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 مقدمة
 
 

 
ب ألحوال تركسـتان الشـرقية أن يكتـب عـن موضـوع بعينـه خاصـة وهـو يكتشـف يصعب على الباحث أو المراق     

أن هنالــك شــعب يجــري تجريــده مــن حضــارته وثقافتــه وتاريخــه وحقوقــه وآدميتــه وحتــى مــن كينونتــه البايولوجيــة عبــر 
ـــم يكـــن المئـــات، دون أن تجـــد لهـــا صـــدى إال فـــي عزيمـــة  ـــذ عشـــرات الســـنين، إن ل جـــرائم إبـــادة ترتكـــب، بحقـــه، من

الــدموع فـي كــل  «ضـحايا وصـالبة إرادتهــم وقـوة إيمـانهم. يصــعب أن نكتـب فـي موضــوع ونغفـل آخـر بينمــا تنهمـر ال

وجــرائم اإلبــادة تتجــاوز كــل الحــدود، حتــى أن لملمــة تفاصــيلها صــار عصــيا علــى التوثيــق إال إذا جـــرى  ،0F١»مكــان
ائم العنصـرية ومـا يقـع فـي إطارهـا مـن تصنيفها في مستوى العناوين الكبـرى التـي ال تخفـى علـى مـرآى العـين كـالجر 

جــرائم  فــي العمــل والمســكن والتعلــيم والصــحة والــزواج والهجــرة وتحديــد النســل ... وكــذا الجــرائم الدينيــة التــي مســت 
ـــدين والكتـــب الدينيـــة والمصـــاحف والمعـــالم اإلســـالمية والمظهـــر  ـــيم ال ـــادات والمســـاجد وقـــراءة القـــرآن وتعل ـــة العب كاف

ماء ورجال الدين والخطباء أو استعبادهم وتعلـيم اإللحـاد ومنـع األحكـام الشـرعية ومحاربـة الـدين اإلسالمي وقتل العل
وتحقيـــر اإلســــالم ... والجـــرائم الصــــحية ( الحقـــن بمطــــاعيم ملوثــــة أو مهلكـــة للجســــم، تـــرويج المخــــدرات والخمــــور 

الحضـارية ( تزويـر التـاريخ، وٕانكــار والسـموم بـين اإليغـوريين، وأمـراض ناجمـة عـن التفجيـرات النوويـة ...) والجـرائم 
 هوية السكان والبالد، وطمس كل معلم حضاري أو تاريخي، ...) وغيرها من التصنيفات التي ال تنتهي.

 
مأســـاة تركســـتان التاريخيـــة أنهـــا بـــالد وقعـــت ضـــحية القـــوى العظمـــى لتنقســـم إلـــى غربيـــة واقعـــة تحـــت النفــــوذ     

1Fاتالســوفياتي قبــل أن تســتقل فــي خمــس جمهوريــ

بعــد انهيــار االتحــاد، وشــرقية ظلــت موضــع صــراع بــين روســيا  ∗
أمــــا كــــل السياســــات  وٕالــــى يومنــــا هــــذا. ١٩٤٩والصــــين، إلــــى أن وقعــــت فــــي قبضــــة الصــــين الشــــيوعية منــــذ ســــنة 

واإلجـراءات ممـا ال يمكــن توصـيفها بأقــل مـن اإلبــادة الجماعيـة الشــاملة فقـد اســتعملتها الصـين قبــل الحكـم الشــيوعي 

                                                 
 .»ليالي تركستان«: بعنواننجيب الكيالني  عبارة مقتبسة من رواية لعميد األدب اإلسالمي ١
 .أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجكستانهي جمهوريات  ∗



 

 ٤ 

حيــث تحــتفظ ســجالت  ١٧٥٩و  ١٦٤٨تحديــد منــذ حمــالت الغــزو المانشــوري لتركســتان مــا بــين ســنتي وبعــده، وبال
2Fعائلة إلى الصين ٢٢٥٠٠مليون ضحية مسلم ونفي  ١.٢الصيني الدموية بما يزيد عن  اإلمبراطور

٢  . 
 

ء الواقــع، يعطــي أمـا مأســاة تركسـتان اليــوم فـإن ميــزان القـوى بــين المســلمين اإليغـور والصــينيين، فضـال عــن سـو     
انطباعـــا ســـريعا يؤكـــد بـــأن طمـــوح اإليغـــور فـــي الحريـــة واالســـتقالل ضـــعيف التحقـــق إذا مـــا أخـــذنا بعـــين االعتبـــار 
سياســات التصــيين التــي تنــذر بــزوال تركســتان مــن الوجــود. فــاإليغوريين يعــانون مظلمــة لــم يعانيهــا أحــد مــثلهم إال 

) وســـلموها إلــــى اليهـــود ليقيمـــوا عليهــــا دولـــة إســـرائيل ســــنة ١٩١٦الفلســـطينيين الـــذين احتـــل البريطــــانيون بالدهـــم (
، وهو التاريخ الموازي الحتالل تركستان من قبل الشيوعيين. لذا ثمـة مـن الكتـاب والبـاحثين مـن يطلـق علـى ١٩٤٨

خاصـة و أن  »األنـدلس الضـائعة «، ولعلها ستؤول لما هـو أسـوأ، كــ »فلسطين المنسية «تركستان الشرقية عبارة 
ائيل ســـتظل دولـــة مصـــطنعة تـــم زرعهـــا فـــي محـــيط متماثـــل جغرافيـــا وتاريخيـــا وهـــادر ديمغرافيـــا مـــن كـــل جانـــب إســر 

 بخالف تركستان التي يبدو مصيرها مهددا باالبتالع من الديمغرافيا الصينية.
 

اد كثيـــرة هـــي األســـئلة التـــي يمكـــن طرحهـــا قبـــل وخـــالل الفتـــرة التـــي أعقبـــت حـــدثين كبيـــرين همـــا انهيـــار االتحـــ    
، هي األجوبة المتاحة! لكـن السـؤال األهـم ا، وكثيرة، أيض٢٠٠١سبتمبر سنة  ١١وهجمات  ١٩٩٢السوفياتي سنة 

هـو: هــل تورطـت الصــين فـي المســألة التركسـتانية بحيــث باتـت رهينــة سياسـاتها؟ لعــل السـؤال يبــدو مناقضـا لمنطــق 
ن الصـين، رغـم كـل مـا تمتلكـه مـن عناصـر القـوة ميزان القـوى. أمـا الدراسـة، موضـع النظـر، فتميـل إلـى االعتقـاد بـأ

 في تفكيك البالد، إال أنها قد تكون في ورطة حقيقية قابلة للنقاش في نطاق المسألتين التاليتين:
 

 : خطاب السيطرة على البالد: مزاعم واحتياجاتالمسألة األولى
 هوية البالد بين الحقائق التاريخية والمزاعم الصينية )١
 الالعودة ومنطقي الرهان االقتصاد )٢

 : خطاب التفكيك: مخاوف وأطروحاتالثانية المسألة

 الحكومة والرقابة الدولية رهاناتمحاربة الدين بين  )١
 التهميش االجتماعيو الميزان الديمغرافي  )٢

 الحرب على اإلرهاب )٣
 
 
 

                                                 
 ،حق�ائق ع�ن التركس�تان الش�رقية اشـترك فـي إعـدادها رحمـة اهللا عنايـة اهللا التركسـتاني، د أمين إسالمى التركستانى،محم ٢

۱۹٦٤ ،http://www.uyghurweb.net/Ar/MISLAMIY.pdf. 
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 المسألة األولى
 

 خطاب السيطرة على البالد: مزاعم واحتياجات 
 
 

 الحقائق التاريخية والمزاعم الصينية هوية البالد بين )١
 

علــى القســم الشــرقي مــن  Tso Tsung t'ang  تســو تســو تــانغ الجنــرالاســتولت الصــين بقيــادة  ١٨٧٨فــي ســنة   
تركســتان وأخضــعتها للحكــم العســكري. ولــم تكــن الــبالد حتــى ذلــك الحــين جــزء مــن األراضــي الصــينية. لكــن الجــدل 

على خلفية ضمها إلى البالد رسميا؛ استمر بضعة سـنوات وهـو أميـل مـا يكـون الذي دار بين فريقين من الصينيين 
الداعيـة إلـى ضـم الـبالد، ومـع ذلـك فقـد ألغـي الحكـم العسـكري، وألحقـت الـبالد فـي  تانغ الجنرالإلى رفض أطروحة 

الد . وكـان أطـرف مــا فعلتـه الصـين أن أطلقـت علـى الــبتحــت إدارة حكـم مـدني 1884نـوفمبر 18فـيالصـين رسـميا 
»  SHINشـــين =  «وهـــي تركيـــب لغـــوي يتكـــون مـــن كلمتـــين، األولـــى: . »Xinjang شـــينجانغأو  ســـينكيانغ «اســـم 

 « أون التيمــورومــن جهتــه اجتهــد . أرضأو  قطــرأو  إقلــيموتعنــى » JANG  جــانج = « والثانيــة: ،جديــد وتعنــي
OWN LATTIMORE«،  خبـراء لغـة مـة التسـمية مسـتعينا ببترج لتركسـتان الشـرقية، األمـريكيين الدارسـينأحـد أبـرز

إلـى القـول بـأن  » PIVOT OF ASIA - تركستان الشرقية محور آسيا« في كتابه الشهير  . وخلصوعلماء صينيين
 ».NEW TERRITORY المستملكة الجديدة«أو » اإلقليم الجديد«التسمية الصينية للبلد تعني: 

 



 

 ٦ 

وهـي كثيـرة، تكمـن فـي التأكيـد علـى أن الـبالد لـم تكـن جـزء مـن ال ريب أن قيمة مثـل هـذه المعطيـات التاريخيـة،    
 الصين:

بداللة تأخر ضمها إلى األراضي الصينية، والذي جاء في أعقاب خالفـات عميقـة داخـل الحكومـة نفسـها مـن  )١( 
 جهة؛

جنبيـة ومن جهة أخرى بداللة إطالق االسم الجديـد عليهـا، والـذي يصـنف تركسـتان الشـرقية علـى أنهـا أرض أ )٢( 
 من قبل الحكومة الصينية. »استمالكها «وقع  »جديدة «
 

هكذا إذن، فليس من المتخيل أن تكـون هـذه المنطقـة الشاسـعة بـال اسـم طـوال التـاريخ، ولـيس مـن المعقـول أن      
أواخـر القــرن التاســع عشـر لــو كانـت جــزء مــن الصـين. وكــل مـا فــي األمــر أن فــي  » ســينكيانغ «يجـري تســميتها بــ 

، وهـو اسـم يخلـو مـن أيـة داللـة » سـينكيانغ «زاة الصينيين احتاجوا إلى اسم فلم يجدوا ما يسمون به البالد سوى الغ
ــــة. إذ مــــع ظهــــور العصــــر  ــــة االســــتعمارية ذات الجــــذور األوروبي ــــة أو حضــــارية إال مــــن الدالل ــــة أو جغرافي تاريخي

د األنثروبولوجيــون األوروبيــون النطــالق  العربــة الميكــانيكي والتوســع الرأســمالي فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر مهَّــ
تصـف الـبالد االستعمارية لـبالدهم فـي أفريقيـا وآسـيا عبـر حزمـة مصـطلحات شـبيهة بالمصـطلح الصـيني لتركسـتان 

. »مجتمعـات مـا قبـل التـاريخ «أو  »المجتمعات المتخلفـة «أو  » مجتمعات بال تاريخ «المستهدفة باالستعمار بأنهـا: 
ذات النفـــائس الدفينـــة وغيـــر  »األرض العـــذراء «حات نظـــرت إلـــى المســـتعمرات الجديـــدة باعتبارهـــا وكلهـــا مصـــطل

المستغلة الموارد، والتي يحق لهم استمالكها فضال عن استعمارها، وهـو ذات المعنـى الـذي يسـتعمله الصـينيون فـي 
 رفالصــينيون خضــعوا لالســتعما . واألرجــح أن التســمية لــم تهــبط علــيهم مــن الســماء.التعامــل مــع تركســتان الشــرقية

الغربــي والشــرقي، وتــأثروا بالثقافــة االســتعمارية التــي كانــت تســتوطن فــي بالدهــم عبــر قــوى االحــتالل الكبــرى التــي 
 غزت الصين كالفرنسيين والبريطانيين واليابانيين.

 
التــراث اإلســالمي مــن فــي اللغــات القديمــة فالمســألة أبعــد مــا تكــون عــن أيــة حقــوق للصــين فيهــا. أمــا فــي كتــب      

المؤرخين والجغرافيين واللغويين وغيـرهم مـن األجانـب فثمـة فـيض واسـع النطـاق مـن الحـديث عـن تركسـتان الشـرقية 
اســما ورســما أو عبــر توصــيفها جغرافيــا، علــى ســبيل المثــال، باألراضــي الواقعــة مــا وراء النهــر أو بتوصــيفها بــبالد 

 الترك.
 

 «مثــل:  المــؤرخين والرحالــة العــرب والمســلمينمصــنفات أشــهر فــي بعــض شــرحا، وصــفا و  ،الــبالدفقــد وردت       
شـمس  « ،»فتوح البلدان –م ٨٩١المتوفى سنة  أحمد البالذري «، »معجم البلدان – م۱۲۲۸/ ۱۱۷۸ ياقوت الحموي

 م ۹۲۳/  ۸۳۸ ابـن جريـر الطبـري «، »نخبة الدهر في عجائـب البـر والبحـر - م۱۳۲۷ المتوفى سنة الدين الدمشقي
 المتـوفى أحمد يعقوبى «، »ومعادن الجوهر مروج الذهب -م  ٩٥٧/  ٨٩٦ مسعود أبو الحسن «، »األمم والملوك -

أبـو  «، »المسـالك والممالـك - م ۹۷۷ سـنة المتـوفى بن حوقـلمحمد أبو القاسم  «، » كتاب البلدان - م ۸۹۷سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/896
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 - م۱٤۱۸/  ۱۳٥٥ احمــد القلقشــندى «، »اآلثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة - م۱۰٤۸/  ۹۷۳ الريحــان البيرونــي
ــدين«، »صــبح األعشــى ــن األثيــر عــز ال ــاريخ - م۱۲۳٤/  ۱۱٦۰ اب وفــي المصــنفات الغربيــة ثمــة  .»الكامــل فــي الت

 عاصـر) والـذي ١٣٢٤ – MARKU POLO / ۱۲٥٤( مـاركو بولـو  حضور للبالد لدى الرحالة اإليطـالي الشـهير
. »تركيـــا العظمـــى «اســـم تركســـتان الشــرقية ب ذكــرفـــي تلــك المنـــاطق  خــان، وفـــي رحلتــه بــن جنكيـــزاخـــان  ياليقــوب

 TROUTH - طريـق آسـيا «فـي كتابـه  »SVEN HEDEN« سـون هيـدنوكـذا ، (أي بـالد التـرك) تركستانومعناها 

ASIA « الـــبالد باالســـمحيـــث وردت م ١٨٩٨ ســـنة لنـــدنالصـــادر فـــي »EASTERN TURKISTAN   = تركســـتان

 .    ٤٥٦، ٢٥٥،  ٢٤، ٢١، ٢٠في الصفحات : »الشرقية
  
 لكن ماذا عن البالد في التراث الصيني؟ 

 
مــن المعــروف أن الصــين اشــتهرت بالتــأريخ ألباطرتهــا، بــل أن علــم الســالالت ولــد أصــال فــي الصــين. ومــن   

ذ ما ليس من صفاته أو محيطه، وال يكترث لذكره إال فـي حاجتـه إلـى التميـز خصوصياته أنه يركز على النقاء وينب
3Fعنه

 »شـييو «. وفي هذا السـياق بالضـبط صـنف مؤرخـو السـالالت الصـينيون تركسـتان الشـرقية ومـدنها فـي بـاب ∗
 بحســـب التعبيـــر الصـــيني أو الـــبالد األجنبيـــة الواقعـــة غـــرب الصـــين. بـــل أن تركســـتان الشـــرقية لـــم تـــرد قـــط باســـم

هـان  «و  » م٩٠٧- م ٦١٨تاريخ سـاللة تـانج   أو SHI TANG SHU شين تانج شو «سينكيانغ. ومن بين هؤالء: 
تـاريخ سـاللة هـان  أو HU HAN SHU هو هـان شـو « و» م ٢٤ -ق.م  ٢٦٠تاريخ ساللة هان  أو HAN SHU شو

تــاريخ وي  أو  VI SHU شــو فــي « و »تــاريخ ســاللة جــين أو JIN SHU جــين شــو « و » م ٢٢٠ –م ٢٥الثــانى 
 SUNG سـونج شـو «و  » م ٦١٧ –م  ٥٨١تـاريخ سـاللة سـوى  أو SUY SHU سوى شـو « و » م٥٥٦ –م ٣٨٦

SHU ينى يـو آن شـو « و » م١٢٧٩م  ٩٦٠تاريخ ساللة سونج من  أو YENI YUAN SHI   خـالل األحـداث الواقعـة
  تاريخ ساللة ميـنجأو   MING SHI مينج شى «و  »م من الحكم المغولي فى الصين١٣٦٧إلى  ١٢٠٥ما بين سنتي 

 .» م١٦٤٣ - ١٣٦٨
 

لكن، مع أن كل الثوابت التاريخية والحضارية والعلمية عصية على التشكيك فضـال عـن اإلنكـار إال أن الروايـة     
روايـات الصينية في تحريفاتها العجيبة تأبى إال اإلصرار على ما ال يصح تسميته بغيـر الحماقـة. ولعـل آخـر هـذه ال

. فلنطــالع بعــض مــا يقولــه بخصــوص »الكتــاب األبــيض «تلــك التــي وردت فيمــا أســمته الحكومــة الصــينية مــؤخرا بـــ 
 هوية البالد:

 
عن الصين والسيطرة عليها، أطلـق بعـض المسـتعمرين القـدامى علـى  سيمجيئمع من أجل تحقيق هدف انفصال «       

ب اسـم سيمجيئمع م ئكسغذفي زغةئ مبلـد أبنـاء  سغيمجيئمعالنظريـة المضـللة الداعيـة إلـى أن  واختلقـوا ... ةذق زغةئ ب ةذق  ئكسغذفي
                                                 

المجموعـات  مفهوم الّساللة العرقّية: يدّل على استخدام مبدأ ممّيز للمواقف والسـلوكات والتنمـيط ضـّد نـوع محـّدد مـن أنـواع ∗
 .العرقّية
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ــل القــرن العشــرين، أبــدعت «، ويضــيف أنــه: »المزعــوم ــة ضــئيلة مــن االنفصــاليين المتعصــبين العمــى  بعــد أوائ حفن
بمجموعة نظريات  سيمجيئمعوالعناصر الدينية المتطرفة في  م ئكسذفي زةئ دعـة أبـدعها المزعومة حسب حجة باطلة وب ةذق

بالقدامى. ودعت إلى أن  المستعمرون م ئكسذفي زةئ  قرابة عشرة آالف سنة  ولقوميتها تاريخ .دولة مستقلة منذ القدم ةذق
«4F٣. 
  

