصينـي )CCPPD(، مـع ضيـاء 
رشـوان، رئيـس وكالـة المخابـرات المصريـة )SIS( وناقشـا قضايـا 
مثـل التعـاون االسـتخباراتي، ومكافحـة اإلرهـاب المشـتركة، واألمـن 

)2017g ،سـفارة الصينيـة فـي مصـر Qin( .القومـي

 أيًضا في 8 يوليو2017، نظمت السفارة الصينية في مصر ندوًة 
حول “فهم الصين 2017” لطلبٍة من تركسـتان الشـرقية األويغور 
منطقـة  رئيـِس  نائـب  وحضرهـا  مصـر،  فـي  يدرسـون  والصينييـن 
للطـالب  وقـدم  تونيـاز.  إركيـن  الحكـم  ذاتيـة  األويغوريـة  شـينجيانغ 
العمـل  وسياسـات  العمـل  وظـروف  العمـل  فـرص  حـول  معلومـات 
المتميزة في تركستان الشرقية. )سفارة الصينية في مصر، 2017(

الصـورة 24: نظمـت السـفارة الصينيـة فـي مصـر نـدوة بعنـوان “فهـم الصيـن 2017” لطـاب تركسـتان الشـرقية األويغـور والصينييـن الذيـن يدرسـون 
فـي مصـر )سـفارة الصينيـة فـي مصـر، 2017(.
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السـامية  للمفوضيـة  الرسـمي  الموقـع  أعلـن   2017 تمـوز   10 فـي 
يـزال  ال  أنـه   ،)UNHCR( الالجئيـن لشـؤون  المتحـدة  لألمـم 
اعتقـال طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر مسـتمرًا ، وفـي 6 يوليـو 
إلـى  2017 ، تمـت إعـادة 12 طالبًـا مـن تركسـتان الشـرقية قسـراً 

الصيـن.

حاليـا  ويحتجـزون  مطـارات  عـدة  فـي  طالبـا   22 اعتقـال  تـم  كمـا 
القاهـرة، و20  مطـار  فـي  طالبـا   80 واعتقـل  اسـتعدادا إلعادتهـم، 
طالبـا فـي مطـاري اإلسـكندرية والغردقـة. )المفوضيـة السـامية لألمـم 

أ(   2017  ، يوسـف  2017؛  الالجئيـن،  لشـؤون  المتحـدة 
طـالب  ضـد  اعتقـال  حركـة  مًعـا  والصيـن  مصـر  تمـارس  وقـت  فـي 
تركسـتان الشـرقية فـي مصـر، أرسـلت الحكومـة الصينيـة فرقـة ثقافيـة 

مصـر. إلـى 

ثقافيـا  معرضـا  نظمـت  مصـر،  اإلسـكندرية،  فـي  يوليـو   12 فـي   
بعنـوان” فهـم الصيـن - الثقافـة الغربيـة الصينيـة سـياحة مصـر - قسـم 

2017 ب(. مصـر،  فـي  الصينيـة  )سـفارة  شـينجيانغ. 

فـي 12 يوليـو، أجابـت السـفارة الصينيـة فـي مصـر علـى أسـئلة وكالـة 
المصريـة لمواطنيـن صينييـن.  اعتقـال الحكومـة  أنبـاء شـينخوا حـول 
ورّدا علـى أسـئلة، قـال السـفير، إن الشـرطة المصريـة اعتقلـت عـدة 
مواطنيـن صينييـن، وأن اعتقـال األجانـب أمـر شـائع فـي مصـر، وأنـه 
يتم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية للتحقق مما إذا كان األجانب 

الذيـن يعيشـون فـي مصـر لديهـم إقامـة.

مراعـاة  الخـارج  فـي  يعيشـون  الذيـن  الصينييـن  المواطنيـن  علـى  وأن 
القوانيـن والنظـم المتبعـة فـي البلـد الـذي يعيشـون علـى أرضـه )سـفارة 

 )2017d فـي مصـر،  الصينيـة 

فـي 16 أغسـطس / آب 2017، أجـرى السـفير الصينـي بالقاهـرة 
سـونغ ييجـو محادثـات مـع رئيـس المخابـرات المصريـة ضيـاء رشـوان 
ومكافحـة  الدولـي  اإلعالمـي  التعـاون  مجـال  فـي  التعـاون  حـول 

2017 ج( فـي مصـر،  الصينيـة  اإلرهـاب. )سـفارة 

الصورة 25: التقى السفير الصيني بالقاهرة سونج يي قوه مع ضياء رشوان رئيس جهاز المخابرات المصرية.
)سفارة الصينية في مصر، 2017 ج(
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 4 ـ 2 عواقب المرحلين إلى الصين

حتـى اآلن، لـم تعلّـق الحكومـة المصريـة علـى عـدد طـالب تركسـتان 
الشـرقية الذيـن تـم ترحيلهـم إلـى الصيـن، كمـا لـم تصـدر الحكومـة 
الصينيـة بيانًـا بشـأن هـذه المسـألة، بصفتنـا منظمـة مرصـد تركسـتان 
الشـرقية لحقـوق اإلنسـان )ETHR(، سـعينا إلـى تحديـد عـدد 
المرحليـن إلـى الصيـن، وتـم التأكيـد علـى ترحيـل 24 شـخًصا إلـى 
الصين. ولتأكيد خبر تسـليمهم إلى الصين، تم التواصل مع أقارب 
خـالل  مـن  وذلـك  الصيـن،  إلـى  ترحيلهـم  فـي  المشـتبه  وأصدقـاء 
اللقـاءات فـي تركيـا ودول أخـرى، وقمنـا بجمـع تقاريـر منشـورة عـن 

الواقعـة فـي وسـائل اإلعـالم الدوليـة المرموقـة.

وفقـا لصحيفـة نيويـورك تايمـز فـي 6 يوليـو / تمـوز 2017، قامـت 
الحكومـة المصريـة بترحيـل 12 طالبـا مـن تركسـتان الشـرقية قسـرا 
قـال  قوانغتشـو.  إلـى  إلـى طائـرة صينيـة متجهـة  القاهـرة  مـن مطـار 
الشـرقية  تركسـتان  مـن  آخريـن  طالبـا   22 إن  بالمطـار:  مسـؤول 
 Human( .مازالـوا ُيحتجـزون فـي المطـار لترحيلهـم إلـى الصيـن
 Mingjuan، ؛Rights Watch، 2017c، 2017b
2017؛ Youssef، 2017a، 2017b( فـي 3 أغسـطس 
/ آب 2017، اتهمـت اللجنـة األمريكيـة الدوليـة للحريـة الدينيـة 
مـن  طالبًـا   12 بترحيـل  المصريـة  الحكومـة   )USCIRF(
فـي   )USCIRF، 2017a( الصيـن.  إلـى  الشـرقية  تركسـتان 
11 سـبتمبر / أيلـول 2017، أطلقـت الحكومـة المصريـة سـراح 
12 شـخًصا مـن تركسـتان الشـرقية، اعتقلـوا فـي الدفعـة األولـى فـي 
 16 اقتيـاد  تـم  رجـال،   12 عـن  اإلفـراج  بعـد  تمـوز.   / يوليـو   4
طالبـا مـن تركسـتان الشـرقية مـن سـجن طـرة فـي 1 سـبتمبر / أيلـول 
باألصفـاد  مقيـدة  وأيديهـم  علـى رؤوسـهم  أكيـاس سـوداء  واضعيـن 
مـن الخلـف، وفقـا لروايـات شـهود عيـان. )إيركيـن، 2017( فـي 
الجلسـة 36 لمجلـس حقـوق اإلنسـان التابـع لألمـم المتحـدة فـي 
 )DUK( 19 سـبتمبر 2017، أعلـن المؤتمـر العالمـي لإيغـور
أن 22 طالبًـا مـن تركسـتان الشـرقية مـن مصـر قـد تـم ترحيلهـم إلـى 
الصين. )منظمة العفو الدولية، 2017؛ إراده ، 2017( في 26 
سـبتمبر / أيلـول 2017 ، أفـادت إذاعـة آسـيا الحـرة أنـه باإلضافـة 
فرحـات   ، الشـرقية  تركسـتان  مـن  اثنـان  ، كان  مختـار روزي  إلـى 
 Gulchehre،( .وشـهرات، مـن بيـن المفقوديـن مـن المعتقليـن
أبريـل   2 فـي  الحـرة  آسـيا  إذاعـة  لمراسـل  تقريـر  أكـد   )2017b
2018، باالتصـال بمركـز شـرطة مقاطعـة مارالبشـي، مسـقط رأس 
مختار روزي، أن مختار روزي قد تم ترحيله من مصر إلى الصين. 
)جولشير، 2018 أ( أفادت إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي في 

9 أبريـل 2018، أن المحامـي المصـري عـزت غانـم قـد أكـد أن 
عبد الغفور أحد، إلياسـجان رحمن، شـيرالي، شـرزات، نور محمد 
أوبـل، عبـد الرقيـب عزيـز، عـادل هاشـم، أكبـر عثمـان شـهيد اللـه 
جـالل الديـن، عبـد الولـي حسـن وعثمـان عبـد الحكيـم ومحمـود 
حاجي اعتقلوا جميعا من قبل الحكومة المصرية وأنهم ُسـلِّموا إلى 

)Gülchehre، 2018b( الصيـن. 

 اتصـل رجـل بأحـد أقاربـه فـي الخـارج، وقـال: إنـه أطلـق سـراحه مـن 
سجن في تركستان الشرقية، وأبلغه عن حالة العائدين من مصر إلى 
الصيـن، وقـال: إنهـم أرسـلوا إلـى السـجون أو معسـكرات االعتقـال 
 )Türkistan TV، 2020( الصيـن.  إلـى  عودتهـم  بعـد 
اإلنسـان  لحقـوق  الشـرقية  تركسـتان  مرصـد  جمعيـة  حصلـت  قـد 
)ETHR( علـى أن بعـض األشـخاص الذيـن تـم ترحيلهـم مـن 
مصر إلى الصين ال يزالون محتجزين في السـجون، عبر مقابلة مع 
محمـد تورسـون عمـر، الـذي مكـث فـي الغرفـة نفسـها مـع مختـار 

روزي لفتـرة فـي السـجون.13

مختـار  بينهـم  مـن  أشـخاص،  أربعـة  زوجـات  مـع  مقابـالت  وبعـد 
روزي، إلياسـجان رحمـن، محمـد جـان أحمـد ومحمـد عبـد اللـه 
عطـاء اللـه، الذيـن تـم ترحيلهـم إلـى الصيـن. تلقينـا معلومـات حـول 
وضعهـم بعـد عودتهـم إلـى الصيـن؛ حيـث اعتقلـت الشـرطة مختـار 
روزي بعـد إعادتـه إلـى الصيـن. تـم نقلـه أواًل إلـى خوتـان والسـجن 
رأسـه  مسـقط  فـي  آخـر  سـجن  إلـى  ذلـك  بعـد  وأعـادوه  هنـاك، 
مارالبيشـي، حتـى اآلن ال يعـرف مصيـره، هـل هـو فـي السـجن أو 
فـي معسـكر اإلعتقـال، وتـم إرسـال إلياسـجان رحمـن إلـى معسـكر 
محمـد  إرسـال  وتـم  الصيـن،  إلـى  عودتـه  بعـد  فـي كاشـغر  اعتقـال 
جـان أحمـد أيًضـا إلـى معسـكر اعتقـال فـي كاشـغر بعـد عودتـه إلـى 
الصيـن. لكـن محمـد عبـد اللـه عطـاء اللـه ُحكـم عليـه بالسـجن 15 

عامـا بعـد ترحيلـه إلـى الصيـن.14

كان مصيـر الطـالب الذيـن عـادوا مـن مصـر إلـى تركسـتان الشـرقية 
فـي  الشـرقية  تركسـتان  اعتقـال طـالب  قبـل  الصيـن،  تهديـد  تحـت 
طـالب  الصينيـة  الحكومـة  أجبـرت  حيـث  أيًضـا،  مأسـاويًا  مصـر 
تركسـتان الشـرقية فـي مصـر علـى العـودة مـن خـالل تهديـد ُأسـرهم. 
الخـارج.  فـي  أطفالهـم  تعليـم  بتهمـة  والديهـم  سـجن  يتـم  حيـث 
كمـا يتـم إرسـال الطـالب العائديـن إلـى السـجون، أو معسـكرات 
 Türkistan TV،( الخـارج.  فـي  الدراسـة  بتهمـة  االعتقـال 

14. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق6.

15. ينظر لمزيد من التفاصيل إلى الملحق2.
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2020( عـاد الطالبـان، عبـد السـالم محمـد مـن كـورال، تركسـتان 
الشـرقية، وياسـينجان مـن قريـة آوات فـي كـورال إلـى ديارهـم بأمـر مـن 
الحكومـة الصينيـة. عنـد عودتهـم، تـم سـجنهم وماتـوا فـي السـجن. 
)Hushur، 2017c( تقريـر آخـر نشـرته إذاعـة آسـيا الحـرة فـي 
10 أكتوبـر 2018، عـن وفـاة إلهـام قـاري محمـد جـان البالـغ مـن 
العمـر 28 عاًمـا، والـذي جـاء إلـى مصـر مـن قريـة بوغـون فـي مدينـة 
آرتيـش، تركسـتان الشـرقية ، فـي معسـكر االعتقـال بعـد عودتـه إلـى 
الـذي اتصـل  الحـرة  الشـرقية، ووفًقـا لمراسـل إذاعـة آسـيا  تركسـتان 
بقسـم شـرطة أرتـش أزاك بـازار ، أفـاد الشـرطي  أن إلهـام قـاري تـرك 
المدرسـة التـي كان يـدرس فيهـا بعـد أن اعتقلـت الحكومـة الصينيـة 
والديـه، وعـاد إلـى وطنـه مـن مصـر فـي عـام 2016. وعنـد عودتـه 
إلى تركستان الشرقية، تم إرسال إلهام قاري إلى معسكر االعتقال، 
وفـي نهايـة عـام 2017 سـلمت الحكومـة الصينيـة جثـة إلهـام قـاري 

لعائلتـه. )Hushur، 2018( أمـا حبيـب اللـه توختـي، الحاصـل 
علـى الدكتـوراة عـام 2015 مـن جامعـة األزهـر فـي مصـر، فقـد عـاد 
إلـى تركسـتان الشـرقية فـي عـام 2016 بدعـوة مـن معهـد شـينجيانغ 
الشـرطة  واعتقلتـه  فيـه،  التدريـس  هيئـة  إلـى  لالنضمـام  اإلسـالمي 
الصينيـة فـي أوائـل عـام 2017 وحكـم عليـه بالسـجن 10 سـنوات 
 Hushur، ؛Delie، 2017( .بتهمـة تهديـد األمـن القومـي

أيًضـا.  )2017b

كمـا ألقـت الشـرطة الصينيـة القبـض علـى األختيـن، سـمية وصبحـي 
نـور، مـن مقاطعـة خوتـان، وهمـا فـي طريـق عودتهمـا مـن مصـر إلـى 
تركسـتان الشـرقية، بعـد 7 أو 8 أيـام ُحكـم علـى األخـت الكبيـرة 
بسـجن 3 سـنوات وتم إرسـال أختها الصغيرة إلى معسـكر اعتقال. 

)راديـو آسـيا الحـرة، 2017 ب(

)Huşur, 2017b( الصورة 26: الدكتور حبيب الله توختي
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أجبـرت  فقـد   ،2016 عـام  فـي  تلقيناهـا،  التـي  للمعلومـات  وفًقـا 
فـي  يدرسـون  الذيـن  الشـرقية  تركسـتان  طـالب  الصينيـة  الحكومـة 
تهديدهـم.  خـالل  مـن  الشـرقية  تركسـتان  إلـى  العـودة  علـى  مصـر 
ونتيجـة لذلـك، ُأجبـر مـا يقـرب مـن 5000 طالـب مـن تركسـتان 

الشـرقية.  تركسـتان  إلـى  العـودة  فـي مصـر علـى  الشـرقية 

الطـالب  هـؤالء  بـأن  تفيـد  التـي  المعلومـات  مـن  القليـل  وهنـاك 
موجـودون فـي السـجون أو معسـكرات االعتقـال عندمـا عـادوا إلـى 
تركسـتان الشـرقية، وقـد ُحكـم علـى سـتة عائديـن، بمـن فيهـم عبـد 

الغفـار وباقـي حاجـي خليـل ومحمـد جـان عبـد الشـكور وعـادل 
جـان إركيـن وعبـد السـالم ولـي وعلـي جـان، بالسـجن مـن سـبع إلـى 
12 سنة. من بين هؤالء، باقي حاجي خليل البالغ من العمر 26 
عاًمـا مـن مدينـة أرتـش وكان طالبًـا فـي جامعـة األزهـر. ُحكـم عليـه 
بالسـجن تسـع سـنوات فـي عـام 2016 بعـد عودتـه إلـى تركسـتان 
باقـي  وجـود  علـى  التأكيـد  تـم  فقـد  ذلـك،  إلـى  وإضافـة  الشـرقية. 
حاجـي خليـل فـي سـجن كارابوغـرا فـي مقاطعـة كونـاس فـي غولجـا. 

)2021 )هشـور، 

الصـورة 27: صـورة جماعيـة لطـاب تركسـتان الشـرقية الذيـن تـم اعتقالهـم بعـد عودتهـم مـن مصـر إلـى تركسـتان الشـرقية، 2016 ، القاهـرة 
.)Huşur, 2021(
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طلبـت الحكومـة الصينيـة مـن أالنـور عسـقر وزوجهـا حسـن جـان 
فـي  العـودة  آرتـش،  واليـة  فـي  أكتـو  مـن  وكالهمـا  الصمـد،  عبـد 
أواخـر عـام  2016 إلـى تركسـتان الشـرقية ،. وقالـت زميلـة أالنـور 
عاًمـا   12 لمـدة  بالسـجن  عليهـا  ُحكـم  أالنـور  إن  الدراسـة:  فـي 

بعـد عودتهـا إلـى تركسـتان الشـرقية وعلـى زوجهـا بالسـجن ثمانـي 
سـنوات. كانـت جريمـة آالنـور هـي الدراسـة فـي الخـارج وتغطيـة 

الـرأس.

الصورة 28: أالنور عسقر )يمين( محكوم عليها بالسجن 12 عاًما من قبل الحكومة الصينية



32

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

قـد ُهـّدد باختـي أركيـن، مـن أصـل قازاقـي، مـن محافظـة كوكتوقـاي التابعـة 
لواليـة آلتـاي بتركسـتان الشـرقية، مـن قبـل الحكومـة الصينيـة للعـودة إلـى 
البـالد أثنـاء دراسـته فـي مدرسـة ثانويـة تابعـة لجامعـة األزهـر. تـم القبـض 
علـى باختـي أركيـن فـي مطـار أورومتشـي فـي طريـق عودتـه إلـى تركسـتان 

الشرقية في يوليو 2017، وتم اعتقاله بتهمة تهديد األمن العام واالنتماء 
إلـى منظمـات غيـر مشـروعة والدراسـة فـي الخـارج. فـي الوقـت نفسـه، تـم 

اعتقـال والـده وزوجتـه وشـقيقته لسـفرهم إلـى الخـارج.

خطاب مرجعي من جمعية الطالب واألكاديميين الصينيين في مصر

الصورة 29: المعلومات الشخصية لباختي أركين

جواز السفر

بطاقة الطالب

صورته
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وتمكن ما يقرب من 60 شخًصا من الهروب من موجة االعتقال 
فـي مصـر ووصلـوا إلـى تركيـا سـالمين، علـى الرغـم مـن أنهـم هربـوا، 
إال أنهـم قلقـون بشـأن القبـض عليهـم فـي البلـد الـذي يعيشـون فيـه 
اآلن وترحيلهـم إلـى الصيـن. )يوسـف، 2017 ب( قـال محمـود 
محمد، الذي فّر من مصر مع أطفاله الثالثة إلى تركيا، في مقابلة 

السـجون  فـي  عديـدة  لسـنوات  االعتقـال  إن   ، سـي  بـي  بـي  مـع 
المصريـة أفضـل ألـف مـرة مـن تسـليمه إلـى الصيـن، ألن المعتقليـن 
يعاملـون معاملـة إنسـانية فـي السـجون المصريـة، وأن بإمكانهـم أداء 
الصلـوات، وقـال: إنهـم سـيعاملون معاملـة الحيوانـات أو أسـوأ فـي 

حـال تسـليمهم إلـى الصيـن. )بـي بـي سـي نيـوز، 2017(

التقييم القانوني:

من المبادئ األساسـية للقانون الدولي فيما يتعلق باألجانب حظر 
اإلعـادة القسـرية. ينـص قانـون حظـر اإلعـادة القسـرية، - وبعبـارة 
 - )non-refoulement( أخرى مبدأ عدم اإلعادة القسرية
علـى أنـه ال يجـوز للـدول ترحيـل األجانـب فـي بلدانهـا إلـى بلـدان 
تتعـرض فيهـا حياتهـم أو حرياتهـم للتهديـد. وعلـى الرغـم مـن وجـود 
المقبـول  المبـدأ  فـإن   ،)Coleman، 2003( معارضـة  آراء 
 Lauterpacht & Bethlehem( عرفـي عموًمـا كقانـون 
2003 ،(، تـم تناولـه بشـكل أساسـي16  فـي اتفاقيـة جنيـف لعـام 
 MHSDCS(( لالجئيـن  القانونـي  بالوضـع  المتعلقـة   1951
مـن  فـي كل  طرفًـا  مصـر  وأصبحـت   .))Tokuzlu، 2008
 1967 عـام  فـي  الموقـع  اإلضافـي  والبروتوكـول  االتفاقيـة  هـذه 
المتحـدة،  األمـم  معاهـدات  )مجموعـة   1981 مايـو   22 فـي 
 United Nations Treaty Collection,( )1951
بالتزاماتهـا  الوفـاء  مصـر  علـى  يجـب  السـبب،  لهـذا  1951(؛ 

االتفاقيـات.  هـذا  بموجـب 

بعنـوان  االتفاقيـة،  مـن  الخامـس  القسـم  مـن   33 المـادة  تنـص 
متعاقـدة  دولـة  ألي  يجـوز  “ال  أنـه  علـى  اإلداريـة”  “اإلجـراءات 
ترحيـل أو إعـادة الجـئ بـأي طريقـة كانـت إلـى حـدود البلـدان التـي 
تتعـرض فيهـا حياتـه أو حريتـه للتهديـد، بسـبب عرقـه أو الديـن أو 
رأي سياسـي.  أو  معينـة  اجتماعيـة  فئـة  إلـى  االنتمـاء  أو  الجنسـية 
وبنـاء علـى ذلـك، ال يجـوز ترحيـل أي أجنبـي إلـى بلـد قـد يتعـرض 
االتفاقيـة  بموجـب  الحيـاة  فـي  حقـه  مـن  ُيحـرم  أو  للتعذيـب  فيـه 

 .)Övünç Öztürk, 2015; Özkan, 2013(

تركسـتان  مرصـد  تأكيـده كجمعيـة  يمكننـا  مـا  وبقـدر  ذلـك،  ومـع 

الشـرقية لحقـوق اإلنسـان )ETHR(، اكتشـفنا فـي األحـداث 
مـن   24 ترحيـل  حـادث   2017 يوليو/تمـوز   4 فـي  وقـع  التـي 
التعليـم  تلقـي  هـو  الوحيـد  هدفهـم  الذيـن كان  األويغـور،  طـالب 
والدراسـة، إلـى الصيـن مـن قبـل السـلطات المصريـة دون أي مبـرر. 
وكنتيجـة للمقابـالت مـع أسـر المرحليـن أو أصدقائهـم؛ وفًقـا للمـادة 
33 المذكـورة أعـاله مـن MHSDCS ظهـر أن بعضهـم نُقـل 
إلـى معسـكرات االعتقـال، وُحكـم علـى بعضهـم بالسـجن سـنوات، 
وتُوفـي بعضهـم بشـكل غامـض، إذ ُسـلبت حياتهـم أو حريتهـم بعـد 

أن تـم ترحيلهـم إلـى الصيـن. 

