
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تقريرحول العنف واالعتقاالت 
وانتهاكات حقوق اإلنسان في 

م2014تركستان الشرقية لعام



 مؤتمراألويغور العالمي
 

وخارجها. والهدف  يعد المؤتمر األويغوري العالمي منظمة دولية تمثل المصالح الجماعية لشعب األويغور في تركستان الشرقية  
دون عنف  األساسي للمؤتمر تعزيز الديموقراطية وحقوق اإلنسان وحرية شعب األويغور، واستخدام الوسائل السلمية والديموقراطية

المنظمة الشرعية الوحيدة الممثلة لشعب األويغور في تركستان الشرقية وخارجها، إلى باعتباره  يسعى المؤتمر،لتقرير مصيره. و
 ر للتسوية السلمية لقضية تركستان الشرقية عبر الحوار والمفاوضات.وضع مسا

ويدعم المؤتمر األويغوري العالمي حركة المعارضة السلمية ضد النظام الصيني الشيوعي في تركستان الشرقية، ويدعو إلى االلتزام 

مي لحقوق اإلنسان. ويلتزم بمبادئ التعددية غير المشروط بمعايير حقوق اإلنسان التي أقرتها الدول ونّص عليها اإلعالن العال

 الديموقراطية ويرفض االستبداد والتعصب الديني واإلرهاب كأداة سياسية لتسوية القضايا.
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 الملخص التنفيذي -2
 

لولمع   شهدت تركستان الشرقية )المعروفة بإقليم شينجيانغ ذي الحكم الذاتي التابع لألويغور( موجة اضطرابات  2014عام  ح

وتواصلت مع مطلع العام الجديد. وشهدت البالد زيادة مثيرة في استخدام  2013شديدة، حيث زادت وتيرة العنف في أواخر عام 

 إلى جانب أعداد متزايدة من الصينيين. (1)من عشرين مليون نسمة من األويغورالعنف في هذه المنطقة التي يقطنها أكثر 

تي أطلقتها حكومة الصين في مايو اإلرهاب الوازدادت حاالت الحجز واالعتقال حيث ألقي القبض على المئات منذ بدء حملة مكافحة  

لعام للنيابة العامة الشعبية في قتيالً. وقد وقف المدعي ا 43وخلّف  يتشأوروملمدة عام في أعقاب الحادث الدموي الذي وقع في مدينة 

ان الشرقية قد ازدادت بمقدار بأن حاالت االعتقاالت في تركست وية الثانية عشرة لمجلس الشعبشينجيانغ متفاخراً أمام الدورة السن

 27164وصّرح أنه تم إلقاء القبض على  كنتيجة مباشرة لحملة مكافحة اإلرهاب الجديدة. 2013الضعف عما كانت عليه في عام 

 ، دون إبداء معطيات أساسية حول طبيعة االعتقاالت.2014عام خالل مشتبهاً به في اإلقليم 

رهاب وما يرتبط به من أنشطة بات مصدر قلق كبير بعد أن فتح الباب على مصراعيه أمام التوسع في تحديد مفهوم اإل ال شك أن 

مجلس من النظام ليّزج بمن يشاء في سجونه حسب هواه. وقد انتقد المجتمع الدولي هذه الممارسات وقوبلت هذه المخاوف بقرار 

عد الدولية المقررة لحقوق اإلنسان. ومع ذلك ليس هناك ما على ضرورة التزام عمليات مكافحة اإلرهاب بالقوا شدد1456األمن رقم 

 يشير إلى التزام الحكومة الصينية باحترام هذه المبادئ، بل مضت في طريقها وتصلبت في موقفها وعنادها.
رير األولية ند في يوليو الماضي.  وذكرت التقاالحادثة التي شهدتها مقاطعة ياركولعل من أبشع الحوادث التي وقعت مؤخراً تلك  

الصادرة عن وسائل اإلعالم الحكومية أن عشرات المدنيين فقط قد لقوا حتفهم في الصدامات، ثم خرجت التقارير بعد ذلك بأرقام 

إال أن اإلعالم  2014يوليو 28شخصاً. ورغم وقوع الحادث المؤسف يوم االثنين  215أخرى تؤكد مقتل ستة وتسعين واعتقال 

على مدار يوم كامل ليخرج بعدها بالتقارير الرسمية حول الحادث. في حين كشفت مصادر من األويغور عن الحكومي التزم الصمت 

وجود دالئل قوية تؤكد أن حصيلة القتلى تجاوزت هذا العدد بكثير، وذهب مصدر في اإلقليم إلى أن أكثر من ألفي شخص من 

دون حدوث تحقيق  واألخبارلت القيود المعتادة المفروضة على التقارير األويغور قد لقوا حتفهم خالل هذه األحداث وبعدها. وقد حا

 بال إجابات. في الحادثة، وبقيت األسئلة مستقل
 قدليثير حفيظة المجتمع الدولي. ف ، والحكم عليه بالسجن مدى الحياةختيثم جاء االعتقال المفاجئ ألحد علماء األويغور، إلهام تو  

ً على التحيز الواضح في منظومة العدالة الصينية ومؤشراً على االتجاه الذي اختارته الدولة في دليالً  اعتقاله ومحاكمتهكان   قويا

قد حازت على اهتمام المجتمع الدولي، فهناك العديد من القضايا لم تحظ بهذا األمر.  ختيالتعامل مع المعارضة. وإذا كانت قضية تو

لفترات طويلة دون محاكمات. وتواصل  يّزج بهم في الحجزاتهامات مشكوك في صحتها وودائما ما يتم اعتقال األويغور على خلفية 

الحكومة المركزية انتهاك المعايير القانونية الدولية وغض الطرف عنها خاصة في القضايا التي تخص األويغور في تركستان 

 الشرقية.
ع حركة االحتجاجات والمظاهرات التي قام بها ناشطون من تصاعدت وتيرة المعارضة في مناطق أخرى من البالد بالتزامن ملقد  

وهو األمر الذي تعهدت به الحكومة لشعب  -أجل الديموقراطية في هونج كونج نتيجة رفض الصين اعتماد نظام انتخابي حر نزيه 

ئيسي الصيني. وقد قابل لكن بالطبع حجبت األخبار عن البر الر -بالتعاون مع الحكومة البريطانية  1984هونج كونج منذ عام 

المحتجون الضغط الذي مارسته عليهم بكين بإصرار وعزم ال يلين والتزموا في معظمهم بالسلمية. وراقب المجتمع الدولي األحداث 

الدائرة عن كثب، وتمكن المراسلون األجانب من تغطية المظاهرات على الرغم من السياسة المتشددة التي تنتهجها الصين حيال 

   رنت والرقابة المفروضة على وسائل اإلعالم على مدار العام.اإلنت
 مليون نسمة. 10,2على الرغم من أن اإلحصاء الرسمي للسكان يوضح أن التعداد الرسمي لشعب األويغور هو 1
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ه كل من يسعى للتأثير على وال بد من النظر إلى األحداث التي أميط عنها اللثام في هونج كونج في سياق العداء الذي تكنّه الصين تجا

 سياسة الحكومة. واألمر ذاته ينطبق على التبت ومنغوليا الداخلية والموقف ممن يحاولون الدفع باتجاه نظام نيابي ديموقراطي.
وقال المحلل في منظمة هيومان رايتس ووتش نيكوالس بيكيلين أننا "نشهد واحدة من أشرس الحمالت القمعية تجاه المعارضين 

ما رأيناه أن هناك حكومة مختلة مريضة تعاني حيال فرض سيطرتها على المواطنين في واشطين الحقوقيين منذ سنوات". النو

 جاهداً  ويطال األويغور بشكل أساسي، ويسعى دالضوء على العنف المتفشي في الباليهدف هذا التقرير إلى تسليط من هنا أراضيها. و

 مة وتخفيف وتيرة الصراع القائم.إليجاد وسيلة ممكنة لنزع فتيل األز
 حمالت المداهمات األمنية

عملية االعتقاالت بشكل  ت، ومع بدء الحملة زاد2014أعلنت الصين عن انطالق حملة جديدة لمكافحة اإلرهاب في نهاية مايو  

الشهر األول من هذه الحملة شهد ملحوظ وتصاعدت وتيرة العنف. ووفق التقارير التي أوردتها وكالة األنباء الصينية "شينخوا" فإن 

النقص الشديد في المعلومات المتعلقة بتفاصيل عمليات االعتقال،  في ظلمشتبهاً به،  380شخصاً مسلحاً واعتقال أكثر من  32مقتل 

 ومدى وقوع انتهاكات فعلية للقوانين.
المدنيين على حد سواء. وذكرت التقارير أن الدولة وقد تزامن هذا األمر مع الحملة التي شنتها السلطات في التبت ضد المعارضين و

 دأبت على توجيه تهم بالقتل العمد لمن يقدم أي مساعدة للنشطاء الذين يلجأون إلى التضحية بالنفس على سبيل االحتجاج.
نشاط األويغور بزعم وقد وفّرت الحملة الجديدة للحكومة الصينية الغطاء الالزم التخاذ تدابير أمنية صارمة وتشديد قبضتها على 

"مكافحة اإلرهاب". وازدادت حدة الحملة منذ انطالقها وأسفرت عن اعتقال عدد ال يُحصى من شعب األويغور. وفي بداية ديسمبر، 

عاماً بتهمة ممارسة أنشطة دعوية بشكل  16إلى  6إماماً وزعيماً دينياً من األويغور بعقوبات بالسجن تراوحت ما بين  22ُحكم على 

 في مثال صارخ للقيود المفروضة على الحقوق الدينية والثقافية التي يواجهها األويغور بشكل مستمر. -ر قانوني غي
 

حمالت قمعية أمنية  وقد أعادت هذه الحملة إلى األذهان
التسعينيات كان لها نفس األهداف،  أخرى انطلقت في

واألهم من ذلك أنها أسفرت عن نفس النتائج.  وقد 
ا النهج أن العنف الذي تتبناه الدولة كرد فعل أثبت هذ

على ممارسات أقلية صغيرة من شأنه أن يؤدي إلى 
تفاقم األوضاع وزيادة التوتر.     فالعنف والتعصب ال 
يولدان إال المزيد من العنف والتعصب. وبالتالي فإن 
الطريقة المثلى للعمل على استقرار المنطقة وإصالح 

امج يقوم على المساواة األوضاع تكون عبر برن
 والتعاون وعدم التمييز.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مايو 23في   أورومتشيقوات األمن الصينية تطوّق مدينة  
 في أعق اب انطالق حملة المداهمات األمنية  2014

 )تصوير إذاعة آسيا الحرة(

 أحكام اإلعدام

واألويغور الذين يواجهون تهماً تتعلق باإلرهاب ليسوا بمنأى ال شك أن أحكام اإلعدام أمر جد خطير يتفشى في جميع أنحاء الصين. 