هــذه الروايــة التــي تتحــدث عــن تركســتان الشــرقية وتعتــرف أن الــبالد هــي بــالد التــرك وليســت بــالد الصــين تتنكــر    
صــوص، وِلَمــا أثبتــه المؤرخــون فــي كتــبهم باإلشــارة إلــى أن هــؤالء مســتعمرون لكــل التــاريخ اإلســالمي علــى وجــه الخ

قــدامى، وهــم مــن اختلــق التســمية. لكــن الكتــاب تجاهــل التــاريخ الــذي ظهــر بــه اســم ســينكيانغ الصــيني مثلمــا تجاهــل 
ويدها. ولـم المدلول اللغوي له، والذي يكشف عن بيـاض الحقيقـة التاريخيـة العميقـة التـي يحـاول الكتـاب الصـيني تسـ

نقع أيضا في ملخص الكتاب الذي أوردته صحيفة الشعب الصينية على أية توضيحات ِلَما وصـفه بمـزاعم تاريخيـة 
حجــة الباطلــة والبدعــة التــي  «تعــود لعشــرة آالف ســنة مــن تــاريخ الــبالد، وال حتــى عــن أي مضــمون لمــا اعتبــره الـــ 

ن لم يكونوا سـوى المسـلمين. فكيـف يمكـن لشـعب أن يـنجح فـي ، وال من هم هؤالء الذي»أبدعها المستعمرون القدامى
تــاريخ لــه يعــود لعشــرة آالف ســنة بينمــا تعجــز الصــين عــن التعليــق علــى تســميتها للــبالد، بــاألمس القريــب،  قاخــتال

ــــة؟ وأي الروايــــات أجــــدر بالحقيقــــة؟ الروايــــة الصــــينية؟ أم  بســــينكيانغ؟ فمــــن هــــو المبتــــدع وصــــاحب الحجــــج الباطل
 ة؟التركستاني

 
العجيب في الرواية الصـينية أنهـا تجاهلـت عشـرات الثـورات التاريخيـة وماليـين الضـحايا بحـق التركسـتانيين منـذ     

. االنفصـال بمشـاريعما تسـميه عبر  احتجاجات وثورات اإليغوريين في القرن العشرين واختزلت، للبالد حكم المانشو
اصــرة روســيا ال تبــدو أنهــا، فــي ظــل حربهــا الظالمــة، جــزء مــن أمــا صــراعاتها التاريخيــة علــى الــبالد برمتهــا مــع قي

فالصــين تعلــم علــم اليقــين أن  ؛حــين يتحــدث الكتــاب عــن القوميــات التــي تشــكل النســيج االجتمــاعي للــبالدو التــاريخ. 
أو إغـراء بمـا ينتظـرهم مـن  لـم يـأتوا إلـى الـبالد إال قسـرا »الهـان «السبعة ماليين ونصف المليون صيني من قومية 

 ،١٩٤٩سـنة  Mao Tse-Tung مـاو تسـي تونـغ ةوفي أعقاب انتصاب الحكم الشيوعي في الصين بزعام امتيازات.
، الـذي  1952سأغسـط 19 فـي الصـادر القـرار حكم ذاتي صوري بموجـب الحكم في البالد إلى تحويل وخاصة بعد

وقبــل ذلــك لــم تكــن عمليــات التهجيــر . »مقاطعــة شــينجانغ أويغــور الذاتيــة الحكــم «قــدم تركســتان الشــرقية علــى أنهــا: 
التـي انطلقـت أواخـر القــرن التاسـع عشـر بعـد ضــم الـبالد لتحـدث أي فـارق فــي التركيبـة الديمغرافيـة. بـل أن إجمــالي 

                                                 
 تركستان الشرقية قوى « :التابع لمجلس الدولة الصينى ببكين تحت عنوان اإلعالممكتب  هصدر أ ،»بيضأكتاب  «  ٣

ملخصا  ٢٢/١/٢٠٠٢، وقدمت صحيفة الشعب الصينية بتاريخ »تتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم أن ال يمكن اإلرهابية
 http://arabic.people.com.cn/200201/22/ara20020122_50388.htmlللكتاب. 

http://arabic.people.com.cn/200201/22/ara20020122_50388.html
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نسـمة مـن الصـينيين والمنشـوريين والشـيوه والمغـول؛  ٦٠٠٠٠٠ عـنآنـذاك لـم يكـن ليزيـد  عدد القوميات في الصين
5Fمن السكان %٦ال ُيشكِّلون أكثر من نسبة و 

   من قومية اإليغور المسلمة. %۹۰مقابل أزيد من  ٤
 

 الالعودة ومنطقالرهان االقتصادي  )٢
 

بخالف االتحاد السوفياتي؛ سعت الصين خالل الحقبة الشيوعية إلى بناء اقتصاد عـالمي يسـتجيب الحتياجـات 
رتها الشـرائية. ولـو وضـعنا هـذا المسـعى، الطبقات الفقيـرة التـي تشـكل الغالبيـة السـاحقة مـن السـكان فـي العـالم، ولقـد

الذي حققت فيه الصين نجاحات باهرة، في اقتصاد السوق ألمكن القول أن الصين كانت مهيأة السـتيعاب العولمـة 
مبشـــرا بانتهـــاء الحـــرب البـــاردة حتـــى  ١٩٩٢االقتصـــادية منـــذ وقـــت مبكـــر. فمـــا أن انهـــار االتحـــاد الســـوفياتي ســـنة 

وبهـذه الصـيغة ». االشـتراكية الرأسـمالية« عن اندماجها فـي السـوق العالميـة بصـيغة  سارعت الصين إلى اإلعالن
؛ بشـــرط أن تحـــتفظ المســـتعمرة بنظامهـــا االقتصـــادي لمـــدة ١٩٩٧مـــن بريطانيـــا ســـنة  هونـــغ كونـــغهيـــأت الســـتعادة 

كيـــة، منطقـــة اســـتثمارات ضـــخمة للشـــركات األوروبيـــة واألمري فوجيـــانخمســـين عامـــا قادمـــة. وجعلـــت مـــن مقاطعـــة 
وشرعت بتدشين حملة اسـتثمارات ضـخمة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة. وهكـذا باتـت الصـين دولـة شـيوعية ذات 
اقتصاد موجه، وفي نفس الوقت دولة رأسمالية تتوجه نحو المنافسـة العالميـة فـي اقتصـاد السـوق. وهـذا يؤشـر علـى 

اقتصــادية بقــدر مــا تســتعملها كنظــام حكــم شــمولي أن الصــين غــدت تســتعمل الشــيوعية ال كمنظومــة أيديولوجيــة أو 
وصارم يمكِّنها من إحكام السيطرة على مئات الماليين من البشر. أما المراهنـة علـى السـوق فهـو نظـام يمكِّنهـا مـن 

6Fشق الطريق نحو الهيمنة االقتصادية العالمية ومن ثم الهيمنة السياسية

٥  . 

                                                 
، ١١/٧/٢٠٠٩، مســـــــــــــــــلمو تركســـــــــــــــــتان الشـــــــــــــــــرقية .. مـــــــــــــــــذابح وتجاهـــــــــــــــــلد قطـــــــــــــــــب، يمحمـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــ ٤

http://www.turkistanweb.com/?p=523 ــم يكــن يتجــاوز عــد ١٩٤٠. وبحســب إحصــاءات ســنة د الصــينيين فــي تركســتان ل
هم أصال يشكلون مجمـوع أفـراد الجـيش والمـوظفين والتجـار  %٥.٤٤نسمة بنسبة ال تزيد عن  ٢٠٢٢٣٩الشرقية أكثر من 

التهجيـــر الصـــيني فـــي رحمـــة اهللا أحمـــد رحمتـــي، : راجـــع. ٣.٧٣٠.٠٦١الصـــينيين. بينمـــا بلـــغ عـــدد ســـكان الـــبالد آنـــذاك 
: نقــال عــن .٦٩، ص ١٩٨٩، ٩٣، عــدد سلســلة دعــوة الحــقمكــة المكرمــة،  -ســالمي، رابطــة العــالم اإلتركســتان الشــرقية

Lattimore, O. : Pivot of Asia, P-79 ،:موقع الرابطة 
 http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?t=1&cidi=303&l=AR 

سـؤولين الفلسـطينيين ممـن ربطتـه عالقـات فرضت الصين منطقها هذا على المنظومـة الرأسـمالية الغربيـة برمتهـا. أحـد الم  ٥
في خضم النصـف الثـاني مـن عهـد الـرئيس األمريكـي رونالـد ريغـان  «تاريخية وطيدة مع الصينين لخص المسألة بالقول: 

لـم تعـد الواليـات المتحــدة األمريكيـة تتحـدث عـن حقــوق اإلنسـان أو الحريـات العامـة خاصــة بعـد أن هـددت الصـين برفــع 
ا الســتقبال مئــات مــامــة والســماح بهجــرة مواطنيهــا؛ بشــرط أن تفــتح الواليــات المتحــدة وأوروبــا أبوابهســقف الحريــات الع

. وعن حواراته عن دور الصين القـادم كدولـة عظمـى فـي العـالم رد الصـينيون عليـه بقـدر كبيـر مـن »الماليين من الصينيين
طائراتنـا تجـوب البحـار والمحيطـات سـنكون حينهـا دولـة  عندما ترى بوارجنا الحربية وحامالت «التحفظ والعقالنية بالقول: 
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، اتجهــت الصــين Mao Tse-Tung مــاو تســي تونــغت الــزعيم الصــيني وبعــد مــو  منــذ ثمانينــات القــرن العشــرين؛    
وبدأت مالمح السياسة الصينية تجاه تركستان الشرقية تتكشف بصـيغة أطمـاع ومراهنـات  ،االنفتاح على العالمنحو 

اقتصادية جبارة عبر تصـريحات رسـمية مارسـت تضـليال كبيـرا علـى السـكان. فقـد بـدأ الحـديث، رسـميا، عـن تهجيـر 
ومبرمج نحو تركستان بحجـة تحويـل الـبالد إلـى منطقـة متطـورة مـع بدايـة القـرن القـادم. هـذا مـا جـرى التعبيـر  نوعي

 أمـين عـام ، Hu Yao Bang  هو يـاو بـانغ و  الوزراء رئيس Zhao Ziyang   زهاو زيانغ من كل عنه خالل زيارة
 وخبـرات يتطلـب أمـواال هـذا التوجـه أن مـاوب .1983سـنة  ،الشـرقية تركسـتان إلـى السابق الصيني الحزب الشيوعي

 تركسـتانلمقاطعـة  الشـيوعي الحـزب ، أمـين عـام Wang Enmao إنمـاو وانـغ قـام فقـد ،وكفـاءات مؤهلـة علميـة
واشـنطن  «. وفـي تصـريح لصـحيفة 1985سـنة أكتـوبر شـهر فـي ةاألمريكيـ المتحـدة الواليـا بجولـة فـي ،الشـرقية
 الصـناعي والزراعـي فـي الشـرقية مـن دخلهـا تركسـتان لكـي تزيـد «يـه: قـال ف األمريكيـة » ١٤/١/١٩٨٥ -بوسـت 

الصـين   داخل من والفنيين المهرة العمال كبير على بشكل تعتمد أن دخلها؛ يجب أضعاف خمسة إلى القرن الحالي نهاية
 إضافية يا درجةآل فسينالون الجامعات أما خريجو .المقاطعة حوافز مادية لهم خصصت فقد هنا إلى وبهدف جلبهم ... 

 . 7F٦» فالرواتب مغرية سنوات ... ثالث كل ةوعالو  وصولهم بداية في رواتبهم مع
 
ـــإن هـــؤالء المســـؤولين ال يتحـــدثون عـــن ازدهـــار تركســـتان الشـــرقية إال لكونهـــا غـــدت أرضـــا       بطبيعـــة الحـــال، ف

الـــبالد صـــارت رأس الحربـــة فـــي  صــينية، ومرتعـــا للمهـــاجرين الصـــينيين إليهـــا. كمـــا أنهــم ال يتحـــدثون عنهـــا إال ألن
فالصــين التــي برعــت فــي إخفــاء اإلحصــاءات الحقيقيــة  .٢١الرهــان االقتصــادي علــى دخــول الصــين إلــى القــرن الـــ 

إلـى الـبالد؛ مـن الطبيعـي أن تعمـل علـى مسـح الـبالد ديمغرافيـا بالتهجير االستعماري الحثيث  والمنتظمة فيما يتعلق
رادت أن تؤســس النطالقتهــا االقتصــادية العالميــة، وهــو مــا فعلتــه حقــا. ولمــا يكــون عــن الوجــود وٕالــى األبــد؛ إذا مــا أ

األمر كذلك فما من قيمة لما تروجه الصين عن االزدهار أو االستقرار أو الوحدة الوطنيـة أو التـآلف بـين القوميـات 
وأعلـى  السـابق الشـيوعي أمين عام الحـزب،  Hu Yao Bang  ياو بانغ هوفي تركستان الشرقية. فلنقرأ ما صرح به 

تركسـتان  « حيـث قـال بـالحرف الواحـد: ،»١٦/٦/١٩٨٦ –النيوزويك األمريكية  «لمجلة  سلطة سياسية في الصين،
 التـي . وتركسـتان الشـرقيةراالزدهـا ىإمكانـات عظيمـة علـ ذات ؛ناألمـازو الكبـرى وحـوض ءالشرقية تعتبر مثل الصـحرا

                                                                                                                                                        
عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وعضــو اللجنــة المركزيــة  مقابلــة خاصــة مــع هــاني الحســن. »عظمــى

 .٢٠٠٨السابق لحركة فتح، نيسان 
 ,McMillan) ١: (نقـال عـن. ١٢٧ص  ، مرجـع سـابق،التهجير الصيني في تركستان الشرقيةرحمة اهللا أحمد رحمتي،   ٦

D.H.: Xinjiang and Wang Enmao P-592. ) ٢و( Lena H. Sun: Minorities Chinese Live together warily; 
Washington Post, Jan. 14, 1985. 
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بسـهولة  نسـمة، تسـتطيع مليـون 14ويبلـغ إجمـالي سـكانها  صـيني، مليـون ٥.٣و  مـن اإليغـور، نيسـكنها سـتة ماليـي
 وعن أي وحدة وطنية أو استقرار؟  ؟!فعن أي تآلف قومي تتحدث الصين !8F٧»مليون صيني 200استيعاب 

 

ال شك أن تركستان الشرقية ذات إمكانات عظيمة. لكـن هـذا االكتشـاف الصـيني سـبقهم إليـه المـؤرخ العربـي    
أن مـا وراء النهـر مـن  «: إلى »٢٧٠ص  – ٧معجم البلدان / المجلد  «في كتابه الضخم  أشارحين  مويياقوت الح

أنزه األقاليم، وأخصبها وأكثرها خيرا، وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير، والسخاء، وسماحة بما ملكت أيديهم، مـع شـدة 
ى الوصـف ويتعـاظم عـن أن يكـون فـي جميـع بـالد وشوكة ومنعة وبأس وعدة وآلـة وسـالح، فأمـا الخصـب فهـو يزيـد علـ

 «كتابـه  يفـوصـف الـبالد  من قبل حين البالذري قالهال يختلف عما  الحمويبل أن ما قاله  .»اإلسالم وغيرها مثله
 .»إحدى جنات اهللا على األرض « :بأنها »نفتوح البلدا

  
كشــف عــن قــدرة الــبالد فــي اســتيعاب مثــل هــذين التوصــيفين جــرت ترجمتهمــا بلغــة األرقــام مــن عــدة مصــادر لت 
مليــون رأس مــن الماشــية وأهــم المحاصــيل الزراعيــة بمــا يكفــي لتزويــد الصــين برمتهــا بثلــث مــا تحتاجــه منهــا،  ٦٠

مـن  %٥٠-%٤٠بمـا يـوازي  تريليـون طـن ٢.١٩صـنفا منهـا: الفحـم ( ۱٤۰وثروة هائلـة مـن المعـادن تزيـد عـن 
يزيـد بمـا  نحـاس والملـح وغيرهـا مـن المعـادن االسـتراتيجية كـاليورانيوم) والرصـاص والحديـد والاحتياطي الصـين كلهـا

منطقــة بمعــدل  ٥٦يجــري اســتخراجه مــن  مليــون طــن ١٩ حــواليبالــذهب مــن  احتيــاطيطــن، و  تريليــون  ١٢ عــن
مليــار طــن تــوازي ثلــث  ٨.٢ – ٦.٥وثــروة مماثلــة مــن البتــرول تقــدر مــا بــين  كيلوغرامــا، ٣٦٠إنتــاج ســنوي يبلــغ 

مليون طن من المتوقـع أن يرتفـع بحلـول  ٢٧.٤الحتياطي الصيني منه، أما حجم اإلنتاج السنوي فيقدر بـ إجمالي ا
 ٧٠٠ثمــة  ١٩٨٨. وبحســب معطيــات العــام ٢٠٢٠مليــون طــن ســنة  ١٠٠مليــون طــن و  ٦٠إلــى  ٢٠١٠العــام 

الزيــت الخفيــف  مليــون طــن مــن ٨٠٠كيلــو متــر مربــع مــن المنــاطق التــي يحتمــل وجــود البتــرول فيهــا بمــا يقــارب 
 هــيلهــذا فــإن الخبــراء الــدوليون يعتبــرون تركســتان الشــرقية  .الطبيعــيمتــر مكعــب مــن الغــاز  مليــار ٣٠و والثقيــل

يعتمــد بصــفة  الــذي الصــيني، وعصــب صــناعتها الثقيلــة، وقبــل هــذا عصــب اإلنتــاج الــذرى عصــب اقتصــاد الصــين
9Fأساس على ما تنتجه تركستان الشرقية من اليورانيوم