وتجدر اإلشـارة إلى أن حظر اإلعادة القسـرية الذي تمت مناقشـته 
فـي MHSDCS يمكـن اعتبـاره قابـاًل للتطبيـق علـى الالجئيـن 
فقـط. ولكنـه لـم يعـد قانـون منـع اإلعـادة القسـرية حكًمـا تعاقديًـا 
فحسـب، بـل وأصبـح قانونًـا عرفيًـا )Taneri, 2012(. ولهـذا، 
فقـط  ينطبـق  ال  القسـرية  اإلعـادة  حظـر  قانـون  أن  المقبـول  مـن 
علـى الالجئيـن، بـل ينطبـق أيًضـا علـى كل مـن سـُيحرم مـن حقـه 
 Bayata Canyaş, 2015;(ُيحـرم مـن حريتـه أو  الحيـاة  فـي 
تـم  الذيـن  األويغـور  أن  مـن  الرغـم  علـى   ..)Korkut, 2008
 ،)MHSDCS( ترحيلهـم لـم يكونـوا الجئيـن، بموجـب قانـون
القسـرية،  اإلعـادة  عـدم  مبـدأ  بموجـب  ترحيلهـم  يجـوز  ال  أنـه  إال 
الـذي أصبـح قانونًـا عرفيًـا. إذن يخالـف موقـف مصـر االتفاقيـة التـي 

هـي طـرف فيهـا. 
ومـع ذلـك، فـإن ترحيـل األويغـور إلـى الصيـن كانعـكاس لالتفاقيـة 
المبرمـة بيـن مصـر والصيـن بشـأن األمـن القومـي ومكافحـة اإلرهـاب 
فـي ينايـر 2016 واالتفاقيـة األمنيـة الموقعـة فـي يونيـو 2016 ال 
تتماشـى مـع أحـكام القانـون الدولـي بشـأن تسـليم المجرميـن. وفًقـا 

16. مبــدأ اإلعــادة القســرية منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة عــام 1984 لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. يتــم 
تناولهــا أيًضــا. نظــرًا فــي أن االتفــاق األساســي فيمــا يتعلــق بالمبــدأ هــو اتفاقيــة جنيــف لعــام 1951 المتعلقــة بالوضــع القانونــي لالجئيــن، وهــو الــذي قــد تــم إجــراء تقييمــات 

عامــة حــول هــذه االتفاقيــة. 
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لّلوائـح الدوليـة الخاصـة بالترحيـل، يجـب أن يكـون طلـب ترحيـل 
تبدأهـا  التـي  القضائيـة  المالحقـة  أو  التحقيـق  نطـاق  فـي  األجنبـي 
السلطات القضائية للدولة الطالبة أو بناًء على قرار اإلدانة الصادر 
 Aybay, 2010; Çelikel &( القضائيـة السـلطات  عـن 

  .)Gelgel, 2020

فـإن ترحيـل أجنبـي دون أي شـروط تطلبـه دولـة مـا ال يتوافـق مـع 
فـي  تسـببت  التـي  الجريمـة  وأصولـه. ألن  الدولـي  القانـون  أعـراف 
مرتبطًـا  فعـاًل  أو  تكـون جريمـة سياسـية  أال  الترحيـل يجـب  طلـب 
الترحيـل. وكذلـك، ال  المطلـوب  الطـرف  قبـل  مـن  الجريمـة  بهـذه 
أسـباب  فيهـا  توجـد  التـي  الحـاالت  فـي  األجنبـي  ترحيـل  يمكـن 
جديـة بـأن طلـب الترحيـل لجريمـة عاديـة قـد تـم بهـدف مالحقـة أو 
معاقبـة شـخص علـى أسـاس العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو الـرأي 

السياسي، أو أن وضع هذا الشخص قد يتدهور بسبب أحد هذه 
األسـباب. 

وبافتـراض ترحيـل األويغـور إلـى الصيـن فـي نطـاق االتفاقيـات الثنائيـة 
الموقعـة بيـن مصـر والصيـن، فـإن مصـر تنتهـك القانـون الدولي. وفي 
واقـع األمـر، فـإن مـن الحقائـق المعروفـة للعالـم أجمـع أن األويغـور 
مسـتهدفون بسـبب عرقهـم ودينهـم وجنسـيتهم فقـط، وأنهـم متهمـون 
باإلرهـاب مـن قبـل الصيـن، حتـى لـو لـم يكونـوا متورطيـن فـي أي 
جريمـة. وال شـك فـي أن جـوازات سـفر األويغـور صـودرت، ولـم 
يعـد ممكنـاً لهـم فرصـة السـفر إلـى العالـم الخارجـي، وهـم متهمـون 
مـن  أكثـر  فـي  مسـلم  مالييـن   8 منهـم  والمسـجونون  باإلرهـاب، 
1400 معسـكرات اعتقـال، معظمهـم مـن األويغـور؛ فـإن ترحيـل 
مصر لطالب األويغور إلى الصين يتعارض مع القيم اإلنسانية التي 

يتكـون منهـا أسـاس القانـون الدولـي. 
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الخاتمة

تركسـتان  طـالب  الصينيـة  الحكومـة  طالبـت   ،2016 مايـو  فـي 
مصيـر  كان  الشـرقية.  تركسـتان  إلـى  بالعـودة  مصـر  فـي  الشـرقية 
الطالب الذين عادوا إلى تركسـتان الشـرقية - بعد تهديد الحكومة 
الصينيـة - السـجن أو معسـكر االعتقـاالت. وفـي يوليـو 2017، 
فـي عمليـة مشـتركة بيـن الصيـن والحكومـة المصريـة، ألقـت قـوات 
األمن المصرية القبض على طالب تركستان الشرقية الذين يدرسون 
ويعيشـون فـي مصـر، حيـث داهمـت قـوات األمـن المصريـة منـازل 
وطـاردت  االعتقـاالت،  خـالل  الشـرقية  تركسـتان  طـالب  ومطاعـم 
الذيـن  الطـالب  حتـى  الشـوارع.  فـي  الشـرقية  تركسـتان  طـالب 
المصريـة  الشـرطة  إلـى دول أخـرى اعتقلتهـم  السـفر  كانـوا يريـدون 
فـي المطـارات. وقـد تـم خـالل ذلـك اعتقـال حوالـي 100 طالـب 
مـن تركسـتان الشـرقية فـي عمليـة مشـتركة بيـن الحكومتيـن المصريـة 
مـن  هـم  الشـرقية  تركسـتان  مـن  المعتقليـن  معظـم  وكان  والصينيـة، 

طـالب جامعـة األزهـر فـي مصـر. 

ال يمكـن االسـتهانة بـدور اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فـي 
اعتقـال طـالب تركسـتان الشـرقية، الـذي لعـب دور وكالـة التجسـس 
التابعـة للحكومـة الصينيـة فـي مصـر وجمـع المعلومـات الشـخصية 

لطـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر.

عندمـا قـدم التركسـتانيون إلـى مصـر اعتقـدوا أن مصـر بلـد مسـلم، 
وعندمـا اعُتقلـوا اعتقـدوا أنـه سـيتم إطـالق سـراحهم بعـد فتـرة وجيـزة 
من اعتقالهم؛ وبسبب عدم وجود أّي تنظيم أو جمعية أو مؤسسة 
أّسسـها شـعب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر، لـم يتمّكـن أحـد مـن 

مسـاعدتهم بشـكل فعـّال بعـد اعتقالهـم. 

فطالب تركسـتان الشـرقية، الذين كانوا منشـغلين في إنقاذ حياتهم، 
القانونيـة، وتـم  بالطـرق  للدفـاع عـن حقوقهـم  الفرصـة  لهـم  تتـح  لـم 
عقـب  الصيـن  إلـى  الشـرقية  تركسـتان  مـن  محتجـزًا   24 تسـليم 
“مذكـرة توقيـف بحـق مجرميـن دولييـن” مـن جانـب مصـر عقـب 
عمليـة اعتقـال اسـتهدفت طالبًـا مـن تركسـتان الشـرقية. لـم يتضـح 
بعـد العـدد الدقيـق لألشـخاص الذيـن سـلمتهم مصـر إلـى الصيـن، 
علـى  بنـاًء  الصيـن  إلـى  شـخًصا   24 ترحيـل  تـم  أنـه  أكدنـا  وقـد 
فـإن مصيـر طـالب  التقريـر،  تلقيناهـا. وبحسـب  التـي  المعلومـات 
تركسـتان الشـرقية المبعديـن إلـى الصيـن يشـبه مصيـر أولئـك الذيـن 
أي  يصـدر  ولـم  الصيـن،  مـن  بدعـوة  الشـرقية  تركسـتان  إلـى  عـادوا 

بيـان رسـمي مـن الحكومتيـن المصريـة والصينيـة بشـأن االعتقـاالت 
الصيـن. إلـى  وتسـليمهم 

المتحـدة  لألمـم  التابـع  اإلنسـان  مجلـس حقـوق  اسـتعرض  عندمـا 
 ،2019 عـام  فـي  البلـدان  مختلـف  فـي  اإلنسـان  حقـوق  حالـة 
أدانـت 22 دولـة انتهـاكات الصيـن لحقـوق اإلنسـان فـي تركسـتان 
الشـرقية. لكـن الـدول الخمسـين التـي اسـتثمرت فيهـا الصيـن بمبالـغ 
ضخمـة دعمـت سياسـة الصيـن فـي تركسـتان الشـرقية، ومـن بينهـا 

مصـر. 

إلـى  الشـرقية  تركسـتان  فـي  اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  وصلـت 
مسـتوى اإلبادة الجماعية. إن اعتقال وترحيل طالب من تركسـتان 
الشـرقية إلـى الصيـن يدعـم سياسـة اإلبـادة الجماعيـة التـي تنتهجهـا 

الصيـن فـي تركسـتان الشـرقية.

وصلـت سلسـلة مـن السياسـات التـي تناقـض القيـم اإلنسـانية التـي 
مسـتوى  إلـى  الشـرقية  تركسـتان  فـي  الصينيـة  الحكومـة  تنتهجهـا 
اإلبـادة الجماعيـة اليـوم. معسـكرات االعتقـال التـي عرفهـا سـكان 
عـام  منـذ  الشـرقية  تركسـتان  فـي  اإلنشـاء  قيـد  كانـت  المعمـورة، 
أيًضـا هنـاك  للبالغيـن فقـط، ولكـن  2017، والمخيمـات ليسـت 
مخيمات األطفال باسم المدارس الداخلية أو دور األيتام، وجميع 
العبـادات الدينيـة محظـورة فـي تركسـتان الشـرقية. ويتـم هـدم وإزالـة 
أي معلـم وتـراث متعلـق بمعتقـدات وثقافـة تركسـتان الشـرقية بحجـة 

تحديـث أو تجديـد، مثـل المسـاجد والمقابـر واألضرحـة. 

إيـواء أكثـر مـن مليـون كادر صينـي  تـم  اعتبـارًا مـن عـام 2017، 
التـوأم”.  فـي منـازل تركسـتان الشـرقية بموجـب سياسـة “األقـارب 
ُأجبـرت فتيـات تركسـتان الشـرقية علـى الـزواج مـن الصينييـن، وهنـاك 
انتهـاكات خطيـرة للخصوصيـة فـي المنطقـة. وُتجبـر نسـاء تركسـتان 
الشـرقية علـى الخضـوع لعمليـات التعقيـم واإلجهـاض وتركيـب لولـب 
لمنـع الحمـل. حتـى الرجـال ُيجبـرون علـى الخضـوع لهـذه الجراحة. 
بينما ُأجبر أولئك الذين نُقلوا إلى معسكرات االعتقال على العمل 
كعبيـد، ُأجبـر الذيـن هـم خـارج المعسـكرات والسـجون علـى العمـل 
فـي  أجـر.  بـدون  “هشـار”  باسـم  تطوعـي”  “كعمـل  كالخـدم 
الختـام، البشـر فـي تركسـتان الشـرقية محرومـون تماًمـا مـن حقـوق 
اإلنسـان اليـوم، ومـن الصعـب جـًدا التحـدث عـن اإلنسـانية هنـاك. 
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مـا دام الوضـع علـى هـذا النحـو، كان علـى الحكومـة المصريـة أال 
ترحـل طـالب تركسـتان الشـرقية الذيـن جـاءوا إلـى مدارسـها الدينيـة 

معتقديـن أن مصـر دولـة مسـلمة.

ودول  الوسـطى  آسـيا  جمهوريـات  قامـت  األخيـرة،  السـنوات  فـي 
مثل مصر وتايالند وإندونيسـيا بتسـليم تركسـتان الشـرقية إلى الصين 
مـع  الموقعـة  المجرميـن”  لتسـليم  الدوليـة  “االتفاقيـة  مـن  كجـزء 
الصيـن. تـم توقيـع “اتفاقيـة تسـليم المجرميـن” بيـن الصيـن وتركيـا 
فـي عـام 2017، وكان اعتمـاد االتفاقيـة مـن قبـل البرلمـان الصينـي 
فـي ديسـمبر 2020 علـى أجنـدة وسـائل اإلعـالم الدوليـة. يشـعر 
المغتربون من تركستان الشرقية الذين يعيشون في الشتات، وخاصة 
المغتربيـن مـن تركسـتان الشـرقية الذيـن يعيشـون فـي تركيـا، بقلـق بالـغ 

إزاء االتفاقيـة الموقعـة بيـن البلديـن. وبالتالـي، ال توجـد معلومـات 
حـول وضـع أهـل تركسـتان الشـرقية الذيـن تـم نقلهـم إلـى الصيـن مـن 

الـدول المذكـورة أعـاله بعـد عودتهـم إلـى الصيـن.

مـن  رد  دون  اإلنسـان  لحقـوق  الدوليـة  المنظمـات  تُركـت  لقـد   
الحكومـة الصينيـة؛ لذلـك، فـي تركسـتان الشـرقية، حيـث وصلـت 
اليـوم،  انتهـاكات حقـوق اإلنسـان إلـى مسـتوى اإلبـادة الجماعيـة 
يجـب علـى المنظمـات الدوليـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان اتخـاذ 
إجراءات لوقف اإلبادة الجماعية ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان. 
ويجـب علـى المجتمـع الدولـي حمايـة تركسـتان الشـرقية مـن الوقـوع 

ضحيـة للعالقـات التجاريـة بيـن الصيـن والعالـم.
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رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

شريعلي شىرزات
08/10/1994

كاشغر
مطار الغردقة املصري

جمهول

E30540613
2013

06/07/2017
01/09/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:5
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

نور حممد أبول
02/09/1988
كاشغر قاغلق

من منزله يف القاهرة
جمهول

E27769454
2013

04/07/2017
01/09/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:6
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

شهيد هللا جالل الدين
04/10/1993

-
-

جمهول

E03053321
-
-

2017-أيلول/سبتمرب



57

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:7
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عبد الويل حسن
10/06/1991

كورال
مطار برج العرب اإلسكندرية

جمهول

E52512107
-
-

31/08/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورتهجواز السفر

:8
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

أكرب  عثمان
14/11/1997

كاشغر
شوارع القاهرة

جمهول

E59661938
2015

04/07/2017
2017-يوليو/متوز
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورتهجواز السفر

:9
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

خمتار روزي
04/02/1981
كاشغر مرالبشي
ميناء نويبة  مصر

معسكر االعتقال/ السجن

E10551559
2015

16/07/2017
16/07/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

جواز السفر بطاقة الطالب لجامعة األزهر

صورته

:10
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

رمحت جان آزاد
29/01/1988

غوجلا
منزله يف القاهرة

يف السجن

G52111002
2011

04/07/2017
01/09/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:11
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

صديق حممود
18/12/1990

قومول
-

معسكر االعتقال/ السجن

E22848140
-
-

2017-يوليو/متوز
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورتها

:12
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

طورسنجول مجعة
15/11/1990

والية آقسو
-

معسكر االعتقال/ السجن

E24531498
-
-
-
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورتهجواز السفر

:13
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عبد الغفور أحد
03/03/1989

كاشغر فيض آابد
مطار القاهرة مصر

جمهول

E10557232
2013

03/07/2017
2017-آب / اغسطس
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:14
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

حضرت علي عبد الكرمي
01/09/1991

ساجنى
-

جمهول

-
-

2017-يوليو/متوز
2017-يوليو/متوز



65

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

جواز السفر

:15
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عادل هاشم
14/06/1993
حمافطة توقسو

-
جمهول

E21552825
2013

2017-يوليو/متوز
2017-يوليو/متوز
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:16
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عبد الغفار محد هللا
-

كاشغر
-

جمهول

-
-
-

01/09/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

جواز السفر بطاقة الطالب لجامعة األزهر

:17
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عبد السالم توخيت روزي
12/05/1992

خوتن
مطار القاهرة

يف السجن

 T00554835
17/07/2014
12/07/2017

2017-يوليو/متوز
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

جواز السفر رسالة عودة إلى الوطن

صورته

:18
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

فرحات تورسون
11/11/1983

بوراتال
-

يف السجن

G40890076
-

2017-يوليو/متوز
2018-يناير/كانون الثاين
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:19
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عبد العزيز حممد عمر 
14/06/1993

خوتن
مطار برج العرب اإلسكندرية

جمهول

-
2016

01/07/2017
2017-آب / اغسطس
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته دبلوم التخرج للثانوية

دبلوم التخرج للثانوية

:20
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

أفضل حممد جان
1996
غوجلا

-
حمكوم 23 سنة يف السجن 

-
-

2017-يوليو/متوز
2017-يوليو/متوز
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

جواز السفر

صورتهبطاقة الهوية

:21
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عصمت هللا عبد الغين
09/05/1996
مدينة شيخنزه 

-
جمهول

E28618334
31/07/2015

-
-



72

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

صورته

:22
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

حممد عبد هللا عطاء هللا
03/04/1975

خوتن
مطار الغردقة مصر

حمكوم 15 سنة يف السجن 

E26970920
2015

06/07/2017
01/09/2017
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

:23
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

حممود حاجي
-
-
-

جمهول

-
-

2017-يوليو/متوز
2017-يوليو/متوز

:24
رقم جواز السفر:

وقت قدومه إىل مصر:
اتريخ االعتقال:

آخر مرة مسع عنه قبل االختفاء:

االسم واللقب:
اتريخ امليالد:
مكان امليالد:

مكان االعتقال:
مصريه:

عثمان عبد احلكيم
-

خوتن
-

جمهول

-
2015-ديسمرب/كانون األول

2017-يوليو/متوز
2017-يوليو/متوز
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انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

ملحق 2:
 فيمـا يلـي تفاصيـل المقابـالت مـع زوجـات أربعـة أشـخاص، مـن بينهـم مختـار روزي، وإليـاس جـان رحمـن، محمـد جـان أحمـد، محمـد عبـد 

اللـه عطـا اللـه، الذيـن تـم ترحيلهـم إلـى الصيـن.

مقابلة 1: مقابلة مع مريم زوجة مختار روزي

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك واسم زوجك؟

كيف كان وضعكم االقتصادي في بلدكم؟

كيف حصلتم على جواز السفر؟

ماهو سبب قدومكم إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئتم من أجله إلى مصر؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

كيف ومتى قدمتم إلى مصر؟

من أين أنت؟

ما هو المستوى العلمي لزوجك قبل قدومه إلى مصر؟

اسمي مريم محمد. اسم زوجي مختار روزي.

كان وضعنا االقتصادي جيدا.

حصلـت عليـه أثنـاء دراسـتي البكالوريـوس فـي جامعـة بكيـن للتكنولوجيـا. أخـذ زوجـي بعـد تخرجـه مـن الكليـة 
وحصولـه علـى وظيفـة عبـر تقديـم رشـوة.

لقـد أتيـت إلـى مصـر هربًـا مـن القيـود والمضايقـات التـي تفرضهـا السـلطات الصينيـة علـى التديـن، وزوجـي جـاء 
للدراسـة فقط.

تزوجنا في 5 أبريل 2015 في مصر. كان عليك أن تعرف اللغة العربية جيًدا لتتمكن من الدراسة في إحدى 
الجامعـات فـي مصـر. لذلـك ذهبـت إلـى مدرسـة األزهـر اإلعداديـة لتحسـين مهاراتـي اللغويـة. التحـق زوجـي 

بالمدرسـة الثانويـة بجامعـة األزهـر.

كالنا قدمنا عام 2015 بتأشيرة السياحة. 

مسـقط رأسـي هـي محافطـة قارغالـق مـن واليـة كاشـغر، قريـة جايتيريـك السادسـة. مسـقط رأس زوجـي هـي 
محافطـة مارالبيشـي بـازار تومشـوك، قريـة بيتشاكسـوندي.

زوجي خريج جامعة تاريم للهندسة الكهرومائية.

هل طلبت منكم الحكومة الصينية العودة قبل اعتقال زوجك؟

لم يُطلب من زوجي العودة ، لكن بعد استالم وثيقة زواجي، هددتني الصين وطلبت مني العودة.
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السؤال العاشر

السؤال الحادي 
عشر

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

الجواب 

الجواب 

هل تم تهديدكم من قبل الحكومة الصينية خالل فترة وجودكم في مصر؟

متى وأين اعتقل زوجك؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقال زوجك؟

لـم يكـن زوجـي فـي مـأزق. فـي عـام 2015، هـددت الحكومـة الصينيـة بقتلـي إذا لـم أعـد. احتجـزت الصيـن 
والـدي لمـدة 40 يوًمـا خـالل شـهر رمضـان، وفـي النهايـة قمنـا بالرشـوة لإفـراج عـن والـدي وتـم اإلفـراج عنـه 
نتيجـة لذلـك. فـي عـام 2017، تعرضـت للتهديـد بشـكل عـام مـن قبـل أجهـزة األمـن. تـم القبـض علـى والـدي 
مـرة أخـرى فـي ينايـر 2017 وأفـرج عنـه فـي مـارس 2020. السـبب الوحيـد العتقـال والـدي هـو أننـي كنـت 

أدرس فـي الخـارج.