 عن هذه األحكام.
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عقوبات اإلعدام الصادرة في عام قد أظهرت والمقلق في األمر هو غياب الشفافية وعدم التقيد باإلجراءات القانونية المتبعة دولياً. و 

تكن جميعها تُنفذ على عجل دون أن يحظى المحكوم بفرصة حقيقية بما ال يدع مجاالً للشك أن غالبية هذه األحكام إن لم  2014

يس ثمة ما يدل على حصول خارجي. ول لالستئناف. ولم تكن هناك شفافية في صدور هذه األحكام، وال فرصة إلجراء تحقيق

 أو التمثيل القانوني. المشروع حق الدفاع المتهمين على
ً مطلق اً ض عقوبة اإلعدام وتعتبرها إنكاروجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تعار ً ونهائي ا وتشكل انتهاكاً للحق في  (2)لحقوق اإلنسان ا

الحياة كما هو منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وبدوره يذّكر المؤتمر األويغوري العالمي المجتمع الدولي بأن 
اإلنسان، وأصرت على تجاهل الحقوق األساسية في حرية التعبير والتجمع  الصين دأبت على انتهاك عدد من القواعد المقررة لحقوق

 ألصول القانونية المعمول بها.لمراعاة  دون
دد حاالت اإلعدام العام الماضي. تفوقت على جميع الدول األخرى في عإذ الدول التي تطبق عقوبة اإلعدام، وتتربع الصين على قمة  
ً لمنظمة الع 2013في  778إلى  2012الة في ح 682ارتفعت حصيلة اإلعدام من ف الدولية مما يشير إلى مضي الصين في  فووفقا

الدولية تستند إلى معلومات حقيقية من  فوطريقها ومواصلة ممارساتها رغم مخالفتها األعراف السائدة.  ورغم أن تقديرات منظمة الع
 وق المعلن بشكل كبير.واقع البلد، إال أن الكثيرين يرون أن األرقام الحقيقية تف

 
 

 يلي بتركستان الشرقية.  منطقة  في 2014مايو   27شاحنة مليئة بمجموعة من األويغور المحكوم عليهم جماعياً في  
 

مما يوحي أن فرصة المدانين في الدفاع عن أنفسهم أمام  2013في المائة ممن خضعوا للمحاكمات في عام  99,93وأدين في الصين 

دة جداً.  وهناك قيود شديدة على المعلومات المتعلقة بالقضايا وال تتاح للمدعى عليهم عملية استئناف واضحة. المحكمة تظل محدو

إال أن حاالت اإلعدام المتصلة بحوادث اإلرهاب تظل  2005وعلى الرغم من تراجع عقوبات اإلعدام بوجه عام في الصين منذ عام 

 في ارتفاع ملحوظ خاصة في تركستان الشرقية.
محكوم عليهم باإلعدام( إال  55حاالت من بين  9الصين مؤخرا  ألغتصين عن استخدامها لهذه العقوبة )ورغم الحديث عن تخلي ال

تتوسع بشكل كبير في تحديد مفهوم جرائم  أنه ال يبدو في األفق ما يبشر بنظام قضائي ينبذ عقوبة اإلعدام. على العكس، فإن الدولة

 على االنفصال والتطرف الديني لتشمل ما يمكن اعتباره معارضة معتدلة في بقاع أخرى.مثل اإلرهاب والتحريض 
 
 
 

 
2http://www.amnesty.org/en/death-penalty/myths-facts/facts

http://www.amnesty.org/en/death-penalty/myths-facts/facts
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ماضية، صار من الطبيعي لدى الحكومة الصينية أن تصدر أحكاماً ضد األويغور دون التقيد وكما شاهدنا على مدار األشهر الستة ال 

قد كشفت لنا مدى تعجل السلطات الصينية في تنفيذ  2014باإلجراءات القانونية المناسبة. ولعل عقوبات اإلعدام الصادرة في عام 

على أن الحكومة تؤسس لقاعدة عامة ال تسمح بالتساهل مع المعارضين غالبية هذه األحكام إن لم تكن جميعها. وهذا التوجه إنما يدل 

 األويغور.
 الالجئون

ً في حاالت فرار األربما ال يكون من قبيل المفاجأة أن نجد ار  ً ملحوظا ويغور من تركستان الشرقية. فإن سياسات الصين قد تفاعا

الدائم على االضطرابات هو مزيد من اإلجراءات القمعية  ادهاشتدت وطأتها وزادت حدتها كرد فعل تجاه تصاعد العنف، وكان ر

وتشديد القبضة األمنية كما لو أن القمع لم يبلغ مداه المطلوب لكبح جماح أي رغبة في المعارضة. وبدون تحديد األسباب الحقيقية لهذا 

عليه فإن النفي واالغتراب يتركنا أمام سيناريو السخط، فإن سياسات الدولة لن تسهم إال في إطالة أمد الصراع وزيادة حدة التوتر. و

 ال يجدون لهم وطنا. نمن الالجئين األويغور الذيبل اآلالف مختلف نجد أنفسنا مضطرين إليه، إنه مصير المئات 

 

الجئون أويغور في مركز احتجاز تايلندي، حيث سقط العديد منهم مرضى دون رعاية طبية مناسبة. 
 حرة(.)تصوير إذاعة آسيا ال

وإلى جانب تزايد حاالت االعتقال وإصدار األحكام 

في حق األويغور خالل السنوات الماضية، فإن فرار 

األويغور من جحيم االضطهاد في تركستان الشرقية 

يتهدده خطر الترحيل إلى الصين مرة أخرى. فإن 

الالجئين األويغور وطالبي اللجوء تم ترحيلهم قسراً 

ءات اإلبعاد والترحيل في انتهاك صارخ إلجرا

من بلدان تربطها عالقات  -المحلية وللقوانين الدولية 

تجارية ودبلوماسية قوية بالصين.  وعند عودتهم إلى 

الصين يتم اعتقال الكثيرين منهم وتعذيبهم والحكم 

 عليهم باإلعدام أو يختفون.

 

 و طالبأ ه يُحظر على الدول إعادة الالجئبشأن الالجئين فإن 1951عدم اإلعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية عام  إووفقاً لمبد

اللجوء قسرياً إلى بلد "يتهدد فيه الخطر حياته أو حريته بسبب األصل العرقي أو الدين أو الفكر السياسي أو الجنسية أو االنتماء إلى 

في الحجز في تايالند وماليزيا هي بال شك اختبار لمدى والظروف الحالية التي يعيشها الالجئون وطالبو اللجوء   (3)فئة اجتماعية" 

صدق هذا المبدأ. فإن السلطات التايلندية والماليزية ملزمة بعدم إعادة هؤالء الالجئين إلى الصين في ظل ما يتهددهم من خطر 

تحدة لشؤون الالجئين التعرض لمعاملة قاسية. وال بد من منحهم الفرصة في عرض قضيتهم على المفوضية السامية لألمم الم

(UNHCR.لسرعة النظر فيها على نحو عادل منصف ) 

كانت هناك جهود حثيثة من جانب السلطات الصينية لمحاولة ربط شعب األويغور، بشكل جماعي، بشبكات اإلرهاب  ناحية أخرىمن 

شعب األويغور بأكمله وتشويه كوسيلة لحرمانهم من حقوقهم األصيلة ونزع أي شرعية عن مظلمتهم. ومن خالل تشويه صورة 

لو تم تسليم وأي تنوع في الرؤى داخل المجتمع. اسمهم، فإنهم بهذا ال يكتفون بطمس الحقائق حول قضيتهم وإنما ينكرون كذلك وجود 

 رغبة المجتمع الدولي في مناصرة الحق والعدل في الشؤون الدولية. إلى الصين، فإن هذا دليل على االستسالم وعدم الرجال
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في اجتماع األمم المتحدة بنيويورك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بالده قد اتخذت  2014نوفمبر  26وفي 

الخطوات الالزمة الستقبال الالجئين واستالمهم من تايلند، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ إجراء محدد من أي جانب، في حين واصلت 
 ن.الصين الضغط على الدولتي

 وطالبهختي إلهام تو

تي هو عالم اقتصاد أويغوري وكاتب ومفكر وأستاذ بجامعة منتسو في بكين. وهو واحد من أشهر العلماء المهتمين بقضايا خإلهام تو 
األويغور والمؤسس للموقع اإللكتروني أويغور أون الين، وهو منبر إلكتروني انطلق بهدف دعم التوصل إلى تسوية بين األويغور 

ً مبدئية "بالتحريض على االنفصال" و ووجهت له 2014يناير  15تي في خوالصينيين. اعتقلت السلطات الصينية تو خضع تهما

 وأدين بالتحريض على االنفصال وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أورومتشيسبتمبر في مدينة  24-23في  للمحاكمة
تي والسعي خكل صوت للمعارضة. ورغم رسالة السالم التي يحملها تو عازمة كل العزم على إسكات السلطات الصينية لقد بدت

للتوصل إلى تسوية بين الصينيين واألويغور، إال أنهم أرادوا أن يجعلوا منه عبرة وعظة لغيره في الشهور التالية. وفي النهاية جاء 
، وهو حكم سياسي بحت ومؤشر نب السلطاتات المثيرة للشك من جاالحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أعقاب أشهر من التصرف

 على طبيعة المحاكمات التي تتم مستقبالً.
اعتقاله ءاً ببد ،تي قد شابها كثير من العوار والقصور وغياب اإلجراءات القانونية العادلةخإن المحاكمة التي تعرض لها السيد تو