   .نقاوة العاليةذو ال ∗
 

لهـذا فهـي مغريـة لكـل مسـتعمر. إذ  !»ويتعاظم خصب يزيد عن الوصف« إنها حقا كما قال الحموي بالد ذات:      
يمكــن للصــين أيضــا أن تصــدر فائضــها الســكاني فــي منطقــة ال تزيــد الكثافــة الســكانية فيهــا عــن خمســة أفــراد للكيلــو 

ــوا أفصــح فــي الصــين. وفــي وقــت الحــق فــرد ١٦٠متــر المربــع الواحــد مقارنــة بــأكثر مــن  ــغ ل ، عضــو تشــيوان ون
ــــا الصــــينية  ،المكتــــب السياســــي للحــــزب الشــــيوعي ــــوم والتكنولوجي خــــالل المــــؤتمر األكــــاديمي الســــنوي لجمعيــــة العل

بالتأكيــد قاعـدة طاقـة لتحقيــق االنطالقـة االقتصــادية  « :سيصـبحالـذي  إلقلـيمل عمـا أخفتـه الصـين مـن نوايــا )٢٠٠٥(

                                                 
 ;Pringle, J.: The Secret China – Traveling the Exotic Khunjerab Pass:نقــال عـن، الســابق نفـس المرجـع ٧

Newsweek, June 16, 1986, P-69-A and 69-D. 
 اإلحصاءات من مصادرة متعددة. ∗
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هـذا التصـريح هـو أرفـع خالصـة لمـا  .10F٨»بما يتمتع به من ثروات بترولية وموقع جغرافـي فريـد ٢١لقرن الـللصين في ا
توصلت إليه الصين بشأن مـا يتيحـه لهـا اإلقلـيم مـن مكاسـب وامتيـازات وخطـط مصـيرية ال يمكـن لهـا أن تفـرط بهـا 

 من إجراءات وأيا كانت النتائج.األمر  استدعىأيا كانت األسباب ومهما 
 

مــل أيــة هــزات اجتماعيــة مهمــا تمــن الواضــح إذن أن الرهــان الصــيني علــى اإلقلــيم هــو رهــان اســتراتيجي ال يح     
وتركيـز البنـى الصـناعية التحتيـة الثقيلـة وأيا كانت درجة قوتها. فالثروات العذراء المدفونة في اإلقليم  ،كان مصدرها

لكـن فـي المحصـلة تبـدو الصـين اسـتمرار التـوترات االجتماعيـة. أو حمايتهـا اسـتخراجها أو االنتفـاع بهـا  مـعال ينفـع 
فــي ورطــة ال تقـــل عــن ورطتهـــا فــي إطــالق االســـم الجديــد علـــى تركســتان الشــرقية. إذ أن ربـــط االقتصــاد الصـــيني 
والبالد بمسـتعمرة عاصـفة، وفـي عصـر تقـاس فيـه سـرعة التغيـرات فيـه بالتكنولوجيـا الرقميـة، وعبـر منطـق الالعـودة 

رة من النوع الثقيل السـيما إذا كـان الـربط اسـتراتيجي وشـامل. فمـا الـذي يضـمن للصـين الهـدوء واالسـتقرار هي مغام
 الذي تنشده؟ وما الذي يجبر التركستانيين على احتمال الظلم واألذى إلى ما ال نهاية؟!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانية المسألة
 خطاب التفكيك: مخاوف وأطروحات 

 
 

الباردة، وانطلقت شرارة الثورات االقتصادية والعلميـة العالميـة، لتبـدأ مرحلـة جديـدة مـن  إذن انتهى عصر الحرب    
علـى المـوارد وَتَملُّـك رأس المـال وصـوال إلـى الهيمنـة. وبمـا أن الصـين قـد  المحمـومحياة البشرية تقـوم علـى التنـافس 

مــن مــوارد فــال بــد لهــا مــن حســم الوضــع  حســمت خياراتهــا االســتراتيجية عبــر المراهنــة علــى مــا تنتجــه الــبالد الثمينــة

                                                 
، ١٢/٧/٢٠٠٩، إسالم أون الين، موقع تركستان منجم ثروات الصينافتكار البنداري،   ٨

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1246346235114&pagename=Zone-Arabic-
News%2FNWALayout 
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مــا هــي اســتراتيجيات الصــين، علــى المســتوى المحلــي، فــي تفكيــك تركســتان الشــرقية والســؤال: الــداخلي للــبالد. 
 ؟٢٠٠١سبتمبر سنة  ١١وكيف تصرفت مع البالد بعد هجمات  ديمغرافيا وحضاريا؟

 
 بين رقابة الحكومة والرقابة الدولية محاربة الدين )٢
 

11Fعــام ١٣٠٠ك الصــينيون أن التركســتانيين مســلمون منــذ أكثــر مــن يــدر     

، كمــا يــدركون أن التركســتانيين هــم مــن ∗
حمــل لــواء اإلســالم إلــى الصــين مــن جهــة الغــرب حيــث تقــع بالدهــم. وأنهــم تمســكوا باإلســالم بصــورة تبعــث علــى 

قـا وقيمـا وسـماحة حتـى أن المغـول الدهشة، لدرجة أن البالد ازدهرت في العهود اإلسالمية علمـا وفنـا وعمـارة وأخال
التـي تعنـي  CHANTU شـانتودخلوا اإلسالم وهم يستعمرون البالد. بل أن المسلمين اشتهروا بلغة الصينيين بكلمـة 

12Fالرجل صاحب العمامة

كما يدرك الصينيون أن تركسـتان ظلـت حاضـنة تاريخيـا وحضـاريا لإلسـالم، ومجـددة لـه، . ٩
13Fلفقهــاء واللغـويين، الــذي كــان لهــم أثــر بـارز فــي نشــر الــدين اإلســالميومصـنعا للعلمــاء مــن المحــدثين وا

وحفظــه،  ١٠
ويــدرك الصــينيون أيضــا أن اإلســالم فــي تركســتان الشــرقية ظــل المحــرك التــاريخي الوحيــد لثوراتهــا وانتفاضــاتها ضــد 

ال بصـعوبة وال  الغزاة األجانـب، وهـو مـا ال يمكـن أن يتالشـى مـن عقليـة وثقافـة المسـلمين داخـل تركسـتان وخارجهـا
شــدة وشــوكة ومنعــة وبــأس « شــعب ذو:  ،الحمــويكمــا قــال والثابــت فــي التــاريخ أيضــا أن التركســتانيين،  .بســهولة

                                                 
 م٧١٥هــ = ٩٦فـي عـام ، و م)٧٠٥ = هــ٨٦عهـد الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان ( فـيتركستان الشرقية إلى دخل اإلسالم  ∗

 التي اشتهرت الحقا ببخارى الصغيرة. كاشغر العاصمةقتيبة بن مسلم الباهلي فتح 
 ، مرجع سابق.حقائق عن التركستان الشرقية ٩

. فـي المؤلـف ثمـة تفصـيل بـديع لتـاريخ تركسـتان ودورهـا فـي اإلسـالم، وبيـان ب آسـياتركستان قلجنكيزخان،  زعبد العزي ١٠
لعشرات العلماء الذين بـاتوا أحـد أعظـم المنـارات العلميـة فـي تـاريخ اإلسـالم: كاإلمـام الحـافظ الحجـة، وأبـو عبـداهللا محمـد بـن 

يوسـف » المفتاح «  الزمخشرى، وصاحب العالمة جار اهللا» الكشاف « إسماعيل البخارى، والترمذى، والنسائى، وصاحب 
الــدين التفتــازانى، والعالمــة الســيد الشــريف الجرجــانى، وكــذا الفقيــه  القــاهر الجرجــانى، والعالمــة ســعد الســكاكى، والشــيخ عبــد

علـي ابـن أبـى » الهدايـة« ، والشـيخ سـديد الـدين الكاشـغرى، وصـاحب »المبسـوط « الشيخ شمس األئمة السرخسـى صـاحب 
ينانى، والعالمـة صـدر الشـريعة، وتـاج الشـريعة، وبرهـان الشـريعة، وصـدر األفاضـل، ومفسـر القـرآن: أبـو البركـات بكر المرغ

عبــداهللا بــن أحمــد النســفى، وٕامــام أهــل الســنة أبــو منصــور الماتريــدى، وأبــو بكــر الخــوارزمى، والصــولى، ومحمــود الكاشــغرى، 
فى، و الكاشــغرى، و الخــوتنى، و الخــوارزمى، و الترمــذى، و وكــذلك كــل مــن يــدعى مــنهم بالشاشــى، و الســمرقندى، و النســ

 =  البلخى، و االوزجندى، والخجندى، و الفارابى، و المرغينانى، و الفرغانى،
البخــارى ..... الــخ فكلهــم مــن تركســتان. وأبــو نصــر الفــارابى، وعلــي بــن ســينا، وخالــد بــن عبــدالملك، وأبــو زيــد البلخــى =  و  

 علـــى طريقـــة قـــدماء اليونـــان )، وبنـــو موســـى بـــن شـــاكر، أشـــهر رياضـــيي العهـــد العباســـى، وأوائـــل(أول مـــن كتـــب الجغرافيـــا 
المخترعين من المسلمين فى الحيل والهندسة، والذين حققوا للمأمون مقدار الدرجة االرضـية، وصـححوه، وهـم الـذين اخترعـوا 

البيرونـى والجـوهري الـذى أهـدى إلـى األمـة العربيـة  علم الجبر والمقابلة وأذاعوا الحساب الهنـدى بـين المسـلمين، وأبـو ريحـان
 أحسن قواميس اللغة العربية وأكملها. وغيرهم من فطاحل الفضالء كانوا من صميم أبناء تركستان.



 

 ۱٤ 

، وهي صـفات تجعـل مـن صـاحبها خصـم عنيـد قـد ينهـزم فـي غفلـة مـن الـزمن لكنـه ال يمكـن أن  »وعدة وآلة وسالح
14Fيستســلم

را ومســتقبال. ولعــل فــي هــذا مــا يفســر بعــض أســرار وهــو مــا خبــره الصــينيون ماضــيا، ومــا يخشــونه حاضــ .∗
 الوحشية التي تمارسها الصين على اإلسالم دينا وعقيدة، وعلى الشعب ديمغرافيًا وعرقيًا. 

 
I. ةرهانات الحكوم 
 

فيما مضى كانت عمليات اإلبادة الصينية تقع خلف األسوار بما فيها حملة حظر اإلسالم وٕاعـالن الحـرب عليـه    
ألغــوا « )، والتــي كانــت تنفــذ تحــت شــعار Mao Tse-Tung )۱۹٤۹ – ۱۹۷٦ ماوتســي تونــغئيس خــالل عهــد الــر 

، وتجري وقائعها بصمت مريع دون أن يسمع أنين الضحايا أحد، ودون أن ينتصـر لهـا أحـد أيضـا، » تعاليم القرآن
ضارته. ومـع ذلـك لـم ودون سبب إال من الرغبة في محو عقيدة شعب تمهيدا إلبادته والتخلص منه ومن تاريخه وح

يستســلم التركســتانيون. لكــن بعــد الحــرب البــاردة ستشــتد المعانــاة عبــر إجــراءات رســمية معَلَنــة حتــى لــو ســمع العــالم 
. وهــو تعبيــر دأبــت »واالنفصــاليين دعــاة االنفصــال «أجمــع صــيحات االســتغاثة. لكــن هــذه المــرة بــدعوى محاربــة 

 لحكم الشيوعي، ويشمل:الحكومة الصينية على استعماله منذ انتصاب ا
 

كافة القوى الوطنية والحركات السياسية واالجتماعية المناهضة لالحـتالل الصـيني أو المعارضـة لسياسـاته  •
 بما فيها تلك المطالبة ببعض الحقوق ووقف التمييز.

 مؤسسات اإلغاثة والعمل التطوعي. •

 المؤسسات اإلعالمية والثقافية. •

 تركستان وخارجها. الشخصيات العامة والمثقفين داخل •

 حركات االحتجاج الشعبية، المنظمة أو العفوية. •
 

التطـــــرف «تعبيـــــرا آخـــــرا هـــــو  »االنفصـــــال واالنفصـــــاليين«وفـــــي نفـــــس الوقـــــت أضـــــافت الحكومـــــة إلـــــى تعبيـــــر      

 ، والذي يشمل:»والمتطرفين
 

 كافة العلماء وطلبة العلم الشرعي والمشايخ واألئمة والخطباء والدعاة. •

 تركستانية برمتها إذا لم تلتزم بشروط الحكومة الصينية فيما يتعلق بالتعليم الديني والعبادات.العائلة ال •

 مؤسسات التعليم الديني. •

                                                 
إلـى القـرن الثالـث قبـل  هـايرجع تاريخفقومية اإليغور أما باللغة اإليغورية، » االتحاد«أو » التضامن«تعني  »إيغور«كلمة  ∗

 .، وهي، كتسمية، نتاج لتحالف أو اتحاد بين عدة قبائل أصيلة في البالدالميالد
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 المساجد وترميمها أو بنائها  •

   مضمون الخطب الدينية والدعوة واإلرشاد. •
 للغة المحلية.المدارس المتهمة بمخالفة قوانين التعليم وتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بالدين وا •

 المحاكم ومنظومة األحكام الشرعية. •

 المصاحف والكتب الدينية والتاريخية ذات الصلة بتاريخ البالد. •

 االحتفال باألعياد والمناسبات الدينية. •

 تقييد السفر للحجاج ومصادرة جوازات السفر. •

 اللباس والهندام المظاهر اإلسالمية والدينية. •
 

عينــة مــن العنــاوين الرئيســية التــي تصــلح للتصــنيف، وكمــا أشــرنا فــي البدايــة هــذا التوصــيف أعــاله يمثــل    
يصــعب علينــا، علــى األقــل فــي هــذه الدراســة، تثبيــت إجمــالي الممارســات الصــينية القمعيــة، لكننــا معنيــون بمالحقــة 

سـتطيع الصـين السياسات الصينية االجتماعية واالقتصادية، وخاصة النماذج ذات الطابع القانوني الرسمي مما ال ت
 إنكاره أو إخفاء آثاره. 

 
فحين تشتد حمالت االضـطهاد والقمـع، سـواء تلـك التـي تحظـى بغطـاء قـانوني تعسـفي أو حتـى العرفيـة منهـا، 
فمــن الطبيعــي أن يبحــث الســكان عــن وســائل أخــرى يمارســون فيهــا حقــوقهم الطبيعيــة فــي االعتقــاد والتعبــد والعــيش 

15Fكن حتـى الوسـائل الخفيـة هـذه لـم تفلـت مـن المالحقـة والعقـاببموجب ما يعتقدون به ويؤمنون. ل

بموجـب مراسـيم  ١١

وقعهمـا فـي قـرارين ال يكشـف عنهـا! ومنهـا  التـي »دولـةالأسـرار  « القوانين الصينية العجيبة، والمصنفة في خانة
ــغ ١٩٩٤ ســنة ينــاير ٣١ ــي بن ــدي بحظــر النشــاطويقضــيان  ،رئــيس الــوزراء الصــيني Lee Peng  ل ا يلــي فيمــ ،نيال

 :ماخالصته
 

 :۱٤٥القرار رقم 
ويـتم  ،والنشاط الديني السري التي انتشرت فـي الصـين فـي السـنوات األخيـرة جميع أماكن العبادة السرية تغلق 

 .النشاطات الدينية مراقبة جميع
 

                                                 
 ٢٥خبـر تطهيـر الحـزب الشـيوعي مـن  ١٩٩١نـوفمبر  ١٨الرسمية بعددها الصادرة في  جريدة شينجانغكما ذكرت فقد  ١١

ن الســلطات أ ١٩٩٢مــارس  ١٦ألــف مــن رجــال الــدين ممــن لــيس لهــم والء لــه، وأشــارت أيًضــا فــي عــددها الصــادر بتــاريخ 
 .. ١٩٩١شخًصا في عام  ٤٩متهم بالرجعية ، وأنه سبق أن أعدم من هؤالء  ١٨٢شخًصا منهم  ٦٤٠٠الشيوعية اعتقلت 

هــ  ١٤٢٣) ذوالقعـدة ٢١العـدد ( المنـار الجديـد، مجلـة تركستان المسلمة .. والقضـية المنسـية ،توختي آخون أركين: راجع
 .http://www.turkistanweb.com/?cat=29 م.٢٠٠٣شتاء 
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 :۱٤٤القرار رقم 
لهـــا علـــى النشـــاطات األجانــب ال يصـــرح لهـــم بإنشـــاء معابــد أو مؤسســـات أو هيئـــات دينيـــة يتحكمــون مـــن خال     

، كما يمنع األجانـب مـن االتصـال برجـال الـدين المحليـين وتعييـنهم أو اكز الثقافية أو المدارس الدينيةالدينية أو المر 
16Fتوجيه نشاطهم

١٢. 
 