تـم القبـض علـى زوجـي فـي 16 يوليـو / تمـوز 2017 علـى متـن سـفينة فـي مينـاء النويبـة فـي مصـر  متجهـة 
إلـى مينـاء العقبـة فـي األردن.

رزقنـا بطفليـن فـي مصـر. فـي فبرايـر 2017 ، بـدأت شـائعات تنتشـر عـن قيـام الحكومـة المصريـة باعتقـال 
الطـالب األويغـور. مـن وجهـة نظـر قانونيـة، اعتقدنـا أنـه مـن المسـتحيل وقـوع ذلـك، ولـم نتمكـن مـن الهـروب 
علـى الفـور؛ ألن أطفالنـا لـم يكـن لديهـم جـواز سـفر. بحلـول يوليـو، كان أغلبيـة الطـالب والمدرسـين قـد 
غـادروا مصـر. داهمـت الشـرطة منـزل محمودجـان دمولـالم فـي 29-28 يونيو/حزيـران. هـذا الحـدث أثبـت 
صحة الشائعات. في ليلة 5 يوليو/تموز ، انتشر خبر اعتقال الرجال، ونتيجة لذلك غادرنا المنزل واضطررنا 
، بعـد أن تـم اعتقـال زوجـي مـن  علـى البقـاء فـي الشـارع. هربنـا حتـى 10 يوليـو. جئـت إلـى تركيـا مـع طفلـيَّ

قبـل الشـرطة المصريـة.
السؤال الثالث 

عشر

الجواب 

هل صرحت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقال زوجك بعد اختطافه؟

ال. كان زوجـي شـخص معـروف لـدى األويغـور. خـالل شـهر رمضـان 2017، سـاعد زوجـي األويغـور ماليًـا. 
فـي أورومتشـي، افتتـح شـركة إيـرا للتدريـب علـى الكمبيوتـر. شـغل مناصـب مهمـة فـي شـركة بلقـوت. أعتقـد أنـه 

تـم القبـض عليـه لكونـه شـابًا موهوبًـا مـن األويغـور.

السؤال الرابع 
عشر

الجواب 

هل حاولت سابقا إلى إنقاذ زوجك بالطرق القانونية بعد اعتقاله؟ وما هي التفاصيل؟

قـام محـام مصـري يُدعـى عـزت غانـم بمتابعـة قضيـة زوجـي، لكـن الشـرطة المصريـة لـم تقـدم لـه أي معلومـات 
عن زوجي، قائلة: إنه ليس لديه تفويض؛ لذا عدت إلى مصر في 23 يوليو/تموز وقدمت الوكالة للمحامي؛ 

لكـن لـم أحصـل علـى أي خبـر عـن زوجـي.

السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

هل تعرفين الزمن الذي تم فيه نقل زوجك إلى الصين تحديدا؟

ال أعرف الزمن تحديدا.
السؤال السادس 

عشر

الجواب 

هل حصلت على معلومات عن زوجك حتى يومنا هذا؟

بعـد عـام تلقيـت رسـالة مـن شـخص مـن بلـدي. قـال الرجـل إنـه وزوجـي مكثـا فـي نفـس الزنزانـة لمـدة سـاعتين. 
بعـد أن تـم ترحيـل زوجـي وآخريـن إلـى الصيـن، تـم نقلهـم أواًل إلـى خوتـان وحبسـوا هنـاك. علمـت فيمـا بعـد أن 

زوجـي قـد نُقـل إلـى مارالبشـي.
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مقابلة 2: مقابلة مع مريم نساء زوجة إلياس جان رحمن

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك واسم زوجك؟

كيف كان وضعكم االقتصادي في بلدكم؟

كيف حصلتم على جواز السفر؟

ماهو سبب قدومكم إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئتم من أجله إلى مصر؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

كيف ومتى قدمتم إلى مصر؟

من أين أنت؟

ما هو المستوى العلمي لزوجك قبل قدومه إلى مصر؟

اسمي مريم نساء عبد الغني، واسم زوجي إلياس جان رحمن.

كان وضعنا االقتصادي جيدا.

قمـت أنـا وزوجـي بالتسـجيل فـي دورة اللغـة العربيـة لمـدة عـام واحـد فـي جامعـة بكيـن للقوميـات )مدرسـة 
خاصـة( مـع دبلـوم المدرسـة الثانويـة. حصلنـا علـى تأشـيرة الدراسـة بواسـطة إفـادة المدرسـة وأتينـا إلـى مصـر.

من أجل الدراسة فقط.

بعـد وصولـي إلـى مصـر عـام 2014، كنـت أنـوي الدراسـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وجئـت إلـى تركيـا 
للحصول على تأشـيرة سـعودية. مكثت في تركيا حتى أكتوبر دون الحصول على تأشـيرة وعدت إلى مصر. 
تم قبولي في مدرسـة األزهر اإلعدادية في فبراير 2015، وكان زوجي في السـنة الثانية من المدرسـة الثانوية. 
عـاد زوجـي إلـى الوطـن فـي 15 فبرايـر 2015، وعـاد إلـى مصـر بعـد مـدة شـهر. عـدت إلـى الوطـن فـي 2 
أغسطس/آب 2015. عاد زوجي إلى الوطن في سبتمبر وعقدنا حفل زفافنا، وعدنا إلى مصر بعد أسبوع، 
ثـم تـم قبـول زوجـي فـي الجامعـة، وأنـا قبلـت فـي المدرسـة الثانويـة، وعندمـا بـدأت الشـائعات تنتشـر عـن قيـام 
الحكومـة المصريـة باعتقـال األويغـور، لـم نذهـب إلـى دولـة أخـرى لثقتنـا فـي ديانـة مصـر. فـي يوليـو 2016، 
رزقت بطفلة، لكنها لم يكن لديها جواز سفر. في أبريل / نيسان 2017، تم منح جواز سفر البنتنا، لكننا 
اضطررنا إلى االنتظار مرة أخرى؛ لوجود خطأ في الجواز حيث كتب أن جنسها ذكر بشكل خاطئ. كما 

اضطررنـا تأجيـل خططنـا للذهـاب إلـى مـكان آخـر القتـراب موعـد امتحانـات الجامعـة.

وصلت إلى مصر في أوائل فبراير 2014. جاء زوجي إلى مصر في نهاية فبراير 2014.

مسـقط رأسـي هـي مدينـة كاشـغر، شـارع شاسـا، مجتمـع آريـا. مسـقط رأس زوجـي هـي مدينـة كاشـغر، قريـة 
دولـت بـاغ ، مجمـع عائلـة المنسـوجات.

تخرج زوجي من المدرسة اإلعدادية، وحفظ القرآن ودرس الدروس الدينية .

هل طلبت منكم الحكومة الصينية العودة قبل اعتقال زوجك؟

ال.
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السؤال العاشر

السؤال الحادي 
عشر

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

الجواب 

الجواب 

هل تم تهديدكم من قبل السلطات الصينية خالل فترة وجودكم في مصر؟

متى وأين اعتقل زوجك؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقال زوجك؟

ال.

اعتقل زوجي في 7 يوليو/تموز 2017 من مطار غردقة.

عندمـا انتشـر خبـر اعتقـال السـلطات المصريـة لألويغـور عبـر تطبيـق WhatsApp، غادرنـا منزلنـا فـي القاهـرة 
وأتينـا إلـى الغردقـة. جئنـا مـع 10 أشـخاص. فـي 5 يوليـو 2017، قدمـت أنـا ونسـاء أخريـات إلـى تركيـا مـع 
أطفالنـا. لـم يتمكـن زوجـي والرجـال اآلخـرون مـن القـدوم إلـى تركيـا معنـا، ألن أسـماءهم كانـت مدرجـة فـي 
المصريـة زوجـي وصديقـه  الشـرطة  اعتقلـت   ،2017 يوليو/تمـوز   7 يـوم  مسـاء  فـي  االعتقـال.  أوامـر  قائمـة 
شـير علـي شـيرزات واحُتجـزا فـي المطـار لمـدة أسـبوع أثنـاء محاولتهـم المغـادرة. قالـت لهـم الشـرطة المصريـة 
إنهـا سـتطلق سـراحهم إذا حصلـوا علـى موافقـة مـن القاهـرة، وسـتطلق سـراحهم إذا حصلـوا علـى تذكـرة. رغـم 
امتالكهـم تذكـرة المغـادرة لـم تطلـق الشـرطة سـراحهم بحجـة أن القاهـرة لـم توافـق، وأثنـاء هـذه الحملـة، ظللنـا 
فـي  أن زوجـي  االتصـال وبعـد شـهر ونصـف علمـت  فقدنـا  أسـبوع  بعـد  البعـض.  بعضنـا  مـع  اتصـال  علـى 
السـجن. اتصـل بـي زوجـي مـرة أخـرى عبـر الهاتـف عـن طريـق رشـوة لحـراس السـجن. تواعدنـا 31 أغسـطس 
علـى اللقـاء باليـوم التالـي. فـي تلـك الليلـة، تـم تقسـيم جميـع الطـالب فـي السـجن إلـى ثـالث مجموعـات: 
األخضـر )حاملـي جـواز السـفر واإلقامـة( واألصفـر )عديمـي الجنسـية( واألحمـر )مختلـط(. كان يوجـد 16 
طالبًـا فـي المجموعـة الحمـراء وزوجـي فـي هـذه المجموعـة. فـي 1 سـبتمبر، اتصـل بـي زوجـي وتحدثنـا لمـدة 

سـاعة تقريبًـا. كانـت هـذه آخـر مـرة تحدثنـا فيهـا مـع بعضنـا البعـض.
السؤال الثالث 

عشر

الجواب 

هل صرحت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقال زوجك بعد اختطافه؟

الخطبـاء  مـن  فـي مصـر. كان  دراسـته  وأثنـاء  البـالد  فـي  فتـرة وجـوده  طالبًـا جيـًدا خـالل  ال. كان زوجـي 
السـبب. لهـذا  عليـه  القبـض  تـم  أنـه  أعتقـد  المفوهيـن. 

السؤال الرابع 
عشر

الجواب 

هل حاولت سابقا إلى إنقاذ زوجك بالطرق القانونية بعد اعتقاله؟ ما هي التفاصيل؟

ال ، سمعت أن المسؤولين عينوا محامًيا لمتابعة قضية األويغور المحتجزين.

السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

هل تعرفين الزمن الذي تم فيه نقل زوجك إلى الصين تحديدا؟

ال أعرف الزمن تحديدا.
السؤال السادس 

عشر

الجواب 

هل حصلت على معلومات عن زوجك حتى يومنا هذا؟

بعـد عـام ونصـف مـن حـدوث ذلـك، اتصلـت بأخـي فـي الوطـن وعلمـت أن زوجـي قـد تـم ترحيلـه إلـى الصيـن، 
 Facebook وهـو اآلن فـي كاشـغر. باإلضافـة إلـى ذلـك، فـي 11 يونيـو 2018، اتصـل بـي شـخص مـا علـى
بـ “ئېزىتقۇ سـىرلىق” وأرسـل لي رسـالة نصية يقول فيها إن زوجي كان في معسـكر االعتقال في كاشـغر.
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مقابلة 3: مقابلة مع راضية زوجة محمد جان أحمد 

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك واسم زوجك؟

كيف كان وضعكم االقتصادي في بلدكم؟

كيف حصلتم على جواز السفر؟

ماهو سبب قدومكم إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئتم من أجله إلى مصر؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

كيف ومتى قدمتم إلى مصر؟

من أين أنت؟

ما هو المستوى العلمي لزوجك قبل قدومه إلى مصر؟

اسمي راضية حبيب الله واسم زوجي محمد جان أحمد.

كان وضعنا االقتصادي جيدا.

زوجي حصل عليه أثناء دراسته في الكلية وأنا حصلت عليه بعد ذلك.

جئنا للدراسة. 

أنـا كنـت أكملـت المدرسـة اإلعداديـة، عندمـا أتيـت إلـى مصـر درسـت اللغـة العربيـة فـي مركـز اللغـات حتـى 
مـارس 2017. ولـدت ابنتنـا فـي أبريـل. فـي ذلـك الوقـت لـم نكـن قـد دخلنـا جامعـة األزهـر بعـد. كان زوجـي 

فـي الصـف الثالـث بالمدرسـة الثانويـة. كان زوجـي عضـًوا فـي اتحـاد الطـالب.

تـم إرسـال زوجـي إلـى مصـر فـي مايـو 2015 مـن قبـل كليـة شـينجيانغ اإلسـالمية )الحكوميـة( لمواصلـة تعليمـه 
فـي مصـر. عـاد زوجـي إلـى الوطـن فـي يوليـو 2016. تزوجنـا فـي 8 أغسـطس، وذهبنـا مًعـا إلـى مصـر فـي 26 

أغسطس.

مسقط رأسي هي كاشغر ، قرية بشكيرم. مسقط رأس زوجي هي كاشغر، قرية آوات.

حصل زوجي على درجة البكالوريوس من معهد شينجيانغ اإلسالمية عام 2013.

هل طلبت منكم السلطات الصينية العودة قبل اعتقال زوجك؟

ال.
السؤال العاشر

الجواب 

هل تم تهديدكم من قبل الحكومة الصينية خالل فترة وجودكم في مصر؟

لـم نتعـرض للتهديـد مـن قبـل الحكومـة الصينيـة لكـون زوجـي مرسـل مـن قبـل الدولـة. لقـد أكملنـا كل شـيء 
بشـكل قانونـي حتـى نتمكـن مـن العـودة إلـى وطننـا. حتـى لـم نـأت إلـى تركيـا ألننـا كنـا نعتقـد أننـا سـنواجه 

المشـاكل مـن قبـل الحكومـة إذا جئنـا إلـى تركيـا.
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السؤال الحادي 
عشر

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

الجواب 

متى وأين اعتقل زوجك؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقال زوجك؟

اعتقل زوجي من منزلنا بالقاهرة في 4 يوليو/تموز 2017.

احتجـزت الشـرطة زوجـي بحجـة التحقيـق مـن أوراق إقامتـه. فـي السـاعة الثانيـة مـن تلـك الليلـة، طلـب منـي 
زوجي أن أهدأ. مع أنه كان معرًضا لخطر اإلعادة وقت القبض عليه، فقد اعتقد أنه سيطلق سراحه الحًقا. 
خـالل األسـبوع التالـي، ُأجبـرت علـى االختبـاء فـي أماكـن أخـرى. فـي 15 أو 20 يوليـو / تمـوز، أبلغنـي 
زوجـي أنـه نُقـل إلـى سـجن طـرة. فـي هـذه المرحلـة كان يمكننـا التواصـل مـع بعضنـا البعـض، حيـث تمكنـت 
مـن االتصـال بزوجـي حتـى سـبتمبر 2017. آخـر مـرة اتصلـت فيهـا بزوجـي كانـت مسـاء األول مـن سـبتمبر.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

هل صرحت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقال زوجك بعد اختطافه؟

ذهبـت إلـى مركـز الشـرطة عـدة مـرات لمعرفـة سـبب اعتقـال زوجـي ومـكان احتجـازه. لكـن الشـرطة لـم تعـِط 
أي معلومـات عـن زوجـي. ذهبـت إلـى القنصليـة الصينيـة فـي مصـر مرتيـن مـع امـرأة اختطفـت الشـرطة زوجهـا. 
قال المسؤول في القنصلية إن القنصل الصيني ال عالقة له باالعتقاالت، وأن االعتقاالت نفذتها السلطات 

المصريـة، وإنـه ال يعـرف سـبب احتجازهـم لألويغـور.
السؤال الرابع 

عشر

الجواب 

هل حاولت سابقا إلى إنقاذ زوجك بالطرق القانونية بعد اعتقاله؟ ما هي التفاصيل؟

ال ، لكنـي ذهبـت إلـى القنصليـة الصينيـة فـي مصـر مرتيـن. أخبرتنـي امـرأة تدعـى آيتكيـن، وهـي عضـوة فـي 
اتحـاد الطـالب، أن القنصـل الصينـي ال عالقـة لـه باالعتقـال، وأن االعتقـال تـم مـن قبـل السـلطات المصريـة.

السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

هل تعرفين الزمن الذي تم فيه نقل زوجك إلى الصين تحديدا؟

ال أعرف الزمن تحديدا.
السؤال السادس 

عشر

الجواب 

هل حصلت على معلومات عن زوجك حتى يومنا هذا؟

مكثت في مصر حتى فبراير 2018. على الرغم من أنني تعقبت زوجي، إال أنني لم أحصل على أي خبر، 
وجئـت إلـى تركيـا بعـد فتـرة عصيبـة فـي مصـر، وقـد اتصلـت بأقربائـي فـي البـالد، وتلقيـت معلومـات تفيـد بـأن 
زوجـي قـد ُرّحـل إلـى الوطـن )كاشـغر(، وكان فـي معسـكر االعتقـال، ثـم فقدنـا االتصـال بعـد انتشـار الفيـروس 

كرونـا التاجـي. منـذ ديسـمبر 2019  لـم أتلـق أي معلومـات عـن زوجـي.
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مقابلة 4: مقابلة مع خديجة زوجة محمد عبد الله عطاء الله

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك واسم زوجك؟

كيف كان وضعكم االقتصادي في بلدكم؟

كيف حصلتم على جواز السفر؟

ماهو سبب قدومكم إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئتم من أجله إلى مصر؟

هل يإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

كيف ومتى قدمتم إلى مصر؟

من أين أنت؟

ما هو المستوى العلمي لزوجك قبل قدومه إلى مصر؟

اسمي خديجة، واسم زوجي محمد عبد الله عطاء الله.

كان وضعنا االقتصادي جيدا.

بالطرق القانونية. 

جئنا إلى مصر لتلقي العلوم الشرعية بشكل ممنهج.

عندمـا وصلنـا إلـى مصـر، كان الوقـت قـد فـات وقـت التسـجيل فـي جامعـة األزهـر. تـرددت شـائعات الحًقـا 
بـأن قائمـة الملتحقيـن بجامعـة األزهـر كانـت فـي أيـدي الحكومـة الصينيـة، وأن الذيـن التحقـوا بهـا سـيجبرون 

علـى العـودة إلـى الصيـن؛ لذلـك ذهبنـا إلـى دورة اللغـة العربيـة لالنتظـار حتـى يتضـح الوضـع.

قدمنا عام 2015.

زوجي من خوتن غوما. 

زوجـي كان قـد أكمـل حفـظ القـرآن الكريـم عندمـا كان يبلـغ مـن العمـر 7 سـنوات. فـي سـن الثانيـة عشـرة بـدأ 
فـي دراسـة الكتـب )المعرفـة الشـرعية(. لـم يسـبق لـه أن درس فـي المدرسـة الحكوميـة.

هل طلبت منكم السلطات الصينية العودة قبل اعتقال زوجك؟

لـم يُطلـب منـا العـودة مباشـرة مـن قبـل السـلطات، لكـن رجـاًل مـن قريـة زوجـي تحـدث عبـر وسـيلة التواصـل 
)ويتشـات( وسـأل زوجـي عـن مـكان إقامتـه ومـاذا يفعـل، ولـم نتلـق أي مكالمـة قـط مـن السـلطات قبـل اعتقـال 

زوجـي.

السؤال العاشر
الجواب 

هل تم تهديدكم من قبل السلطات الصينية خالل فترة وجودكم في مصر؟

ال.
السؤال الحادي 

عشر
الجواب 

متى وأين اعتقل زوجك؟

اعتقل زوجي من مطار غردقة الدولي 6 أو 7 يوليو/تموز 2017.
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السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

هل بإمكانك أن تخبرينا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقال زوجك؟

فـي 4 يوليـو /تمـوز 2017 ، شـنت الحكومـة المصريـة حملـة االعتقـاالت. فـي وقـت سـابق، كانـت هنـاك 
شـائعات عـن موجـة االعقـاالت فـي مجموعـات WhatsApp. أولئـك الذيـن أرادوا مغـادرة مصـر ذهبـوا إلـى 
أماكـن آخـرى. قلنـا دعونـا ننتظـر. علـى الرغـم مـن أننـا درسـنا فـي أماكـن متفرقـة مـن قبـل، إال أننـا لـم نلتحـق 
بمدرسـة رسـمية أبًدا. وبقينا في مصر ألن زوجي كان لديه رغبة شـديدة للدراسـة في جامعة األزهر. في يوم 
االعتقال، كنا في المنزل، وأطفأنا جميع األنوار وجلسنا في المنزل. كانت هناك شائعات عن االعتقاالت 
وهنـاك مـن كان علـى وشـك المغـادرة؛ لذلـك لـم نخـرج مـن المنـزل لمـدة يوميـن. سـمعنا عـن مداهمـة الشـرطة 
إلـى منـازل اآلخريـن. كان أحـد جيراننـا قـد انتقـل إلـى مـكان آخـر بعـد بـدء حملـة االعتقـال. قـال لنـا ذلـك 
الجـار: تعالـوا إلينـا، مسـكنكم فـي خطـر اآلن، والمنـازل يتـم تفتيشـها، وذهبنـا إلـى منزلهـم. بعـد البقـاء هنـاك 
لمـدة يـوم، قـال زوجـي: “يبـدو أن الوضـع لـن يتحسـن. لذلـك خططنـا للذهـاب إلـى مطـار اإلسـكندرية. 
لكننـا سـمعنا أن عـدة أشـخاص قـد تـم احتجازهـم فـي مطـار اإلسـكندرية، بعـد ذلـك توجهنـا إلـى الغردقـة. كنـا 
ثالثـة أشـخاص أنـا، زوجـي وابنتـي. حصلنـا علـى تذكـرة للذهـاب إلـى تركيـا، و تـم الختـم علـى جـوازات سـفرنا، 
عندمـا وصلنـا إلـى المخـرج األخيـر بعـد تسـليم أمتعتنـا فـي المطـار وفحـص تذاكرنـا وجـوازات السـفر، ونحـن 
علـى وشـك المغـادرة ، أوقفـت الشـرطة زوجـي وقالـت: “سـنفحص جـواز سـفرك مـرة أخـرى، هنـاك مشـكلة 
فـي جـواز سـفرك ، فلـن نسـمح لـك بالمـرور ، ولكـن يمكـن لزوجتـك وطفتلـك المغـادرة. وهددتنـا الشـرطة 
قائلـة” إذا اعترضـت علـى التحقيـق ، فـإن زوجتـك وطفلـك سـيبقون معـك أيًضـا. فقـال زوجـي: “ال يمكننـا 
مجابهتهم. أنت خذي الطفلة وغادري، يبدو أنني سأبقى.” لم تسمح لي الشرطة المغادرة حتى آخر 10 

دقائـق قبـل إقـالع الطائـرة. فـي نهايـة المطـاف، نقلتنـي الشـرطة أنـا وابنتـي إلـى داخـل الطائـرة.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

هل صحرت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقال زوجك بعد اختطافه؟

ال، أعتقد أن زوجي تم القبض عليه لكونه عالم شرعي في بلدنا. 
السؤال الرابع 

عشر
الجواب 

هل حاولت سابقا إلى إنقاذ زوجك بالطرق القانونية بعد اعتقاله؟ ما هي التفاصيل؟

حاولت البحث عن األشخاص بقدر استطاعتي، وطلبت المساعدة من بعض األشخاص والجمعيات.

السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

هل تعرفين الزمن الذي تم فيه نقل زوجك إلى الصين تحديدا؟

ال أعرف الزمن تحديدا.
السؤال السادس 

عشر
الجواب 

هل حصلت على معلومات عن زوجك حتى يومنا هذا؟

سمعت من األشخاص الذين يعرفون زوجي أنه تم ترحيله إلى الصين وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.
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ملحق 3: مقابلة مع الذين اعتقلوا في مصر واستطاعوا المجيء إلى تركيا بعد إطالق سراحهم
 فيمـا يلـي تفاصيـل المحادثـات مـع يالقـون تورسـون وعبـد الهـادي محمـد ونورعلـي مرتضـى وروزيقـاري حاجـي الذيـن أطلقـت الحكومـة المصريـة 

سـراحهم ووصلـوا إلـى تركيـا.

مقابلة 1: مقابلة مع يالقون طورسون

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

ما هو مؤهلك العلمي قبل مجيئك إلى مصر؟

كيف كان وضعك االقتصادي في بلدك؟

كيف حصلت على جواز السفر؟

هل بإمكانك أن تخبرنا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

ماهو سبب قدومك إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئت من أجله إلى مصر؟

متى وأين ولدت؟

متى قدمت إلى مصر؟

اسمي يالقون طورسون.

كنت تخرجت من معهد شينجيانغ اإلسالمية.

كنت في وضع اقتصادي جيد.

أثنـاء دراسـتي فـي معهـد اإلسـالمي فـي أورومتشـي، نقلـت سـجل السـكان الخـاص بـي إلـى أورومتشـي، وبهـذه 
الطريقـة حصلـت علـى الجـواز بسـهولة كبيـرة.

عندما وصلت إلى مصر، كانت مدة االلتحاق بجامعة األزهر قد انتهت. لذلك كنت أقضي أوقاتي بحفظ 
القـرآن فـي المسـجد ومطالعـة الكتـب فـي المنـزل. فـي عـام 2014 تـم قبولـي فـي السـنة الثانيـة مـن المرحلـة 
الثانويـة بمعهـد لجامعـة األزهـر. بعـد شـهر، وبعـد خضوعـي المتحـان المنافسـة، قبلـت فـي جامعـة األزهـر 

وبـدأت الدراسـة فيهـا.

جئت من أجل الدراسة فقط.

ولدت في مدينة ياركند من والية كاشغر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1987.

قدمت في 19 يناير/كانون الثاني 2013.

هل طلبت منك السلطات الصينية العودة إلى الصين أثناء وجودك في مصر؟
ال. ألننـي بعـد تخرجـي مـن معهـد شـينجيانغ اإلسـالمية، لـم أنقـل سـجل سـكاني إلـى مسـقط رأسـي بـل أبقيتـه 
فـي أورومتشـي وسـجلت نفسـي فـي مركـز الشـرطة كموظـف فـي أحـدي الشـركات، مـع خطـاب يثبـت أننـي 
أعمـل فـي تلـك الشـركة. أعتقـد أن مركـز شـرطة علـى شـارع النصـر. لـم يزعجنـي أحـد ألن سـجل سـكاني كان 
فـي أورومتشـي. بعـد عـام مـن وصولـي إلـى مصـر، أبلغتنـي موظفـة بالشـركة فـي أورومتشـي، “فـال بـد أن تنقـل 
سـجل سـكانك فـي أقـرب فرصـة، ألن الشـرطة تضايقنـا”. قلـت لهـا: “حسـًنا ، أخبـر أخـي بذلـك.” وأنهيـت 

الكالمـة. لـم يبحـث عنـي أحـد ألنـه لـم يكـن لـدي سـجل سـكان فـي مسـقط رأسـي.
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السؤال العاشر

السؤال الحادي 
عشر

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

الجواب 

الجواب 

هل تم تهديدك من قبل السلطات الصينية خالل فترة وجودك في مصر؟

هل بإمكانك أن تخبرنا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقالك؟

سمعنا أن من بين من استجوبكم أفراد من الشرطة الصينية، هل هذه المعلومة صحيحة؟

ال، لم يحدث ذلك مطلقا.

عندمـا كنـت علـى وشـك النـوم ، رأيـت رسـالة مـن عـادل جـان بلتجـي ) بائـع تذكـرة( علـى مجموعـة واتسـاب، 
تقـول، “ال تخرجـوا مـن البيـت”. نظـرت مـن النافـذة و رأيـت سـيارة الشـرطة توقفـت أمـام منزلنـا. بعـد ذلـك 
بقليل، قاد البواب للمبنى الشـرطة إلى منزلنا، فأخرجتني الشـرطة من منزلي مسـاء يوم 4 يوليو/تموز 2017. 
تـم وضعـي فـي سـيارة شـرطة واقتادونـي. بينمـا كان تسـير عبـر المبانـي األخـرى، ُسـئل حـراس األبـواب عمـا إذا 
كان األويغور يسـكنون في المبنى. على الرغم من اعتقالي من قبل الشـرطة، إال أنني كنت مقتنًعا بأن لدي 
تصريح إقامة وسيطلق سراحي ألنني لم أرتكب أي جريمة. اصطحبتني الشرطة إلى قسم شرطة رقم 1 مدينة 
نصـر فـي القاهـرة. وكان قـد تـم جمـع جميـع الطـالب الذيـن قبـض عليهـم الشـرطة هنـاك. وكان مـن اعتقلونـا 
مـن شـرطة جهـاز األمـن الوطنـي وحوالـي 8-7 مـن رجـال الشـرطة العادييـن. فصـدرت أوامـر للشـرطة باحتجـاز 
جميـع األويغـور وإحضارهـم إلـى مركـز الشـرطة فـي حـي السـابع بمدينـة نصـر بالقاهـرة. تـم تخصيـص إحـدى 
عشـرة سـيارة للشـرطة إللقـاء القبـض علـي األويغـور. تـم اعتقـال حوالـي سـبعين طالبـا. وفـر رجـل يدعـى محمـد 
من مركز الشـرطة ثم ألقت الشـرطة القبض عليه في وقت الحق في المطار. في البداية، أخذت منا الشـرطة 
جـوازات سـفرنا ثـم أعادتهـا إلينـا. فـي اليـوم التالـي، فـي السـاعة الثالثـة صباًحـا، تـم تقسـيمنا إلـى مجموعـات. 
اعتقدنـا أن الوقـت قـد حـان لإفـراج عنـا. فـي 6 يوليـو تـم تقسـيمنا وتوزيعنـا علـى كل مراكـز الشـرطة. تـم نقلـي 
إلـى سـجن طـرة مـع 25 شـخًصا. وبعـد عشـرين يوًمـا، أضربنـا عـن الطعـام، وكتبنـا جميًعـا رسـالة وسـلمناها 
إلـى الشـرطة وقلنـا: “سـلموها إلـى رئيسـكم”. وصلـت قـوات األمـن الوطنـي المصريـة فـي المسـاء. قالـوا لنـا، 
“نحـن نتحقـق لنـرى مـا إذا كنتـم طالبـا حقيقييـن، وسنسـمح لكـم بالذهـاب فـي غضـون أسـبوع.” الحقـا 
عرفنـا أن أحدهـم يدعـى عمـر، وفـي صبـاح اليـوم التالـي كانـت هنـاك حركـة غيـر عاديـة، حوالـي الظهـر، جلبـت 
الشـرطة طالبـا اسـمه عبـد الغفـار مـن يوبورغـا. وجلبـت جميـع الطـالب الذيـن تـم توقيفهـم فـي اإلسـكندرية، 
و حـي تجمـع الخامـس فـي القاهـرة إلـى سـجن طـرة. فيمـا بعـد بلـغ عـدد الطـالب فـي سـجن طـرة  إلـى 94  
طالبـا. عندمـا تجمـع جميـع الطـالب، جـاء أشـخاص مـن السـفارة الصينيـة واسـتجوبونا كمجموعـات، فـي 
كل مجموعـة عشـر طـالب. ثـم مـرت 20 يوًمـا. فـي ذلـك الوقـت ، تـم تقسـيمنا إلـى ثـالث مجموعـات. لقـد 
قمت بدور مترجم عربي بين الشـرطة المصرية و الطالب. سـلمت الشـرطة قائمة الطالب وطلبت مني قراءة 
األسـماء. عندمـا نظـرت، كانـت األسـماء فـي القائمـة مظللـة باللـون األخضـر واألحمـر واألصفـر. فـي السـاعة 
1 صبـاح 1 سـبتمبر، تـم إجـالء جميـع األشـخاص الــ 16، الذيـن كانـت أسـماؤهم باللـون األحمـر. تـم ترحيـل 
الــ 16 فـي وقـت الحـق إلـى الصيـن. تضمنـت القائمـة أسـماء مـا يقـرب مـن 200 شـخص، كانـت األسـماء 

المظللـة باللـون األصفـر هـي األكثـر.

فـي البدايـة تـم اسـتجوابنا مـن قبـل الشـرطة المصريـة. الحًقـا، جـاء أشـخاص مـن السـفارة الصينيـة واسـتجوبونا. 
وكان عـدد المعتقليـن فـي ذلـك الوقـت 94 طالبـا. اسـتجوبنا فـي عشـرة. ألول مـرة، أجـرى مقابلـة مـع عشـرة 
طـالب. فـي المـرة الثانيـة اسـتجوب عشـرة طـالب. عندمـا جـاء دوري قـال : “انتهـى الوقـت”. ألن الجانـب 

المصـري كان أعطـى الصينييـن مـدة سـاعتين فقـط.
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السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

كيف كان مكان إقامتك والطعام الذي قدموه لك بعد القبض عليك؟

فـي اليـوم الـذي تـم فيـه نقلنـا إلـى سـجن طـرة، قدمـوا لنـا خبـز النخالـة واللبنـة فـي وجبـة اإلفطـار. فـي الظهيـرة 
قدموا لنا  الرز. لم نواجه الكثير من األوقات العصيبة في سـجن طرة ، سـواء من حيث الطعام أو الظروف. 
لكنني سـمعت أن الطالب في أماكن أخرى تم احتجازهم في الحبس االنفرادي مع اللصوص والمجرمين. 

فكانـوا يمـرون بوقـت عصيـب. حتـى شـبت الحربـق فـي إحـدى الزنزانـات.
السؤال السادس 

عشر
الجواب 

هل حاولت إنقاذ نفسك بالوسائل القانونية بعد اعتقالك؟ وما هي التفاصيل؟

ال ، لم يسمح لنا بتوكيل محام. لم يكن لدينا هواتف للتواصل بالخارج.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

كيف استجوبوك؟ ما نوعية األسئلة التي وجهوك؟

عندما أوقفتنا الشرطة المصرية قسمونا إلى ثالث مجموعات واقتادونا إلى 3 مكاتب لالستجواب. وسألتنا 
الشـرطة: “متـى أتيـت إلـى مصـر؟  ومـاذا فعلـت فـي مصـر؟  ومـاذا تعـرف عـن الحـزب اإلسـالمي التركسـتاني؟ 
وهـل لديـك أي اتصـال بهـم؟” سـأل مثـل هـذه األسـئلة. سـألنا رئيـس الشـرطة عمـا إذا كانـت لنـا أي عالقـة 

باإلرهاب.
السؤال الرابع 

عشر

الجواب 

هل عذبوك أثناء استجوابك؟ 

ال ، لكني سمعت عن تعرض الطالب للتعذيب في أماكن أخرى.

السؤال السابع 
عشر

الجواب 

هل قالت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقالك؟

ال.
السؤال الثامن

عشر

الجواب 

متى تم إطالق سراحك؟

تم نقلي إلى سجن طرة في 6 يوليو/تموز 2017. في البداية، تم إحضاري أنا و 11 طالبا إلى مركز شرطة 
حديقـة القبـة. تـم حبـس ثمانيـة أشـخاص هنـا. لعـدم وجـود متسـع، تـم نقلـي أنـا وثالثـة أشـخاص آخريـن إلـى 
مركز شرطة شبرا بالقرب من ميدان رمسيس. مكثت هنا لمدة ثالثة أيام. تم إطالق سراحي في 6 سبتمبر/

أيلول 2017. قضيت ثالثة أشهر في السجن. بعد إطالق سراحي، بحثت أنا وأخي عثمان جان عن طرق 
إلنقـاذ الطـالب الذيـن تـم تلويـن أسـمائهم باللـون األصفـر. بحثنـا عـن جـوازات سـفرهم. كمـا خططنـا لالنتقـال 

إلى بلد آخر بعد إطالق سـراح هؤالء الطالب. أتيت إلى تركيا في ديسـمبر 2017.
السؤال التاسع

عشر

الجواب 

برأيك، لماذا شنت الحكومة المصرية حملة اعتقاالت ضد األويغور؟

فـي البدايـة اعتقدنـا أن الدولـة المصريـة ربمـا اعتقـدت أن لنـا عالقـة باإلرهـاب. قالـت لنـا الشـرطة المصريـة 
“نحـن مسـلمون وأنتـم مسـلمون”. لـن نسـلمكم لكافـر أبـًدا، لقـد طلبنـا مـن الصينييـن أدلـة قاطعـة. “إذا لـم 
يتمكنوا من تزويدنا بتلك األدلة، كونوا مطمئنين، فلن نسلمكم.” وهذا يعني أن السلطات الصينية صورتنا 
كإرهابيين للجانب المصري. لكن الجانب المصري ربما سـمح لنا بالرحيل ألن جانب الصيني لم يتمكنوا 

مـن تقديـم أدلـة كافيـة. ال نعـرف أي شـيء آخـر.
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مقابلة 2: مقابلة مع عبد الهادي محمد

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

ما هو مؤهلك العلمي قبل مجيئك إلى مصر؟

كيف كان وضعك االقتصادي في بلدك؟

كيف حصلت على جواز السفر؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

ماهو سبب قدومك إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئت من أجله إلى مصر؟

متى وأين ولدت؟

متى قدمت إلى مصر؟

اسمي عبد الهادي محمد.

كنت أكملت المرحلة اإلبتدائية.

كان وضعي االقتصادي جيدا.

عندما تم منح جواز السفر لكافة الشعب عام 2015 حصلت عليه بعد إكمال إجرءات الرسمية.

بعـد وصولـي إلـى مصـر، تقدمـت للدراسـة فـي جامعـة األزهـر. ألن حملـة التسـجيل فـي الجامعـة كانـت بطيئـة 
للغايـة، ذهبـت إلـى مركـز التحفيـظ لحفـظ القـرآن بشـكل أفضـل قبـل القبـول. قبـل صـدور إشـعار القبـول مـن 

الجامعـة بـدأت موجـة اإلعتقـال، مـدة صالحيـة إقامتـي انتهـت أيضـا.

أتيت إلى مصرمن أجل الدراسة في جامعة األزهر.

ولدت في خوتن 7 أغسطس/آب 2001.

قدمت في يوليو/تموز 2016.

هل طلبت منك السلطات الصينية العودة إلى الصين أثناء وجودك في مصر؟

نعم. بعد وقت قصير من قدومي إلى مصر، في نهاية عام 2016، اتصلت شرطة المحلية في قريتنا وطلبت 
مني العودة.

السؤال العاشر

الجواب 

هل تم تهديدك من قبل السلطات الصينية خالل فترة وجودك في مصر؟
بعـد فتـرة وجيـزة، انقطعـت عالقتـي مـع عائلتـي، وبعـد فتـرة، أخبرتنـي أختـي أن والـدي قـد اعتقـل؛ ألننـي عندمـا 
أتيـت إلـى مصـر كنـت أتيـت مـع والـدي، لهـذا السـبب تـم اعتقالـه. اتصلـت بأختـي مـرة واحـدة. لـم يتصـل بـي 

أحـد مـن المسـؤولين الحقـا.
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السؤال الحادي 
عشر

الجواب 

هل بإمكانك أن تخبرنا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقالك؟

علـى الرغـم مـن أننـي سـمعت أن السـلطات المصريـة كانـت تعتقـل األويغـور، إال أننـي كنـت أنتظـر اسـتخراج 
إجازتي في القرآن الكريم ألنني كنت أدرس للحصول على إجازة للقرآن في ذلك الوقت. في 4 يوليو/تموز 
2017، أخرجتنـي الشـرطة مـن منزلـي، فقـد كنـا نسـكن فـي المنـزل خمسـة أشـخاص، وكنـا نحـن الثالثـة هنـاك 
عندمـا وصلـت الشـرطة، اقتحمـت الشـرطة المنـزل. كان هنـاك حوالـي عشـرة أشـخاص. دخـل رجـال الشـرطة 
المنـزل وصرخـوا فـي وجوهنـا بغضـب: “انطلـق ، انطلـق”. تـم اقتيادنـا إلـى قسـم الشـرطة رقـم 1 بحـي السـابع 
فـي مدينـة نصـر بالقاهـرة. بقينـا هنـاك لمـدة يوميـن. ونُقلنـا فيمـا بعـد إلـى سـجن طـرة. كان هنـاك حوالـي 100 
شـخص، وكان بيننـا 5-4 أشـخاص مـن قوميـة هـوي. أخبرنـا الشـرطة بأننـا نريـد مقابلـة أفـراد السـفارة الصينيـة. 
قالـوا لنـا: “انتظـروا، سـنبلغكم عـن ذلـك فـي غضـون يوميـن إلـى ثالثـة أيـام”. انتظرنـا وقتًـا طويـاًل، ثـم علمنـا أنه 
كـذب علينـا. صرخنـا، لكـن لـم يـأت أحـد. ثـم دخلنـا فـي إضـراب عـن الطعـام مًعـا. لـم نـأكل لمـدة يوميـن أو 
ثالثـة. ثـم جـاء رئيـس السـجن وقـال: كل وإذا أكلـت سـأدعو شـخصاً مـن السـفارة. ثـم أكلنـا، صدقنـاه بمـا 
سيقوله، لكن لم يأت أحد من السفارة، ثم جاءت الشرطة وقالت لنا: نحن نحقق معكم. سنطلق سراحك 
بمجـرد تحديـد مـا إذا كنتـم طالبـا أم ال.كانـت لـدى الشـرطة قائمـة أسـماء. تـم تظليـل األسـماء الموجـودة فـي 
القائمـة باللـون األحمـر واألصفـر واألخضـر عندمـا كنـا فـي السـجن، تـم تقسـيمنا إلـى مجموعتيـن، نصفهـم 45 
و 50. فـي هـذه األثنـاء ، أحضـر لنـا أخونـا عثمـان جـان وجبتيـن أو ثـالث وجبـات، وكان األخ عثمـان جـان 
يكتـب رسـالة فـي أسـفل الوجبـة ويدخلهـا، علمنـا مـن الرسـالة أن مجموعـة مـن الطـالب أتـوا إليهـم أشـخاص 
مـن القنصليـة الصينيـة واسـتجوبوهم وهـم معصوبـي العينيـن. تـم طـرح األسـئلة عليهـم باللغـة األويغوريـة مـن قبـل 
محققيـن األويغـور. ولكـن كان هنـاك أيًضـا الصينيـون بجانبهـم. بعـد أسـبوع أو أسـبوعين، وصلـت الشـرطة 
وقالـت: “كـن مسـتعًدا. سـوف ننقلكـم “. كان هنـاك حوالـي 45 طالبـا فـي الوحـدة التـي كنـا نقيـم فيهـا، 
وتـم فصـل حوالـي 30 منهـم ووضعـوا فـي السـيارة. ثـم تـم وضعنـا فـي مجموعـة مـن 15 إلـى 12 شـخص وتـم 
إرسالنا إلى مراكز الشرطة المتفرقة بالقاهرة. قسم الشرطة الذي كنت أقيم فيه كان 12 شخًصا. أقمنا هناك 

لمـدة 15-12 يوًمـا. 