منع الطعام والشراب المناسب، وتجاهل تام للحقوق القانونية الغريب، وحرمانه من الزيارات العائلية ومن محام يدافع عنه، بل و
فساد المنظومة القضائية وقدرتها على تشويه الحقائق  فيتي قضيته لتكون مثاالً يُدّرس المعتبرة التي أقرتها القوانين الدولية. وتأ

تي مقابلة محاميه على مدار الستة أشهر التالية ختووالتالعب بالعملية القضائية برمتها لتحقيق أهداف السلطة الحاكمة. لم يتسن للسيد 
 ضغوط سياسية. يجةحاميه أُجبر على ترك القضية نتالعتقاله، بل إن أحد م

 22( في رأي لها تبنته في الفترة من WGADلمجموعة العاملة التابعة لألمم المتحدة المعنية باالعتقال التعسفي )اتوصلت لقد  

 2014أبريل
من اإلعالن العالمي 21، 20، 19، 18، 11، 10، 9 تي هو عمل تعسفي يتعارض مع الموادخحرمان السيد تومايو أن " 1حتى 

تي خلحقوق اإلنسان" وحثت الحكومة على "اتخاذ الخطوات الالزمة إلصالح الموقف، بما يتضمن اإلفراج الفوري عن السيد تو
 .(4)لتعسفي" وصرف تعويض له عما وقع عليه من ضرر خالل فترة االعتقال ا

 

  وتم تي يلقي محاضرة على مجموعة من الطالب في جامعة منتسو، بكين.خإلهام تو 
وحبسهم بتهمة التحريض على االنفصال. )تصوير إذاعة آسيا    هطالب  من  اعتق ال سبعة

 الحرة(.

على اهتمام حازت تي ختوإلهام قضية السيد ال شك أن   
االجتماعي  كبير وكان لها أهمية كبرى نظراً لوضعه

ومركزه في الصين، لكن هناك العديد من الحاالت األخرى 
التي تجري فيها محاكمات صورية للمواطنين العاديين 
بانتظام ويُعاقبون بتهمة ارتكاب جرائم ال تتجاوز في الحقيقة 
أشكال المعارضة المعتدلة في دول أخرى. وهذه القضية 

، شعب األويغورى ما يتعرض له باقي تعطي مؤشراً قوياً عل
لن يقتصر األمر على ترهيب األثر،إذ وسوف يكون لها كبير

األويغور وجعلهم أكثر تردداً في توجيه النقد للحكومة أو 
ابة معيار االعتراض عليها، وإنما سيكون ذلك األمر بمث

األحكام في القضايا األخرى. وقد تعتمده الصين في إصدار
لمحاكمة إلى إحداث بهذه االدولة سعت  بات من الجلي أن

نوع من التأثير الرادع.

http://docs.uyghuramerican.org/Letter-to-the-Source-Opinion-No.-03-2014-China.pdf
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لقد كان المجتمع الدولي صريحاً في موقفه قبل الحكم وبعده. ففي أعقاب المحاكمة في سبتمبر، حّث الرئيس األمريكي باراك أوباما  
جاء ي بثقلهم في هذا األمر. ووروبوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا واالتحاد األ ىتي. وألقخالق سراح البروفيسور توالصين على إط

شفافية من الصعب أن تكون هناك ثقة في أنه قد تم اتباع ال في ظل غيابالخارجية البريطانية أنه "ناطق باسم وزارة ال في تصريح
يبدو المعايير القضائية السليمة" وهو األمر الذي ورد كذلك في بيان وزير الخارجية األمريكية حيث صّرح جون كيري "أن األمر 

 تي على جهوده السلمية في تعزيز حقوق اإلنسان لشعب األويغور في الصين".خعقاباً للبروفيسور تو
ً جاء فيه أن الحكم على إلهام توPENكما أصدر المركز األمريكي للحريات ) تي يكشف زيف االلتزام الصيني بالتناغم خ( بيانا

لوحدة البالد، وهو حكم سيرهب كثيرا من الكتّاب األويغور ويسكت  االجتماعي وذلك عبر إسكات صوت من األصوات التي تدعو
 أصواتهم".

وهو دليل  -تي ختي الذين اعتقلوا ُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل لثماني سنوات فقط التصالهم بتوخواألدهى أن سبعة من طالب تو

 عبدالحميدم والمورات، شوهرت تورسون وعبد القيخ درهافسافر على ما آل إليه النظام في قمعه للمعارضة. ومن بين هؤالء الطالب 

 عالوة على أربعة آخرين.
 الحرية الدينية

ر مستالصينيين يعانون من التمييز الم عالوة على الناشطين في حقوق اإلنسان والمنادين باإلصالح السياسي، هناك عدد كبير من 

اآلالف من الناشطين والحقوقيين وأتباع حركة فالون جونج، على يد الدولة. وإلى جانب العديد من األويغور هناك عشرات 

 والنصارى، والتبت، فهؤالء جميعاً يتعرضون لالعتقال فقط بسبب توجهاتهم الدينية أو السياسية.

 ين، فاعتقلت المئات وفرضت الرقابة اللصيقة على القادة الديني2014ويغور خاصة فيوقد شددت السلطات قبضتها على المسلمين األ 

التطرف الديني من بين "قوى الشر الثالث" التي ضربت البالد ما يسمى بوقامت بحمالت تفتيش منزلية ومداهمات مستمرة.  العلماء((

في جمهورية الصين الشعبية. وتسمية كهذه منحت بكين السلطة في مراقبة األئمة والقادة الدينيين وتنظيم أمرهم بما يضمن عدم 

 ي تقبله الحكومة المركزية.خروجهم عن اإلطار الذ
 

 

ً جديداً  وقد أصدرت الصين تشريعا

التطرف الديني في ما يسمى بيستهدف 

 شهر نوفمبر ودخل حيز التنفيذ في يناير 

حرية  ، وهو تشريع يحد من2015

.  ووفق (5)الممارسة الدينية لألويغور

القيود الجديدة فإن األطفال الذين تقل 

ً محرو 18أعمارهم عن  مون من عاما

حضور الشعائر الدينية أو حتى دخول 

المساجد. وكذلك يحظر على موظفي 

الخدمة العامة ممارسة أي شعيرة دينية 

خالل ساعات العمل، ومؤخراً يحظر 

الصيام خالل شهر رمضان. بل  عليهم

إن ارتداء غطاء الرأس العادي وغيرها 

من المالبس الدينية للنساء، وإطالق 

 ر محظور تماماً.اللحى للرجال هو أم
 

 

 قوات األمن الصينية تطوق مسجد عيد كاه في كاشغر لمنع
 . )تصوير الجزيرة(.2014المسلمين األويغور من دخوله أثناء رمضان، يوليو  

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/religious-extremism-law-12102014160359.html
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ضت الحكومة ويُلزم األئمة وغيرهم من رجال الدين بالمرور على المكاتب الحكومية لتأكيد التزامهم بالقيود التي حددتها الحكومة. وفر

من خطب  مزيداً من القيود واإلجراءات التسلطية منها فرض الرقابة داخل المساجد وفحص المواد التي يصدرها رجال الدين

أنه دأب على الدفاع عن  ، يقال أن السبب وراء الحادث2014. وتعرض إمام المسجد الكبير في كاشغر لالغتيال في يوليوومحاضرات

لها، مما يكشف حجم الضغوط في االلتزام بأوامر الحكومة وكذلك خطر مساندة طرف هنا أو هناك. وأدت  الحكومة والتماس العذر

 هذه الحوادث إلى ترهيب الناس من ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني، فتنحى كثير من األويغور في منازلهم ألداء شعائرهم.
م ادة المعتمدة وذلك في إطار سعيهزمون إصدار قائمة شاملة بأماكن العبأنهم يعت 2014ديسمبر 26أعلن المسؤولون الصينيون في  

سوف تحظر صالة الجماعة ومن المحتمل أن تطال  ةاألنشطة الدينية غير القانونية. وال شك أن القيود الجديدب ما يسمى لقضاء علىل

 أنشطة دينية أخرى تُقام في غير هذه األماكن المخصصة.
ً ما يتحدث مسؤو لو الحكومة المركزية عن نشر الصورة الصحيحة لمعنى كلمة صيني، واستبعاد أي خصوصيات ثقافية أو ودائما

 لكن التمييز واقع مستشري. (6)يناختالف. ورغم أن القانون الصيني يحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو النوع أو الد
 الحقوق الثقافية والحق في التعليم:

آالف يوان في السنة لتشجيع  10مالية بلغت  زية حملتها لتشجيع الزواج بين األعراق المختلفة. وقدمت حوافكثفت السلطات الصين 

الزواج بين الصينيين واألويغور وغيرهم من األقليات الموجودة في الصين.  كما تحصل األسر التي تُبنى على زواج مختلط األعراق 

 ألطفالهم. المجانيوالتعليم  على عدة مزايا تشمل اإلسكان والعالج الطبي
ة والتركيز على وتشير هذه السياسة الحديثة إلى تغيير في سياسة "منفصلون لكن متساوون" في التعامل مع المجموعات العرقي

ب . ومع ذلك هناك مؤشرات قوية إلى أن هذه السياسة تهدف في األساس إلى القضاء على ثقافة األويغور في محاولة الستيعااالندماج

هؤالء الذين ال يتكيفون مع الثقافة واللغة الصينية. ولقد كان للهجرة الجماعية للصينيين إلى تركستان الشرقية خالل العقود الماضية 

 استمر التمييز والتفاوت الهائل في المعاملة بين الفريقين. ي زيادة التوتر بين الجانبين، إذف اكبير اأثر
في اللغة مع استمرار تدفق الصينيين إلى المنطقة. وحلت اللغة الصينية الفصحى )الماندرين( محل وزاد الجدل بشكل كبير حول الحق 

األويغورية في عدد من المدارس. وتضاءلت فرص العمل في المدن لمن ال يعرفون اللغة الصينية، بل تم استبعاد قطاعات كبيرة من 

 األويغور ممن ال يتقنون اللغة.
ميلوارد، أستاذ تاريخ المجتمعات بجامعة جورجتاون )والباحث في شؤون آسيا الوسطى والصين( أن ويرى البروفيسور جيمس 