، »٧الوثيقـــة رقـــم «)؛ أصـــدرت الســـلطات الصـــينية قـــرارا ســـريا عـــرف بــــ ٢٨/٣/١٠٩٦وفـــي وقـــت الحـــق ( 
 «عبــر مــا اشــتهر بحملــة  ١٢/٣/١٩٩٦اءات صــارمة. وشــرعت بتطبيقــه فــي واســتهدف محاربــة الــدين بعشــرة إجــر 

17F. وكانـت أبـرز تطبيقـات الحملـة، بحسـب مصـادر تركسـتانية»Yan Daإضرب بقـوة 

وأجنبيـة اسـتهداف المسـلمين  ١٣
ارتيـاد المسـاجد، وحظـر التعلـيم و  الصـوم مـن ومـنعهم ،أجهزة الحكم الصـيني والنسـاء والشـبابمن منسوبي وموظفي 

 ســـنةرمضـــان  ٢٧ليلــة  غولجـــةفــي مدينـــة مـــن انتفاضـــة كــان مـــا حــدث أمـــا أبــرز ردود الفعـــل عليهـــا فالمي. اإلســ
هـــ، عنــدما وقــف رجــال المباحــث واالســتخبارات والشــرطة أمــام أبــواب المســاجد، يمنعــون الشــباب والنســاء مــن ١٤١٧

الجــيش  فيهــا ثــورة عارمــة تــدخل فاشــتبك المســلمون معهــم، وانــدلعت ،اجد ألداء صــالة التــراويح والتهجــددخــول المســ
وانـغ لـي  ثم تواصـلت الحملـة بشـهادة .آخرين آالف ١٠ل نحو ا، واعتقمسلم ٣٠٠قتل أكثر من لتنتهي بمالصيني 

، حيـث الرسـمية غشـينجيانجريـدة  على مـتن صـفحات ،في البالدالحزب الشيوعي أمين عام  ،Wang Lequanجوان 
معسكرات السخرة لجيش  وأرسلتهم إلىشخص  ١٧٠٠٠اعتقلت  صينيةالأن السلطات  «: ١١/٧/١٩٩٧صرح بتـاريخ 

 ١٠٥مسـجدا وأغلقـت  ١٣٣أن األجهزة الصينية هـدمت  [ :٢١/٦/١٩٩٧بتاريخ  . وذكرت الصحيفة»التحرير والبناء

 .]»خوتن«في محافظة وحدها  »قراقاش« إسالمية؛ في بلدة  مدارس
 

II. 2Bالرقابة الدولية 
 

ينية علـى حزمـة قوانينهـا القمعيـة وممارسـاتها الخفيـة فـي قمـع السـكان تتكشـف علـى بدأت رهانات الحكومة الص    
 بفعـل نشـاطات مراكــز األبحـاث الدوليـة ومنظمــات حقـوق اإلنسـان العالميــة. إذ ينقـل باحـث تركســتاني، كمثـال، عــن

، فـي مقالـة لـه يمستقل في قضايا التنمية السياسية واألمـن العـالمالباحث ال ، Dr. Paul George باول جورجد. 
اضـطراب اإلسـالم فـي مقاطعـة «  [ :بعنـوان ١٩٩٨ سـنةفـي ربيـع  ٧٣رقـم تحت مكتب مباحث األمن الكندي  نشرها
أن بكــين تعمــل بشــكل مــنظم فــي الــتحكم والســيطرة علــى النشــاطات الدينيــة فــي كافــة أنحــاء الصــين،  «قولــه:  »انغيشــنج

، حيـث اإلسـالم يبـدو بشـكل ملحـوظ فـي الهويـة الوطنيـة »شنجانغ« ي بدعوى حماية الوحدة الوطنية واالستقرار، ولكن ف

                                                 
 .مرجع سابق، تركستان المسلمة .. والقضية المنسية ،توختي آخون أركين ١٢
 .٦/٦/٢٠٠٤، تركستان الشرقية واالحتالل الصينى، توختي آخون أركين ١٣
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، وتعتبــر المسـاجد والمــدارس اإلسـالمية مراكــز اسـتياء لحكمهــا، اوالثقافيـة المحليــة، فتعـده بكــين تهديـدا مباشــرا لسـلطانه
]ومن ثم تقوم من وقت آلخر باعتقال رجال الدين ومعاقبتهم بعنف 18F

١٤. 
 
    3Bأغلــب الممارســات الصــينية ضــد  صــينية مثــل هــذه الشــهادات أو اعترفــت بهــا؛ فــإنوســواء أنكــرت الســلطات ال

المسلمين والدين وكذا منظومـة القـوانين فـي تركسـتان الشـرقية، والتـي نقلهـا وفّصـل بهـا بـاحثون تركسـتانيون، وجـدت 
 Watchمـة دوليـة (إلـى المؤسسـات الدوليـة ذات الصـلة بحقـوق اإلنسـان. إذ للمـرة األولـى تـنجح منظ ،أخيـرا ،طريقها

Human Rights(،  ،فــي التحقــق مــن حزمــة القــوانين الرســمية، الســرية بالتعــاون مــع منظمــة هيــومن رايــتس الصــينية
ضـربات « والعلنية، والممارسات الصينية ضد اإليغوريين في تركستان الشـرقية، وتوثقهـا فـي تقريـر رسـمي بعنـوان:  

 صــفحة ١١٤علــى امتــداد  ٢٠٠٥نيســان  / أبريــل ١٢، صــدر فــي »كســينجيانغ مــدمرة: القمــع الــديني للويغــور فــي
 :  اعتمادا على

 
4B)؛ق حكومية وحزبية تم كشفها سابقاً وثائ )١   
5B)؛القوانين المحلية )٢ 
6B)؛إحصاءات الصحف الرسمية )٣ 
7B)؛ المقابالت التي تم إجراؤها )٤ 
 .مالحق اشتملت على مقتطفات من الوثائق الرسميةكما يتضمن التقرير  )٥(
 

      8Bمنزلة الوثيقة الدولية األولى واألهم فيمـا يتعلـق بـأحوال تركسـتان خاصـة وهـو يتحـدث للمـرة  لهذا يحتل التقرير
التركيبــة المعقــدة للقــانون  عــن فــي إطــار شــامل ولــيس فــي ثنايــا نشــرات إعالميــة كمــا كــان الحــال ســابقا،، األولــى

19Fنيةمن الحرية الدي اإليغورالتي تحرم  والنظام والسياسات

١٥  . 
 

تعتبـر هـذه الوثـائق شـديدة  «فـي المنظمـة، علـى التقريـر بـالقول:  مـدير قسـم آسـيا براد آدامـز، ومن جهته يعلق     
 بالتــداول الـداخلي الحزبــي والحكــومي. وهــي تســتخدم بشـكل تعســفي لخلــق أســاس قــانوني ولــذلك تــم حصــرها ،الحساسـية
أو التعبير عن هوية ثقافية ، والتحدث في المشاكل التي يواجهونها ولتوليد الخوف لديهم من التجمع اإليغور،الستهداف 

فــي  المنظمــةعليهــا والمقــابالت التــي أجرتهــا  الوثــائق التــي تــم الحصــوليشــير التقريــر إلــى أن و  .»بأســلوب مســتقل
مـين أ، وانـغ لقـوان وتنقـل عـن يغور.متعدد األطر لمراقبة وضبط وقمع النشاط الديني لإل عن نظامتكشف الصين، 

                                                 
 .٦/٦/٢٠٠٤تركستان الشرقية واإلحتالل الصينى، ، توختي آخون أركين ١٤
 Watch Human ملخــص تقريــر منظمــة هيــومن رايــتس ووتــش ، »الصــين: القمــع الــديني للمســلمين االيغــور«  ١٥

Rights  ،نيويورك. على موقع المنظمة:١٢/٤/٢٠٠٥ ، http://www.hrw.org/de/news/2005/04/10-1 . 
 

http://www.hrw.org/de/news/2005/04/10-1
http://www.hrw.org/de/news/2005/04/10-1
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إدارة الــدين  «: هــي شــينجيانغالتــي تواجههــا الســلطات فــي  »المهمــة الكبيــرة « قولــه أن:، شــينجيانغالحــزب فــي عــام 

. فلنتوقـف، إذن، »الوطن وحماية الوحدة الوطنية وتوجيهه ليكون خاضعًا للمهمة المركزية في البناء االقتصادي وتوحيد
 ، إذ يذكر التقرير تفاصيل حول:عند أهم محتويات التقرير طبقا للملخص المنشور

 
 ؛النواظم الجديدة التي تحكم النشاطات الدينية في كسينجيانغ «[ •
 
علـى الشـؤون الدينيـة  على كوادر الحزب والحكومة حول تطبيق السياسة ٢٠٠٠الكراس الذي وّزع داخليًا عام  •

يضـم و . تشـريعها الحقـًا علـى شـكل قـوانينالتـي تـم  لألقليات، والذي يورد تفاصـيل حـول الكثيـر مـن الممارسـات القمعيـة
ــًا للســلطات بإنكــار الحريــة  »المخالفــات «مجموعــة مــن ، بحســب التقريــر، أحــد الكراســات الرســمية التــي تســمح فعلي

لتوليـد  «، أو »لتنفيـذ نشـاطات أخـرى مضـرة بالوضـع السـليم للمجتمـع «: ذريعة، مثل استخدام الـدين ةالدينية تحت أي

بمــا فيهـا األخبــار  [ علــى كـل موضــوع ينشـر «: . ويتــابع الكـراس فيقـول» اصـر رجعيــة أساسـيةوعن عناصـر انفصــالية
اإلسـالمي أن يؤيـد وجهـة النظـر الماركسـية حـول الـدين، وأن يلتـزم بمقيـاس  متعلق بالبحث أو بتقييم الدين ] والمقاالت

ــة للحكومــة والحــزب النــواظم ــ. »والسياســات الديني مــدير مكتــب إعــادة  ع عليهــا نائــبوتكشــف مقالــة شــارك فــي التوقي
 :معسـكرات إعـادة التربيـة تقريبـًا معتقلـون بسـبب فإن نصـف معتقلـي ٢٠٠١ سنة من سينجيانغ أنه بدءً التربية في ك

 ؛»في نشاطات دينية غير شرعية ] انخراطهم [ و إلى تنظيمات غير شرعية]  انتمائهم [ «
 
ال يجـوز  «إحـدى الوثـائق الرسـمية:  وبحسـب ؛شـاط دينـيالقوانين التي تمنع الصغار مـن المشـاركة فـي أي ن •

20F»واألوصياء الشرعيين السماح للصغار بالمشاركة في النشاطات الدينية لألهل

 ؛∗
 

لمخالفــات دينيــة مزعومــة  المســجونين أو الموقــوفين إداريــاً  اإليغــورالوثــائق التــي تعتــرف بتزايــد كبيــر فــي عــدد  •
يقـول واضـعو التقريـر أن و  ؛سيئة الـذكر »نظام العمل إعادة التربية من خالل « :ومخالفات تمس أمن الدولة، بما فيها

النشـــاطات الدينيـــة والمـــدارس  تنظـــيم النشـــاطات الدينيـــة وممارســـي ليطـــاال انمتـــديالرقابـــة الدينيـــة والتـــدخل القســـري 
تقـوم السـلطات ه عليـيغـوري. و الشخصـي ألفـراد الشـعب اإل والمؤسسات الثقافية ودور النشر وحتى المظهر والسـلوك

، وتفــرض رقابــة علــى المســاجد، »نقــد ذاتــي «وتطالــب بجلســات  ،بشــكل منــتظم المركزيــة بتقيــيم كــل األئمــة سياســياً 
، المعلمـــين والطـــالب المتـــدينين، وتراقـــب األدب والشـــعر بحثـــًا عـــن إشـــارات سياســـية معاديـــة وتطّهـــر المـــدارس مـــن

القـانون الصـيني بموجـب يعتبر ما وهو  ،»نزوع انفصالي «وتعتبر كل تعبير عن عدم الرضى إزاء سياسات بكين 
الـذين يمارسـون  سـلمينمالفـي الحـد األقصـى، فـإن الناشـطين ف .جريمة ضد أمـن الدولـة تصـل عقوبتهـا إلـى اإلعـدام

تهمـون يُ  عدمون. ويتم توجيه أقسـى العقوبـات لمـنعذبون وأحيانًا يُ عتقلون ويُ للحكومة والحزب يُ  دينهم بطرق ال تروق
 ؛النشاط االنفصاليبما يسمى بالتورط في

                                                 
 عاما. ١٨ال تجيز السلطات الصينية دخول المسجد والصالة فيه لمن يقل عمره عن  ∗
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وفــي  .]»أســرار دولــة « القــوانين التــي تفصــل فــي كيفيــة تصــنيف شــؤون األقليــات العرقيــة والدينيــة علــى أنهــا •

علـى  اإليغـورإلـى  بكين تنظـر « :في الصين بأن هيومن رايتس، المدير التنفيذي لمنظمة شارون هوم السياق علق

في كيفيـة  ]المشار إليه في البند األول أعاله [ كّراساليفصل  «كما  .»الدولة الصينية تهديد عرقي قومي على أنهم 
في الحظر الشديد على الكشف غير المرخص به عـن أيـة معلومـة  –األولى  يكشفان هنا للمرة –عمل اثنين من القوانين

 .»صلة باألمن القوميوٕان كانت غير ذات  قومية أو أية قضية دينية أو سياسة حتى تتعلق بأية أقلية
 

وفيمــا يلــي، مــع بعــض التصــرف الفنــي، لمحــات مختصــرة مــن بعــض المقتطفــات الوثائقيــة والشــهادات المحليــة     
التي تكشف عن الممارسات الصينية ضد الحريات الدينية، والتـي صـيغت بمصـطلحات قانونيـة أو توجيهـات تتمتـع 

 :٢٠٠١سبتمبر  ١١بسلطة القانون، ونفذت قبل أحداث 
 

 :وانغ لقوان، سكرتير الحزب في كسينجيانغ •
سياسـيًا. هـذا مـن المطالـب  يجب أن نقوي السيطرة على الشخصيات العامـة الدينيـة، وأن نتأكـد أنهـم مؤهلـون«        

ـــاألساســية ــور، ك ــد قــادة الحــزب الشــيوعي والنظــام االشــتراكي، معارضــة االنفصــالية الوطنيــة : الحــب الغي  للــوطن، تأيي
الـواعي بقـوانين وسياسـات األمـة  ات الدينية غير الشرعية، الـدفاع عـن الوحـدة الوطنيـة وتوحيـد الـوطن، االلتـزاموالنشاط

 ؛»الدينية ومحتويات النصوص ... ويجب أن نعزز سيطرتنا عبر إدارة أماكن النشاطات
 

 مواطن إيغوري: •

البيـت وال فـي العمـل  ولكن ال يسمح لـك ال فـي .اإليغورونحن العاملون هنا معظمنا من  ،هذه مدرسة إيغورية «       
قـانوني. حتـى مـع ابنـي يفتـرض أن ال أتحـدث عـن  أن تحدث أوالدك عـن الـدين. إن مجـرد الحـديث عـن الـدين أمـر غيـر

 ؛»اإلسالم. كيف يمكن ذلك؟
 

 مسؤول صيني: •

علــى المـواد الدراســية  كــامالً  بعـض الطـالب الــذين يدرسـون فـي مدرســتنا، وبالتحديـد أوالدكـم، لــم يكـن تركيـزهم «       
الدينيـة، وهكـذا فـإنهم يخـالفون الوثيقـة رقـم خمسـة لعـام  ألنهم مشغولون بالصـالة والصـيام واالنخـراط بـبعض النشـاطات

 االسـتقالل الـذاتي التـي تقـول علـى الطـالب أن ال يشـاركوا فـي النشـاطات الدينيـة (الصـالة للجنـة تعلـيم منـاطق ١٩٩٦

 ؛»نشاطات الدينية) وأن ال يخالفوا قوانين المدرسةوالصيام وغيرها من ال
 

 مواطن إيغوري: •

البيـوت بيتـًا  قريتنا يأتي عناصر الميليشيا ويفتشون القـرويين بشـكل منـتظم. يـأتون فـي الليـل، يفتشـون في «         
ب غيغذ هغدن «بيتًا، وٕاذا عثروا علـى مـادة دينيـة مـا يأخـذونك لالسـتجواب. يقولـون:  ة خيميغ ب لمسغهذئ . أبـي مـزارع »سغذعي

 ؛»بسيط، ما يدريه إذا كان قرآنه شرعيًا أم ال؟



 

 ۲۰ 

 
مـــن تعلـــيم التقاليـــد الموســـيقية  بروفســـور إيغـــوري فـــي أحـــد معاهـــد التعلـــيم العـــالي فـــي كســـينجيانغ محـــروم •

 :المحلية
البًا ما الدرس كنت غ هذا ما حصل لي، رغم أنني لست ممن يمكن أن تسميهم مسلمين متحمسين. فقط خالل «       

الحديث عنها. إنها جزء هام من تقليدنا وتاريخنا  أتحدث عن األغاني الدينية. فهي أغان منتشرة، ومن السخف أن تمنع
ولكن في الفصل التالي أخبروني [سلطات المعهد] أنه لم يسجل في صفي مـا يكفـي . أن أتعلمه يالموسيقي، ويفترض ب

أتذمر ألنني ال زلت آكل  م منذ سنة حتى اآلن. هم لم يطردوني وعلي أن الالطالب، وهذا غير صحيح. وهكذا لم أعل من
أدور حول الحرم الجامعي أو أن أجلـس فـي مكـاني.  وأحصل على الخبز من الحزب الشيوعي، ولكن كل ما أفعله هو أن

 ؛»ال أتحدث عنه إنه دمار كامل ولكن من األفضل لي أن
 

 مواطن إيغوري: •

فـي أحـد المكاتـب،  ب لي في تأسيس عمل تجاري، وهذا شيء أفتخـر بـه. وكنـت مـن قبـل أعمـلنجحت أنا وأقار  «      
ب غيذ «أعمل في تموين المدارس بالطعام، ولكن بعدئٍذ قالوا لي:  ا ئككحي ذ و ئكسئ همئˇ هإل حة ب  لهح ز . تساءلت كيف »ل

ا. وهكـذا أتيحـت لـي فرصـة للسـفر شخصـية؟ هـذه تقاليـدنا، وال دخـل ألحـد بهـ لهم أن يفرضوا علي ما أقوم به من أمـور

 ؛»إذا لم تستطع إيجاد عمل آخر، في القطاع الخاص، فإما أن تتضور أو تموت جوعاً  فغادرت. ولكن
 

طلــب مــن رجــال الــدين أن يتحــدثوا إلــى المشــاركين يُ  »تبــادل الخبــرة «خــالل جلســات  يــذكر التقريــر أنــه:، أخيــرا    
الــدروس  يتحــدث إمــام جــامع عــن كــأنْ التــي واجهوهــا فــي عملهــم.  »الحــوادث«و »الصــعوبات«عــن مقــدار  اآلخــرين
. وقـــد »المحظـــورة «الدينيـــة  التـــي كـــان يعطيهـــا، أو كيــف اســـتخدم المســـجد أحــد الكتـــب »غيـــر الشـــرعية «الدينيــة 

أو عــن دعــوة رجــل ديــن مــن  »تحــرض « التــي كانــت »العناصــر «يتحــدثون عــن فشــلهم فــي تحــذير الســلطات مــن 
وكيـــف نشـــأت لـــديهم  ،االعتـــراف باألخطـــاء الشخصـــية إذن مســـبق. وعلـــى رجـــال الـــدين أيضـــاً منطقـــة أخـــرى بـــدون 

 يشيروا إلى مثل هذه األفعال الخاطئة التي يقـوم بهـا أفـراد آخـرون مـن . وعليهم أيضًا أن»غير الصحيحة «األفكار 
21Fالمجموعة

١٦. 