وقـد كنـا فـي األصـل سـنحبس مـع مجرميـن آخريـن، وبعـد أن احتجنـا تـم حبسـنا فـي زنزانـة منفصلـة. لـم يعطونـا 
طعامـا هنـاك. كان معنـا القليـل مـن المـال، وأنفقنـا هـذا المـال علـى الطعـام. نفـد منـا المـال ألننـا كنـا نملـك 
إال القليـل مـن المـال. وفـي وقـت الحـق ، تقصـى األخ عثمـان جـان عـن مـكان إقامتنـا وأحضـر لنـا الطعـام. ثـم 
بدؤوا بنقلنا إلى أماكن مختلفة في القاهرة. تم نقلي مع ثالثة أشخاص آخرين إلى مركز الشرطة في التجمع 
الخامـس بالقاهـرة. مكثـت فـي ذلـك القسـم لمـدة 10 أيـام تقريبًـا. هنـاك تـم حبسـنا مـع السـكان المحلييـن. 
كنـا جيديـن فـي البدايـة. ذات يـوم ، جـاءت الشـرطة فجـأة وأخـذت اثنيـن منـا بعيـًدا ، قائلـة: “سـنأخذك إلـى 
مكتـب الهجـرة بالقاهـرة”. عندمـا عـادا علمنـا أنهـم اسـتجوبهما مـرة أخـرى. وبعـد يوميـن، تـم نقلـي إلـى دائـرة 
الهجرة وسـألوني “لماذا أتيت إلى مصر؟ أين جواز سـفرك ومحل إقامتك؟”. أخبرتهم أن الشـرطة صادرت 
جواز سـفري عندما اعتقلوني، لكنهم فقدوه الحًقا. عندما سـألت عن سـبب اختفائه، قال: “ضاع بس”، 
وأعادونـي إلـى مركـز الشـرطة. بعـد يـوم قـال إنهـم سـيأخذونني إلـى مكتـب الهجـرة مـرة أخـرى، لكنهـم أخذونـي 
إلـى القنصليـة الصينيـة، وليـس إلـى مكتـب الهجـرة. كنـت خائفـا للغايـة لدرجـة أننـي اعتقـدت أنهم سـيعيدونني 
إلى الصين، عندما اكتشفت أنهم ذاهبون بي إلى القنصلية رفصت الذهاب معه. سحبني الشرطي من يدي 
وأخذنـي إلـى القنصليـة. ذهبنـا إلـى القنصليـة وخـرج صينـي وقـال: ليـس لديـك جـواز سـفر. كمـا تـرى، لـو تبقـى 
هنـا، فإنهـم يضعـون األصفـاد بيديـك وسـتواجه هكـذا المعاملـة. أعطنـا رقـم جـواز سـفرك وسـنصدر لـك جـواز 
سـفر جديـد ونشـتري تذكـرة ليـوم الجمعـة المقبـل وسنرسـلك إلـى الوطـن”. فـي غضـون ذلـك، لـم أسـتطع فهـم 
بعـض الكلمـات الصينيـة، وعندمـا علـم أننـي ال أفهـم اللغـة الصينيـة، توقـف. بعـد فتـرة، أحضـر هاتًفـا. قالـت 
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امـرأة علـى الهاتـف: “أخـي أنـا أويغـور. هـذا الصينـي يقـول أنـه ليـس لديـك جـواز السـفر، هـو يريـد منـك صـورة 
شـخصية لجـواز سـفر جديـد. كمـا يطلـب عنوانًـا تفصيليًـا لمنزلـك فـي البـالد. قـل لـي أوال. “ثـم سـأقول لـه 
للصينـي.” عندمـا سـألت المـرأة عمـا إذا كانـوا سـيعيدونني إلـى الوطـن، قالـت نعـم. ثـم قالـت لـي مـرة أخـرى: 
“ال تخبرهـم بمـا حـدث بيننـا”. سـأخبره أي شـيء. سـوف يعيدونـك إلـى الوطـن. إذا كنـت ال تريـد المغـادرة، 
دعنـي أخبـرك بشـيء آخـر. “إذا طُلـب منـك القيـام بذلـك، فقـط تظاهـر بأنـك ال تفهمـه وال تلتقـط أبـًدا صـورة 
لجـواز السـفر.” ففعلـت مثـل مـا قالـت تلـك المـرأة، رفضـت التقـاط صـورة. ضربنـي داخـل القنصليـة بعـد أن 
لـم ألتقـط صـورة. قـال الصينيـون فـي وقـت الحـق، “يبـدو أننـا ال نسـتطيع التقـاط الصـور هنـا، لـذا اصطحبهـم 
إلـى مركـز الشـرطة والتقـط الصـورة هنـاك، دعنـا نحضـر لـه جـواز سـفر ونرسـله إلـى البـالد”. أعادنـي إلـى مركـز 
الشـرطة وأخذنـي إلـى مكتـب رئيـس الشـرطة. فـي البدايـة تحـدث معـي بلطـف. لكننـي أصـررت أيًضـا علـى 
عـدم التقـاط الصـور. ضربنـي قائـد الشـرطة مرتيـن أو ثالثـة. مـر يـوم آخـر. فـي اليـوم التالـي أعادنـي إلـى مكتبـه 
وقـال: “التقـط صـورة”. قلـت ال. فـي النهايـة أخذنـي إلـى الحائـط ووضـع األصفـاد فـي يـدي. كمـا اسـتدعى 
حوالـي 8-7 رجـال شـرطة وأمسـك رأسـي بشـكل مسـتقيم. وكان شـعري قـد طـال كثيـرًا خـالل الثالثـة األشـهر 
لذلـك هـم قصـوا شـعري بالمقـص مـن األمـام. اسـتمروا فـي ضربـي ليجبرونـي علـى التقـاط صـورة. فـي النهايـة، لـم 
أسـتطع تحمـل ذلـك، وكانـت يـدي تنـزف بغـزارة. وصـل األلـم إلـى رأسـي وأصبحـت غيـر قـادر علـى التحمـل، 
أخيـرًا التقطـت صـورة. فـي اليـوم التالـي أخرجـوا الطـالب الذيـن لديهـم إقامـة مـن بيننـا. فـي هـذه األثنـاء، اتصلـت 
األخت األويغور ، التي كلمتني عبر الهاتف في القنصلية، باألخ عثمان جان وكلمته عني وقالت “إنه سيتم 
تسـليمه إلـى الصيـن إذا لـم تنقـذه قبـل مغادرتـه”. حـاول األخ عثمـان جـان بشـتى الوسـائل وذهـب إلـى مكتـب 
الهجـرة وعثـر علـى جـواز سـفري واشـترى لـي تذكـرة قبـل اصـدار جـواز سـفر جديـد. بعـد يوميـن، وصلـت سـيارة 
الشـرطة ووضـع األصفـاد علـى يـدي وأخذنـي إلـى المطـار. رأيـت أن لديـه تذكـرة مـع جـواز سـفري فـي ظـرف. 
عندما سألتهم إلى أين سيأخذونني، قالوا: “سوف نعيدك إلى الوطن”. عندما نظرت إلى التذكرة، مكتوب 
عليهـا اسـطنبول-غوانجو. ثـم حبسـني فـي مـكان مـا فـي المطـار. مكثـت هنـاك لمـدة يـوم ونصـف. فـي اليـوم 
التالي، جاء طالب آخرون. كان من بينهم عبد السـالم شـقيق األخ عثمان جان. بعد يوم ونصف، سـلمونا 
جـوازات سـفرنا والتذاكـر وأخذونـا علـى متـن الطائـرة  المتجهـة إلـى اسـطنبول. عندمـا وصلنـا إلـى اسـطنبول، 

مزقنـا تذاكرنـا إلـى غوانجـو وبقينـا فـي اسـطنبول.

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

سمعنا أن من بين من استجوبكم أفراد من الشرطة الصينية، هل هذه المعلومة صحيحة؟

فـي البدايـة تـم اسـتجوابنا مـن قبـل الشـرطة المصريـة. بعـد يوميـن، جـاء 7-6 أشـخاص مـن السـفارة الصينيـة. 
أحضـروا لنـا الخبـز والمـاء. كان مـن بينهـم 2-1 مـن األويغـور أيضـا. قالـوا لنـا: “ال تخافـوا. سـنطلق سـراحكم 

خـالل يـوم أو يوميـن. اآلن أخبرونـا عـن أحوالكـم”.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

كيف استجوبوك ؟ ما نوعية األسئلة التي وجهوك؟

واسـُتجوبنا مـراراً وتكـراراً بعـد اقتيادنـا إلـى مركـز الشـرطة. سـألونا مـن أيـن أتينـا، ومـاذا نفعـل، ومـا إذا كان آباؤنـا 
علـى قيـد الحياة.

السؤال الرابع 
عشر

الجواب 

هل عذبوك أثناء استجوابك؟ 

أثناء االستجواب لم يقدموا لنا طعاما قط.
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السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

كيف كان مكان إقامتك والطعام الذي قدموه لك بعد القبض عليك؟

عندمـا تـم اصطحابنـا إلـى قسـم الشـرطة رقـم 3 فـي حـي السـابع فـي مدينـة نصـر فـي القاهـرة، كانـت هنـاك 
أسـرة، وتـم إخفاؤهـا حيـن وصلنـا، وكانـت أرضيـة الزنزانـة مـن اإلسـمنت، أعطونـا بطانيـة، فرشـناها ثـم نمنـا 
عليها، وأعطونا خبز النخالة على اإلفطار في الصباح. وينطبق الشيء نفسه في المساء، كانوا يعطونا األرز 
األبيـض فـي الظهيـرة، وأمـا المالبـس فلـم يكـن لـدي إال المالبـس التـي كنـت أرتديهـا، حتـى مكثـت مـدة فـي 
تلـك المالبـس وقـد طلبنـا مالبـس جديـدة لكنهـم رفضـروا إحضارهـا عـن طريـق أصدقائنـا فـي الخـارج؛ حيـث 
قالـوا: “ال يمكنكـم أن تنقلـوا أحوالكـم لمـن فـي الخـارج”. كنـا نغسـل المالبـس التـي نرتديهـا فـي المسـاء، 

ونجففهـا ثـم نلبسـها فـي اليـوم التالـي. كان الجـو حـارًا جـًدا فـي الداخـل ألنـه كان وقـت الصيـف.
السؤال السادس 

عشر
الجواب 

هل حاولت إنقاذ نفسك بالوسائل القانونية بعد اعتقالك؟ وما هي التفاصيل؟

ال، كبار الشخصيات من األويغور والعلماء حاولوا، لكن دون جدوى.
السؤال السابع 

عشر
الجواب 

هل صحرت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقالك؟

ال.
السؤال الثامن

عشر

الجواب 

متى تم إطالق سراحك؟

يـدي  فـي  الشـرطة أصفـادا  اليـوم، وضعـت  فـي ذلـك  فـي 26 سـبتمبر /أيلـول 2017.  تـم إطـالق سـراحي 
وأخذتنـي إلـى المطـار، حيـث مكثـت لمـدة يـوم ونصـف، وقـد أرسـلت لـي الشـرطة تذكـرة القاهـرة - اسـطنبول 
- جوانـزو إلعادتـي إلـى الصيـن، بمجـرد وصولـي إلـى اسـطنبول، مزقـت تذكـرة رحلتـي إلـى جوانـزو وبقيـت فـي 

اسـطنبول.
السؤال التاسع

عشر
الجواب 

برأيك، لماذا شنت السلطات المصرية حملة اعتقاالت ضد األويغور؟

أعتقد أنه كانت هناك حملة اعتقال إلعادة جميع األويغور في مصر إلى الصين.
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مقابلة 3: مقابلة مع نورعلي مرتضى 

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

السؤال التاسع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

ما هو مؤهلك العلمي قبل مجيئك إلى مصر؟

كيف كان وضعك االقتصادي في بلدك؟

كيف حصلت على جواز السفر؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

ماهو سبب قدومك إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئت من أجله إلى مصر؟

متى وأين ولدت؟

متى قدمت إلى مصر؟

اسمي نورعلي مرتضى.

كنت خريج مدرسة اإلعدادية.

كنت مرتاحا اقتصاديا.

بالطرق القانونية.

عندما أتيت إلى مصر عام 2013، كان الوضع في مصر شديد الفوضى. بعد شهر من وصولي، انهار نظام 
مرسـي، لـم نتمكـن مـن الذهـاب إلـى المدرسـة لمـدة عـام منـذ ذلـك الحيـن. تـم قبولـي فـي المدرسـة فـي خريـف 

عام 2014. دخلت السنة الثانية من المرحلة اإلعدادية التابعة لجامعة األزهر.

أتيت إلى مصر لدراسة الدين في جامعة األزهر.

ولدت في أونسو بوالية آقسو.

قدمت مصر في 29 مايو 2013.

هل طلبت منك السلطات الصينية العودة إلى الصين أثناء وجودك في مصر؟

لم أتواصل مع عائلتي مطلًقا قبل 2014. ألنني فقدت االتصال بأسرتي بعد اعتقال عمي. في عام 2016، 
راسـلتني عائلتـي فجـأة وطلبـت منـي التقـاط صـورة أمـام جامعـة األزهـر، والتقطـت صـورة وأرسـلتها. كانـت 
الشـرطة المحليـة هـي التـي طلبـت الصـورة. كمـا طلبـت الشـرطة مـن والـدّي عودتـي إلـى الوطـن، لكـن العائلـة 
راسلتني وقالت: “ال تعد”. منذ ذلك الحين لم أتمكن من االتصال بأي شخص ولم تبحث الشرطة عني.

السؤال العاشر
الجواب 

هل تم تهديدك من قبل السلطات الصينية خالل فترة وجودك في مصر؟
ال.
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السؤال الحادي 
عشر

الجواب 

هل بإمكانك أن تخبرنا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقالك؟

تـم القبـض علـي فـي 3 يوليـو 2017، أمـام متجـر يسـمى “مصـر السـودان” فـي حـي السـابع فـي مدينـة نصـر، 
القاهـرة، وكان الذيـن اعتقلونـي مـن ضبـاط المخابـرات. لـم يكـن أحـد فيهـم بـزي شـرطة. اقتربـوا منـي وقالـوا: 
“هل أنت صيني؟” قلت نعم. كان معي جواز سـفري وهوية الطالب. كانت إقامتي سـارية المفعول. لقد 
رأوا كل شـيء وأخذونـي بعيـًدا عندمـا تأكـدوا مـن هويتـي. قـال إنهـم سـيأخذونني إلـى المنـزل عندمـا أمسـكوا 
بـي. كنـت قلقـا أيضـا. لكنهـم أخذونـي إلـى قسـم الشـرطة رقـم 2 فـي منطقـة تجمـع األول فـي مدينـة القاهـرة 
الجديـدة، وحبسـوني فـي منـزل صغيـر مسـاحته 4 أمتـار مربعـة. مكثـت هنـاك ليلـة، لـم يقـل لـي أحـد كلمـة 
واحـدة، وكانـت هنـاك صـورا فـي أيـدي الشـرطة لمـا ال يقـل عـن 30-20 شـخص، وربمـا كانـت أكثـر مـن 
ذلـك، وكانـت علـى تلـك األوراق صـورة مصغـرة عاديـة، بهـا رسـائل مثـل أعضـاء الحـزب اإلسـالمي التركسـتاني 
والرئيـس. فـي الرسـالة  نفسـها كانـت هنالـك بيانـات عـن الطـالب. عرضـت علـّي الشـرطة األوراق وسـألتني 
إن كنـت أعرفهـم. رأيـت أن هنـاك بيانـات أيًضـا عـن  معلمينـا والطـالب مـن كاشـغر وآقسـو الذيـن أعرفهـم. 
عندمـا أخبرتهـم أننـي ال أعرفهـم، صرخـوا فـي وجهـي قائـال “أنـت كـذاب”. حبسـوني مـرة أخـرى عندمـا لـم 
يتمكنـوا مـن الحصـول علـى إجابـة منـي. تـم اسـتجواب الطـالب اآلخريـن بعـد حوالـي نصـف سـاعة. فـي 4 
يوليو/تمـوز، اصطحبتنـا أربـع سـيارات شـرطة إلـى قسـم شـرطة مدينـة ناصـر رقـم 1 فـي القاهـرة. عندمـا ذهبـت 
الطـالب  بالطـالب. عندمـا دخلـت، كان جميـع  الشـرطة كان مكتظًـا  أن مركـز  رأيـت  اندهشـت.  هنـاك، 
متجمعيـن حولـي. “مـاذا حـدث لـك مـن أيـن أتيـت؟” هـؤالء هـم الطـالب فـي الصـورة التـي أظهرتهـا لـي 
الشرطة المصرية. لقد صدموا عندما قلت لهم: “رأيت صورتكم”. في المساء أوقفونا جميًعا على الحائط 
وحاولـوا التقـاط صورنـا كمجرميـن. فـي البدايـة التقـط صـوراً لبعـض الطـالب ، ثـم رفضنـا التقـاط الصـور. ثـم بـدأ 
فـي اسـتجوابنا جميًعـا علـى حـدة. فـي اليـوم التالـي، جـاء 6-5 أشـخاص مـن القنصليـة الصينيـة، بمـا فـي ذلـك 
األويغـوري المسـمى شـهرت أو أوركـش. كان يعمـل فـي اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن وقـام بالترجمـة لنـا. 
اسـتجوبنا أشـخاص مـن القنصليـة الصينيـة والتقطـوا صـورًا لنـا جميًعـا. 5 يوليـو قسـمنا إلـى مجموعـات. نُقـل 
25 منـا إلـى سـجن طـرة. ولـم يتـم اسـتجوابنا ألكثـر مـن 10 أيـام بعـد نقلنـا إلـى سـجن طـرة. فـي وقـت الحـق 
، تـم إحضـار طالـب اسـمه عبـد الغفـار، الـذي تـم القبـض عليـه فـي المطـار. بعـد أيـام قليلـة، نُقـل الطـالب، 
الذيـن كانـوا محتجزيـن فـي مراكـز شـرطة أخـرى فـي القاهـرة، إلـى سـجن طـره، كان تـم احتجازهـم جميًعـا فـي 
مطـارات اإلسـكندرية وشـرم الشـيخ وغردقـة. فـي اليـوم الـذي جمعونـا فيـه مـع جميـع الطـالب، تـم اسـتجواب 
30-20 منـا، ولـم أكـن مـن بينهـم. حتـى خـالل فتـرة وجودنـا فـي سـجن طـرة، تـم تجميعنـا مـرة أخـرى. لدينـا 
أكثـر مـن مائـة. كان هنـاك أيًضـا حوالـي 10 طـالب مـن تونغـان وسـاالر بيننـا. البقيـة منـا كانـوا مـن األويغـور. 
قسـمنا إلـى قسـمين ووضـع أكثـر مـن 40 فـي مـكان واحـد وأكثـر مـن 50 فـي مـكان آخـر. مكثـت مـع هـؤالء 
الطالب الخمسـين لمدة شـهر تقريًبا دون أي اسـتجواب، وفي غضون ذلك دخلنا في إضراب عن الطعام، 
لكنها لم تكن فعالة جدا. صاح علينا البعض. ثم جاءت الشـرطة وسـألتنا “الصين تقول إن لديكم صالت 
بداعش. لماذا تصفكم الصين باإلرهابي؟”. لقد صدمنا لسماع ذلك. قلنا لهم أننا أتينا إلى مصر للدراسة 
وأننـا طـالب عاديـون. لقـد جـاءوا فـي غضـون ذلـك عـدة مـرات. آخـر مـرة جـاءوا فيهـا كان قبـل يـوم مـن العيـد. 
حتـى ذلـك اليـوم، تـم تقسـيمنا إلـى ثـالث مجموعـات: األحمـر واألخضـر واألصفـر. تـم إخـراج الطـالب السـتة 
عشـر، الذيـن تـم تحديدهـم علـى أنهـم أحمـر، فـي اليـوم األول مـن العيـد. تـم تقسـيم أكثـر مـن 10 طـالب 
إلـى مجموعـة خضـراء والبعـض اآلخـر إلـى مجموعـة صفـراء. كنـت أيًضـا مـن بيـن أولئـك الذيـن وقعـوا فـي 
المجموعة الصفراء. في اليوم التالي قادنا في سـيارتين منفصلتين وقال إنهم سيسـمحون لنا بالرحيل. لكنهم 
أخذونـا إلـى مركـز للشـرطة فـي ضواحـي القاهـرة. ال أتذكـر اسـم مركـز الشـرطة. بقينـا هنـاك لمـدة 8-7 أيـام. 
ذات يـوم نادتنـي الشـرطة. عندمـا خرجـت، كان هنـاك ضابـط مخابـرات. كنـت قـد سـجلت 10000 جنيـه 
بإسمي لدى الشرطة عندما اعتقلت من قبل الشرطة، بينما كانت النقود لآلخرين. طلبت من الشرطة إعادة 

النقـود وهاتفـي. صرخـوا  قائليـن “ال يوجـد” بوقاحـة شـديدة.



91

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

سمعنا أن من بين من استجوكم أفراد من الشرطة الصينية، هل هذه المعلومة صحيحة؟

عندما تم اعتقالنا في قسم شرطة رقم 1 في مدينة نصر في مدينة القاهرة ، جاء صينيون من السفارة الصينية 
واستجوبونا. تم استجوابنا من قبل شرطة األويغور أثناء وجودنا في سجن طرة.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

كيف استجوبوك ؟ ما نوعية األسئلة التي وجهوك؟

عندمـا تـم اعتقالـي فـي قسـم الشـرطة الثانـي بحـي تجمـع األول بالمدينـة الجديـدة بالقاهـرة، سـألتني الشـرطة: 
“هل أنت من األويغور؟”. قلت نعم. عرضوا علي صوراً للطالب وسـألوني إن كنت أعرفهم. أصررت على 
أننـي لـم أتعـرف عليهـم، رغـم أننـي أعرفهـم. “هـل أنـت هـذا الشـخص؟”. قلـت: ال، ونظـروا إلـى جـواز سـفري 
غيـر مصدقيـن، وقالـوا: “ليـس هـو”. تـم اسـتجوابي مـن قبـل الصينييـن مـن السـفارة الصينيـة أثنـاء احتجـازي 
في قسـم شـرطة مدينة القاهرة رقم 1 بمنطقة مدينة نصر. سـألوني: أين بلدك؟ لماذا أتيت إلى مصر؟ ومتى 
أتيـت؟ وهـل ذهبـت إلـى المدرسـة وأنـت فـي وطنـك؟ ومـن أي مدرسـة تخرجـت؟ سـأل مثـل هـذه األسـئلة. تـم 
اسـتجواب حوالـي 30-20 طالبـا مـن قبـل شـرطة األويغـور أثنـاء وجودهـم فـي سـجن طـرة. “أيـن بلـدك، لمـاذا 
أتيـت إلـى مصـر، ومتـى أتيـت؟” طـرح أسـئلة مـن هـذا القبيـل. عندمـا تـم إطـالق سـراحي، اسـتجوبتني الشـرطة 
للمرة األخيرة. سألتني الشرطة: هل ستبقى في مصر أم تذهب إلى بلد آخر إذا سمحنا لك بالرحيل؟ قلت 

إننـي سـأبقى فـي مصـر وأواصـل دراسـتي.

السؤال الرابع 
عشر

الجواب 

هل عذبوك أثناء استجوابك؟ 

عندمـا كنـت فـي مركـز شـرطة رقـم 2 فـي حـي التجمـع األول فـي القاهـرة الحديثـة اسـتجوبتني الشـرطة وأنـا 
معصـوب العينيـن ثـم فتحـوا عينـي. فرأيـت عـدًدا مـن رجـال الشـرطة يقفـون أمامـي. ثـم أجلسـوني علـى ركبتـي. 
في مركز شـرطة مدينة ناصر رقم 1 لم يعذبوني، لكنني سـمعت أن بعض طالب األويغور تعرضوا للتعذيب.

السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

كيف كان مكان إقامتك والطعام الذي قدموه لك بعد القبض عليك؟

المـكان الـذي تـم تقسـيمنا فيـه مـن سـجن طـرة إلـى أقسـام شـرطة أخـرى فـي القاهـرة كان رائحتـه كريهـة، وكان 
الطقـس سـيًئا وضـوء الشـمس ال يدخـل أبـًدا. كان الجـو حـارا كنـا ال نسـتطيع أن نلمـس حديـد الغرفـة. وفـي 
غضـون 8-7 أيـام، مـرض الطـالب. حـت إن البعـض أغمـي عليـه. لـم تنقطـع سـيارة اإلسـعاف تلـك األيـام. 

كنـا مكتئبيـن للغايـة فـي ذلـك الوقـت.
السؤال السادس 

عشر
الجواب 

هل حاولت إنقاذ نفسك بالوسائل القانونية بعد اعتقالك؟ وما هي التفاصيل؟

سمعت أن الكبار كلفوا لنا محامًيا، لكننا لم نلتق بهذا المحامي أبًدا.
السؤال السابع 

عشر
الجواب 

هل صرحت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقالك؟

عندما كنت في قسم سرطة رقم 2 في حي التجمع األول في القاهرة الحديثة سألوني إذا كنت من األويغور 
أم ال. أدركت في ذلك الوقت أن سبب اعتقالي كوني من األويغور.
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السؤال الثامن
عشر

الجواب 

متى تم إطالق سراحك؟

أعتقد أنه يوم 6 أو 7 سبتمبر 2017. جئت إلى تركيا بعد يومين من إطالق سراحي.