يز واالختالف بين الجماعات التي تعيش في الصين، إال أن اللغة الجديدة تحض ي"الخطاب القديم والسياسات السابقة ركزت على التم

 المنطقة تؤيد هذا الرأي. على أو ترى محو هذه الفروق". وقد جمعنا أدلة كثيرة من
 
 
 
 
 
 
 
 .36دستور جمهورية الصين الشعبية، الفصل الثاني، المادة  (6)
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 حرية الحركة

. فقد أنشئت نقاط التفتيش 2014عام  خاللحرية الحركة  فيتركستان الشرقية من أزمة خطيرة عانى األويغور الذين يعيشون في   

إبراز  فُرض على األويغورن األويغور القاطنين هناك. واء البالد كوسيلة لمراقبة أماكالصارمة وانتشرت متاريس الطرق في أنح

بشراء تذاكر القطار أو الحافالت أو الحجز في الفنادق إال بعد إبراز لهم بطاقات الهوية الشخصية للتحرك من مكان لمكان، وال يُسمح 

 البطاقة الخضراء كذلك.
ألويغور تتمثل في تفتيش الهواتف الذكية في نقاط التفتيش األمنية.  ويتم فحص محتويات الهواتف وهناك ظاهرة جديدة يعاني منها ا 

وهو أمر قد ال يكون ذا بال في ظل قانون الصين الجديد لمكافحة اإلرهاب. وأي  -بشكل كامل للبحث عن أي شيء يثير الريبة 

 ه إلى االعتقال بتهمة اإلرهاب.محتوى يلمح إلى االنفصال أو نشاط ديني معين قد يؤدي بصاحب

 
 الشرطة توقف المركبات عند نقطة تفتيش قرب لوكون، في تركستان الشرقية. )تصوير رويترز(.

وتم توثيق إجراءات المراقبة الشديدة خاصة ألي  

اتصاالت يجريها األويغور بمصادر خارجية. 

وتخضع االتصاالت الهاتفية بأي أرقام دولية للرقابة، 

الرسائل اإللكترونية. وهذه الممارسات من  وكذلك

شأنها أن تضمن عدم خروج معلومات معتمدة من 

البالد من أي مصادر أساسية حول الظروف الراهنة 

وما يجري هناك. ويتم تعطيل شبكة اإلنترنت بشكل 

طراف مستمر في أعقاب أي اضطرابات لمنع األ

.الخارجية من متابعة الموقف
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 وليفعل المجتمع الد رد

حرص المجتمع الدولي على استخدام لهجة معتدلة في اإلعراب عن قلقه حيال ما يجري لألويغور في تركستان الشرقية. وفي   

تي، أعرب عدد من الدول عن قلقهم وحثوا الصين على إعادة النظر في طريقة تعاملها مع المعارضة. خأعقاب الحكم على إلهام تو

ريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وغيرها من الدول بيانات صحفية أو بيانات في وأصدرت الواليات المتحدة األم

 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلدانة هذه األحداث.

ال حقوق القضايا التي تتعلق بحقوق األويغور. ومن بين العقبات التي يواجهها الناشطون في مج اُلتزم الصمت حيالومع ذلك  

األويغور في تعاملهم مع المجتمع الدولي أن األخبار المتداولة حول المشكالت المذكورة آنفا تسّوقها وسائل اإلعالم على أنها ردود 

أفعال تجاه أعمال العنف. وبالتالي فإن الشخص العادي سوف يطلع على هذه األخبار في سياق الهجمات اإلرهابية التي تشهدها 

م تتوافر له معلومات دقيقة. وال مجال للتفكير في مدى موضوعية اعتبار هذه األعمال من قبيل اإلرهاب، ألن المنطقة، ما ل

 االنطباعات تتكون دون التفات للسياق الحقيقي لألحداث.
لصين. ي عالقتهم باعلى الجانب اآلخر هناك مطالبات قوية باحترام حقوق التبت الذين يواجهون هم اآلخرون تحديات صعبة ف 

على الرغم من أن عدد التبت ال يبلغ نصف عدد األويغور الذين فيال القضيتين. حتماماً  اعل المجتمع الدولي مختلفرد ف نجدودائما ما 

 يعيشون في الصين، إال أن قضية التبت هي التي تحظى باالهتمام البالغ.
ي موقف صعب أمام هذه التحديات. وبصرف النظر عن هؤالء والناشطون الحقيقيون أنفسهم ف األويغورونتيجة لهذه العوامل يجد 

إن التعميم ، فبهذا المفهوم الواسع "اإلرهاب"الذين يتورطون في أعمال العنف، ربما كان من الصعب على عامة الناس تفادي إطار 

 المتواصل يؤدي إلى التعصب األعمى ويطمس أي صورة صحيحة وموضوعية عن واقع شعب األويغور.
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 حوادث مميتة-3
 

فيما يلي قائمة تفصيلية بمجموعة من الحوادث المميتة التي طالت عدداً من األويغور والشرطة الصينية وقوات األمن. وتتراوح بين 

حوادث فردية تسفر عن قتيل أو اثنين إلى عمليات عنف واسعة النطاق تصل أعداد الضحايا فيها إلى المئات، وهو األمر الذي تفاقم 

 .2014ركستان الشرقية خالل عام في ت

 يناير 15

مما أسفر  سوآق( بمقاطعة Yengieriqتم إطالق النار على ثالثة من األويغور ولقوا حتفهم في هجوم على نقطة شرطة في ينجيريق ) 

إلعالم الصينية . وأسرعت وسائل ا(7)عن إصابة ضابطي شرطة خالل تبادل إطالق النار مع الحراس الذين منعوهم من دخول المبنى 

 .(8)إلى وصف الحدث بأنه عمل إرهابي وانفصالي 
 

ونقلت إذاعة آسيا الحرة أن هؤالء األشخاص حاولوا لقاء رئيس الشرطة لكن تم منعهم من ذلك. وقالت السلطات في بلدة دوالن 

الموازنة الخاصة باألمن الن عن مضاعفة وشهد األسبوع السابق اإلع.(9)القريبة أن سلطات األمن المحلية تجري التحقيق في الواقعة 

 2013تفاقم أعمال العنف بنهاية عام  تركستان الشرقية نتيجة العام في

 يناير 22

اراتال التابعة قنياز، الذي يعمل لدى الحزب الشيوعي في قرية غالدير في منطقة  تيخيوم توققُتل أحد المسؤولين األويغور، وهو  

نياز  تيخفصاليين" رداً على دعمه للسياسات الحكومية الصارمة. ووفقاً لما نقلته إذاعة آسيا الحرة فإن توسو، على يد "االنآقلمقاطعة 

. وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم خالل التحقيقات، (10)كان صارماً في تنفيذ السياسات األمنية والدينية التي تتبناها الدولة 

 بارتكاب الجريمة ألن القتيل شارك في سجن أصدقائهم.ونقلت التقارير أنهم اعترفوا 
 يناير 23

ً من األويغور حتفهم بعد أن عبروا إلى منطقة قيرغزستان المجاورة    ً من القمع الذي تمارسه  (11)لقي أحد عشر شخصا هربا

على يد صياد محلي قبل أن  مصرعهمن اآخر اناثن لقين النار على تسعة منهم، بينما السلطات. وقد أطلق حرس حدود قيرغزستا

 استولوا على سالحه. على يد مجموعة من األويغور يلقى حتفه
. (12)ورمجموعة مسلحة أو انفصاليين أويغ همظنو وادعوا فيها أنهملتي قدمتها سلطات قيرغزستان وثارت الشكوك حول الرواية ا

ً مماثال. وأصدرت  لحدود أنها قد تكون محاولة لالستيالء على السالح من الرعاة قال أحد جنود حرس ابينما السلطات الصينية بيانا

 .(13)والصيادين المحليين الرتكاب هجمات إرهابية هنا ثم العودة إلى بلدتهم 
 

 
7http://www.nytimes.com/2014/01/24/world/asia/3-dead-in-clash-at-police-station-in-western-china-report -
says.html 
8Pokalova, E. (2012). Authoritarian regimes against terrorism: lessons from China. Critical Studies on 
Terrorism, 6(2), 285. 
 
9http://www.rfa.org/english/news/uyghur/attack-01222014184920.html 
10http://www.rfa.org/english/news/uyghur/deaths-02032014174649.html 
11http://www.rfa.org/english/news/uyghur/kyrgyzstan-01242014175848.html 
12http://www.reuters.com/article/2014/01/24/us-kyrgyzstan-uighurs-idUSBREA0N16J20140124 
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http://www.nytimes.com/2014/01/24/world/asia/3-dead-in-clash-at-police-station-in-western-china-report-
http://www.nytimes.com/2014/01/24/world/asia/3-dead-in-clash-at-police-station-in-western-china-report-
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/attack-01222014184920.html
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/deaths-02032014174649.html
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/kyrgyzstan-01242014175848.html
http://www.reuters.com/article/2014/01/24/us-kyrgyzstan-uighurs-idUSBREA0N16J20140124
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لكن هذا كله ال يمكن إثباته أو تأكيده. واستمر الجدل حول ما إذا كان هؤالء األشخاص مسلحين أم ال، ولم تكن هناك أي تحقيقات من 

 أي نوع.
وتظل قيرغزستان عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون مع جيرانها في طاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان والصين، وتربطهم 

)تركستان المزعومة في غربي الصين صاليةلنزعة االنفقات قوية على الصعيد العسكري واألمني ويجمعهم تحالف ضد اعال

 .الشرقية(
لألويغور الذين  إزستان تقع على حدود تركستان الشرقية من الغرب وبالتالي هي أقرب ملجيومن الناحية الجغرافية فإن قيرغ

تبقى األسئلة مستمرة حول طبيعة هذه المجموعة، وهل كانوا الجئين يحاولون الهروب من يختارون الهروب من جحيم الصين. و

 الصين.
 يناير 24

تم إطالق النار على ستة أشخاص من األويغور فلقوا حتفهم بعد تفجير عبوتين ناسفتين في صالون للشعر وسوق الخضروات، بينما  

سو. وأُلقي آقبمنطقة  Xinheن طوقت الشرطة سيارتهم.  وقد وقعت تلك الحوادث في قُتل ستة آخرون جّراء انفجار القنبلة فيهم بعد أ