                                                 
ئكغهعط  «إلـزام أئمـة وخطبـاء المسـاجد بقـراءة خطبـة الجمعـة مـن كتـاب بعنـوان:  [قد يبدو مثيـرا للضـحك والسـخرية:   ١٦

راف على الشـؤون الدينيـة اإلسـالمية برئاسـة جـين خونغشـينغ وطبـع قامت بوضعه الهيئة الصينية لإلش» هئكةاكيع ئكجخيخ
، لكنها الحقيقة األشـد إيالمـا علـى أي مسـلم أن يـتم إلزامـه بـدين مزيـف ال يالئـم سـوى ]١/٧/٢٠٠١ونشر في بكين بتاريخ 

ين بوطـأة األمـر عدوه، خاصة فـي قضـايا األحـوال الشخصـية كـالميراث والـزواج حيـث يشـعر المسـلم بـال تلبـيس أو تمييـع للـد
مجلة المنار الجديد (العـدد ، ٢٠٠١سبتمبر  ١١تركستان الشرقية بعد أحداث  ،توختي آخون أركين:  راجعوشدة بشاعته! 

في روايتـه الشـهيرة:  نجيب الكيالي. وال نظن أحدا عرض لهذا النوع من األلم كما فعل األديب اإلسالمي ٢٠٠٤) يوليو ٢٧
 .»ليالي تركستان« 
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 الميزان الديمغرافي  )٢
 
وال يبــدو أنهــا  الــدين ال تكفــي فــي تغييــر هويــة الــبالد وطمســها. علــى الســلطات الشــيوعيةفــإن حــرب  ؛بالتأكيــد      

ســتنجح الســيما وأن اإليغــوريين شــعب ذو تــراث إســالمي عقــدي وحضــاري عريــق. كمــا أن السياســة الصــينية ضــد 
الثقافة واالعتقاد والنفس اإلنسانية كانت أشد ضـررا علـى طموحاتهـا فـي تحويـل الـبالد إلـى مقاطعـة صـينية. فـالقهر 

ذالل واالســـتعباد فـــي معســـكرات الســـخرة وفـــرض التجســـس والتخويـــف علـــى الســـكان وٕاشـــاعة عـــدم الثقـــة بيـــنهم، واإل
وامتهان الكرامة واستالب الرجولة واألنوثة عبر التالعب بالشرف واألعـراض، رغـم أنـف العقيـدة واألحكـام الشـرعية، 

لتحويلهـا إلـى وعـاء قابـل لالنفجـار فـي  لم تكن سوى مفاعيل غاضـبة اسـتوطنت أعمـق المكونـات النفسـية بمـا يكفـي
أية لحظة بصورة بالغة الشدة والعنف. وهي حالة دفاعيـة مشـروعة لـن تسـتطيع الصـين  تجاهلهـا أو حتـى التصـدي 
لها. وفي هذا السياق يمكن القول أن مـآل السياسـات الصـينية علـى المـدى القريـب والمتوسـط لـن تكـون ذات جـدوى 

 ءها إلى األبد وال اقتالع ما تزرعه بال ثمن. فلماذا لجأت إليها الصين إذن؟خاصة وأنها لن تستطيع إخفا
 

الحقيقة أنه ما من تفسـير، مبـدئي، إال أن تكـون الصـين قـد اسـتعملت هـذه اإلجـراءات لكسـب الوقـت فـي تفكيـك     
ا ســيكون الــبالد بصــورة واقعيــة عبــر صــناعة مجتمــع مــن العــدم بحيــث يســتحيل الحــديث عــن مجتمــع مســلم بقــدر مــ

ســهال علــى الصــينيين أنفســهم وعلــى العــالم مالحظــة واقــع اجتمــاعي يقــدم تركســتان علــى أنهــا فعــال مقاطعــة صــينية 
 لحما ودما. هذا األمر يجري على قدم وساق عبر ما يمكن تسميته بـ:

 
22Fاالنبتات العرقي «سياسة   )١(

 ؛»∗
 صينية إلى تركستان؛ال »الهان «العمل على تهجير عشرات الماليين من قومية   )٢(
 التشتيت الديمغرافي للفئات العمرية الشابة؛  )٣(
 )  تخليط األنساب؛٤(
 محاصرة معدالت الخصوبة بوسائل شتى.  )٥(
  

                                                 
). وحينـذاك  كانـت ١٩٦٢ – ١٨٣٢). وقـد اسـتعملته فرنسـا فـي فتـرة اسـتعمارها للجزائـر (االقـتالع( =  االنبتاتمصطلح  ∗

. ولتحقيــق هــذا الشــعار قامــت فرنســا بعمليــات تفكيـــك »فرنســا مــا وراء البحــار« الجزائــر تســمى بلغــة االســتعمار الفرنســي 
ا الجغرافية واالجتماعية والثقافية وتوزيـع وحـداتها علـى كامـل أنحـاء اجتماعي للجزائريين عبر اقتالع البنية القبلية من جذوره

البالد بهدف تضييع األنساب واالنتماءات، فالقبائل التي تقطن شمال البالد مثال تم نقلها، جزئيـا أو كليـا، إلـى الجنـوب، ثـم، 
للمغاربة بشكل عام مشكالت عويصـة في مرحلة الحقة، جرى تشتيت القبيلة ذاتها، األمر الذي خلف لدى الجزائريين وحتى 

 في الهوية واألنساب. 
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جغرافيــا وديمغرافيــا.  »وحــدة الصــين «أمــا التفســير اآلخــر الــذي تــروج لــه الصــين وتــدافع عنــه بشــدة فيتعلــق بـــ      
 ٥٦دولــة موحــدة متعــددة القوميــات وتتكــون مــن  « ية، تعــرِّف نفســها علــى أنهــا:، بحســب األطروحــة الرســمالصــينف

يوجـد  ٢٠٠٠ سـنةاإلحصـاء الخـامس لسـكان الـبالد كلهـا  ومن بين هذه القوميات التي أمكـن تمييزهـا وفـق. »قومية
أكثــر  لمــا كانــت قوميــة هــان «تقــول األطروحــة الرســمية: و . قوميــة يتجــاوز عــدد ســكان كــل منهــا مليــون نســمة ١٨

تعبيــر فقـد أطلقــت علـى القوميــات األخــرى لقلـة عــددها  »٪ مــن مجمــوع الســكان٩٢القوميـات الصــينية تعــدادا؛ وتحتــل 
 »الهـان «هذا التصنيف تتعامـل معـه الحكومـة الصـينية تجـاه القوميـات األخـرى باعتبـار قوميـة  .23F١٧»أقليات قومية«

وهـي تسـمية تتـيح لهـم امتيـازات  .»الكبـار األخـوة «بــ:  ، لـذا يسـمون أنفسـهم»أقليـات «هي الصين وما دونهـا مجـرد 
الوصـــاية فـــي القيـــادة والتوجيـــه والتصـــرف واإلدارة علـــى غيـــرهم مـــن القوميـــات بوصـــفهم األنضـــج واألحـــرص علـــى 

 مستقبل الصين ووحدتها!
 

سـاس طبقـي ولـيس هذا التفكير لم يكن سائدا خالل الحقبة الشيوعية. فالماركسـية تقـرأ التمييـز االجتمـاعي علـى أ   
عرقي مثلما هو الحال اآلن في الصين. والقراءة الماركسية ال تعنيها القطريـة وال القوميـة وال أي تصـنيف اجتمـاعي 
آخر بما أنها تعيد كل الصـراعات اإلنسـانية إلـى تملُّـك رأس المـال. لكـن لمـا تتحـدث الصـين اليـوم فـي كافـة وثائقهـا 

فألن األيديولوجيـة الشـيوعية لـم  »وحدة الصين «عن ضرورة المحافظة على  الرسمية وخطابها اإلعالمي والسياسي
تعد صمام األمان لوحدتها القومية بعد انهيار االتحاد السوفياتي وزوال المنظومة األيديولوجيـة أو اسـتنزاف تأثيراتهـا 

 الواقعية فعليا من الصين ذاتها. 
 

ن، بــين الســالالت أو القوميــات، ولهــذا فهــي ليســت بمنــأى فالصــين خاضــت صــراعاتها الداخليــة، علــى مــر القــرو    
االنفصــــال  «عـــن التفكـــك القـــومي وعــــودة الصـــراع فيمـــا بــــين ســـالالتها. لهـــذا لــــم يكـــن غريبـــا أن يكــــون مصـــطلح 

أول التعبيرات التي استعملتها السلطات الصينية في توصيف احتجاجـات سـكان تركسـتان مـن قوميـة  »واالنفصاليين
وحـدة  «ن غريبا أيضا أن تتضمن خطاباتها الرسمية وتصريحات مسؤوليها مصـطلحات مـن قبيـل  اإليغور، ولم يك

 وحمايـة وحـدة الدولـة .. التضـامن القـومي الصين .. الوحدة الوطنية .. أمة موحدة .. الدولة القويـة .. دولـة موحـدة ..
ــاء .. االزدهــار .. العصــرية االنفصــال .. التطــرف ..  «بــل مصــطلحات: مقا »...   .. التســامح .. االســتقرار .. البن

  .» اإلرهاب .. التخريب .. الرجعية ...
 

، المتحــدث باســم Chen Gang  تشــين قــانغبحســب والحقيقــة أن الصــينيين، الــذين يــرون فــي تركســتان الشــرقية     
أورومتشــي تصــرفوا بفــزع ظــاهر حــين وقعــت انتفاضــة كالشيشــان فــي روســيا،  »شــأنا داخليــا «الخارجيــة الصــينية 

اقتصـرت، هـذه المـرة، علـى وقـف التمييـز فـي العمـل أو معاملـة السـكان  ) رغم أن مطالـب المحتجـين٥/٧/٢٠٠٩(

                                                 
 علـــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــبكة:موقـــــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــــيني رســـــــــــــــــــــــــــمي ، حقـــــــــــــــــــــــــــائق وأرقـــــــــــــــــــــــــــام ١٧

http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz06/node_7012342.htm   

http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz06/node_7012342.htm
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للحـزب، نقـل  بالهيئـة القياديـة العليـا بعـد اجتماعـهكمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة. ففي تعقيبه على األحـداث، و 
عقوبـات شـديدة « :بـإنزالتوعـده  Hu Jintao هـو جـين تـاو الصـيني) عـن الـرئيس ٨/٧/٢٠٠٩التلفزيـون الصـيني (

ألن الـــرئيس الصـــيني خشـــي مـــن شـــدة األحـــداث و . » طبقـــا لمـــا يـــنص عليـــه القـــانون...  بالضـــالعين فـــي المواجهـــات
تحقيــق االســتقرار  «إلــى أن: بوضــوح أشــار  فقــد كشــغارو  أورومتشــيإلــى منــاطق أخــرى غيــر العاصــمة وامتــدادها 

مسـألة حيـاة أو  «ألنهـا باختصـار:  !24F١٨»م سـينكيانج الغنـي بمصـادر الطاقـة هـو مهمـة ملحـة جـدااالجتماعي في إقلي
 تركستان.زعيم الحزب الشيوعي الصيني في ل بالنسبة!!  25F١٩»موت
مـن اإلنصـاف القـول أن التركسـتانيين ليسـوا مسـؤولين عـن أمـراض الصـين؟ وعليـه فـإذا كـان مـن حـق اإليغــور      

بـأن قـدر  »الهـان «الستقالل عـن الصـين؛ فألنـه مـن البالهـة أن يعتقـد الصـينيون مـن قوميـة المطالبة باالنفصال وا
اإليغـــور أن يـــدفعوا ثمـــن وحـــدة الصـــين مـــن عقيـــدتهم وبالدهـــم وأنفســـهم وحضـــارتهم ووجـــودهم. أو أن كـــل مـــا علـــى 

ه الحقيقــة، ويــدركون أن ريم! وألن الصــينيين يــدركون هــذكــاإليغــوريين القيــام بــه أن يقبلــوا، فقــط، بــالعرض الصــيني ال
عروضــهم لــم تلــق آذانــا صــاغية عنــد اإليغــوريين ال ماضــيا وال حاضــرا وال مســتقبال فقــد عملــوا فــي ســباق مــع الــزمن 

) إلـى الغـرب »الهـان «على تفكيك البنية الديمغرافية للبالد عبر عمليـات تهجيـر واسـعة النطـاق مـن الشـرق (قوميـة 
 (تركستان الشرقية).

 
أنظـر  «رفعـوا شـعارا وطنيـا يقـول:  ٢٠٥٠لماليزيون أن يصبحوا دولة صناعية عظمى بحلـول العـام فحين قرر ا   

، في محاولة منهم لتمثل النموذج الياباني في التقـدم. لكـن الصـينيين تمثلـوا بأبشـع »Look At The Eastإلى الشرق 
  Xibu da kaifa الغـرب أيهـا الشـاباذهـب إلـى  «نموذج استعماري في سعيهم إلى تفكيك تركستان، فعرضوا شعار: 

وعبر هذا الشعار، وسلسلة من المغريات من جهة واإلجراءات القاسية في التهجير من جهـة أخـرى، اسـتطاعت  .»
 إلى تركستان، وُتحدث فارقا خطيرا جدا في البنية الديمغرافية.  »الهان« الصين أن تنقل بضعة ماليين من قومية 

 
ثــل معطيــات بالغــة األهميــة فــي رســم صــورة دقيقــة عــن حقيقــة الميــزان الــديمغرافي بــين ومــع أن اإلحصــاءات تم   

القوميــات فــي تركســتان إال أنــه ينبغــي تــوخي أقصــى قــدر مــن الحــذر حــين االســتعانة باإلحصــاءات ذات المصــدر 
حـين أن مسـألة الرسمي. فما تكشفه الحكومة الصينية المحلية أو المركزية من معلومات هو ما تريد أن تنشره، فـي 

القوميات كما تقول التراتيب القانونية الرسمية تعتبر، كما رأينا سـابقا، مـن مسـائل األمـن القـومي التـي يحظـر نشـرها 
ــذا فــإن المعلومــات التــي تحصــر عــدد اإليغــور فــي تركســتان بحــدود  مليــون  ٨.٥دون موافقــة الســلطات الرســمية. ل

                                                 
 :إســـــالم أون اليـــــن، ٩/٧/٢٠٠٩،  ]»مثيـــــري الشـــــغب اإليجـــــوريين« ين يتوعـــــد بضـــــرب رئـــــيس الصـــــ  [ ١٨

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-
News/NWALayout&cid=1246346204095 

 .١٤/٨/٢٠٠٨لألنبـــاء،  البريطانيـــة رويتـــرز، وكالـــة ]اإلرهـــابضـــد  »حيـــاة أو مـــوت« الصـــين تتوعـــد بمعركـــة   [ ١٩
http://ara.reuters.com/article/idARAOLR43156920080814 

 



 

 ۲٤ 

مـن إجمـالي السـكان، ليسـت علـى قـدر مـن الدقـة.  %٦٠نسـبته  منهم مسلمين، ويمثلون ما %٩٠نسمة، أكثر من 
تقريبـا  %٤٠مليون نسـمة بنسـبة  ٧.٥في تركستان يقارب  »الهان« كما أن المعلومات التي تقول بأن عدد قومية 

ليست هي األخرى موضع ثقة. ولو كانت موضع ثقة فهذا يعني أن األرقام  التـي يجـري تـداولها عـن عـدد اإليغـور 
مليـون نسـمة هـي أيضـا موضـع ثقـة. ورغـم عـدم وجـود مـا يؤكـد أو ينفـي دقـة هـذه  ٢٥ – ١٨تـراوح مـا بـين والتي ت

التقـديرات إال أن األرقـام األخيـرة تبـدو أقـرب إلـى التصـديق إذا مـا أخـذنا بعـين االعتبـار واقـع األحـداث التـي اتســمت 
لفعل الصينية العصبية وحالة الفـزع الرسـمي مـن باالستمرارية والتحدي وهي تتمتع بقدر كبير من الثقة مقابل ردود ا

 كل احتجاج شعبي. إذن أين المشكلة؟
 

المشكلة أن اإليغوريين مستَفزون حتى النخاع لخشـيتهم مـن احتـواء الـبالد ديمغرافيـا فـي المسـتقبل القريـب، مثلمـا    
ادي الـذي حصـروه بتركسـتان أن الصينيين مرعوبون مـن أْن تفلـت الـبالد مـن أيـديهم بحيـث يتعـرض رهـانهم االقتصـ

الشـرقية إلــى تهديــدات خطيــرة جــدا، فضــال عمــا يتهــدد بالدهـم مــن مخــاطر التفكــك القــومي. لــذا فقــد شــرع الصــينيون 
26Fاقتصــاديا وديمغرافيــا »فــتح تركســتان الشــرقية« فـي بدايــة تســعينات القــرن الماضــي بتنفيـذ مــا ُعــرف بحملــة 

، عبــر ٢٠
ٕاذا مـا وجـدت مثـل هـذه الطموحـات الخطيـرة طريقهـا إلـى التنفيـذ و  .»الهـان «توطين مائتي مليون صيني من قومية 

دون رادع حاسـم لهـا أو، علــى األقـل إبطــاء لوتيرتهـا، فــال يمكـن أن تنتهـي إال باستئصــال كلـي، وٕالــى األبـد، لســكان 
 البالد وتاريخها وهويتها. 