السؤال التاسع
عشر

الجواب 

برأيك، لماذا شنت السلطات المصرية حملة اعتقاالت ضد األويغور؟

بـه فـي تلـك اللحظـات هـو أن الحكومـة الصينيـة كانـت فـي الواقـع تخشـى األشـخاص الذيـن  مـا شـعرت 
يدرسـون. كان هنـاك مـا يقـرب مـن 2000 إلـى 3000 طالـب مـن األويغـور فـي مصـر فـي ذلـك الوقـت. منـذ 
عـام 2016، أرسـلت الحكومـة الصينيـة عـدة أشـخاص إلـى مصـر. ودعـا القنصـل العـام الطـالب للعـودة فـي 
التجمعات الطالبية. ُأجبرت عائالت بعض الطالب على إعادة أبنائها ألنهم تلقوا تهديدات من السلطات 
الصينيـة. وتعتـزم الحكومـة الصينيـة إعـادة أو ترحيـل جميـع الطـالب األويغـور الذيـن يدرسـون فـي مصـر إلـى 

الصيـن. لذلـك أعتقـد أن السـلطات المصريـة اتخـذت هـذه اإلجـراءات ضـد األويغـور.
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مقابلة 4: مقابلة مع الحاج القارئ روزي

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

السؤال الثامن

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

كيف كانت مؤهالتك العلمية قبل مجيئك إلى مصر؟

كيف كان وضعك االقتصادي في بلدك؟

كيف حصلت على جواز السفر؟

هل بإمكانك أن تخبرينا عما حدث بعد مجيئك إلى مصر؟ )هل قبلتم في الجامعة؟ كيف كانت حملة القبول؟(

ماهو سبب قدومك إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئت من أجله إلى مصر؟

متى وأين ولدت؟

متى قدمت إلى مصر؟

اسمي روزي قاري حاجي.

لقد درست الدين منذ أن نعومة أظفاري، ثم درست لمدة ثالث سنوات في مدرسة كاشغار الدينية.

كنت ميسور الحال اقتصاديا.

بالطرق الشرعية.

عندمـا وصلـت إلـى مصـر، كانـت قـد اقتربـت فتـرة اإلجـازة الصيفيـة، وكان علـي االسـتعداد لدخـول جامعـة 
األزهـر حتـى سـبتمبر، فأمضيـت وقتًـا فـي حفـظ القـرآن وألقيـت نظـرة علـى كتـب المرحلـة اإلعداديـة والثانويـة 
العطلـة  الثانويـة. خـالل  الثانيـة مـن مرحلـة  السـنة  فـي سـبتمبر ودخلـت  لجامعـة األزهـر. تقدمـت لالمتحـان 
الشـتوية فـي عـام 2016 ، عـدت إلـى الوطـن مـع زوجتـي وأوالدي فـي ينايـر. مكثـت فـي البـالد لمـدة 10-15 
يوًمـا تقريبًـا. تـم القبـض علـي عندمـا جهـزت كل شـيء، بمـا فـي ذلـك التذكـرة، للعـودة إلـى مصـر. تمكنـت مـن 
الخـروج مـن الحبـس يعدمـا أنفقـت أسـرتي أمـواال طائلـة إلخراجـي. بقيـت فـي الوطـن حوالـي عـام. فـي مـارس 
2017 عندمـا سـمع أخـي أنـه سـتكون هنـاك موجـة اعتقـاالت واسـعة، قـال لـي: “عليـك الخـروج مـن البلـد 

حـاال، ألنهـم سيسـجنون كل مـن درس الديـن، ومـن تـم حبسـه ثـم أطلـق سـراحه”. 

علـى جـواز  أحصـل  لـم  لكننـي  علـى جـواز سـفري،  أخـذت جـوازات سـفرنا، فحضلـت الحًقـا  قـد  وكانـت 
سـفر زوجتـي. وصلـت إلـى مصـر فـي 1 أبريـل / نيسـان 2017، لكـن زوجتـي بقيـت فـي الوطـن. اعتقـدت 
أننـي سـأحضر زوجتـي وأوالدي عندمـا يتحسـن الوضـع الحًقـا، لكـن الوضـع إزداد سـوًءا فيمـا بعـد. كان مـن 
المفتـرض أن تكـون عودتـي إلـى مصـر اسـتمرارًا لدراسـتي. وعندمـا وصلـت إلـى مصـر، كانـت المدرسـة قـد 
أزالـت اسـمي مـن القائمـة. حاولـت حـل مشـكلة مدرسـتي. فـي غضـون ذلـك، بـدأت الشـائعات تنتشـر حـول 
اعتقـال الحكومـة المصريـة. بعـد اإلشـاعة، فذهـب بعـض الطـالب إلـى أماكـن أخـرى، وعـاد بعـض الطـالب 

إلـى منازلهـم ألنـه تـم اسـتدعاؤهم.

كانـت لـدي رغبـة شـديدة للدراسـة فـي جامعـة األزهـر. ذهبـت إلـى مصـر لرفـع مسـتواي الدينـي، ألعـود إلـى 
وطنـي وأخـدم شـعبي.

ولدت في 8 يونيو 1986 في مدينة كاشغر.

وصلت مصر في مايو 2015.
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السؤال التاسع

الجواب 
هل طلبت منك السلطات الصينية العودة إلى الصين أثناء وجودك في مصر؟

ال.
السؤال العاشر

الجواب 
هل تم تهديدك من قبل السلطات الصينية خالل فترة وجودك في مصر؟

ال.
السؤال الحادي 

عشر

الجواب 

هل بإمكانك أن تخبرنا عن الوقائع والحوادث التي حدثت قبل وأثناء وبعد اعتقالك؟

  تم االعتقال في 4 يوليو 2017. في ذلك الوقت، حصلت على تأشـيرة دخول وتذكرة للذهاب إلى تركيا 
ألن أمـور مدرسـتي لـم يتـم حلهـا. فـي الليلـة التاليـة، بينمـا كنـت أتنـاول الطعـام مـع أصدقائـي فـي مطعـم أسـلم 
فـي القاهـرة، اقتحمـت الشـرطة المصريـة المطعـم واعتقلـت حوالـي 17 طالبـا مـن األويغـور. بعـد اعتقالنـا، تـم 
نقلنا إلى مركز شرطة رقم 1 مدينة نصر في القاهرة. بقينا هناك لمدة 11 ساعة. في منتصف الليل، نادونا، 
وقيدوا بدي كل شخصين باألصفاد مع بعض، أخذ 10 طالب في سيارة. أخذونا إلى مركز شرطة آخر )ال 
أتذكر اسمه(. كان هناك حوالي 10 طالب في تلك الزنزانة مًعا. وفي اليوم التالي أحضر العرب إلى الغرفة 
التـي كنـا نقيـم فيهـا. ووضعـوا 17 شـخصا فـي غرفـة التـي ال تسـع لــ 10 أشـخاص. كان شـهر يوليـو، الوقـت 
الـذي يكـون الطقـس فيـه حـارًا فـي مصـر. مكثنـا هنـاك حوالـي 10 أيـام. وأثنـاء إقامتنـا هنـاك، اندلـع حريـق فـي 
غرفـة مجـاورة فـي األيـام األخيـرة. لـم نشـعر بـه فـي البدايـة، وبينمـا كنـا نصلـي انتشـر الدخـان وبدأنـا نسـعل. 
رأينـا حريـق. رغـم أننـا طرقنـا البـاب، لـم تـأت الشـرطة. فقدنـا أملنـا فـي الحيـاة وبدأنـا نـردد الشـهادة. تمكنـا مـن 
النجـاة بعـد أن خـرج أنـاس مـن الغـرف األخـرى وكسـر بـاب زنزانتنـا. بعـد هـذا الحـادث خدعتنـا الشـرطة قائلـة، 
“سـنطلق سـراحكم”. وجـاءوا بنـا إلـى سـجن طـرة. أمـا بالنسـبة لسـجن طـرة، فـكان يوجـد فيـه 25 طالبـا مـن 
األويغـور. ثـم جمـع  جميـع الطـالب مـن سـجون أخـرى. قضينـا حوالـي شـهرين فـي سـجن طـرة. فـي غضـون 
ذلـك، كان عيـد األضحـى يقتـرب. قبـل عيـد األضحـى بقليـل، جـاء إلينـا مسـؤولو األمـن القومـي المصـري 
وقالـوا: “نحـن احتجزناكـم لفتـرة طويلـة جـًدا؛ لكـون األمـر يتعلـق بأمـن الدولتيـن لقـد أجرينـا بعـض التحقيقـات 
لقـد علمنـا أن معظمكـم ال توجـد لديهـم مشـكلة، لكـن البعـض منكـم لهـم صـالت بجهـات مشـبوهة”. فـي 
الواقـع ، لـم يكـن هنـاك أي شـيء مـن هـذا القبيـل، وكنـا نعـرف علـى وجـه اليقيـن أنهـم كانـوا يكذبـون. فـي ذلـك 
الوقت، كانوا يرسـمون اسـماءنا في دفتر بألوان مثل األحمر واألصفر. عندما نادونا بأسـمائنا ، قلنا: “نعم، 
أنـا”، وشـعرنا باألسـى عندمـا غـادروا. وبعـد يوميـن، عـادت الشـرطة ونـادت الطـالب علـى الفـور وعصبـوا 
أعينهم وأخذوا  أكثر من 10 طالب. ولم يسـتدع اآلخرين لالسـتجواب. عشـية عيد األضحى، تم اسـتدعاء 
21 طالبـا مـن الخـط األحمـر واقتادوهـم. كنـا نظـن أنـه تـم إطـالق سـراحهم. علمنـا الحًقـا أنـه تـم نقلهـم. 
فـي اليـوم الثانـي والثالـث مـن عيـد األضحـى، خدعتنـا الشـرطة مـرة أخـرى قائلـة، “سـنطلق سـراحكم”. كان 
الطالب يسـتعدون لإفراج عنهم ، لكنني لم أصدق ما كانوا يقولون. ثم أخذني مع آخرين إلى مركز شـرطة 
قـرب جامعـة األزهـر. كان لدينـا هاتـف سـري معنـا. اتصلنـا بالطـالب وعلمنـا أنـه تـم إطـالق سـراح الطـالب 
اآلخرين. بعد اإلفراج عن جميع الطالب، مكثنا في نفس مركز الشرطة لمدة شهر تقريًبا. ذات يوم جاءت 
الشـرطة وسـألتنا، “هـل لديـك معـارف فـي الخـارج؟ سـوف نعيـدك”. اتصلنـا بالطـالب مـن الخـارج وحجزنـا 
تذكـرة طيـران إلـى القاهـرة - اسـطنبول - جوانـزو. فـي 30 سـبتمبر/أيلول 2017، نقلتنـا الشـرطة إلـى المطـار 
وفي أيدينا األصفادـ، ولم تتم إزالتها حتى في المطار. فقط عندما وصلنا إلى مراقبة الجوازات أزيلت. لكون 
التذكرة التي اشتريناها كانت القاهرة - إسطنبول-غوانغجو، فقد تم شحن جميع أمتعتنا إلى غوانغجو. عند 

وصولنـا إلـى اسـطنبول، مزقنـا تذكرتنـا إلـى غوانغجـو وبقينـا فـي اسـطنبول.
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السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

سمعنا أن من بين من استجوكم أفراد من الشرطة الصينية، هل هذه المعلومة صحيحة؟

بعد نقلنا إلى سجن طرة، تم استجواب بعضنا. قال الطالب إن شرطة األويغور استجوبتهم.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

كيف استجوبوك ؟ ما نوعية األسئلة التي وجهوك؟

قـال الطـالب، الذيـن اسـتجوبتهم شـرطة األويغـور، وكانـت أعينهـم معصوبـة أثنـاء االسـتجواب. إن الشـرطة 
سـألتهم عـن وقـت مجيئهـم إلـى مصـر، وعـن كيفيـة حـل مشـاكلهم االقتصاديـة، وعـن وجـود صـالت لهـم مـع 
المنظمـات اإلرهابيـة مـن عدمهـا. تـم اسـتجوابي ألول مـرة خـالل الفتـرة التـي قضيتهـا فـي مركـز شـرطة مدينـة 
نصـر رقـم 1. فـي اليـوم الثالـث مـن وصولـي إلـى مركـز الشـرطة، جـاء رجـال مـن القنصليـة الصينيـة. مـن بينهـم 
عبـد الحميـد خطـاي. وأجـرت الشـرطة الصينيـة االسـتجواب، وكان بجانبهـم مترجـم فـوري. وسـألتني الشـرطة 

“متـى أتيـت ومـاذا فعلـت .. هـل انضممـت للتنظيـم اإلرهابـي أم ال؟” سـأل مثـل هـذه األسـئلة.
السؤال الرابع 

عشر

الجواب 

هل عذبوك أثناء استجوابك؟ 

لـم يعذبنـي أحـد أثنـاء االسـتجواب. لكـن بعـض إخوتنـا تعرضـوا للضـرب علـى أيـدي الشـرطة المصريـة أثنـاء 
االسـتجواب.

السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

كيف كان مكان إقامتك والطعام الذي قدموه لك بعد القبض عليك؟

لـن يكـون مـن المبالغـة إن قلنـا إن المـكان الـذي حبسـونا فيـه أشـبه بحظيـرة الحيـوان. فقـد كان المـكان قـذرا 
وضيقـا. وكانـت تقـدم الوجبـة مـع خبـز النخالـة والشـوربة. أمـا المـا فـكان يقـدم أحيانـا يقدمـون حتـى  إنـا كنـا 

نضطـر لشـرب المـاء مـن الصنبـور.
السؤال السادس 

عشر
الجواب 

هل حاولت إنقاذ نفسك بالوسائل القانونية بعد اعتقالك؟ وما هي التفاصيل؟

إنـه  لنـا  القامـة وقـال  القاهـرة، جـاء شـخص عربـي طويـل  أثنـاء احتجازنـا فـي قسـم شـرطة عيـن شـمس فـي 
الحيـن. الرجـل منـذ ذلـك  نـر ذلـك  لـم  للقلـق وأن األمـور سـتحل.  محامينـا، وال داعـي 

السؤال السابع 
عشر

الجواب 

هل قالت السلطات المصرية أي شيء عن سبب اعتقالك؟

أخبرتنا الشرطة المصرية أنه تم القبض عليكم ألن “الصين أخبرتنا أن لكم عالقة باإلرهاب”.
السؤال الثامن

عشر

الجواب 

متى تم إطالق سراحك؟

تم إطالق سراحي في 30 سبتمبر/أيلول 2017.

السؤال التاسع
عشر

الجواب 

برأيك، لماذا شنت السلطات المصرية حملة اعتقاالت ضد األويغور؟

عندمـا تـم اسـتجوابنا، سـألونا إذا كانـت لنـا عالقـة باإلرهـاب. لذلـك أعتقـد أن السـلطات المصريـة اتخـذت 
إجـراءات بنـاًء علـى أوامـر صينيـة.
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ملحق 4: مقابلة مع الذين قدموا إلى مصر في الثمانينيات
 فيما يلي ملخص للمقابالت مع أولئك الذين قدموا إلى مصر من تركستان الشرقية في الثمانينيات.

مقابلة 1: مقابلة مع محمد عمر

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

كيف كان مستواك العلمي قبل مجيئك إلى مصر؟ 

متى بدأ قدوم التركستانيين إلى مصر؟

هل يمكنك أن تصف لنا بإيجاز تجاربك أثناء مجيئك إلى مصر؟

من تعرف ممن جاء إلى مصر ألول مرة بعد الثمانينيات؟

متى قدمت إلى مصر؟

ماهو سبب قدومك إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئت من أجله إلى مصر؟

اسمي محمد عمر.

قبـل مجيئـي إلـى مصـر، كنـت قـد أكملـت حفـظ القـرآن الكريـم وقـرأت الكتـب باللغـة العربيـة فـي المسـتوى 
األساسـي.

يعرف الدكتور عبد العزيز المزيد عن هذا األمر؛ ألنه كان من الذين ذهبوا إلى مصر عام 1983.

نظـرًا لعـدم امتالكـي جـواز سـفر، قمـت بلصـق صورتـي علـى جـواز سـفر شـخص آخـر، أتيـت إلـى مـكان يُدعـى 
)خونجـراب(. فـي البدايـة لـم يسـمح لـي بالذهـاب، لكـن عندمـا وضعـت القليـل مـن المـال فـي منتصـف جـواز 
السـفر، ختم على جوازي ختم الخروج دون التحقق. ثم مكثت في باكسـتان لمدة شـهر. في غضون ذلك، 
حاولت الذهاب إلى مصر. ال يمكنني الحصول على تأشـيرة دخول إلى مصر من باكسـتان، لذلك أرسـلت 
جـواز سـفري إلـى تركيـا للحصـول علـى تأشـيرة مـن تركيـا وجئـت إلـى مصـر. فـي ذلـك الوقـت، لـم تكـن لـدي 
القـوة الماليـة للذهـاب إلـى مصـر، وسـاعدني رجـل يُدعـى عبـد الحكيـم حاجـي كوجـي مـن خوتـان ماليًـا عندمـا 
سـمع أن لـدي نيـة للذهـاب إلـى مصـر. جئـت إلـى مصـر فـي ينايـر 1995 بمسـاعدة ذلـك الرجـل. كنـت قـد 
أتيت إلى مصر مع 4 طالب في ذلك الوقت. عبد الصمد قاري وعبد الولي نوري يدرسـان حالًيا في تركيا. 
شـاب يدعـى ئلغارجـان يـدرس حاليًـا فـي أوروبـا. عندمـا وصلنـا، كان هنـاك 27 طالبًـا فـي مصـر، صـار العـدد 
31 بعـد انضمامنـا إليهـم. عندمـا وصلنـا، رحـب بنـا الطـالب فـي اتحـاد الطـالب المصرييـن )وهـو ليـس اتحـاد 
الطـالب والعلمـاء الصينييـن( بحـرارة. كانـت شـؤون اتحـاد الطـالب منظمـة للغايـة. اعتدنـا علـى القيـام بأشـياء 

أعرف الدكتور عبد العزيز والعالم محمد يوسف قاريم. كان سبب قدومهم إلى مصر الدراسة.

قدمت إلى مصر في يناير/كانون الثاني عام 1995م.

سـبب مجيئـي إلـى مصـر هـو الدراسـة فـي جامعـة األزهـر حيـث كانـت جامعـة دوليـة كبـرى. الكتـب الدينيـة 
التـي قرأتهـا أثنـاء وجـودي فـي وطنـي احتـوت علـى سـير لعلمـاء ديـن بارزيـن فـي مصـر. لقـد أتيـت إلـى مصـر 

لرفـع مسـتواي المعرفـي.
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السؤال الثامن

الجواب 

كيف كان الوضع في مصر عندما أتيت ؟

عندمـا وصلنـا إلـى مصـر، كان حسـني مبـارك رئيسـا لمصـر. علـى الرغـم مـن وجـود ضغـوط كبيـرة علـى اإلسـالم 
خـالل فتـرة رئاسـته، إال أنـه كان أفضـل بكثيـر مـن فتـرة رئاسـة السيسـي الحاليـة. كانـت يومهـا الفـرص متاحـة 
لمـن أراد دراسـة العلـوم اإلسـالمية دون أي قيـود فـي المـدارس والمؤسسـات األكاديميـة التـي أنشـأتها مختلـف 
الجمعيـات اإلسـالمية واألفـراد. علـى الرغـم مـن أننـا عشـنا فـي مصـر فتـرة صعبـة، فقـد تمكنـا مـن كسـب لقمـة 
العيـش والدراسـة. لـم تكـن هنـاك حـاالت ضغـط مـن الحكومـة. عندمـا كنـت فـي مصـر، عملـت كموظـف مالي 
للطالب لمدة عامين. قبل ذلك، عملت مع القادمين الجدد كاسقبالهم في المطارات والموانئ  واستيعابهم 
فـي السـكن وغيـر ذلـك. عندمـا تزوجـت، الفتيـات الجـدد كـن يأتيـن إلـى منزلـي. حتـى أولئـك الذيـن تزوجـوا 
كانوا يأتون إلى منزلنا. إذا لم يتمكن الشباب من التحاق إلى المدارس، كنت أذهب معهم إلى وكالة األمن 
القومـي إلنجـاز أمورهـم وإلحـاق الشـباب بالمـدارس. وعندمـا وصلنـا كان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك قـد 

خلـق ظروفًـا جيـدة للطـالب.

مثل استقبال القادمين الجدد والترتيب وتوفير السكن لهم. بعد عام ونصف في مصر لم أرغب في الدراسة 
فـي جامعـة األزهـر وتقدمـت للدراسـة فـي دول مثـل ليبيـا والسـعودية. فجـأة جـاءت دعـوة مـن ليبيـا، وغـادرت 
إلـى ليبيـا فـي أكتوبـر 1996. بعـد التخـرج فـي أغسـطس 2000، عـدت إلـى مصـر فـي ديسـمبر 2000. 
درسـت فـي مصـر الدراسـات العليـا مرحلـة الماجسـتير حتـى عـام 2009 وتزوجـت. عـدت إلـى وطنـي عـام 

2009 بعـد إكمـال مرحلـة الماجسـتير.

السؤال التاسع

الجواب 

هل من جاء إلى مصر جاءوا طوعا أم أرسلته السلطات الصينية؟

لم يكن هناك أشخاص أرسلوا من قبل السلطات الصينية في ذلك الوقت. كل من كان معنا كانوا يعتمدون 
على مواردهم المالية الخاصة أو بمساعدة والديهم.