. وصرحت وسائل اإلعالم الصينية أنه بناء على تحقيقات الشرطة، (14)القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في أعقاب التفجيرات 

 .(15)فإن هذه التفجيرات هي هجمات إرهابية مع سبق اإلصرار والتعمد 

 رايرفب 11
ً من األويغور أثناء الهجوم على مجموعة من رجال الشرطة بالقرب من الحدود مع قيرغزستان في مقاطعة   قُتل أحد عشر شخصا

سو. ثمانية منهم قتلوا على يد قوات الشرطة، بينما قتل ثالثة أخرون نتيجة انفجار القنبلة التي كانت بحوزتهم حين آقووشي، بمنطقة 

. وقد أسفر الحادث عن إصابة اثنين من المدنيين وكذلك اثنين (16)ي تحمل المتفجرات بصف من سيارات الشرطة اصطدمت السيارة الت

 من الشرطة.
ويأتي هذا الحادث دليالً آخر على اختالف الروايات بين الجانب الصيني والعرقيات األخرى المقيمة في المنطقة. وقد كشفت الدولة 

. وُصور الحادث على أنه هجوم (17)ادث ووصفته بأنه هجوم إرهابي متعمد استهدف قوات الشرطة عن تفاصيل بسيطة حول هذا الح

 نفصالية، مع تلميحات بتورط أطراف خارجية.بعثه التطرف اإلسالمي والنزعة االإرهابي م
 

لق النيران وتقتل دون أن تتعب واإلجراء الذي اتبعته الشرطة خالل الحادث هو النمط الذي اعتادت عليه في مثل هذه الحوادث إذ تط

هي المبرر األساسي لكل ما تقوم به  "مكافحة اإلرهاب"نفسها بالبحث عن الحقيقة. ويتم تجاهل اإلجراءات القانونية السلمية وتبقى 

 السلطات.

 فبراير 14
سو. ونقلت آقفي منطقة  انفتورجأوبمقاطعة  توقوزاقلقي أحد عشر شخصاً حتفهم وأصيب أربعة آخرون في حادث وقع في قرية  

التقارير أن مجموعة من األويغور خضعت لعملية تفتيش من جانب قوات الشرطة ووقعت مشادة بينهم سحب على إثرها أحد 

تي خعلن عن اسم شخص واحد فقط هو محمد توأُ . ومن بين األحد عشر قتيالً (18)المواطنين األويغور سكينه وطعن بها ضابط شرطة 

 رقية.من تركستان الش
 مارس 1

 آخرين. وقد كشف 130أسفر هجوم على محطة قطار كونمينغ جنوب غربي مدينة كونمينغ عن مقتل ثالثة وثالثين شخصاً وإصابة   

و أول هجوم من نوعه يقع خارج األويغور والصينيين.  فه أعمال العنف في الصراع الدائر بينفي هذا الهجوم عن موجة من التصعيد 

 ية ويُوجه االتهام فيه لألويغور. وقد قُتل أربعة أشخاص من منفذي الهجوم وتم اعتقال آخر.ستان الشرقترك

 

 
14 http://www.economist.com/blogs/analects/2014/01/more-violence-East￼urkestan 
15http://english.cri.cn/6909/2014/01/27/2724s810196.htm 
16http://www.bbc.com/news/world-asia-china-26192811 
17http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/16/c_133119470.htm 
18http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-qarshiliq-12122014222554.html 

http://www.economist.com/blogs/analects/2014/01/more-violence-East
http://english.cri.cn/6909/2014/01/27/2724s810196.htm
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-26192811
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/16/c_133119470.htm
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-qarshiliq-12122014222554.html
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. (19)وفي أعقاب هذا الحادث تم اجتياح مناطق األويغور في هذه المدينة وتم اقتياد الكثيرين الستجوابهم، وبعضهم تحت تهديد السالح 

ً لقوات األمن في األسابيع ال ادث، نقلت وكالة األنباء تي تلت الحادث. وبعد يومين من وقوع الحوشهدت المنطقة تواجداً مكثفا

 تم إلقاء القبض على ثالثة مشتبهوأنه قد  (20)وراء هذا الحادث تقف أن مجموعة إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص الصينية)شينخوا(

 .بهم
اتهم القوى االنفصالية المرتبطة بشبكات إرهابية وعلى الرغم من عدم وضوح بواعث هذا الهجوم إال أن اإلعالم الصيني سرعان ما 

أمر ال دليل عليه، وليس هناك ما يشير إلى تورط أطراف دولية في تنفيذ هذا  الحادث. وهذا االرتباط هو دولية بالوقوف وراء هذا

 الهجوم.
وحسين محمد( بتهمة تزعم شبكة  نيازي تخون توغ، تورعبداألحدُحكم على ثالثة أشخاص باإلعدام )إسكندر  2014سبتمبر  12وفي 

. وقالت المحكمة أن (21)تي( إذ كانت حامالً وقت االعتقال خبالسجن مدى الحياة )باتيجول تو سيدةإرهابية والقتل العمد، وُحكم على 

 هذه المؤامرة هي نتاج "للفكر الديني المتطرف" وأن المجرمين التقوا في ديسمبر للتخطيط لهذا الهجوم.
والمتطرفين الدينيين وصانعي  "بسرعة محاكمة "اإلرهابيين سبتمبر 11السابق على الحكم طالب النائب العام الصيني في  وفي اليوم 

 في خطوة لمواصلة تشديد اإلجراءات األمنية الصارمة. (22)األسلحة النارية والمتفجرات" 

 مارس 19

على يد شخص من األويغور يُدعى إليار  أورومتشي تعرض ضابط شرطة صيني هو أوسمانجان غوجي للطعن حتى الموت في 

 (23)أورومتشيسو. وقد وقع الحادث في أعقاب اجتماع للشرطة ومسؤولين حكوميين في مقاطعة ياماليك في آقرحمة هللا من منطقة 

الذي تعرض  إذا وضعنا في الحسبان مكان الحادث والهدف ةآسيا الحرة أن الحادث سياسي خاص إلذاعة حفيةوكشفت تقارير ص

 . وقد تمكنت قوات الشرطة من قتل منفذ الهجوم.(24)للهجوم 

 أبريل 13

حيث تعرض إلطالق النار فلقي حتفه وأصيب آخران وذلك بعد  عبد الحميدشهد هذا اليوم مقتل طالب من األويغور هو عبد الباسط  

سو وفق ما آقاجته البخارية في مقاطعة كيلبين، بمنطقة الطالب البالغ من العمر سبعة عشر عاما نقطة تفتيش أمنية بدر تجاوزأن 

أعلنته السلطات. وصرحت الحكومة اإلقليمية بأنه قد تم إطالق طلقات تحذيرية في الهواء قبل إطالق النار عليه وأن الضحية استولى 

 .(25)على السالح الناري للضابط. ولم يتم تقديم أي دليل يؤيد هذه الرواية 

ً على مقتل الطالب مطالبين باتخاذ اإلجراءات المناسبة وأسفر ذلك عن  500وقد توجه نحو   متظاهر إلى مكتب المقاطعة احتجاجا

ً عقب هذه االحتجاجات، وُحكم على سبعة عشر شخصاً  70اعتقال عشرات األويغور عقب االحتجاجات. فقد تم اعتقال نحو شخصا

السجن. وكما هو المعتاد لم تكن هناك أي تحقيقات في الحادث ولم يتم اإلدالء  ستة أشهر وسبع سنوات في منهم بعقوبات تراوحت بين

 بأي معلومات جديدة خالل األشهر التي تلت الواقعة.
 

 
 
 

19http://www.reuters.com/article/2014/03/03/us-china-attack-idUSBREA220Z120140303 
20http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10673092/Chinese-police-solve-Kunming- 
massacre.html 
21 http://www.reuters.com/article/2014/09/12/us-china-East￼urkestan-idUSKBN0H70A220140912 
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23 http://www.theguardian.com/world/2014/mar/19/East￼urkestan-stabbing-police-officer-killed-in-urumqi 
24http://www.rfa.org/english/news/uyghur/stab-03182014145601.html 
25 http://www.reuters.com/article/2014/04/17/us-china-East￼urkestan-idUSBREA3G0BC20140417 

http://www.reuters.com/article/2014/03/03/us-china-attack-idUSBREA220Z120140303
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10673092/Chinese-police-solve-Kunming-
http://www.reuters.com/article/2014/09/12/us-china-East
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/19/East
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/stab-03182014145601.html
http://www.reuters.com/article/2014/04/17/us-china-East
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أفراد العائلة واألصدقاء يطوفون بجثمان عبد الباسط في الشوارع في مظاهرة 
 حاشدة. )تصوير إذاعة آسيا الحرة(

 
 

 

 

 
 

 أبريل 18

يتنام في مدينة قُتل سبعة أشخاص خالل تبادل إطالق نار بين رجل من األويغور وقوات حرس الحدود أثناء محاولته العبور إلى ف  

قوانج نينه. وكان هذا الرجل واحداً ضمن مجموعة مكونة من ستة عشر مهاجراً يحاولون الخروج من البالد، فاستولى على بندقية 

أحد حراس الحدود وأطلق النار. نتج عن ذلك تبادل إلطالق النيران أسفر عن مصرع خمسة من األويغور واثنين من حرس الحدود 

 .(26)ن البعض قفزوا من المبنى فلقوا حتفهم إأصدرت الحكومة بياناً تقول الفيتناميين. و

ونظراً لغياب التقارير المستقلة في هذه المدينة وعدم السماح بها، فلم يتسَن معرفة أي معلومات أخرى حول الحادثة. ويواجه األويغور 

لكثيرون منهم الهرب عبر الجنوب الشرقي مخافة أن يتم تسليمهم وقتاً عصيباً في محاولة الفرار من الجحيم الذي يعيشون فيه ويفضل ا

عاون األخيرة مع السلطات الصينية بشكل كبير من خالل الواقعة جهة الغرب إذ تتإلى السلطات الصينية إذا حاولوا الهرب عبر الدول 