 
 التهميش االجتماعي )٤

 
مصــيرهم وهـم يراقبـون بغضـب وقهـر بـالغين كيـف تــنخفض  إذن مـن حـق اإليغـوريين أن يسـتبد بهـم القلـق علـى

معدالت الخصوبة بينهم وتضرب البنيـة الديمغرافيـة فـي جواهرهـا فـي بعـض المـدن حيـث بـدأت الكفـة تميـل لصـالح 
. ومــن حقهــم، أيضــا، أن يحشــدوا لكافــة عناصــر القــوة الماديــة والدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة وحتــى »الهــان «قوميــة 

مــا تيقنــوا أن الســلطات الصــينية تحــول بيــنهم وحقهــم فــي بالدهــم أو التمتــع بثرواتهــا المســتنزفة بــال أيــة المســلحة كل
رقابة أو محاسبة، فضال عن التمييز ضـدهم فـي العمـل والتعلـيم والصـحة والسـكن عبـر وسـائل قسـرية بالغـة القسـوة 

 مثل:
 تهجير الفتيات وما يتمخض عنه من نقص في النوع،  )١(
 لقوميتين إلى الزواج المختلط طوعا أو كرها؛دفع ا )٢(
معاقبـــة المطـــالبين بحقـــوقهم المســـلوبة ممـــن ال تـــرى فـــيهم الصـــين إال تهديـــدا قوميـــا يســـتحق االستئصـــال إمـــا   )٣(

 بالهرب من البالد أو الزج بهم في معسكرات السخرة مما يعني المزيد من االستنزاف في الموارد البشرية؛

                                                 
 .مرجع سابق، تركستان المسلمة .. والقضية المنسية،  ،توختي آخون أركين ٢٠



 

 ۲٥ 

 ر النساء وقتل األجنة؛تحديد النسل وعق  )٤(
27Fالزج بمئات اآلالف من النساء في أسواق الدعارة الصينية  )٥(

 ؛∗
فرض التجهيل عبر تشجيع الطلبة الصينيين والعمال المهرة والخبراء والفنيين على الهجـرة إلـى تركسـتان بكـل   )٦(

 ما يخلفه من تمايز في التعليم والتأهيل وفرص التوظيف لدى اإليغوريين؛
إقامــة معســكرات وســجون لمعاقبــة المجــرمين الصــينيين فــي تركســتان، ومــن ثــم إجبــارهم علــى االســتيطان فــي  )٧(

البالد كأحد وسائل التهجير فضال عن زرع شريحة مجرمين فـي الـبالد لـن تتـوانى عـن إشـاعة الجريمـة والفسـاد فـي 
 البالد، أو ... إلخ 

 
ي إلـــى الـــزج بالتركســـتانيين فيمـــا هـــو أشـــد خطـــرا مـــن الهامشـــية لكـــن األســـوأ أن يـــؤدي اخـــتالل الميـــزان الـــديمغراف   

ــــب السياســــية انخفــــض مــــع أحــــداث أرومتشــــي ( ــــب ٥/٧/٢٠٠٩االجتماعيــــة لدرجــــة أن ســــقف المطال ــــى مطال ) إل
 « لمجلـةحـداث فـي تصـريح عنـف األ العـالمي، اإليغوريالمؤتمر رئيسة  ربيعة قدير، تعيدأن  عجبوال  اجتماعية.

نوعـا مـن الحكـم الـذاتي،  -منـذ سـنوات -منحتنـا (التـي) الحكومة الصينية« :إلـى األلمانية »١٢/٧/٢٠٠٩ – فوكس

كريسـتيان  « صـحيفة سـبق وأشـارت إليـهوهـو مـا ، »ولكنها ال تزال تعاملنا كحيوانـات ... كمـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة

لثانيــة؛ فهــم ممنوعــون مــن مجــرد مــواطنين مــن الدرجــة ا « وا:ن أصــبحيوريغــاإليأن  األمريكيــة مــن »ســاينس مونيتــور

، األمـين علـيم سـيتوف. أمـا 28F٢١»تمثيل هامشي في الهيئات الحكومية، كما ال ُيسمح لهم باستخدام لغتهم فـي المـدارس
كــل مــا يطالــب بــه اإليغــور هــو أن توقــف الصــين التمييــز العنصــري  «: بــأن فق��د ص��رح العــام لرابطــة اإليغــور بأميركــا،

مثــل هــذه التصــريحات يمكــن ترجمتهــا وفــق المصــطلحات  .29F٢٢»مــع ال يمكــن تصــورهيواجهــون بق ضــدهم، غيــر أنهــم
ـــة«السوســـيولوجية بمفهـــوم  ، لكـــن لـــيس بـــالمحتوى الرأســـمالي األوروبـــي القـــادم علـــى أنقـــاض »الهامشـــية االجتماعي

ــــرن  ــــا فــــي أواخــــر الق ــــذي تصــــدى لــــه مصــــلحو أوروب ــــة، وال ــــل بــــالمحتوى  ١٩اإلقطاعي ــــل القــــرن العشــــرين، ب وأوائ
 متعمد. »تهميش اجتماعي« عماري المفروض بفعل بطش السياسات الصينية التي حولته إلى االست

 

                                                 
 : «أنه ة تفيدإحصائي) ١٤٣٠ربيع أول  ١( المركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستانيوفي السياق أورد بيان أصدره  ∗
وفـي المقابـل ينقلـون أعـدادا كبيـرة مـن الصـينيين إلـى تركسـتان مـن  نقل مليونيين من الفتيات المسلمات إلى الصين، تم

 ض للغرامـةبيـنهم وبـين الشـعب التركسـتاني، وُتسـجن كـل مـن تعتـرض علـى هـذه السياسـة أو ُتعـرَّ  أجل اختالط األنساب

 .»المالية وٕالى غير ذلك من القهر والذل
 :مفكــــــــرة اإلســــــــالمموقــــــــع ، ٦/٧/٢٠٠٩، اإليجــــــــور مســــــــلمو الصــــــــين المنســــــــيون: مــــــــد عمــــــــرونقــــــــال عــــــــن أح ٢١

http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/07/06/84599.html 
ــر احتفــاالت الصــيناإل ٢٢ ــايمز « ، نقــال عــن صــحيفة٦/٧/٢٠٠٩، ئيةقنــاة الجزيــرة الفضــا، يغــور تعك ــوس ت  »لــوس أنجل

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/434E74CE-09D1-4A13-B650-45298F300F12.htm. األمريكية

http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/07/06/84599.html


 

 ۲٦ 

فلما انطلقت عجلة الرأسمالية والتصنيع في أوروبا، أوائل القرن التاسع عشـر، كـان مـن الطبيعـي أن يصـاحبها      
ككل عملية تغييـر كبـرى، ال بـد تفكك في المنظومة اإلقطاعية التي كانت تشكل إجمالي االقتصاد األوروبي. لكن، 

مـــن الكثيـــر مـــن األلـــم والمعوقـــات قبـــل أن يتحقـــق االنـــدماج االجتمـــاعي فـــي النظـــام الجديـــد. وألن عمليـــة التحـــديث 
الجديـــدة ســـحبت البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام الريـــف تاركـــة فيـــه فيضـــا كبيـــرا مـــن الفالحـــين وقعـــوا فريســـة للبطالـــة فقـــد 

نحو المدينة بحثا عن عمل يقتاتون منه، وحيث مركـز الثقـل الجديـد فـي  اضطرت قطاعات واسعة منهم إلى التوجه
االقتصــاد الــوطني. ومــن جهتهــا خضــعت المــدن لعمليــة تحــديث شــاقة اســتهدفت تجميلهــا وٕاعــادة تخطيطهــا وبنــاء 
 األحياء القديمـة فيهـا بمـا يـتالءم وتطورهـا خاصـة مـع تـوفر فـائض مـن الرأسـمال الكـافي لتمويـل عمليـات التحـديث.
لكن بعض الشرائح القادمة من الريف استعصى إقناعها بضرورة تغيير نمط حياتها وسلوكها، وفضلت العـيش فيمـا 
عرف باألحياء الهامشية القذرة، والتي كانت تنتشر في المدن األوروبية وعلى حوافهـا. هنـا بالضـبط تـدخلت شـريحة 

طوعــا أو كرهــا، بوجــوب االنــدماج فــي النظــام الجديــد  المصــلحين األوروبيــين الــذين تولــوا فكــرة إقنــاع هــذه الشــرائح،
والســؤال: هــل هــذا مــا فعلتــه الصــين فــي تركســتان حرصــا علــيهم، وعلــى مســتقبلهم، ولتــأمين حيــاة كريمــة لهــم. 

 الشرقية؟
  

الثابــت، حتــى إعــداد هــذه الدراســة، أن التحــديث الــذي اســتهدف المــدن والحواضــر فــي تركســتان الشــرقية مّكــن      
من االستئثار باألغلبية والنفوذ والسلطة والرأسمال بعكس قومية اإليغـور التـي جـري اسـتبعادها مـن  »الهان «قومية 

كـون المشـروع  ،وال بمردودهـا ،اإليغـور ليسـوا مشـمولين بخطـط التنميـة الصـناعيةفالمؤشـرات تـدل علـى أن العملية. 
. »الهـان «لسـكان المـدن حيـث تتركـز قوميـة  إالمـن التنميـة فيـه حـظ يـذكر  للبالدليس  ،صيني صرفاالقتصادي 

هم الـذين يسـيطرون علـى المـدن فـأين ذهـب سـكان الـبالد مـن  »الهان«والسؤال ثانية: إذا كان المهاجرون من 
 اإليغور؟

 
تغطيهــا صــحراء تكالمكــان مربــع)، و  مليــون كيلــو متــر ١.٦واســعة النطــاق (جغرافيــة تركســتان الشــرقية ألن       

 حــــوافعنــــد  ،الواحــــات حـــول مجــــاري الميـــاه إال الســـكن فــــي الســــكان فلــــم يتبــــق أمـــام؛ الجبـــالالشاســـعة وسالســــل 
30Fمن مسـاحة الـبالد %٤.٥المنحدرات الجبلية التي تمثل فقط 

، مـدير مركـز أويـس هتشـيت جـين فـرانوبحسـب  .٢٣
اطق الريفيـة، السكان اإليغور محصـورون فـي المنـ «ن: ن الصين المعاصرة في هونج كونج، فإالدراسات الفرنسية ع

ومحصورون في الحرف الزراعية التي ال تضيف لهم أية مكاسب مادية أو معنويـة تـوازي مـا تقدمـه المصـانع والشـركات 
 أن الفـارق بـين سـكانتفيـد بـمسـتويات الـدخل  إشارات إلـى أن وفي السياق ثمة. 31F٢٤»البتروكيماوية لغيرهم من السكان

تحقيـق مطـول لهـا  فـي »كريسـتيان سـاينس مونيتـور «ذكـرت  هتهـاومـن ج .ثالثـة أضـعافإلـى صل و المدن والقرى 
بمســاعدة الحكومــة صــار أتبــاع عرقيــة الهــان هــم المســيطرون علــى غالبيــة المصــانع  « :أنــه) ٢٠٠٨عــن الــبالد (

                                                 
 .http://www.turkistanweb.com/?p=605، ٢٠٠١سبتمبر  ١١تركستان الشرقية بعد أحداث ، توختي آخون أركين ٢٣
 .  مرجع سابقتان الشرقية.. منجم ثروات للصين، س، تركإفتكار البنداري ٢٤
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ــة مثــل الخدمــة فــي  ــى امتهــان أعمــال متدني ــة بهــا مــن غيــرهم؛ ممــا اضــطر اإليجــوريين إل ــون عمال والشــركات، وال يقبل
 .32F٢٥»المنازل

 
أكـد فـي حـين أو يبتز تعـاطف العـالم يكذب أو يراوغ سياسيا  رجب طيب أردوغانالرئيس التركي  إذن لم يكن   

األحـداث  «بـأن: تعليقـا علـى مـا يجـري فـي تركسـتان  » ١٠/٧/٢٠٠٩ رويترز «) نقلتها NTVتصريحات لمحطة (

 .»ال يوجـد فائـدة مـن وصـفها بوصـف آخـر «  مضـيفا بأنـه: »التي تشهدها الصين ال تعدو كونها أعمال إبادة جماعيـة
يبــالغ هــو اآلخــر حــين علــق، مــن منفــاه  ،المتحــدث باســم مــؤتمر اإليغــور العــالمي ،ديــل شــات راشــيتلــم يكــن كمــا 

   .33F٢٦»تعبوا من المعاناة في صمت «: الذينيتزايد منذ مدة طويلة لدى اإليغور  »غضب مكبوت«بالسويد، على 
 

 سبتمبر ١١تركستان بعد أحداث ) ٤   
 

تــأوي تركســتان بعضــا مــن المنظومــة االســتراتيجية الدفاعيــة للصــين كالصــواريخ الباليســتية عــالوة علــى كونهــا      
ســاحة للتجــارب النوويــة الصــينية. وقــد يصــلح هــذا الوضــع كتفســير نســبي إلصــرار الصــين علــى االحتفــاظ بــالبالد. 

ا مـن اإلرهـاب والنفـوذ الروسـي فـي الغـرب فهـذا ممــا ال لكـن القـول بـأن الصـين ترغـب بإيجـاد منطقـة عازلـة لحمايتهـ
ســبتمبر  ١١يمكــن قراءتــه إال كتــرويج قاصــر للسياســة الصــينية وهــي تحــاول، بصــورة محمومــة، اســتغالل أحــداث 

لجنـي أقصــى مـا يمكنهــا مـن المكاســب السياسـية واألمنيــة علـى حســاب اإليغـور، وٕاال فمــا عالقـة األحــداث بــاحتالل 
 مها ونهب ثرواتها والسعي لتفكيكها ومحاربة أهلها وعقيدتهم بشتى السبل؟ البالد وتغيير اس

 
: مــا مـن عالقــة تــذكر. لكـن المنــاخ الـدولي يتــيح للصـين فعــال تحقيـق بعــض المكاسـب المحليــة واإلقليميــة الجـواب  

خصـوص، وكـذا على خلفية تقاطع المصالح مع باكستان والهند وروسيا مثال أو دول تركسـتان الغربيـة علـى وجـه ال
تطـــوير منظومتهـــا القانونيـــة الداخليـــة بمـــا يمكنهـــا مـــن خفـــض ســـقف الحريـــات إلـــى أدنـــى مســـتوى ممكـــن لمواجهـــة 

إال أن عقوباتهـا  »أحـداث شـغب «االحتجاجات الشعبية التي رغم أنهـا لـم تسـتطع حتـى اآلن أن تصـفها بـأكثر مـن 
 سياسة الهروب إلى األمام بدال من مواجهة الحقيقة.باتت تصل إلى حد اإلعدام. فلنتابع، إذن، ما يمكن تسميته ب

 
I. على المستوى الدولي 

 

                                                 
 نقال عن المرجع أعاله.  ٢٥
، ٦/٧/٢٠٠٩، فضــــــــــــــــــــائية الجزيــــــــــــــــــــرة، مئــــــــــــــــــــات الضــــــــــــــــــــحايا باحتجاجــــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــــرب الصــــــــــــــــــــين  ٢٦

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BABFD01B-C073-4580-A4E3-6F0EFF3F299B.htm 
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علـى  ٢٠٠١سـبتمبر  ١١اقتصرت المصطلحات التي استعملتها السلطات الصينية ضد اإليغور قبـل أحـداث      
ت فيهـا من جهـة أخـرى. لكنهـا بعـد األحـداث التـي رأ »التطرف والمتطرفين «من جهة أو  »االنفصال واالنفصاليين «

فــي توصـيفها لكفـاح اإليغـور. وشــرعت  »اإلرهـاب واإلرهـابيين «بـدأت تســتعمل مصـطلح  »فرصـة ال تعـوض «الصـين 
بعملية استثمار أمني على المستوى الـدولي والمحلـي. فأعلنـت، بعـد بضـعة أيـام مـن وقـوع األحـداث عـن انضـمامها 

واعتبـــرت، بـــأثر رجعـــي، سلســـلة مـــن األحـــداث  ،»كافحـــة اإلرهـــاب العـــالميم «للحملـــة األمريكيـــة فيمـــا يســـمى بــــ 
واالحتجاجات الشعبية التي وقعـت فـي تركسـتان خـالل تسـعينات القـرن العشـرين، أعمـاال إرهابيـة. وفـي هـذا السـياق 

ــي  «أن: إلــى القــول بــ) ١٨/١٠/٢٠٠١( ســون يوشــيالمتحــدث باســم وزارة الخارجيــة  ســارع ــة الت األنشــطة اإلرهابي
الصيني تمثل مخاطر ليس علـى أمـن واسـتقرار الصـين وحـدها  ان الشرقية في إقليم سينكيانغيرتكبها ناشطون من تركست

سوف تنضم إلى المجتمـع الـدولي فـي محاربـة اإلرهـاب بمـا  «أن الصين: أعلن  ، وبناء عليه»وٕانما على المنطقة كلها

 فما الذي جنته الصين من انضمامها للحملة؟ . »في ذلك في تركستان الشرقية
 

روســــيا والصــــين مــــن الــــدول الخمــــس (  )۱۹۹٦/ ٤/ ۲٦الخماســــي (حــــين نشــــأ مــــا يعــــرف بمنتــــدى شــــنغهاي    
ـــه مـــن هـــدف ســـوى حـــل  )أوزباكســـتان ۲۰۰۱/ ٦/ ۱٥ فـــي  ثـــم وكازاخســـتان وقرغيزســـتان وطاجيكســـتان ـــم يكـــن ل ل

 تمهيـداالحدوديـة الخالفات الحدودية واالتفاق على إجراءات ثقة فـي المجـال العسـكري لتخفيـف التـوتر فـي المنـاطق 
بســبب افتقــاره إلــى  ، آنــذاك،منظمــة إقليميــة دوليــةمشــتركة بهــذا الشــأن، لــذا فهــو لــم ينشــأ، بدايــًة، ك اتتوقيــع اتفاقيــل

34Fالعضــوية فيــهشــروط و قواعــد تــنظم عملــه  وأميثــاق يحــدد مبادئــه 

لكنــه تحــول، فــي اجتماعاتــه الالحقــة، إلــى مــا  .٢٧
تبـين أنـه يسـتعمل نفـس مصـطلحاتها فـي تصـريحات أعضـائه أو بيانـاتهم  يشبه الناطق باسم السياسة الصـينية كلمـا

 المشتركة. 
 