السؤال العاشر

الجواب 

هل اتحاد الطالب الذي تتحدث عنه هو نفس اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر؟
ال إطالقـا. أطلقنـا علـى اتحـاد الطـالب اسـم “أعضـاء الشـورى” أو “منـزل العمـوم”. تـم تشـكيل الجمعيـة 
مـن قبـل طـالب األويغـور أنفسـهم. كانـت تعمـل علـى حـل مشـاكل الماليـة للطـالب الذيـن كانـوا يدرسـون. 
ومسـاعدة مـن يريـد االلتحـاق بالمـدارس. وال عالقـة للجمعيـة باالتحـاد الـذي شـكلته السـلطات الصينيـة فيمـا 

بعد.
السؤال الحادي 

عشر

الجواب 

هال تحدثت لنا عن اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر؟

ال أعـرف التاريـخ الدقيـق لتأسـيس تلـك الجمعيـة. كانـت تأسسـت الجمعيـة إبتـداًء مـن قبـل الطـالب مـن 
قوميـة هـوي. و لـم تكـن لطـالب األويغـور أي عالقـة بالجمعيـة. وفـي وقـت الحـق، فـي 2003 أو 2004، 
أرسـلت الدولـة أربعـة طـالب مـن المعهـد اإلسـالمي إلـى مصـر. تـم إرسـال العديـد مـن الطـالب مـن المعهـد 
اإلسـالمي فـي بكيـن بعـد ذلـك إلـى مصـر. مـع نمـو أعدادهـم، زاد عـدد الطـالب الذيـن يلعبـون دورًا بيـن 
األويغـور والسـفارة. كان مـن هـؤالء الطـالب أعضـاء فـي اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن. وتـم مـن خاللهـم 
تنشـيط دور الجمعيـة فـي اآلونـة األخيـرة. نحـن أصبحنـا ال يمكننـا إنجـاز أي معاملـة حتـى اسـتصدار خطـاب 
من السفارة الصينية  إذا لم نحصل على رسالة من االتحاد. وكانت السفارة ال تنجز لنا  أي عمل كتجديد 
جواز سـفر، وإصدارالجواز للمواليد، والحصول على شـهادة زواج إذا لم نحصل على خطاب من الجمعية. 
علـى الرغـم مـن أن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن قـد تـم تأسيسـه فـي األصـل مـن قبـل قوميـة الهـوي، بـدأ 

مؤخـرًا طـالب األويغـور فـي لعـب دور فـي الجمعيـة مـع ازديـاد الطـالب القادميـن مـن المعهـد اإلسـالمي.
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السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

هل كانت هناك أي أنشطة مناهضة للصين بين تركستانيين خالل فترة وجودك في مصر؟

ال. كان يقـوم بعـض إخواننـا بنشـر مقـاالت للتعريـف ببلدنـا مـن خـالل تقديـم المعلومـات للعـرب دون كتابتهـا 
بأنفسـهم. لـم يكـن محتـوى تلـك المقـاالت ضـد الصيـن، بـل كان تعريفـا للتركسـتانيين وتركسـتان الشـرقية. 
كانت هذه المقاالت قليلة جًدا. بشكل عام، لم تكن بين التركستانيين أنشطة مناهضة للصين. إذا اعترفنا 
بوجـود ذلـك، وهـو، أن معظمنـا يطلـق علـى نفسـه اسـم تركسـتاني لكوننـا جئنـا مـن تركسـتان الشـرقية. كنـا 
نلقـى اللـوم إذا رأينـا طالبـا يقولـون إنهـم جـاءوا مـن الصيـن. حتـى الطـالب فـي سـكن المدرسـة كانـوا يكتبـون 

“تركسـتاني” فـي نهايـة أسـمائهم.
) وهذه كلمة “تركستان” أو “تركستاني” كلمة محظورة في قاموس الصين يعاقب مستخدمها(.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

ما النشاطات التي مارستها أثناء وجودك فى مصر؟ ماذا كان يفعل التركستانيون اآلخرون؟

كان الجميع في مصر مشـغولون بالدراسـة. في البداية كنا جميًعا في وضع متأزم. واصل الطالب في مصر 
دراسـتهم عبـر تلقـي تبرعـات مـن الجمعيـات الخيريـة. عشـت فـي مصـر 9 سـنوات.  عندمـا أردت العـودة إلـى 
الوطـن، عانيـت كثيـرا لجمـع ثمـن تذكـرة لـي ولزوجتـي وطفلـي، وسـاعدني أحـد اإلخـوة فـي الحصـول علـى 
تذكـرة. فـي 2007-2006، وقـد دخـل بعـض إخواننـا فـي الشـراكة التجاريـة مـع العـرب وعانـوا كثيـرا وخسـروا 

أموالهم.

السؤال الرابع 
عشر

الجواب 

كيف كانت تتعامل السفارة الصينية مع تركستانيين أثناء إقامتك في مصر؟

فـي 1996-1995، تعاملـت السـفارة الصينيـة مـع تركسـتانيين بيسـر وسـعة. كانـت تسـتبدل جـوازات سـفرنا 
أحيانـا. كانـت تقـوم بتنظيـم بعـض األنشـطة لجـذب الطـالب وتدعوهـم للمشـاركة فـي تلـك األنشـطة. بعـد 
عـام 2000، ارتفـع عـدد الطـالب إلـى 200. بـدأت فـي تقديـم المسـاعدة الماليـة لبعـض الطـالب الذيـن 
لديهـم ضائقـة ماليـة مـن أجـل جذبهـم، وطلـب مـن الطـالب المشـاركة فـي أنشـطتهم. فـي ذلـك الوقـت، قمنـا 
بمشـاورة بعضنـا البعـض واخترنـا عـدًدا مـن الطـالب الذيـن يتقنـون اللغـة الصينيـة جيـًدا، وقررنـا تسـليم المعاملـة 

مـع السـفارة إليهـم.
السؤال الخامس 

عشر

الجواب 

كم كان عدد طالب تركستان الشرقية في مصر عندما أتيت إلى مصر؟  

زاد عـدد القادميـن إلـى مصـر مؤخـرًا، حيـث يقـدر عددهـم بنحـو 2000 إلـى 3000 شـخص. لكننـا لـم نقـم 
باإلحصـاءات.

السؤال السادس 
عشر

الجواب 

ما هي المدة التي مكثتها في مصر؟ هل عدت إلى الوطن خالل تلك الفترة؟

عـدت إلـى الوطـن بعدمـا اسـتكملت دراسـتي فـي ليبيـا عـام 2000 ومكثـت فيـه 45 يوًمـا. أثنـاء دراسـتي فـي 
ليبيا، كنت استبدلت جواز سفري القديم بجواز سفر جديد. ثم عدت إلى مصر عام 2000 ومكثت فيها 
9 سـنوات، وفـي عـام 2009 أكملـت درجـة الماجسـتير فـي مصـر. بعـد التخـرج ، عـدت إلـى الوطـن فـي عـام 

2009. فـي عـام 2015 أتيـت إلـى مصـر مـع عائلتـي عندمـا بـدأ الوضـع يتدهـور فـي الوطـن.
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السؤال السابع 
عشر

الجواب 

هل تعرضت لمضايقات من قبل السلطات الصينية عند عودتك إلى الوطن ؟

عندمـا أردت العـودة إلـى الوطـن عـام 2009، رفضـت السـفارة الصينيـة فـي مصـر تجديـد جـواز سـفري بحجـة 
أن جواز سفري  كان مزورا، وفي غضون ذلك، سافرت إلى السودان آمال في إمكانية تجديد جواز سفري  
فـي السـودان وبقيـت فـي السـودان لمـدة 17 يوًمـا. بعـد 17 يـوم مـن االنتظـار لـم أتلـق أي رد مـن السـفارة 
الصينيـة، عـدت إلـى مصـر. أثنـاء تلـك األيـام انتهـت مـدة صالحيـة جـواز سـفري. لذلـك ذهبـت إلـى السـفارة 
الصينيـة وأخبرتهـم بنيـة عودتـي إلـى الوطـن، وأعطونـي جـواز سـفر أبيـض مـدة صالحيتـه عاميـن. اشـتريت تذكـرة 
العـودة إلـى قوانغتشـو. بمجـرد وصولـي إلـى قوانغتشـو، اعتقلتنـي الشـرطة واسـتجوبتني شـرطة األويغـور لمـدة 
24 سـاعة. سـألتني الشـرطة: “هل ذهبت إلى أفغانسـتان، لماذا اسـتبدلت جواز سـفرك بجواز سـفر جديد، 
ومـاذا فعلـت عندمـا كنـت مقيمـا فـي مصـر لمـدة 10 سـنوات؟” سـألتني مثـل هـذه األسـئلة. وهدفهـم الرئيسـي 
هو إثبات ما إذا كنت قد ذهبت إلى أفغانستان أم ال. أطلقوا سراحي بعد 24 ساعة بعدما تأكدوا أنني لم 
أذهـب إلـى أفغانسـتان، لكنهـم قالـوا لـي أن أبقـى علـى اتصـال بهـم. كان هدفـي مـن العـودة إلـى الوطـن متابعـة 
التعليم وتربية األجيال. في اليوم األول وقعت في براثن الصين وبدأت أشـعر بالقلق بشـأن ما سـيحدث بعد 
ذلـك. جئـت إلـى أورومتشـي بعـد إطـالق سـراحي مـن جوانجـزو. فـي عـام 2007، كنـت قـد نقلـت سـجل 
سـكاني وأمـي وزوجتـي إلـى أورومتشـي. لذلـك لـم أواجـه مضايقـة مـن مسـقط رأسـي. أتينـا إلـى مصـر فـي عـام 

2015 بعـد اسـتخراج جـواز سـفر مـن أورومتشـي.

السؤال الثامن
عشر

الجواب 

هل هناك أنشطة جماعية للتركستانيين في مصر؟ 

في مصر، كنا نجتمع إذا كان هناك حفل زفاف بين األويغور. وكذلك في عيد األضحى وعيد الفطر، كنا 
نحتمع لتناول وجبة دسمة ونستمتع بها. كان يحدث هذا بضع مرات فقط في السنة.

السؤال التاسع
عشر

الجواب 

متى أتيت من مصر إلى تركيا؟ 

فـي عـام 2017، كانـت هنـاك تقاريـر عـن اعتقـال اإليغـور فـي مصـر. لكننـا اعتقدنـا أن الحكومـة المصريـة 
لـم تسـلم قـط األويغـور إلـى الصيـن، وأنهـا لـن تسـلم المسـلمين إلـى الصيـن، وقـد بقينـا فـي مصـر بهـذه الثقـة. 
ثـم أتيـت إلـى تركيـا مـع عائلتـي فـي أبريـل 2017 بعـد انتشـار أنبـاء االعتقـال كثيـرًا. بعـد ثالثـة أشـهر، بـدأت 

السـلطات المصريـة فـي اعتقـال التركسـتانيين فـي مصـر.
السؤال العشرون

الجواب 

بعـد اعتقـال األويغـور الشـرطة المصريـة سـألتهم أثنـاء االسـتجواب ]هـل شـاركت فـي الهجـوم اإلرهابـي؟ هـل 
لكـم أي صلـة بالحـزب اإلسـالمي التركسـتاني؟[ واتهمـت أيضـا مـن سـلمته إلـى الصيـن باإلرهـاب. هـل تعتقـد 

حًقـا أن التركسـتانيين فـي مصـر إرهابيـون؟

فـي عـام 2017، كانـت هنـاك تقاريـر عـن اعتقـال اإليغـور فـي مصـر. لكننـا اعتقدنـا أن السـلطات المصريـة 
لـم تسـلم قـط األويغـور إلـى الصيـن، وأنهـا لـن تسـلم المسـلمين إلـى الصيـن، وقـد بقينـا فـي مصـر بهـذه الثقـة. 
ثـم أتيـت إلـى تركيـا مـع عائلتـي فـي أبريـل 2017 بعـد انتشـار أنبـاء االعتقـال كثيـرًا. بعـد ثالثـة أشـهر، بـدأت 

السـلطات المصريـة فـي اعتقـال التركسـتانيين فـي مصـر.



100

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي تركستان الشرقية في المهجر: تقرير الحالة المصرية

مقابلة 2: مقابلة مع محمد أمين

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

لماذا اخترت مصر للدراسة؟

ما هو المستوى العلمي الذي كان لديك قبل مجيئك إلى مصر؟

هل التحقت بالجامعة بعد مجيئك إلى مصر؟ 

ما الوقائع والتجارب التي مرت عليك أثناء قدومك إلى مصر؟ 

متى أتيت إلى مصر؟

ماهو سبب قدومك إلى مصر أو ما هو الغرض الذي جئت من أجله إلى مصر؟

اسمي محمد أمين.

منـذ صغـري كنـت أحلـم بالدراسـة فـي مصـر. علـى الرغـم مـن أنـه أتيحـت لـي الفرصـة للدراسـة فـي الجامعـة 
اإلسـالمية بالمدينـة المنـورة ودار الحديـث النبـوي فـي مكـة المكرمـة، إال أننـي تخليـت عـن كليهمـا واختـرت 

الدراسـة فـي مصـر.

كنـت قـد تخرجـت مـن المدرسـة االبتدائيـة عندمـا كنـت فـي تركسـتان الشـرقية. الحًقـا حفظـت القـرآن فـي 
شـايار وكوتشـا. خـالل تلـك الفتـرة، كنـت بـدأت تعلـم اللغـة العربيـة. فـي عـام 1997 بـدأت دراسـة العلـوم 
اإلسـالمية فـي مـدارس تونجـان بالداخـل. عندمـا كنـت فـي تركسـتان الشـرقية، وكنـت قـد أتقنـت أساسـيات 

اإلسـالمية. العلـوم 

بسـبب كونـي حافظـا للقـرآن الكريـم وُمجيـدا للغـة العربيـة انضممـت إلـى لجنـة الفتـوى المصريـة فـي حزيـران 
)يونيـو( 2005 لمـدة عاميـن. فـي سـبتمبر 2006 تـم قبولـي فـي الصـف التمهيـدي بجامعـة األزهـر للطـالب 
األجانـب. بعـد شـهرين دخلـت السـنة الثالثـة مـن المدرسـة الثانويـة بعـد اجتيـاز اختبـار المسـتوى. بعـد شـهر 
دخلت امتحانًا آخر وكنت في السنة الرابعة من المدرسة الثانوية. بعد 4 أشهر أخرى من التحضير، تقدمت 
المتحـان القبـول بالكليـة وتـم قبولـي فـي الجامعـة بدرجـة 455. فـي سـبتمبر 2007 دخلـت قسـم المذهـب 
الحنفـي بكليـة الشـريعة بجامعـة األزهـر وبـدأت دراسـتي. تخرجـت مـن الجامعـة فـي نوفمبـر 2011. منـذ عـام 

2013، قمـت بتدريـس القـرآن الكريـم واللغـة العربيـة لألطفـال الصغـار.

فـي يوليـو 2002، قـررت العـودة إلـى مسـقط رأسـي. اعتقلتنـي الشـرطة عنـد عودتـي إلـى أورومتشـي ووضعتنـي 
تحـت المراقبـة. بعـد اإلفـراج عنـي ذهبـت إلـى شـايار وبقيـت تحـت المراقبـة فـي شـايار حتـى عـام 2004. كان 
ال يمكنني الخروج من شايار رغم أنني لم أكن في السجن. وفي وقت الحق، في 9 أغسطس/آب 2004، 
تمكنت من الحصول على جواز سـفري نتيجة مسـاعدة أقاربي. غادرت شـايار في الحادي عشـر أغسـطس/

آب. أتيـت إلـى أورومتشـي ومكثـت فـي أورومتشـي لمـدة 6 أشـهر تقريبًـا دون الحصـول علـى تأشـيرة السـفر 
ألي دولـة. حصلـت علـى تأشـيرة دخـول إلـى باكسـتان فـي 19 ديسـمبر/كانون األول 2004 ووصلـت إلـى 
باكسـتان ذلـك المسـاء، فمكثـت فيهـا شـهر تقريبًـا. ثـم ذهبـت إلـى السـعودية ألداء فريضـة الحـج. بعـد الحـج، 
وصلـت إلـى مدينـة السـويس المصريـة بالقـارب يـوم 25 فبرايـر. منـذ ذلـك اليـوم بـدأت حياتـي فـي مصـر. بقيـت 

فـي مصـر حتـى 10 مايـو 2016.

جئت إلى مصر 27 فبراير/شباط 2005.

كمـا نعلـم جميًعـا، أن التعليـم الدينـي فـي بلدنـا شـبه معـدوم. وإن قلنـا جـدال أنـه موجـود فهـو محـدود للغايـة 
بسببال قيود والضغوط المفروضة عليه من قبل الحكومة، والكتب الدينية قليلة جدا. لذلك جئت إلى مصر 

للحصول على التعليم بشـكل موسـع.
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السؤال الثامن

الجواب 

من تعرف ممن جاء ألول مرة إلى مصر في الثمانينيات؟ 

ممـن جـاء إلـى مصـر قبـل الثمانينيـات أعـرف، العالـم الشـهير جنكيـز خـان دامـوالم. مـن الذيـن قدمـوا إلـى مصـر 
في الثمانينيات، وأعرف الدكتور عبد العزيز، محمد يوسف قاراجم وعبد األحد حافظ. من بين الذين جاءوا 
إلى مصر فيما بعد، أعرف عبد الرحمن بوالت، عادل حاجيم وشـمس الدين حاجيم. )يعمل عادل حاجيم 

وشمس الدين حاجي يعمالن حالًيا في الجمعية اإلسالمية الصينية في بكين(.
السؤال التاسع

الجواب 

ماهي المدة التي قضيتها في مصر؟ وهل عدت إلى الوطن خالل تلك الفترة؟

بقيت في مصر من 2005 إلى مايو/أيار 2016. لم أعد إلى الوطن خالل تلك الفترة.

السؤال العاشر

الجواب 

عندما أتيت إلى مصر كم كان عدد طالب تركستان الشرقية في مصر؟ وكيف كان وضعهم االقتصادي؟
عندمـا وصلـت إلـى مصـر عـام 2005، كان هنـاك حوالـي 175 مـن طـالب تركسـتان الشـرقية. علـى الرغـم مـن 
أن الطـالب فـي مصـر كانـوا فـي حالـة اقتصاديـة سـيئة فـي ذلـك الوقـت، إال أن الدراسـة كانـت منظًمـة للغايـة. 

كان الهـدف المشـترك لجميـع الذيـن جـاءوا إلـى مصـر هـو الدراسـة فقـط.
السؤال الحادي 

عشر

الجواب 

كيف كان وضع مصر عندما أتيت ألول مرة؟

عندما وصلت إلى مصر، كان الوضع في مصر مستقرًا والناس أحرار. خاصة لمن هم تحت الضغط والقمع 
في بلده مثلنا كانت تعتبر مصر دولة حرة للغاية.

السؤال الثاني 
عشر

الجواب 

منذ متى بدأ عدد التركستانيين في ازدياد في مصر؟

بعـد عـام 2008، بـدأ عـدد سـكان تركسـتان الشـرقية فـي مصـر فـي االزديـاد. لقـد تسـارعت وتيـرة ارتفـاع عـدد 
التركسـتانيين منـذ عـام 2012. فـي عـام 2015، فبـدأت أعدادنـا فـي االزديـاد بشـكل ملحـوظ. كان السـبب 
الرئيسـي لزيـادة عـدد الطـالب فـي مصـر بعـد عـام 2012 هـو توقـف التعليـم فـي باكسـتان، ووصـول جميـع 
الطـالب األويغـور الذيـن يدرسـون فـي اليمـن وسـوريا بعـد انـدالع الحـرب هنـاك. فـي ذلـك الوقـت، كانـت 
شـروط القبـول فـي الجامعـات فـي المملكـة العربيـة السـعودية مرتفعـة للغايـة. باإلضافـة إلـى ذلـك، سـهلت 
السلطات الصينية إصدار جوازات السفر في عام 2015. في عام 2016، كان هناك ما يقرب من 5000 

مـن سـكان تركسـتان الشـرقية فـي مصـر، جـاء الغالبيـة العظمـى منهـم إلـى مصـر للدراسـة.
السؤال الثالث 

عشر

الجواب 

هل كان هناك أي نشاط معادي للصين بين طالب تركستان الشرقية أثناء وجودك في مصر؟

ال. لـم تكـن هنـاك أعمـال معاديـة للصيـن. كان يقـوم بعـض إخواننـا بنشـر بعـض األخبـار مـن خـالل كتـاب 
العـرب فـي مصـر وزودوا بعـض الكتـاب بالمعلومـات. وكان تسـعة وتسـعون بالمائـة مـن الطـالب فـي مصـر لـم 
يشـتركوا فـي أي إجـراء ضـد الصيـن ألنهـم يريـدون العـودة إلـى ديارهـم. كان معظـم التركسـتانيين فـي مصـر هـم 

طـالب علـم فقـط.
السؤال الرابع 

عشر

الجواب 

ماذا كان يفعل التركستانيون في مصر؟

ممارسـة األعمـال التجاريـة فـي مصـر، ويعتبـر خيـارًا جيـًدا. وبمـا أن معظـم الطـالب جـاءوا إلـى مصـر للدراسـة، 
فإنهـم ينخرطـوا فـي أي شـيء آخـر غيـر الدراسـة. عندمـا بـدأ عـدد الطـالب فـي ازديـاد فـي عـام 2012 ، افتتـح 

5-4 أشـخاص مطاعم.
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السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

كيف كانت معاملة السفارة الصينية مع التركستانيين أثناء إقامتك في مصر؟

كانـت معاملـة السـفارة الصينيـة للطـالب مـن كليتـي بكيـن وأورومتشـي اإلسـالمية والطـالب الذيـن جـاءوا علـى 
نفقتهـم الخاصـة مختلفـة جـدا. بمجـرد وصـول طـالب مـن بكيـن ومعهـد أورومتشـي اإلسـالمية إلـى مصـر، 
يقومـون بتسـليم جميـع أوراقهـم إلـى السـفارة الصينيـة. وكانـت تتعامـل السـفارة الصينيـة معهـم معاملـة خاصـة. 
هـم يحضـرون جميـع الفعاليـات التـي تنظمهـا السـفارة. والذيـن جـاءوا علـى نفقتهـم الخاصـة لـم يكونـوا يذهبـون 
إلى السفارة كثيرًا. وأحيانا يتم إجبار بعض الطالب منا على حضور فعاليات السفارة، ألنهم كانوا يحصلون 
علـى منـح دراسـية مـن السـفارة. لكـن بمـا أننـا كنـا نـدرس فـي جامعـة األزهـر، كان علينـا الذهـاب إلـى السـفارة 

للحصـول علـى بعـض األوراق الالزمـة.
السؤال السادس 

عشر

الجواب 

هل للتركستانيين في مصر أنشطة جماعية؟

خالل إقامتنا في مصر، كنا نجتمع في األعياد والمناسبات. قبل عام 2012، كنا طالب تركستان الشرقية 
نجتمع ونخرج إلى السـياحة بشـكل مجموعات. ولم نتمكن من السـياحة مًعا بعد زيادة أعدادنا، لكننا كنا 

نلتقى في األعراس واألعياد.
السؤال السابع 

عشر

الجواب 

متى قدمت إلى تركيا من مصر؟

كنت أود العودة إلى الوطن. لكن الوضع في الوطن سـاء يوما بعد يوم. هددت السـلطات الصينية الطالب 
التركسـتانيين فـي مصـر مـن خـالل تهديـد والديهـم بالحبـس والسـجن إذا لـم يعـودوا إلـى الوطـن. فـي أواخـر عـام 
2015، بدأت األخبار تنتشر بأن السلطات الصينية أرسلت رجااًل إلى مصر. في مايو 2016، علمت أن 

الشـرطة من مسـقط رأسـي آقسـو وصلت إلى مصر. لذلك جئت إلى تركيا من مصر في 10 مايو 2016.
السؤال الثامن

عشر

الجواب 

هل يمكنك أن تحدثنا عن اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر؟  

عندمـا أتيـت إلـى مصـر، لـم يكـن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن فعـاال. فـي ذلـك الوقـت، كان عـدد 
الطـالب الذيـن أرسـلتهم السـلطات الصينيـة قليـال جـًدا. منـذ عـام 2006، بـدأ عـدد الطـالب الذيـن ترسـلهم 
السـلطات الصينية في الزيادة. في الوقت نفسـه، توسـع اتحاد الطالب والعلماء الصينيين. كان يجب علينا 
الحصـول علـى خطـاب مـن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن للحصـول علـى األوراق مثـل شـهادة الـزواج 
وشـهادة الميـالد مـن السـفارة الصينيـة. منـذ عـام 2007، ارتفـع عـدد الطـالب المرسـلين مـن الصيـن إلـى 25 
طالب. كان اتحاد الطالب والعلماء الصينيين يرسل دعوات فردية لجميع الطالب بمناسبة عيد الفطر قبل 
أسـبوع من العيد. هذا يعتبر تهديًدا وليس دعوة. حيث إذا لم نشـارك في أنشـطتهم، فلن يقوموا بمسـاعدتنا 
فـي أمـور مثـل إصـدار جـواز السـفر وشـهادة الميـالد وشـهادة العـودة إلـى الوطـن. لذلـك كان علينـا الذهـاب 
إلـى اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن. فـي اآلونـة األخيـرة، أصبحنـا فـي وضـع ال يمكـن الحصـول علـى أي 

معاملـة مـن السـفارة الصينيـة دون خطـاب مـن اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن.
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السؤال التاسع 
عشر

الجواب 

بعد اعتقال اإليغور الشرطة المصرية سألتهم أثناء االستجواب ]هل شاركت في الهجوم اإلرهابي؟ هل لكم 
أي صلـة بالحـزب اإلسـالمي التركسـتاني؟[ واتهمـت أيضـا مـن سـلمته إلـى الصيـن باإلرهـاب. هـل تعتقـد حًقـا 

أن التركسـتانيين في مصر إرهابيون؟

طالب األويغور في مصر ليسوا إرهابيين، كما تقول السلطات الصينية. جاء معظم طالب تركستان الشرقية 
أنهـم  السـوداء علـى  القائمـة  فـي  الشـرقية  الصينيـة طـالب تركسـتان  السـلطات  للدراسـة. أدرجـت  فـي مصـر 

إرهابيـون، وكل مـا قالتـه السـلطات الصينيـة كـذب وافتـراء.
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ملحق 5: مقابلة مع عبد الرحمن خليل
تفاصيل المقابلة مع عبد الرحمن خليل.