 اتفاقية تعاون شنغهاي.
 أبريل 27

زيارة شي جين بينغ يوم من في مدينة كاشغر في أول  قليغاارقفي مقاطعة تم اغتيال ثالثة مسؤولين صينيين أثناء جولة صيد  

للمنطقة. ومن المحتمل أن تكون عملية االغتيال هذه لها عالقة بزيارة الرئيس فقد وقع انفجار مميت في محطة قطار بمدينة 

 من المعلومات حول الحادث بسبب هذه الزيارة. بعدها بأيام. وتم إخفاء كثير أورومتشي
 

والرابع  -مديران في قسم االتصاالت أحدهم مدير بنك حكومي، و -ارزين مسؤولين بمن وفقاً لما نقلته إذاعة آسيا الحرة، فإن القتلى  

 .(27)مدير شركة حكومية 

ة مشتبه شخصاً والتعرف على ثالثة إلى خمس 150وتم اعتقال عدد كبير من السكان المحليين على خلفية هذا الحادث، وتم استجواب 

 .(28)بهم 

 أبريل 30

. وتم قتل الشخصين اللذين نفذا 79أسفر عن مقتل ثالثة وإصابة  أورومتشيوقع هجوم بقنبلة وطعن بسكين في محطة قطار في   

 39ت البالغ من العمر ثابدين الدرصالهجوم عالوة على شخص مدني. وتم التعرف على أحد مرتكبي الحادث وهو شخص يدعى 

 سوآقعاماً من 
 
 
 
 

26http://www.salon.com/2014/04/18/7_die_in_shooting_at_china_vietnam_border 
27http://www.rfa.org/english/news/uyghur/murder-05142014192309.html 
28-nials-todetropir-eaalclain-cslsono-ssa-daclalcirstoo-srrd/iiiiiocadasrleonoceocdisoini2014i05i15ianla 
tlnlr-il-nanrektuonras 
 

http://www.salon.com/2014/04/18/7_die_in_shooting_at_china_vietnam_border
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/murder-05142014192309.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/05/15/asia-pacific/three-han-chinese-officials-reportedly-slain-
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ن الشرطة الصينية تطارد عشرة أفراد من عائلة االنتحاري المزعوم للوقوف على مزيد إولم يتم التعرف على الشخص اآلخر. ويُقال  

 من المعلومات.
وقد وقع الهجوم بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني للمنطقة مما يوحي أن الهجوم كان رسالة موجهة للزعيم الصيني. ونقلت 

وهو التصريح المعتاد من جانب  (29)أن الرئيس وعد باتخاذ إجراء حاسم ضد اإلرهابيين المتورطين في هذا الهجوم وكالة رويترز 

الميليشيات اإلسالمية ب" مايسمى أما الحكومة فتوجه أصابع االتهام إلى ،المسؤولين الصينيين في أعقاب مثل هذه الحوادث

 قلة.يحاولون إقامة دولة مست الذين "فصاليينواالن
ويُخشى أن يؤدي هذا الهجوم إلى مزيد من اإلجراءات القمعية من جانب الدولة خاصة بعد أن صّرح شي جين بينغ بأن "المعركة  

. وعلى الرغم (30)ضد العنف واإلرهاب لن تهدأ لحظة واحدة وأنه ال بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لقمع النشاط اإلرهابي المستفحل" 

هاب" بات األولوية القصوى لدى القيادة السياسية في هذه المنطقة إال أن الرئيس شي يصر على ضرورة تعطيل من أن اجتثاث "اإلر

 سيادة القانون نظراً للظروف التي تمر بها البالد.
لهذا ادث أشد االنزعاج من هذا الحوكان لهذا الحادث مقتضيات أمنية كشفت عنها صحيفة الجارديان "فإن السلطات العليا قد انزعجت 

القانون إلى وضع  هدفدوره بنهاية هذا العام. وسوف يوالذي من المحتمل ص (31)اإلرهاب" "لسرعة إقرار قانون مكافحة  تسعى

 لما يدخل في نطاق الفعل اإلرهابي وتحديد أدوار مجموعات تنفيذ القانون المختلفة في حملة مكافحة اإلرهاب. تصور واضح
 مايو 18

وتان، خألويغور بالرصاص وألقي القبض على آخر بعد اتهامهم بالهجوم على مركز شرطة في جوما، بمنطقة من ا انقُتل شخص  

ق الشرطة النار عليهم. في وقت متأخر من الليلة السابقة. وتم محاصرة المشتبه بهم في قرية سانجو في منطقة موجي قبل أن تطل

منطقة موجي. وشارك المزارعون األويغور على استحياء في عملية  شرطة خالل الهجوم األولى فيال اثنان من رجالوأصيب 

 .اتهامهم بالتعاطف مع اإلرهابيين الشرطة خشية أن يتم

 مايو 20

فتحت الشرطة الصينية النار على مظاهرة شارك فيها المئات من األويغور في أعقاب اعتقال عدد من النساء وفتيات المدارس   

سو. وأسفر ذلك عن مقتل نحو أربعة أشخاص وإصابة الكثيرين آقمقاطعة كوتشا بمنطقة  ياء الرأس فوسطة بسبب ارتدائهن غطالمت

 . وتم قطع التيار الكهربائي وانتشرت قوات األمن في الشوارع.(33)واعتقال العشرات 
 

اب كالحجاب للمرأة أو إطالق ونتيجة القيود الصارمة المفروضة على الممارسات اإلسالمية بما في ذلك ارتداء نوع معين من الثي

بعض هذه اللحى للرجال، انطلقت شرارة االحتجاج بين الجموع الغاضبة من التمييز الحادث ضدهم. ويصر األويغور على أن 

 ألويغور ال إعالنا للهوية اإلسالمية.قومية اسمة مميزة ل ما هي إالالممارسات والرموز 
 مايو 22

ً مصرعهم  الحادث في هجوم بسيارتين مفخختين على سوق مزدحم في مدينة  ومن بينهم مرتكب لقي ثالثة وأربعون شخصا

 . أورومتشي
 

 
￼9 http://www.reuters.com/article/2014/04/30/us-china-East￼urkestan-blast-idUSBREA3T0HX20140430 
30http://www.theguardian.com/world/2014/may/01/chinese-leader-terrorism-railway-attack 
31 http://www.theguardian.com/world/2014/may/04/chinese-police-relatives-sedirdin-sawut-East￼urkestan- 
urumqi-station-bomber 
32http://www.rfa.org/english/news/uyghur/attack-05172014153700.html 
33http://www.rfa.org/english/news/uyghur/dress-05202014202002.html 

http://www.reuters.com/article/2014/04/30/us-china-East
http://www.theguardian.com/world/2014/may/01/chinese-leader-terrorism-railway-attack
http://www.theguardian.com/world/2014/may/04/chinese-police-relatives-sedirdin-sawut-East
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/attack-05172014153700.html
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/dress-05202014202002.html
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أكثر من تسعين ووصلت اإلصابات إلى  الموجودين في المنطقة المتسوقين نوافذ السيارتين وإصابةتحطم عن أسفر االنفجار 

 ً  ت الهجوم في وقت متأخر من نفس اليوم.. وألقت الشرطة القبض على الشخص الخامس من المجموعة التي نفذ(34)شخصا

وزعمت وسائل اإلعالم الصينية أن هؤالء األشخاص تأثروا بالجهاديين في الخارج وأنهم شاركوا في أنشطة دينية غير قانونية   

ي . ودعت إيست تركستان دايلي إلى الوحدة ف(35)واستمعوا إلى محاضرات صوتية ومقاطع فيديو تحض على العنف واإلرهاب 

اطع فيديو . وأمرت قوات الشرطة واألمن على الفور بإزالة أي صور أو مق(36)المنطقة والحفاظ على االستقرار االجتماعي والتناغم 

 وهو أشهر موقع للتدوين اإللكتروني في الصين. Weiboن إلى حذف هذه المواد من على موقع والحكومي ونللحادث وأسرع المراقب

من جانب قوات األمن الصينية استمر لعدة أيام. وانتشرت المركبات العسكرية والقوات في الشوارع طوال  وتال ذلك استعراض للقوة

 اليوم الذي أعقب الهجوم، وتم تشديد األمن.
وكان هذا الهجوم حلقة جديدة في مسلسل تصاعد أعمال العنف في المنطقة وإن كان األكثر وحشية ودموية في تركستان الشرقية حتى 

ا الحالي. وجاء رد فعل النظام الحاكم على هذا الهجوم كالمعتاد يدعو إلى حملة أمنية مكثفة تشارك فيها القوى السياسية والقضائية وقتن

داية عمليات اعتقال وحجز بالمئات خالل األشهر القادمة ب. وتمثل هذه الحملة  (37)والجيش والقوات المسلحة في تركستان الشرقية 

 .2015والتي قيل أنها سوف تستمر حتى يونيو ة طوال فترة الحمل

 مايو 28

تم إطالق النيران على صبيين من األويغور فلقيا حتفهما في أعقاب هجوم مزعوم بالسكين أسفر عن جرح شخصين في مدينة   

ً لما نقلته إذاعة آسيا الحرة فإن الشرطة عثرت على المشتبه بهم بعد ورود شكاوى  سكين وطعن شخصين  بحيازتهمكاشغر. ووفقا

 . وتم إطالق النار على المشتبه بهما وقتلهما من جانب الشرطة تنفيذاً ألوامر الحكومة بإطالق النار على نحو قاتل.(38)صينيين

 مايو 29

سو في حوادث متفرقة. وقُتل آقسو، بمنطقة قلقي أربعة أشخاص مصرعهم من بينهم شرطي وأصيب آخرون في مقاطعة تو  

اراتاغ. وصرح المسؤولون األمنيون قألويغور وضابط شرطة خالل هجوم على مخبأ محتمل لالنفصاليين قرب قرية شخصان من ا

وأن مجموعة من ثمانية أشخاص هاجمت البيت بحثاً عن اثنين من المشتبه بهم.  وأسفر  هم طعن ضابط شرطة حتى لفظ أنفاسأنه قد ت

ن تومور ال وإصابة صديقهما ياسين عثمان. واعترف رئيس الفريق األمني أن رحمذلك عن مقتل أمين تومور وأخيه رحمان في الحا