إعـالن «  صـدر ١٩٩٩ففي أعقاب القمة الخماسية لدول المنتـدى التـي عقـدت فـي شـهر آب / أغسـطس سـنة     
ومـة تشـير األطـراف إلـى أهميـة المقا «متضمنا اثني عشر بنـدا جـاء فـي نـص أحـدها مـا يلـي:  »قيرغستان –بشيك 

ذ الفعالة لإلرهاب الدولي واالتجار بالمخدرات والسالح والهجرة غير المشـروعة وغيرهـا مـن أشـكال اإلجـرام المـنظم  ه هطغهئ
ـ ئكغخيمى شئك ئكقهلى هئكةضغذ  بالحـديث عـن مقاومـة الظـواهر يكتفيـانلكـن يبـدو أن الصـين ودول المنتـدى لـم  .»ئإلمف

ـــران / يونيـــوطاجيكســـتان –دوشـــنبه  بتمبر بقمـــة (ســـ ١١أحـــداث  وحـــدها أو مكافحـــة اإلرهـــاب فاســـتبقا ســـنة  ، حزي
ـمركـز لمقاومـة فكـرة إنشـاء  ا) لتطرحـضمت أوزباكستان ٢٠٠٠ شغئك هئكةضغذ ا هئإلمف وهـو مـا ت افتتاحـه ˇ ئألذهغئ
معاهــدة شــنغهاي لمكافحــة اإلرهــاب وبعــد عــام كانــت اللجنــة الدائمــة فــي البرلمــان الصــيني علــى موعــد إلقــرار  .الحقــا

                                                 
  ، موقع فضائية الجزيرة:٣/١٠/٢٠٠٨عالمي جديد؟، منتدى شنغهاي.. هل يتحول إلى قطب  ،علي الصالح ٢٧

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9570F622-9AF6-4176-A1F3-5AAA8628C828.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9570F622-9AF6-4176-A1F3-5AAA8628C828.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9570F622-9AF6-4176-A1F3-5AAA8628C828.htm
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35Fت االنفصــالية والتطــرفوالحركــا

والســؤال: هــل لهــذا المنتــدى سياســة أو أطروحــة غيــر مــا تــراه الصــين ومعهــا . ٢٨
 حلفاءها الجدد؟ وهل له مفردات أخرى غير المفردات الصينية؟

 
ال شــك أن أحــداث ســبتمبر مكنــت الصــين وروســيا ودول آســيا الوســطى وحتــى الهنــد وباكســتان مــن اســتغالل       

حمـوم فـي محاربـة تنظـيم القاعـدة والتيـارات اإلسـالمية وحتـى الحركـات الوطنيـة فـي المنطقـة سـعيا التوجه الغربي الم
فـــي أول  ،بــدأت الصـــين وروســـيا ٢٨/١١/٢٠٠١فـــي منهــا إلـــى تصـــفية حســاباتها الداخليـــة مـــع مثـــل هــذه القـــوى. ف

. ثـم »مكافحـة اإلرهـاب « ـبكـين بشـأن التعـاون لـ -العاصـمة الصـينية محادثات فـي  ،اجتماع من نوعه بين الدولتين
مخــالل اجتمــاع وزراء خارجيــة  ارتفــع ســقف التنســيق بــين الجــانبين ليصــل، ب سغغمغهئى ككةعغغئه لغغ  )،٧/١/٢٠٠٢( لمط

لسـان وزيـر كمـا ورد علـى  »محاربة اإلرهاب داخليا وخارجيا بأشكاله كافة وعلى جميع الصـعد« بـ: إلى مستوى التعهد 
إنشـاء وكالـة إقليميـة  «ـ: الدول الست لـ استعدادواإلعالن عن ،  Tang Jiaxuan تانغ جيا شيوانالخارجية الصيني 

 « أوضــحوبلغــة مشــتركة . »إيجــاد آليــة لمواجهــة األزمــات « بــل والعمــل علــى ولــيس مركــزا فقــط، »لمحاربــة اإلرهــاب
لغئ  «أن كل الدول األعضاء تؤيد المواقـف والجهـود التـي تقـوم بهـا الصـين:  [ ته:في كلم »شيوان م غي يةعكغف ائألذهغئايي

هغغدن ئكجهغغهخ م هةعةاغغذ  م ئكسيسغغئ ب هئكجهغغهخ ئكةغغى ةقغغهل اهغغئ ذهزغغيئ ةجغغئن ئألذهغغئايي م ئكسغغذفي زغغةئ ا  غغغى ةذق م ئكحغغذ لغغ جغغر؟ئ 
ا ب عكغغو ئألذهغغئ ليغ ] »ئكعئك 36F

اإلره��اب والنزع��ة  « يحـذر مــن:بيــان مشــترك وفــي ختــام االجتمــاع وقـع الــوزراء علــى  .٢٩

ورغم أن البيان يعكـس فـي الواقـع مصـالح الـدول المعنيـة إال أن لغتـه  .ةفي كل دول المجموع »االنفصالية والتطرف
 صيغت بمصطلحات صينية في الصميم، مما يعني أن الصين:

 
 فرضت منطقها ولغتها مجددا على دول المجموعة؛  )١(
 وحصلت على تشريع إقليمي بقمع اإليغور في تركستان؛  )٢(
ـــيهم، ومنـــع أي وعلـــى حـــق مطـــاردة مئـــات اآلالف مـــن اإلي  )٣( غـــور فـــي روســـيا ودول المجموعـــة، والتضـــييق عل

 نشاطات سياسية أو ثقافية لهم مقابل أن تعترف الصين؛
 مثلما هي تركستان كذلك بالنسبة للصين. روسي » شأن داخلي «: الشيشان بأن  )٤(
 

                                                 
،  ٢٨/١٠/٢٠٠١ ،هــــــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــــين تقــــــــــــــــــــــــر معاهــــــــــــــــــــــــدتين دوليتــــــــــــــــــــــــين لمحاربــــــــــــــــــــــــة اإلر  ٢٨

http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=18901 ، منــع « كمــا أقــر البرلمــان الصــيني التوقيــع علــى معاهــدة
دولــة  ٥٨رهــاب والتفجيــرات، وهــي المعاهــدة التــي وقعــت عليهــا ، كــأول وثيقــة قانونيــة عالميــة تتنــاول مكافحــة اإل»التفجيــرات

 .١٩٩٩عليها حتى نهاية عام 
ــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــنغهاي يتعهــــــــــــــــــــــــدون بمكافحــــــــــــــــــــــــة اإلرهــــــــــــــــــــــــاب،  ٢٩ ، ٧/١/٢٠٠٢الصــــــــــــــــــــــــين ومنظم

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=23856 

http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=18901
http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=18901
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=23856
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=23856
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تهــــام ) الــــذي قضــــى با ٥/١/٢٠٠٢ومــــا أن مضــــى أســــبوعبن علــــى صــــدور بيــــان الحــــزب الشــــيوعي (         
الكتـاب  «حتـى أصـدرت الحكومـة الصـينية مـا أسـمته بــ  »أفكار انفصالية «الجماعات اإلسالمية في اإلقليم بتـرويج 

تتنصـل مـن  أنرهابيـة ال يمكـن اإل  " تركسـتان الشـرقية "قـوى  «كلمـة تحـت عنـوان:  ٨٠٠٠المكون من  37F٣٠»األبيض

38Fبـأثر رجعـي. و »مسـؤوليتها عـن الجـرائم

ـ ٣١ ل الكتـاب القـوى التركسـتانية مسـؤولية اإلرهـاب مشـيرا وانتهازيـة فظـة، حمَّ
دون أن يسـتثن أحـدا منهـا حتـى القـوى السـلمية أو يميـز، علـى  »اإلرهابية .. االنفصالية .. المتطرفـة «إليها بالقوى: 

األقـــل، بـــين مؤسســـة مدنيـــة أو جماعـــة مقاتلـــة. وذهـــب إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك فـــي إنكـــاره لكـــل التـــاريخ اإلســـالمي فـــي 
، اإلسـالموكأنهم إرهابيين بالتقـادم، مـع أن  »المستعمرين القدامي «تان في ضوء وصفه للمؤرخين المسلمين بـ تركس

القوميـات المختلفـة  «! كما حاول رسـم صـورة مثاليـة باإلشـارة إلـى أن: »دين يحب السالم « :نفسه كما يقول الكتاب

بمــا يكفــي ويزيــد الســتقبال  »ومي وحمايــة وحــدة الدولــةشــينجيانغ ذات تقاليــد مجيــدة متمثلــة فــي حــب التضــامن القــ فــي
وكـأنهم أنصـار العصـر أو الفـاتحين الجـدد! فعـال  »الهـان «اإليغور، عـن طيـب خـاطر، ماليـين األفـراد مـن قوميـة 

إن ممــا أدرك مــن كــالم النبــوة األولــى أنــه إذا لــم تســتح فاصــنع مــا شــئت. ولســنا نــدري فــي أيــة خانــة يمكــن تصــنيف 
 ب والرياء من دولة كبرى يفترض بها أن تحذر من انزالقات أخالقية بهذا المستوى والحجم؟مثل هذا الكذ

 
 لم تعترف بكتابها األبيض: ال ريب أن الصين التي

 
 وال بجرائم التذويب العرقي؛ وال بنهب ثروات البالد؛  بتاريخ البالد؛ وال بمحاوالتها المحمومة لتفكيكها؛ •

أفيــون  «ي تصــفه فــي ملصــقاتها المعلقــة فــي الشــوارع وعلــى الطرقــات بـــ: وال بحربهــا علــى اإلســالم وهــ  •

 ؛»اإلسالم في خدمة االستعمار.. اإلسالم اختراع أغنياء العرب .. اإلسالم ضد العلم الشعوب .. 
ـــــاتهم؛ • ـــــة جريمـــــة ارتكبتهـــــا بحـــــق اإليغـــــور المســـــلمين؛ وال بمعان ـــــذر عـــــن أي ـــــم تعت ـــــاختراق أخـــــص  ول وال ب

 ية؛خصوصيات النفس البشر 

 بل أنها سعت جاهدة إلى جّر المجتمع الدولي للقبول بأطروحتها البائسة عبثا ... ؛ •

    

                                                 
 ، مرجع سابق.الكتاب األبيض ٣٠
، األيغــــور بالمســــؤولية عــــن أعمــــال إرهابيــــة  ٢٠٠٢نــــوفمبر  ١٤اتهمــــت المتحدثــــة باســــم وزارة الخارجيــــة الصــــينية يــــوم  ٣١

م وقعت خالل السنوات العشر األخيرة في تركستان الشـرقية؛ حيـث دللـت علـى ذلـك بـالثورات الشـعبية التـي قـا [مزعومة: 
غولجـا  «وثـورة  ،»١٩٩٠ -بـارين  «بها األيغور خالل التسعينات احتجاًجا على القمع الصيني، ومن أمثال ذلك  ثـورة 

، وغيرها من المظاهرات السـلمية التـي قـام ١٩٩٨آب / أغسطس  –خوتان  « ، ومظاهرات»١٩٩٧شباط / فبراير  ٥ -
املــة والتمييــز العنصــري ضــدهم مــن قبــل ســلطات االحــتالل بهــا األيغــور للتعبيــر عــن احتجــاجهم علــى القمــع وســوء المع

 ، مرجع سابق.  تركستان المسلمة ...توختي آخون أركين،  نقال عن:. ]الصينية
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كــل هــذا اإلصــرار والتزييــف والتنــاقض فــي الخطــاب الرســمي يحصــل؛ ألن الصــين فــي الحقيقــة تخاطــب ذاتهــا     
مـام، وهـي بـال شـك حالـة فـزع لتقنع نفسها وحدها ال لتنقع اآلخرين، وهذا بالضبط ما ندعوه بسياسة الهروب إلى األ

أربــع  ۲۰۰۳ /۱٥/۱۲فــي  تهمــت الحكومــة الصــينيةاالــذين لــم يتوقفــوا حتــى بعــد أن  »األخــوة الكبــار «نفســي تصــيب 
39Fمنظمات تركستانية باإلرهاب

 ، وهي:٣٢
 
 ( الحزب اإلسالمي التركستاني). ETIMالحركة اإلسالمية لتركستان الشرقية  )١
   .ألمانيا –، ميونيخ   WUYCمؤتمر شباب االويغور الدولي  )٢
 .ألمانيا –، ميونيخ   ETICالمركز اإلعالمي لتركستان الشرقية  )٣
     ETLOمنظمة تحرير تركستان الشرقية  )٤
حكوميــــة فــــي مدينــــة كاشــــغار تحــــذر مــــن حــــزب التحريــــر ) ظهــــرت الفتــــات ٣/٢/٢٠١٠وفــــي وقــــت الحــــق ( )٥

 اإلسـالمي حزب التحريـر « و »بقوة اإلسالميرير اضربوا حزب التح « كتب عليها: »جماعة إرهابية « : اإلسالمي كـ

 .»رهابية عنيفةإمنظمة 
 

 ردت باعتبــار »أمنســتي «لكــن مثــل هــذا اإلعــالن لــم يجــد آذانــا دوليــة صــاغية، بــل أن منظمــة العفــو الدوليــة     
انيـا علـى مـن ألم نيغور الدولي والمركـز اإلعالمـي لتركسـتان الشـرقية مجموعتـان سياسـيتان تعمـالمؤتمر شباب اإل

لبــــان بــــالحكم الــــذاتي أو اوتط ،يغــــورات الصــــينية لحقــــوق اإلنســــان ضــــد اإلتعمــــيم التقــــارير التــــي تفضــــح االنتهاكــــ
الحكومـة الصـينية ال تفــرق بـين المقاومـة المسـلحة والمطالبـة السـلمية بحــق أن مـع مالحظتهـا االسـتقالل للمقاطعـة، 

أيـة مطالبـة بحكـم ذاتـي أوسـع أو اسـتقالل حركـة  ،لألمنسـتيم ، والكـالتعتبر حرية العبادة واالجتماع والتعبير، فهي
40Fانفصال عرقية، وتصف النشاط السلمي للمعارضين باإلرهاب، طلبا لدعم دولي لقمع كل أشكال المعارضة

٣٣. 
 

لـم يكـن يـدرك أن السُّـعار الصـيني فـي  »المسعورة «ثورات اإليغور وهتافاتهم بــ  »الكتاب األبيض«حين وصف 
يعد يحتمله أحد حتى ممن سمعوا أو قرؤوا، فقـط، ولـم يشـاهدوا الكثيـر مـن المـذابح الصـامتة التـي تعـرض العالم لم 

                                                 
مـدارس الصـين  لمنظمات األربعـة أن رؤسـائها هـم مـن الشـبان الدارسـين فـي لالعامل المشترك ووفقا لباحث تركستاني؛ ف ٣٢

ى المدرجــة علــى  قائمــة األمــم المتحــدة عــدا األولــ ، ومــا١٩٨٥والمهــاجرين منهــا منــذ عــام الشــيوعية فــي تركســتان الشــرقية، 
دة، وال تـــؤهلهم لقيـــادة جماعـــات دينيـــة و ومعـــرفتهم الدينيـــة محـــد ،، فالبـــاقون لـــم تكـــن لهـــم دراســـة إســـالميةللمنظمــات اإلرهابيـــة

لـيهم الســلطات ا هـانيـة، وحتـى التهمــة التـي وجهتمـنهم اإلمامـة أو العمـل الــدعوي أو المشـيخة الدي احــدأأصـولية، ولـم يمـارس 
تركستان الشرقية : توختي آخون أركين، راجع. الصينية لم تكن واضحة ومحددة، بل وصفت هذه المنظمات كلها باإلرهابية

 .٢٠٠٤) يوليو ٢٧مجلة المنار الجديد (العدد ، ٢٠٠١سبتمبر  ١١بعد أحداث 
 . ١٢/٢٠٠٣/ ١٩لندن ، ، ٢٨٨نشرة رقم ، »أمنستي « ٣٣
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لها اإليغور خلف األسوار منذ عشرات السنين. وكان من الممكن أن يبقى الماليين من البشـر مسـتغفلين لـوال حالـة 
 السعار الصيني التي أنطقت الشجر والحجر.

 
II. على المستوى المحلي 

 
ســبتمبر علــى إجــراء تعــديالت علــى  ١١بــالتوازي مــع حملتهــا الدوليــة؛ عكفــت الحكومــة الصــينية بعــد هجمــات     

قانونها الجنائي. وبينما كان العالم مشغوال في قلب العاصفة باحثا عن الفاعلين، ومترقبا لـردود الفعـل، بـدأ اإلعـالم 
مؤسسـات رسـمية وصـناديق بريـد لشخصـيات عامـة ... الغربي وأجهـزة األمـن الدوليـة تشـيع أنبـاء عـن تلقـي دوائـر و 

. وبـدا األمـر وكأنـه حملـة ترويـع منظمـة »الجمـرة الخبيثـة «مغلفات قيـل أنهـا تشـتمل علـى مسـحوق سـام يعـرف بــ 
ضــد العامــة مــن النــاس بهــدف حشــد التأييــد لمــا يســمى بالحملــة العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب. لكــن كمــا بــدأت الحملــة 

 د توقفت أيضا فجأة. اإلعالمية فجأة فق
 

! بـالجمرة الخبيثـة والمـواد المشـعةوحدهم الصينيون كانوا مشغولين بتعديل قوانينهم الجنائية لمواجهة جـرائم تتعلـق    
ســبتمبر مــن إكســاب الكثيــر مــن القــوانين العرفيــة أصــال  ١١والحقيقــة أنهــم كــانوا فــي نشــوة ممــا تتيحــه لهــم أحــداث 

إذا هّبــت  «وعلــى رأي المثـل:  زيـادة علــى سـن تشــريعات جديـدة. الرسـمية، لقــوانينوالمسـتخدمة ضـد اإليغــور صـفة ا

 »شــينخوا «أعلنـت وكالــة أنبــاء الصــين الجديــدة   ١٧/١٢/٢٠٠١ففــي هــذا مــا فعلــه الصــينيون.  .»ريحــك فاغتنمهــا
فـي التعامـل مـع  أن البرلمان بدأ جلسة مطولة لمناقشة مسودة التعديالت التي ستمنح الحكومة حقوقا دسـتورية أكبـر
إن التعـــديالت  [ الحركـــات التـــي تســـمى باإلرهابيـــة. ونقلـــت الوكالـــة عمـــن وصـــفتهم بـــبعض النـــواب البـــارزين قـــولهم:

قهغل « :صيغت بطريقة تعطي السلطات صالحيات لإل م هآ لغهئضمي ب ئك لئيغ لغئعى هح م ئكقهلى هئكمطئل ئإلجة ل ب ئآل لئي . ]»كح
  .41F٣٤»ديدة اإلطار القانوني لمعركة الحكومة الصينية ضد اإلرهابمن المتوقع أن تعزز التعديالت الج « وأنه:

 
كتهريـــب وبموجــب القـــانون الجنــائي فـــي الصــين فـــإن أحكـــام اإلعــدام تجـــري علــى سلســـلة مـــن الجــرائم المدنيـــة      

كـن . أما عقوبة الجـرائم اإلرهابيـة فتصـل فقـط إلـى عشـر سـنوات. لالمخدرات والسطو المسلح وجرائم االغتصاب والقتل
ســقف العقوبــة إلــى  ارتفــع ٢٤/١٢/٢٠٠١ البرلمــان الصــيني فــي هــاأجاز التــي مســودة التعــديالت المقترحــة بحســب 

الــذين  « هويــة المســتهدفين بالعقوبــة بكــونهم أولئــك:نائــب مــدير لجنــة الشــؤون القانونيــة فــي البرلمــان وبــّين اإلعــدام. 
المشـاركين فـي تصـنيع هـذه المـواد والمتـاجرين فيهـا  «إلـى: باإلضـافة ، »ينشرون المواد السـامة أو المشـعة أو المعديـة