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

السؤال السابع

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

من هو عبد الحميد؟

أين موطن عبد الحميد؟

ماهي األعمال التي يقوم بها عبد الحميد في مصر؟

منذ متى تعرف عبد الحميد؟

متى أتيت إلى مصر؟

هال حدثتنا عن اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر؟  

اسمي عبد الرحمن خليل.

عبد الحميد خطاي هو نائب رئيس اتحاد الطالب والعلماء الصينيين.

هو من مدينة آرتوش.

كان هو طالب دراسات عليا في جامعة األزهر. كان نائب رئيس اتحاد الطالب والعلماء الصينيين.

تعرفت عليه بعد قدومي إلى مصر عام 2013. هو كان موجودا في مصر في ذلك الوقت. 

أتيت إلى مصر في يوليو/تموز 2013.

عندمـا وصلـت إلـى القاهـرة، مصـر، كانـت هنـاك وكالـة تجسـس أنشـأتها السـلطات الصينيـة باسـم اتحـاد 
الطـالب والعلمـاء الصينييـن. كان رئيـس اإلتحـاد مـن قوميـة هـوي )تونجـان(، وأبيليميـت ) عبـد الحميـد( 
مـن األويغـور، كان نائـب الرئيـس. فـي كل عـام فـي عيـد الفطـر وعيـد األضحـى، كان يعقـد اتحـاد الطـالب 
والعلماء الصينيين فعاليات مختلفة في القاهرة. كان يدعو عبد الحميد وهو نائب رئيس الجمعية، الطالب 
األويغور للمشـاركة في أنشـطة الجمعية المختلفة. في بعض األحيان يُدعى طالب األويغور أيًضا للمشـاركة 

فـي األحـداث التـي تنظمهـا السـفارة الصينيـة.

السؤال الثامن

الجواب 

مـا هـو الـدور الـذي لعبـه عبـد الحميـد فـي حملـة  االعتقـاالت التـي نفذتهـا السـلطات المصريـة علـى طـالب 
تركسـتان الشـرقية فـي مصـر؟

كان عبـد الحميـد وحيـًدا قبـل حملـة السـلطات المصريـة علـى طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر. فـي وقـت 
الحق، انضم إليه شهرات وعبد الخالق، بدأ الثالثة يلعبون دورًا نشطًا في اتحاد الطالب والعلماء الصينيين. 
أثنـاء االعتقـال، سـاعد عبـد الحميـد الشـرطة فـي اعتقـال طـالب تركسـتان الشـرقية. حتـى إنـه أخـذ الشـرطة إلـى 
منـازل طـالب تركسـتان الشـرقية. كان عبـد الحميـد يتقـن اللغتيـن العربيـة والصينيـة جيـًدا. باإلضافـة إلـى ذلـك، 
كان يسـتخدم عبـد الحميـد سـلطته فـي اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن لجمـع المعلومـات عـن عـدد كبيـر 
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جـًدا مـن سـكان تركسـتان الشـرقية. قـام عبـد الحميـد أيًضـا بجمـع معلومـات عـن األويغـور مـن ثالثـة مـن حـراس 
بنـاء علـى معلومـات  التـي يعيـش فيهـا األويغـور. احتجـزت الشـرطة المصريـة األويغـور  المبانـى  األبـواب فـي 

حصلـت عليهـا مـن حـراس األبـواب الثالثـة.

السؤال التاسع

الجواب 

ماذا تعرف عن هؤالء حراس األبواب الثالثة؟

هؤالء الحراس الثالثة كانوا يسكنون في قبول البناية التي يقومون بحراستها.

السؤال العاشر

الجواب 

ما هي الطرق األخرى التي كان يجمع بها عبد الحميد المعلومات عن سكان تركستان الشرقية؟ 
فـي الحقيقـة كنـا نقـدم لـه معلوماتنـا بأنفسـنا. فـي عـام 2015، كان يمكننـا الذهـاب إلـى الوطـن ثـم العـودة إلـى 
مصـر. كان علينـا أواًل تقديـم طلـب إلـى اتحـاد الطـالب والعلمـاء الصينييـن للحصـول علـى تصريـح للعـودة إلـى 
الوطـن. حيـث كان عبـد الحميـد عضـًوا فـي الجمعيـة، كان يكتـب لنـا خطابًـا تعريفيـا. كان يحتـوى خطـاب 
التعريـف علـى معلومـات حـول المدرسـة والصفـوف التـي كنـا ندرسـها. لـم نكـن نواجـه مشـكلة مـع خطـاب 
التعريـف عنـد نقطـة التفتيـش فـي المطـار. لقـد مـررت أيًضـا عبـر مطـار بكيـن دون أي متاعـب برسـالة تعريفيـة 

كتبهـا عبـد الحميـد.
السؤال الحادي 

عشر

الجواب 

ألم يسمح لكم بالدخول من الحدود من دون خطاب تعريفي؟

كان يسمح لنا بالدخول. كانت الرسالة التعريفية التي يكتبها عبد الحميد بمثابة شهادة تثبت أننا طالب. 
عند عودتي إلى الوطن في يوليو/تموز 2015، تم استدعائي من مركز الشرطة المحلية. لم تزعجني الشرطة 
كثيـرًا بعـد أن أطلعتهـم علـى الرسـالة التعريفيـة التـي كتبهـا عبـد الحميـد إلـى الشـرطة. كان علـى جميـع طـالب 
األويغور التقدم إلى عبد الحميد للحصول على خطاب تعريفي. كان علينا ملئ جميع المعلومات الخاصة 
بنـا علـى النمـوذج الـذي يقدمـه للحصـول علـى خطـاب التعريـف مـن عبـد الحميـد. كنـت أسـكن بجـوار عبـد 

الحميـد عندمـا كنـت فـي مصـر. كان يرتـاد مـن 3-2 أشـخاص تقريبًـا علـى زيـارة منزلـه يوميـا.
السؤال الثاني 

عشر

الجواب 

هال حدثتنا عن اتحاد الطالب والعلماء الصينيين في مصر؟  

يمكـن القـول إن الجمعيـة هـي السـفارة الصينيـة فـي منطقـة الطـالب. نسـخة مصغـرة مـن السـفارة الصينيـة. 
بـاي كيشـينغ رئيـس الجمعيـة و عبـد الحميـد نائـب الرئيـس. مـا تفعلـه الجمعيـة هـو كتابـة رسـائل للعائديـن إلـى 

الوطـن، وتوزيـع منـح دراسـية للطـالب، وإقامـة فعاليـات مختلفـة ... إلـخ.

السؤال الثالث 
عشر

الجواب 

ماذا فعل عبد الحميد عندما بدأت السلطات المصرية في اعتقال طالب تركستان الشرقية؟

قـام عبـد الحميـد بـدور المترجـم بيـن معتقلـي تركسـتان الشـرقية والشـرطة المصريـة. كمـا قـال عبـد الحميـد 
للطالب تركستان الشرقية المحتجزين إن عليهم إخبار الشرطة بأنهم جاءوا إلى مصر بسبب إكراه والديهم، 

وأكـدوا لهـم أن الشـرطة سـتطلق سـراحهم إن قالـوا ذلـك.

السؤال الرابع 
عشر

الجواب 

بلغنـا أن طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر أبلغـوا بوجـوب العـودة إلـى وطنهـم قبـل حملـة االعتقـاالت. هـل 
عمـل عبـد الحميـد مـن أجـل عـودة طـالب تركسـتان الشـرقية إلـى وطنهـم؟

نعـم. وقـال عبـد الحميـد: إن علـى طـالب تركسـتان الشـرقية فـي مصـر العـودة إلـى وطنهـم. عبـد الحميـد نفسـه 
مـن مدينـة آرتـوش. طـالب مـن مدينـة آرتـوش هـم أكثـر مـن عانـوا مـن بيـن الطـالب األويغـور فـي مصـر. حتـى 
إن عبـد الحميـد قـام بتهديـد الطـالب بالعـودة إلـى ديارهـم. طـالب مـن مدينـة آرتـوش كانـوا أوائـل العائديـن 

مـن مصـر. 
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السؤال الخامس 
عشر

الجواب 

هل تعرف عن مكان وجود عبد الحميد وعن عمله الحالي؟

كنـت قـد سـمعت أن عبـد الحميـد جـاء إلـى تركيـا، وعندمـا سـألت الطـالب الذيـن بقـوا فـي مصـر، قالـوا إنـه 
مـا زال فـي مصـر؛ ألن عبـد الحميـد كان مـن أفضـل مـن تعـاون مـع السـفارة الصينيـة فـي مصـر. وكـذاك عبـد 

الخالـق وشـهرات.
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ملحق 6: مقابلة فيما يتعلق بمصير المرحلين إلى الصين
فيما يلي تفاصيل لمقابلة مع محمد تورسون عمر الذي تم اعتقاله مع مختار روزي الذي تم ترحيله إلى الصين.

أسئلة - أجوبة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

الجواب 

ما اسمك؟

ما هو سبب اعتقالك؟

ما هي نوعية األسئلة التي تم توجيهها لك خالل االستجواب؟

من استجوبك؟ هل تم تعذيبك أثناء االستجواب؟

متى جئت إلى تركيا؟

متى جئت إلى دبي؟  

اسمي محمد تورسون عمر. 

فـي 18 مـارس/آذار 2017، تـم اسـتدعائي مـن قبـل الشـرطة مـن مقاطعـة أخـرى، وليـس مـن مسـقط رأسـي 
جومـا، حيـث أعيـش. وضعـوا أصفـادا فـي يـدي وفحصـوا صحتـي. اعتقـدت أنهـم سـيأخذونني إلـى السـجن. 
اسـتجوبوني فـي مقاطعـة جومـا لمـدة 53 يوًمـا. وأثنـاء االسـتجواب، لـم تحصـل الشـرطة علـى أي نتيجـة. 
أخبرتهـم أننـي لـم أشـارك فـي أي أنشـطة بالخـارج. بعـد 53 يوًمـا، تـم نقلـي إلـى كانشوفسـو )مركـز احتجـاز 
مؤقـت( فـي محافظـة خوتـن، والـذي يسـمى “عرضـا”. حجـم المركـز كان كبيـرا جـدا. كان يتـم إجـالء جميـع 
المعتقليـن إلـى أماكـن أخـرى. وتـم تشـكيل مجموعـة مـن المحققيـن السـتجواب الطـالب العائديـن مـن مصـر 
وتركيـا. لقـد سـمعت أن هنـاك حوالـي 240 مجرمـا تـم حبسـهم هنـا. يقصـد بكلمـة المجـرم هنـا العائـدون مـن 

مصـر وتركيـا. هنـاك الكثيـر مـن الطـالب العائديـن مـن مصـر.

قالـت لـي الشـرطة: “نعلـم أنـك عملـت كطـاه فـي مصـر كل مـا عليـك فعلـه هـو اإلجابـة علـى أسـئلتنا الثالثـة 
حـول علـى يـد مـن درسـت فـي مصـر، وأيـن تعلمـت كيفيـة تركيـب قنبلـة، والمهمـة التـي عـدت مـن أجلهـا إلـى 
الوطن”. كان اسـتجوابي األول يوم 12 مايو 2017. وفي اليوم الثالث عشـر أخذوني لالسـتجواب، وأثناء 
االسـتجواب، سـئلت عـن الديانـة التـي درسـتها فـي مصـر، ولمـن كنـت أسـتمع لمواعظـه، والعديـد مـن األسـئلة 
األخرى. أخبرت الشـرطة أنني لم أدرس الدين وأنني مجرد طاه. عذبوني. ناهيك عن صراخ النسـاء والكبار 

مـن حولي.

تـم اسـتجوابي مـن قبـل 4 أشـخاص. اثنـان مـن موظفـي وكالـة األمـن القومـي، واثنـان مـن موظفـي مكتـب األمـن 
العـام. كان يسـألني أحدهمـا ويضربنـي اآلخـر. ضـرب علـى ظهـري 40-30 ضربـة. فـي السـابعة مسـاًء، تـم 
نقلـي إلـى الزنزانـة الخاصـة بـي. بعـد ثالثـة أيـام تـم اسـتجوابي مـرة أخـرى. ُسـئلت نفـس األسـئلة مـرة أخـرى. 
بعـد التحقـق مـن اآلخريـن وفحـص الصـور الموجـودة فـي وسـائل التواصـل أخيـرا تيقنـوا أننـي مجـرد طبـاخ. كنـت 
أخفيـت عنهـم لقائـي بوالـدي فـي تركيـا أثنـاء االسـتجواب، لكـن الشـرطة اكتشـفت الحًقـا وعلقونـي مـن يـدي 
وضربونـي. ال تـزال هنـاك آثـار تلـك األصفـاد فـي ذراعـي. كان معصمـي قـد تقـرح فـي ذلـك الوقـت. وأثنـاء 

جئت من دبي إلى تركيا في 28 يناير/كانون الثاني 2018.

جئت إلى دبي في 26 يناير/كانون الثاني 2018.
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السؤال السابع

الجواب 

مع من ُحبست في الزنزانة؟
كانـت الزنزانـة التـي كنـت ُحبسـت فيهـا طولهـا متريـن. بقينـا نحـن الثالثـة فـي الزنزانـة مًعـا. أحدهـم شـاب يدعـى 
عبـد السـالم كان قـد مكـث فـي مصـر لمـدة 9 أشـهر. كان عبـد السـالم شـابا تلقـى تعليمـه علـى يـدي رجـل 
يدعـى عبـد العزيـز مخسـوم. واآلخـر هـو علـي عبـد القـادر. مسـقط رأسـه تـوكل خوتـن. عمـره 50 عامـا. كان 

قـد مكـث فـي مصـر لمـدة شـهرين ليصطحـب والدتـه إلـى الحرميـن.

السؤال الثامن

الجواب 

كيف تعرف مختار روزي؟

فـي 12 يوليو/تمـوز تـم نقلـي مـن تلـك الزنزانـة التـي يبلـغ طولهـا متريـن إلـى زنزانـة كبيـرة تسـع 12 شـخًصا. بعـد 
نقلـي إلـى الزنزانـة الرئيسـية، لـم تضربنـي الشـرطة مطلقـا. فـي اليـوم التالـي نادتنـي الشـرطة وقالـت: “هـل تريـد أن 
تكفـر عـن خطايـاك؟”. سـألت: كيـف أكفـر عـن خطايـاي؟ قـال: بالتعـاون معنـا. أبديـت اسـتعدادي للتكفيـر 
عن خطاياي وتوسلت لهم منحي الفرصة لذلك. بعد ستة أشهر، بعد ظهر يوم 18 سبتمبر/أيلول، تم نقلي 
إلى سجن مكتب األمن العام لمقاطعة خوتن. كان السجن متطورا بشكل ال يصدق. جميع األبواب كانت 
تفتـح تلقائيًـا. وعندمـا وصلـت إلـى هنـاك، كان مختـار روزي مسـجونا هنـاك. أحضرتهـم السـلطات فـي 28 
يوليـو. هـم مكثـوا فـي فنـدق فـي مصـر ألكثـر مـن 20 يوًمـا. ثـم تـم نقلـه علـى متـن طائـرة إلـى الصيـن. أخبرنـي 
بذلـك رجـل يدعـى صديـق، العائـد مـن مصـر. لـم أتحـدث أبـدا مـع مختـار روزي. بقينـا فـي الزنزانـة سـاعتين 
فقـط. واعُتقلـت فيمـا بعـد مـع رجـل يُدعـى صديـق وأفضـال، أُعيـدا مـن مصـر. وقـال صديـق إنـه بعـد نقلهـم على 
متـن طائـرة فـي مصـر، تـم إعطاؤهـم جميًعـا أدويـة قيـل أنهـا لمنـع انتشـار المـرض. عندمـا فتحـوا أعينهـم الحًقـا، 
وجـدوا أنفسـهم فـي خوتـن. تـم جلـب حوالـي 10-8 أشـخاص إلـى خوتـن. كان هنـاك عـدد غيـر قليـل مـن 
األشـخاص علـى متـن الطائـرة. تـم اسـتجوابهم مـن قبـل شـرطة خوتـن. والذيـن مـن قومـول تـم اسـتجوابهم مـن 
قبـل شـرطة قومـول، والذيـن مـن كاشـغر تـم اسـتجوابهم مـن قبـل شـرطة كاشـغر. ثـم تـم نقلهـم جميًعـا مـن خوتـن 
فـي نوفمبـر. تـم نقـل جميـع الشـباب الذيـن أعيـدوا مـن مصـر إلـى محافظاتهـم. لـم أر األخ مختـار سـوى لمـدة 

سـاعتين فـي ذلـك السـجن. أنـا لـم أتحـدث قـط. لقـد سـمعت بقيـة التفاصيـل مـن صديـق.

وجودي هناك، كنت فقدت األمل في الحياة. كانت هناك أغالل على قدمي. فقد أجلسوني على الكرسي 
مقلوبـا وبـدءوا  فـي ضـرب علـى رقبتـي وظهـري وكفـي. اسـتمروا فـي الضـرب حتـى أغمـي علـي. عندمـا فتحـت 
عينـي  ووجـدت نفسـي ملقـى علـى األرض. سـألوني عـن اسـمي. لـم أسـتطع النطـق. أعطونـي قليـال مـن المـاء. 
بعد نصف ساعة عدت إلى وعيي. ثم أخذوني إلى الغرفة المجاورة وعلقني من يدي وأطراف قدمي تالمس 
األرض. ضربوني بشـدة على ظهري بسـلك الحاسـوب. ظهري أصبح أزرقا. ثم حملوني وتركوني في الزنزانة. 
ظننـت أننـي سـأموت. فجـأة تحسـنت المعاملـة فـي االسـتجواب التالـي. عندمـا اكتشـفوا مـكان إقامـة والـدي 

وكل تفاصيـل عملـه، سـلموني إلـى مكتـب األمـن العـام لالسـتجواب.

السؤال التاسع

الجواب 

هل هناك آخرون غير مختار وصديق وأفضال ممن أعيدوا من مصر؟

نعـم. هنـاك شـخص اسـمه عبـد السـالم. كان تـم اعتقالـه فـي المطـار. أعتقـد أن اسـمه األخيـر هـو طورسـون 
توختـي. هـو مـن خوتـن. شـقيقه موجـود فـي تركيـا.

السؤال العاشر

الجواب 

هل تعرف عن مصير هؤالء الشباب؟
ال أعرف أي شيء عن مصير هؤالء الشباب. هم كانوا يعملون مع تلميذي عبد الظاهر وعبد الواجد، الذين 
عملنـا معهـم فـي المطعـم فـي مصـر. تـم نقـل الشـباب مـن السـجن إلـى مركـز الشـرطة المحلـي فـي 12 يوليـو/ 
تمـوز. كان الصبـي مؤمـن عبـد الحكيـم يعمـل شـواء فـي مطعـم أسـلم. وحكـم عليـه بالسـجن 20 عامـا وعبـد 
الواجـد 20 عامـا. كان لدينـا أخ اسـمه عبـد الخبيـر جـاء إلـى مصـر ليصطحـب والدتـه إلـى الحرميـن. ُحكـم 
عليـه بالسـجن 18 عاًمـا، وكان هنـاك صبـي يبلـغ مـن العمـر 15 عاًمـا يُدعـى أنـس ُحكـم عليـه بالسـجن 15 

عاًمـا ووالـده ُحكـم عليـه بالسـجن 12 عاًمـا.
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السؤال الحادي 
عشر

الجواب 

كيف تواصلت مع زوجة مختار روزي؟

عندمـا جئـت إلـى تركيـا، كانـت عمتـي مريـم تبحـث عـن زوجهـا وتقتفـي أثـر زوجهـا. مـن وجهـة نظـر إنسـانية، 
فقـط مـن ناحيـة إنسـانية أردت أن أبلغهـا أن زوجهـا علـى قيـد الحيـاة. فـي ذلـك الوقـت كنـت لـم أقابـل فيـه أي 
شـخص فـي تركيـا. لقـد بحثـت عـن مريـم علـى فيسـبوك وجدتهـا وهـي تحـاول تقصـي الحقائـق عـن زوجهـا. 
وعندمـا رأيـت صـورة  األخ مختـار، تيقنـت  أنهـا زوجتـه. فـي البدايـة كنـت متـرددا ثـم أعطيتهـا معلومـات عـن 

زوجها.





 )ETHR( جمعية مرصد في تركستان الشرقية حقوق اإلنسان
وهي منظمة غير ربحية تأسست في اسطنبول عام 2019. 

منظمة غير حكومية. 
 

ترصـد  الشـرقية،  تركسـتان  شـعب  أسسـها  التـي   ETHR جمعيـة 
اإلبـادة  ونظـام  المطبقـة  القمعيـة  والسياسـات  الحقـوق  انتهـاكات 
الجماعيـة فـي تركسـتان الشـرقية، التـي احتلتهـا الصيـن، حيـث يتـم 
عـن  الكشـف  إلـى  ويهـدف  اإلنسـان؛  وحقـوق  القانـون  تجاهـل 

المهجـر.  فـي  الشـرقية  تركسـتان  شـعب  حقـوق  انتهـاكات 
 

تهـدف ETHR إلـى اإلبـالغ عـن انتهـاكات الحقـوق اإلنسـانية 
وإعـالم الـرأي العـام العالمـي باسـتخدام أسـاليب البحـث فـي مجـال 
وتولـي  موثوقـة،  وشـهادات  مصـادر  أسـاس  علـى  اإلنسـان  حقـوق 
وتجنـب  الحقيقيـة  البيانـات  السـتخدام  االهتمـام  درجـات  أقصـى 
المعلومـات المبالـغ فيهـا وغيـر الصحيـة أثنـاء إعـداد هـذه التقاريـر. 
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