 ال عالقه له بقضية صناعة المتفجرات لكنه قُتل على أية حال لالشتباه في كونه شريكاً للمشتبه به الرئيسي.
نطقة ميشا، بمدينة كاشغر. وفي حادث منفصل، قُتل شرطي حين اقتحم أربعة أشخاص من األويغور الموقع بدراجة بخارية في م

في خزان قريب في  طعنة نافذة أردته قتيالً وطرحوا جثمانه 40واستدرج الرجال الشرطي لي هونج جيانج خارج سيارته ووجهوا له 

. وكان هذا الشرطي قد تولى مؤخرا رئاسة حملة أمنية لمدة عام في منطقة ميشا، مما يدل على أن عملية (39)فيض آبادمقاطعة 

 غتيال لها دوافع سياسية.اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34http://www.nytimes.com/2014/05/25/world/asia/suspects-in-china-market-attack-identified.html 
35http://english.cntv.cn/2014/05/24/ARTI1400887602983289.shtml 
36http://xjrb.xjdaily.com/jryw/1068625.shtml 
37http://english.cri.cn/6909/2014/05/23/2702s828101.htm 
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 يوليو واعترفوا بارتكاب الجريمة. 1وفي أعقاب ذلك تم القبض على أربعة أشخاص مشتبه بتورطهم في حادث الطعن يوم 

ر إثر مشاجرة نشبت بينه وبين مسؤولي إنفاذ القانون حين أجبر رجال وفي حادث آخر أطُلق الرصاص على شخص من األويغو

 . وأصيب آخران في الحادث أثناء قيام قوات األمن بتفتيش المنازل.(40)األمن امرأة على خلع حجابها 

 يونيو 5

سرة من األويغور راح أل، في منطقة هوتان، وقعت حادثة ( بمقاطعة جوماYengiawetخالل تفتيش المنازل في قرية ينجياويت ) 

 باإلضافة إلى ضحية أخرى لم يتم التعرف على هويته. د. ومن بين القتلى عبد الرحمن عبد الولي وقوهار حمي(41)ضحيتها ثالثة قتلى 

 يونيو 14

 14في  قُتل أربعة من األويغور في مداهمة لمنزل قيصر قربان في منطقة قومقوصار بمدينة كاشغر. وأُلقي القبض على قوربان  

مجموعة تخطط لتنفيذ هجمات على مركز شرطة، وتم اقتياده في نفس اليوم إلى منزله بصحبة ثمانية  قيادةوجهت إليه تهمة ، يونيو

. وعند وصولهم إلى المنزل فّك (42)المجموعة الستخدامها في الهجمات من رجال الشرطة لضبط ما زعموا أنها مواد وأسلحة تخطط

قيود المشتبه به وسمحوا له بالدخول لمنزله إلحضار األسلحة التي بحوزته وظل باقي أفراد الشرطة في  مسؤوالن من األويغور

الخارج. فهاجم قربان أحد أفراد الشرطة بسكين وجدها على منضدة قريبة وحاول الشرطي اآلخر الفرار من المنزل. فقُتل برصاص 

 دته قتيالً.الشرطة التي أطلقت النار على المتهم من الخارج وأر
هجوم قادم على مركز ونقلت إذاعة آسيا الحرة أنه ال يمكن التبثت من أن األشياء التي أخذوها من المنزل كانت معدة لالستخدام في 

أنها مجرد أدوات تستخدمها األسرة في الزراعة. وقال بعض السكان أن أفراد الشرطة قصدوا تعريض الشرطيين  مشرطة محلية أ

 ى حين آثروا البقاء في الخارج أثناء الحادث.األويغور لآلذ
وتم إطالق النار على شخصين آخرين مشتبه بهما وقتلوا على يد الشرطة في أعقاب المداهمة، أحدهما بعد الحادث بأربعة أيام واآلخر 

خامس. وكما هو الحال في  يوليو، ولم تتوافر أي معلومات حول هذه الحوادث. ونقلت التقارير أن الشرطة تبحث عن مشتبه به 1يوم 

 العديد من الحوادث األخرى، ال توجد معلومات تفصيلية تعزز من مصداقية القصة.

 يونيو 20

وتان إثر هجوم مجموعة من األويغور على أفراد الشرطة، فتصدت لهم قوات خاراقاش في قوقع حادث في قرية مانجالي، بمقاطعة  

. ومرة أخرى لم تكن هناك معلومات كافية في أعقاب الحادث ولم تجِر أي (43)يغورفر ذلك عن مقتل خمسة من األوالشرطة وأس

 تحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40http://www.rfa.org/english/news/uyghur/violence-06052014203415.html 
41http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-qarshiliq-12122014222554.html 
42http://www.rfa.org/english/news/uyghur/raid-07072014171755.html 

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-qarshiliq-12122014222554.html
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 يونيو 21

في مقاطعة كارجيليك أطلقت الشرطة الرصاص على ثالثة عشر شخصاً أثناء محاولتهم تفجير سيارة مفخخة في بناية تابعة للشرطة  

. ولم تدِل أجهزة الدولة بمعلومات كافية ولم تتناول وسائل (45)رطة في هذا الحادثة من أفراد الش. وأصيب ثالث(44)بمدينة كاشغر

 اإلعالم الحادثة.
 
 

ً إلى مركز الشرطة في قرية نقلت ،ويكين في إليشكو بمدينة كاشغر وتم استدعاء أحد األويغور البالغ من العمر اثنين وعشرين عاما

د الشرطة عقب وصوله وقتل أحدهم )تاو يوينجينج( وأصاب آخر إصابة خطيرة )دينج فهاجم أفرا ،التقارير إمكانية تعرضه للتعذيب

 .(46)فينج( 

 يونيو 22

تم طعن خمسة أفراد من الشرطة ولقوا مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة قاراقاش بمدينة هوتان. وقُتل اثنان   

. ولم تذكر التقارير (47)طلق المسلحون النار على الغرفة التي كانوا ينامون بها منهم أثناء حراسة المبنى ومات ثالثة آخرون حين أ

 الصحفية أنه قد تم إلقاء القبض على منفذي الهجوم.
وجاءت هذه الهجمات رداً على التحرش بنساء األويغور المرتديات للحجاب وبالرجال الملتحين. فقد شهدت األيام التي سبقت وقوع 

 من الرجال والنساء واستجوابهم من قِبل الشرطة. الحادث توقيف عدد

 يوليو 9

أطلقت الشرطة الرصاص على أحد األويغور فلقي مصرعه واعتقلت خمسة آخرين في أعقاب حادث أسفر عن مقتل خمسة  

بخارية بين سو. وقال السكان أن منفذي الهجوم اقتحوا المكان على دراجات آقمزارعين. ووقع الحادث في مقاطعة أوشتوربان، ب

. واستطاع كبير القرية (48)الثالثة والرابعة صباح يوم التاسع من يوليو ثم الذوا بالفرار في شاحنة يُعتقد أنهم سرقوها من الضحايا 

 .عبدالحكيم عبدالحميدردان تورسون ولمشتبه بهم بشكل غير رسمي وهما مالمجاورة التعرف على اثنين من ا
 يوليو 18

للمنازل في قرية بيشكنت بمقاطعة ياركاند في مدينة كاشغر، أجبر شرطي إحدى السيدات على خلع الحجاب بعد خالل حملة تفتيش  

أن اقتحم عليهم المنزل. فنشب الصراع إثر رفض المرأة خلع الحجاب مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد العائلة من بينهم عجوز 

ى أحد أفراد الشرطة. ومرة أخرى لم تكن هناك معلومات كافية في أعقاب الحادث سنة وطفل في السابعة عالوة عل 71يبلغ من العمر 

 ولم تجِر أي تحقيقات نزيهة.
 يوليو 25

خالل حملة تفتيش للمنازل أجرتها قوات الشرطة في نهاية رمضان لقي أحد عشر شخصاً على األقل مصرعهم في حادث قرب قرية  

 . (50)سو آقطاشريق بمقاطعة توقسو في 
 

 
44http://www.reuters.com/article/2014/06/21/us-china-security-idUSKBN0EW07D20140621 
45http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27953164 
46http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-qarshiliq-12122014222554.html 
47http://www.rfa.org/english/news/uyghur/violence-06222014163028.html 
48http://www.rfa.org/english/news/uyghur/protection-07172014165816.html 
49http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/uyghur-qarshiliq-12122014222554.html 
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ً في اندالع احتجاجات عارمة في مقاطعة ياركاند أسفرت عن مقتل نحو  ان حادث مقتل أفراد هذه العائلةوك ً أساسيا آالف  3سببا

 شخص واعتقال المئات.
 يوليو 28

 شخص من األويغور. 3000*تم إضافة جزء خاص باألحداث التي وقعت في مقاطعة ياركاند بمدينة كاشغر والتي راح ضحيتها 

 ويولي 30

يني، وقد لقي حتفه خارج مسجد في مدينة كاشغر على يد ونائب في مجلس الشعب الصعيدكاه ام مسجد طاهر، وهو إم جمعةقُتل 

ثالثة من األويغور، قُتل اثنان منهم في وقت الحق وألقي القبض على الثالث. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه تم إعالن األحكام 

، وانتشرت الحواجز األمنية وتم تعطيل شبكة اإلنترنت وخدمات الرسائل النصية في محاولة لمنع خبر العرفية في أعقاب الحادث

 .(51)انتشار مقتل اإلمام 

ومن المحتمل أن يكون مقتله رداً على تعاونه المستمر مع الحكومة إذ كان من أشد المؤيدين للحزب الشيوعي في أعقاب التعامل 

. ونُقل عن مايكل كالرك في صحيفة يابان تايمز 2009في عام  أورومتشياالضطرابات التي شهدتها الوحشي من جانب الدولة مع 

 .(52)قوله "أن هذا األمر إشارة إلى اتساع نطاق الصراع ليشمل المجتمع كله. وأن على المرء أن يختار الجانب الذي يقف بجواره" 

منذ أمد طويل فيما يخص السيطرة التامة التي تفرضها الحكومة المركزية على وتأتي هذه الحادثة لتلقي الضوء على القضايا العالقة 

رجال الدين في تركستان الشرقية. فهناك إجراءات تنظيمية صارمة تمارس ضد الدين لعقود مع فرض الرقابة الصارمة على 