ــذين يقومــون بتخزينهــا  » ٢٥/١٢/٢٠٠١ - China Daily« ص��حيفة، علمــا أن عقوبــة جــرائم الســموم بحســب »وال

                                                 
 ،١٧/١٢/٢٠٠١قناة الجزيرة الفضائية، الصين تناقش تعديل قانونها الجنائي لمواجهة اإلرهاب، ٣٤

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=22507 
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أولئك الذين ينشـرون تهديـدات كاذبـة أو معلومـات  « :لم تكن، قبل التعديالت، لتزيد عن ثالث سنوات. أما الحكومية

 .»خمس سنوات سجنا «فسوف يستمتعون بعقوبة تصل إلى  »عمليات إرهابية مزعومة ملفقة عن
 

مـــن تـــابع انتفاضـــة اإليغـــور فـــي العاصـــمة أوروميتشـــي؛ ال شـــك أنـــه الحـــظ كيـــف تحـــول االحتجـــاج الســـلمي       
ــ ــاة إلــى مذبحــة عل ى يــد للســكان حــين طــالبوا بفــتح تحقيــق حــول مقتــل العمــال فــي المصــانع الصــينية ومعاقبــة الجن

هــو جــين  قتيــل وجــريح؛ وفــي المقابــل فــإن مــن شــاهد الــرئيس ١٤٠٠الجــيش والشــرطة الصــينيين أودت بحيــاة نحــو 
 بعـد اجتماعـهوهو يـراه ،  ال شك أنه أصيب بالذهول) ٨/٧/٢٠٠٩(الصيني التلفزيون على شاشة  Hu Jintaoتاو 

طبقــا لمــا يــنص عليــه ...  لضــالعين فــي المواجهــاتعقوبــات شــديدة با« :بــإنزال ، يتوعــدللحــزب بالهيئــة القياديــة العليــا

، فمـا كـان منـه إال توضـيح مـا قالـه رئيسـه، فـي مـؤتمر رئـيس الحـزب الشـيوعي فـي اإلقلـيم ،لي زهي. أما » القانون
 .  42F٣٥» المحرضين الرئيسيين يمكن أن يعدموا «: صحفي، بأن

 
« حتجون على الظلـم، والـذين تسـميهم الصـين بــ هل استخدم الم والسؤال بموجب التعديالت القانونية الجديدة:    

، الجمرة الخبيثة في احتجاجاتهم كي تنفذ الصين بحق بعضـهم الحقـا أحكامـا فعليـة باإلعـدام؟! وهـل »مثيري الشغب
من حق الصين أن تعلن عن تنفيذ عقوبات باإلعدام ضد ناشطين اجتمـاعيين أو سياسـيين؟ أو أن تحـتفظ بحيثيـات 

هــذه الممارســات ٕاذا كانــت و والمحاكمــات باعتبارهــا، كالعــادة، معطيــات ســرية تتعلــق بــأمن الدولــة؟ األحكــام الصــادرة 
أال يمكــن القــول أن جــرد اإلعــالن عــن تنفيــذ أحكــام اإلعــدام بــال أيــة حيثيــات إرهابــا رســميا مــن قبــل  الخفيــة قانونيــة

 ؟الدولة
 

، وأن يراجعــوا مــواقفهم »حكمــة الشــرق «ـ ، كمــا يحســبون أنفسـهم، أن يسترشــدوا بــ»األخــوة الكبــار «كـان علــى 
وممارساتهم بعد األحداث، لكن بما أنهم في حالة ُسعار، فقد مضوا، كالعادة، فـي سياسـة الهـروب إلـى األمـام عبـر 

 ٣١/٧/٢٠٠٩ - China Daily « ص�حيفة. فقد نقلت »مكافحة اإلرهاب «تفويض الجيش وتأهيله للمشاركة في 
علـى الروسـية بعـد تـدريبات عسـكرية مشـتركة مـع القـوات  ،Meng Guo Ping  ه بينـغمنـغ قـو عـن الجنـرال العـام  »

خبرتــه فــي  إلــىاســتنادا  اإلرهــابالجــيش يعمــل علــى صــياغة مرســوم لعمليــات مكافحــة  « :نأقولــه اإلرهــاب، مكافحــة 

 .»المهمات المعنية على مدار السنوات القالئل الماضية
 
؛ فـإن القـراءة عاما ۸۲قبل  هتأسيسفيها الجيش مهمات ذات طابع سياسي منذ  وألنها المرة األولى التي يتسلم     

األولية لمثل هذا اإلجراء تشير إلى أن مهمـة االحتفـاظ بتركسـتان الشـرقية قـد تنـاط مسـتقبال للجـيش كمـا هـو الشـأن 

                                                 
ــــــــــــــــق إســــــــــــــــالمي ٣٥ ــــــــــــــــرة الفضــــــــــــــــائيةتشــــــــــــــــديد اإلجــــــــــــــــراءات بشــــــــــــــــنغيانغ وقل ــــــــــــــــاة الجزي ، ٩/٧/٢٠٠٩، ، قن

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E1293941-C813-45D8-B448-EB53A06981EE.htm 
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ة السياسـية، وٕاال فـي إدارة تركسـتان بغطـاء رسـمي وتشـريعي مـن القيـادلـه  خطيـراوهـذا لـيس إال تفويضـا في روسيا، 
ما كـان الجـيش بحاجـة لالئحـة قانونيـة توجـه سياسـاته وعملياتـه العسـكرية. إذ نقلـت الصـحيفة، أيضـا، عـن الجنـرال 

والــدعم  اإلرهــابالجــيش المهمــة الرئيســية لتــوفير قــوات خاصــة لمكافحــة  إعطــاءيمكــن  « القــول: Ping - بينــغ
تضـم مشـاطرة  ،األجنبيـةيد مـن التبـادالت مـع القـوات المسـلحة مز  إجراءسيتم  « :نهأ مشيرا إلى ،»االستخباراتي

ن العمليـــات الخارجيـــة ستشـــمل بـــذل جهـــود مشـــتركة لتجريـــد أ إلـــى، الفتـــا اإلرهـــابالمعلومـــات بشـــأن مكافحـــة 
 .»جراءات الستدراجهم وسحبهم خارجاإ، بينها رهابيين من السالحاإل 

 
 خالصة

 
. وانتهـى عصـر المـذابح الصـامتة، ولـم يعـد تزوير والتحريف واإلنكارانتهى عصر الكذب والخداع والتضليل وال    

للمكابرة والغطرسـة والعصـا الغليظـة األثـر الكبيـر فـي تقريـر مصـائر األمـم والشـعوب. وتـوارت مـن األذهـان الحكمـة 
 القائلة: أطلبوا العلم ولو في الصين

 
لـدى تركسـتان إال أن أحـداث أوروميتشـي فجـرت  الرغم من الجهل المدقع لدى الشارع اإلسـالمي بـأحوالوعلى      

لتكشــف لهــم عــن صــالبة شــعب مثيــر لإلعجــاب والتقــدير واالحتــرام، صــمت العقــود الماضــية العامــة مــن المســلمين 
يواجه أعتى نظم االستعمار العـالمي منـذ عشـرات السـنين دون أن يشـعر بـه  وجدير بالتضامن والنصرة خاصة وهو

 أحد. 
 

عقــود طــوال ظهــرت كمــن غــدر بالمســلمين تــي لغضــبا مريــرا علــى الصــين ارت األحــداث لــديهم وفــي المقابــل فجــ   
لقضايا األمـة فـي المحافـل الدوليـة ضـد إسـرائيل والواليـات المتحـدة بينمـا  ةنصير الو  ةصديقوهي تلعب دور ال المعاناة

 .الحقيقة أنها أشد ظلما وفتكا على اإلسالم والمسلمين في ديارهم
 

ين أن المواقف العربية الرسمية البائسة عجزت عن اتخاذ موقف لنصرة اإليغور إما خدمـة لمصـالحها تعلم الص    
43Fاالقتصادية أو ألن لديها ذات المشاكل أو ما يماثلها في بلدانها

كال المقاومـة بتبنيهـا شـأو ألنها تخلـت عـن كـل أ ٣٦
والرســـمية منهـــا العـــالم اإلســـالمي، الشـــعبية لألطروحـــة الغربيـــة. لكـــن إذا كانـــت المواقـــف التضـــامنية والسياســـية فـــي 

                                                 
يمكن االطالع على نموذج من المواقف العربية التي تعتبـر كفـاح اإليغـور إرهابـا فـي تصـريح للسـفير اليمنـي فـي الصـين  ٣٦

ث أوروميتشـي التـي تأييـده للروايـة الصـينية برمتهـا سـواء فيمـا يتعلـق بأحـدا »شـينخوا «عبد الملك المعلمي وهـو يـردد لوكالـة 
أو باألطروحــات الصــينية عــن كــل التــاريخ التركســتاني ومــا تعــرض لــه الشــعب هنــاك مــن مــذابح تعــز عــن  ةوصــفها باإلرهابيــ

 اإليغـوريـتهم مسـلمي   الصـين: تركيا تتهم بكين باإلبادة الجماعية وسفير اليمن فيالوصف منذ عشرات السنين. راجـع: 
   .http://marebpress.net/news_details.php?sid=17754، مأرب برسموقع ، ٢٥/٧/٢٠٠٩، باإلرهابفي الصين 
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والوطنية، ُتصاغ وفقا لما تتطلبه المصالح واأليديولوجيات، فقد تصيغها غدا العقائـد. وال شـك أن إرهاصـات الكفـاح 
   ولوجيات.الوطني آخذة في التحلل من األيدي

 
القــوى الــثالث،  «ذا كانـت: وإ أخيـرا نقــول بوضـوح: إن الصــين فـي ورطــة، لكـن تركســتان فـي خطــر شـديد أيضــا.   

فعلـى الصـين أن  44F٣٧»بالنسبة إلى الصـين ومنـاطق أخـرى فـي المنطقـة التطرف والنزعة االنفصالية واإلرهاب، آفة
وٕاذا حصــل مثــل هــذا األمــر فقــد تكــون تركســتان مجــرد شــرارة لمــا ينتظــر  كــون بالنســبة لغيرهــا رايــة.تــدرك أنهــا قــد ت

 الصين من حرائق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،االقتصـادية اإللكترونيـة، ٧/٢٠٠٩/ ١٠، الصين تؤكد وجود أدلة تثبت اتصال المتـورطين بقـوى إرهابيـة فـي الخـارج ٣٧

 http://www.aleqt.com/2009/07/10/article_250448.html ،٥٧٥١العدد 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 
 

ــــــــــع ، ٦/٧/٢٠٠٩، اإليجــــــــــور مســــــــــلمو الصــــــــــين المنســــــــــيون: أحمــــــــــد عمــــــــــرو )١ ــــــــــرة اإلســــــــــالمموق  :مفك
http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/07/06/84599.html 

. إســـــالم أون اليـــــن موقـــــع، ١٢/٧/٢٠٠٩، تركســـــتان الشـــــرقية.. مـــــنجم ثـــــروات للصـــــين، إفتكـــــار البنـــــداري )٢
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1246346235114&pagename=Zone-

Arabic-News%2FNWALayout 

. قنــــــــــــــــــاة الجزيــــــــــــــــــرة الفضــــــــــــــــــائية ،٦/٧/٢٠٠٩، اإليغــــــــــــــــــور تعكــــــــــــــــــر احتفــــــــــــــــــاالت الصــــــــــــــــــين )۳
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/434E74CE-09D1-4A13-B650-45298F300F12.htm. 

 ).١٤٣٠ربيع أول  ١( المركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستانيبيان  )٤

. قنــــــــــــاة الجزيــــــــــــرة الفضــــــــــــائية ،٩/٧/٢٠٠٩، تشــــــــــــديد اإلجــــــــــــراءات بشــــــــــــنغيانغ وقلــــــــــــق إســــــــــــالمي )٥
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E1293941-C813-45D8-B448-EB53A06981EE.htm. 

، باإلرهــابفــي الصــين  اإليغــوريــتهم مســلمي  تركيــا تــتهم بكــين باإلبــادة الجماعيــة وســفير الــيمن فــي الصــين: )٦
 .http://marebpress.net/news_details.php?sid=17754، مأرب برس، موقع ٢٥/٧/٢٠٠٩

) يوليـو ٢٧(العـدد  ،المنار الجديدمجلـة ، ٢٠٠١سبتمبر  ١١تركستان الشرقية بعد أحداث  ،توختي آخون أركين )٧
٢٠٠٤. http://www.turkistanweb.com/?p=605. 

 .٦/٦/٢٠٠٤، تركستان الشرقية واالحتالل الصينى، توختي آخون أركين )٨
 ١٤٢٣) ذوالقعـدة ٢١العـدد ( ،المنـار الجديـد، مجلـة تركستان المسلمة .. القضية المنسـية ،توختي آخون أركـين )٩

 .http://www.turkistanweb.com/?cat=29م. ٢٠٠٣هـ شتاء 

ـــــــــــــــــــــــام )١٠ ـــــــــــــــــــــــائق وأرق ـــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــيني حق ـــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــبكة: رســـــــــــــــــــــــمي، موق  عل
http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz06/node_7012342.htm. 

 :إســــالم أون اليــــن، ٩/٧/٢٠٠٩،  ]»مثيــــري الشــــغب اإليجــــوريين« رئــــيس الصــــين يتوعــــد بضــــرب   [ )۱۱
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-

News/NWALayout&cid=1246346204095. 

سلسـلة مكة المكرمـة،  -، رابطة العالم اإلسالميالتهجير الصيني في تركستان الشرقيةرحمة اهللا أحمد رحمتي،   )١٢
ـــــــــــــــــــــــع الرابطـــــــــــــــــــــــة .٦٩، ص ١٩٨٩، ٩٣، عـــــــــــــــــــــــدد دعـــــــــــــــــــــــوة الحـــــــــــــــــــــــق : موق

http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?t=1&cidi=303&l=AR. 
 .١٤/٨/٢٠٠٨البريطانيـة لألنبـاء،  رويتـرز، وكالـة ]اإلرهـابضـد  »حيـاة أو مـوت« الصـين تتوعـد بمعركـة   [ )١٣

http://ara.reuters.com/article/idARAOLR43156920080814 
ـــــــة اإلرهـــــــاب  )١٤ ـــــــين لمحارب ـــــــر معاهـــــــدتين دوليت ـــــــرة الفضـــــــائية ،٢٨/١٠/٢٠٠١ ،الصـــــــين تق ـــــــاة الجزي   .قن

http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=18901. 

http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/07/06/84599.html
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http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E1293941-C813-45D8-B448-EB53A06981EE.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E1293941-C813-45D8-B448-EB53A06981EE.htm
http://marebpress.net/news_details.php?sid=17754
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http://arabic.china.org.cn/china/archive/sssz06/node_7012342.htm
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 .قنــــاة الجزيــــرة الفضــــائية، ١٧/١٢/٢٠٠١،الصــــين تنــــاقش تعــــديل قانونهــــا الجنــــائي لمواجهــــة اإلرهــــاب  )١٥
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=22507. 

ــة فــي الخــارج  )١٦ ــة تثبــت اتصــال المتــورطين بقــوى إرهابي ــة، الصــين تؤكــد وجــود أدل  ١٠ ،االقتصــادية اإللكتروني
 .http://www.aleqt.com/2009/07/10/article_250448.html ،٥٧٥١العدد ، ٧/٢٠٠٩/

 Watch Human ملخص تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ، »الصين: القمع الديني للمسلمين االيغور«   )١٧

Rights  ،موقع المنظمة، نيويورك. على ١٢/٤/٢٠٠٥ :http://www.hrw.org/de/news/2005/04/10-1 . 

ـــــة شـــــنغهاي يتعهـــــدون بمكافحـــــة اإلرهـــــاب،   )١٨ ـــــرة الفضـــــائية ،٧/١/٢٠٠٢الصـــــين ومنظم ـــــاة الجزي  .قن
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=23856. 

ــــــــــب آســــــــــياتركســــــــــجنكيزخــــــــــان،  زعبــــــــــد العزيــــــــــ  )١٩ ــــــــــة عــــــــــن تركســــــــــتانموقــــــــــع  .تان قل ــــــــــار عالمي  .أخب
http://www.turkistanweb.com/?cat=30&paged=2. 

 .قناة الجزيرة الفضائية ،، ٣/١٠/٢٠٠٨منتدى شنغهاي.. هل يتحول إلى قطب عالمي جديد؟،  ،علي الصالح )۲۰
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9570F622-9AF6-4176-A1F3-5AAA8628C828.htm. 

تركســتان  قــوى « :التــابع لمجلــس الدولــة الصــينى ببكــين تحــت عنــوان اإلعــالممكتــب  هصــدر أ ،»بــيضأكتــاب  « )٢١
ملخصـا  صـحيفة الشـعب الصـينية، وقـدمت »تتنصـل مـن مسـؤوليتها عـن الجـرائم أن ال يمكـن اإلرهابية الشرقية

 http://arabic.people.com.cn/200201/22/ara20020122_50388.html. ٢٢/١/٢٠٠٢للكتاب بتاريخ 

 .قنـــــــــــاة الجزيـــــــــــرة الفضـــــــــــائية ،،٦/٧/٢٠٠٩ ،ضـــــــــــحايا باحتجاجـــــــــــات غـــــــــــرب الصـــــــــــينمئـــــــــــات ال  )۲۲
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BABFD01B-C073-4580-A4E3-6F0EFF3F299B.htm. 

حقــائق عــن التركســتان انى، اشــترك فــي إعــدادها رحمــة اهللا عنايــة اهللا التركســتاني، محمــد أمــين إســالمى التركســت  )٢٣
 .http://www.uyghurweb.net/Ar/MISLAMIY.pdf، ١٩٦٤، الشرقية

، ١١/٧/٢٠٠٩، مســــــــــــــلمو تركســــــــــــــتان الشــــــــــــــرقية .. مــــــــــــــذابح وتجاهــــــــــــــلمحمـــــــــــــد ســــــــــــــيد قطــــــــــــــب،   )٢٤
http://www.turkistanweb.com/?p=523. 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو  ،هاني الحسنالقيادي الفلسطيني: مقابلة خاصة مع  )٢٥
 .٢٠٠٨اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، نيسان 

 . ١٢/٢٠٠٣/ ١٩لندن ، ، ٢٨٨نشرة رقم ، »منستيأ « -منظمة العفو الدولية  )٢٦

 .»ليالي تركستان« ، رواية نجيب الكيالني )٢٧
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