مة الذين خضعوا للحزب الشيوعي على األشخاص الذين يعلمون الناس أمور دينهم. وقد عم السخط بين األويغور على هؤالء األئ

 مدار عقود، وهذا الهجوم خير دليل على هذا السخط الشعبي.
 أغسطس 1

. وهو أسلوب جديد (53)كشفت تقارير متفرقة مقتل تسعة من اإلرهابيين المشتبه بهم واعتقال آخر بمساعدة متطوعين من األويغور  

 عمليات التي تشنها القوات الصينية لإليقاع بالمجرمين المطلوبين.لجأت إليه السلطات تستعين فيه باألويغور في ال
 أغسطس 4

روك بمنطقة أمصرعه على يد شخصين من األويغور في قرية أوشتوربان في ناحية يار حميديُدعى تورسن  أويغوريلقي مزارع  

به بهما متورطان في قتل عشرات اآلشخاص من سو حين طلب التحقق من هوية الرجلين. ووفق ما نقلته إذاعة آسيا الحرة فإن المشتآق

 .(54)بينهم أحد عشر صينياً 

ام لحملة مكافحة اإلرهاب التي أطلقتها الحكومة المركزية لمدة عام بداية من مايو وكانت مهمته معلى االنض حميدجبر تورسن وقد أُ 

بهم متورطين في عمليات قتل سابقة. وكان تورسن قيادة فريق عمل مكون من مزارعين من األويغور للبحث عن اثنين من المشتبه 

 يرتدي الزي الرسمي للحرس الحكومي على خالف فريقه، مما يبين أن منفذي الهجوم استهدفوه ظناً منهم أنه مسؤول حكومي.
 

 
 
 

51http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-imam-killed-20140730-story.html 
52http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/03/asia-pacific/crime-legal-asia-pacific/imams-killing-in-china- 
may-be-aimed-at-making-muslim-uighurs-choose-sides/#.VBBpXvmSyQw.html 
53http://www.rfa.org/english/news/uyghur/murder-08112014195601.html 
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محتمل  "إجرامي"وتُمارس الضغوط على السكان األويغور لالنضمام إلى السلطات المحلية في شن مداهمات الستئصال أي نشاط 

 األخيرة لمكافحة اإلرهاب. الحملةضمن 
 أغسطس 23

سو لمقاومتهم السلطات أثناء محاولة القبض عليهم آقبمنطقة يكول آلقي ثالثة من األويغور مصرعهم بعد تعرضهم إلطالق النار في  

بتهمة ارتكاب أعمال تحرض على االنفصال. ونقلت إذاعة آسيا الحرة أنه تم اعتقال ثالثة أشخاص لحيازتهم سكاكين وفؤوس رغم 

، عابدعاماً، وياسين  21، عبدهللار عاماً، وعم 26. وفي ثالث حوادث منفصلة قُتل تونياز قربان، (55)عدم اقترافهم أي جرائم مادية 

 عاماً في مدة ال تتجاوز عشرة أيام بنفس الطريقة تقريباً. 25

وقال بعض المزارعين الذين شاهدوا واحدة من هذه الحوادث أن قوات األمن بدأت في إطالق الرصاص بعد دقائق من نزولهم من 

انب الضحايا. والتصعيد في األسلوب العدواني الذي تنتهجه الشرطة في لم تكن هناك أي فرصة للمقاومة من ج وعليه،(56)السيارات 

 المنطقة يسير على نمط واحد ال تحظى فيه الضحية بفرصة لتوضيح األمر، ناهيك عن أن تحظى بإجراءات قانونية عادلة.
ً آخرين في ظروف مماثلة بتهم تتضمن حيازة كتب دينية وسكاكين وفؤ وس ومالبس رياضية مثل وتم اعتقال ثالثة عشر شخصا

ن بشأن ون الحكوميوالبيانات التي أدلى بها المسؤول قفازات المصارعة والحقائب. ولم تتوافر أية تفاصيل للتثبت من مدى صحة

 الحادثة.
 سبتمبر 21

ً مصرعهم وأصيب آخرون في سلسلة من االنفجارات التي وقعت جنوب غربي    في مقاطعة  أورومتشيلقي خمسون شخصا

. وذكرت التقارير األولية أن عدد القتلى شخصان فقط وذلك في اليوم التالي للحادث، لكن ارتفع الرقم بشكل كبير بعد أربعة (57)تايلون

 . وتم تفجير قنبلتين في مركزي شرطة وسوق زراعي وعند مدخل أحد المحال التجارية.(58)أيام 

شرطة قد من مثيري الشغب وستة من المدنيين وأربعة من رجال ال 40المية أن وبعد أربعة أيام من وقوع الحادث، نقلت التقارير اإلع

ً كان من بينهم اثنان وثالثون من  50ليصل عدد القتلى إلى  (59)لقوا حتفهم في التفجيرات شخصاً. وأصيب أربعة وخمسون مدنيا

وخرجت التقارير الحكومية تتهمه بالتطرف  األويغور. ولقي المشتبه به الرئيسي، ويُدعى مامات تورسون، مصرعه خالل الحادث

. وتم إلقاء القبض على عدد من األشخاص في أعقاب الحادث. ووصفت السلطات الصينية 2003والضلوع في أعمال إجرامية منذ 

 الحادث بأنه هجوم إرهابي مدّبر وخطير.
. وذكرت إذاعة آسيا الحرة أن روزي عثمان البالغ وكشفت التقارير بعد ذلك عن مقتل أحد األبرياء من األويغور خالل هذا الحادث

ور. وقال شقيق عثمان األصغر إلذاعة كعاماً هو المدني الوحيد الذي قُتل في الهجوم على مركز للشرطة في مقاطعة بو 49من العمر 

 .(60)آسيا الحرة أنه عثر على أخيه مقتوالً خارج المطعم الذي يعمل فيه برصاصة اخترقت صدره 

 تمبرسب 23

سنوات في السجن إلدانته بارتكاب أنشطة دينية غير مصرح بها وسط شكوك حول  10توفي أحد األويغور أثناء قضاء عقوبة   

 2014مايو  28. وكان يعقوب إدريس بصحة جيدة حين تم الحكم عليه في (61)للتعذيب  تعرضه
 

 
 

55http://www.rfa.org/english/news/uyghur/shootings-08222014182027.html 
  المرجع السابق.56
57http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29373158 
58http://www.nytimes.com/2014/09/23/world/asia/explosions-kill-at-least-2-in-restive-region-of-china.html 
59http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-09/25/c_127035563.htm 
60http://www.rfa.org/english/news/uyghur/civilian-10032014170450.html 
61http://www.rfa.org/english/news/uyghur/yakob-idris-11052014183226.html 
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ً آخرين. وتم نقله إلى عدد من السجون في تركستان الشرقية دون توافر أي ت 54مع  فاصيل حول حالته. وقالت السلطات شخصا

 الصينية أنه كان يعاني من عدد من األمراض خالل فترة السجن، رغم أن السبب األساسي للوفاة غير معروف.
 أكتوبر 10

ش، طعنت حتى الموت وكانت حامالً، طعنها اثنان من الذكور في منطقة ه كور فريدةذكرت رويترز أن شرطية من األويغور تُدعى  

عاماً وأبليكيم عبد  25مصرعه على يد شخصين هما عبد الرحيم تونياز البالغ من العمر  دوقص.ولقي ضابط الشرطة أبلكيم موتانخ

ولم تتوافر معلومات  قوماوقد وقعت هذه االعتداءات قرب سوق في مقاطعة .(62)عاماً وفق ما نقلته إذاعة آسيا الحرة  26الرحيم البالغ 

 .(63)كافية حول الحادث 

وسافر الرجالن إلى منطقة كوكتيريك المجاورة حيث قتال شرطياً آخر واثنين من المسؤولين الحكوميين. وذكرت إذاعة آسيا الحرة أن 

وما طوقتهما قالشرطة. وأثناء عودة الرجلين إلى منزلهما في  محجوزا لدىهذه الهجمات قد تكون ذات صلة بمقتل شقيق لهما كان 

 أمنية وأطلقت الرصاص فلقيا حتفهما. الشرطة عند نقطة تفتيش
وفيما يتعلق بمقتل الشرطية األويغورية، فقد وقع في أعقاب هجمات مماثلة استهدفت األويغور الذين انضموا إلى قوات الشرطة 

جهاز واألمن في المنطقة. ويرى البعض أن مرتكبي هذه االعتداءات ينتقمون بها ممن يشغلون مناصب في الخدمة العامة أو في 

 األمن والشرطة أو من يعملون لصالح الحزب الشيوعي الصيني.
 أكتوبر 12

لقي اثنان وعشرون شخصاً مصرعهم في هجوم على سوق للمزارعين في مقاطعة باتشو بتركستان الشرقية في منطقة كاشغر مما  

على المدنيين وأفراد الشرطة قبل أن تتمكن  أشخاص السوق وألقوا العبوات الناسفة واعتدوا 4أسفر عن إصابة العشرات. وقد اقتحم 

 . وكان من بين القتلى المسلحون األربعة واثنان من أفراد الشرطة.(64)منهم رصاصات قوات األمن 

. وكما هو المعتاد في كثير من (65)وتأخرت وسائل اإلعالم الصينية في تغطية هذا الحادث كما هو المعتاد في مثل هذه الحاالت 

 ف، تبقى التغطية الصحفية في أقل حدودها وال تتوافر معلومات كافية حول الحادث.حوادث العن
 نوفمبر 28

قُتل خمسون شخصاً وأصيب أربعة عشر آخرون في مقاطعة شياجي غربي كاشغر حين فّجر منفذو الهجوم عبوات ناسفة قبل طعن  

شخصا من منفذي الهجوم وتفاوتت التقارير الصحفية في تقدير . وكان من بين القتلى أحد عشر (66)المدنيين الموجودين في الشارع 

 .(67)عدد القتلى كما هو المعتاد. ورفضت الشرطة اإلدالء بأي معلومات حول الحادث 
 
 
 
 
 

62http://www.rfa.org/english/news/uyghur/violence-10132014172244.html 
63http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN0I204020141013 
64http://www.rfa.org/english/news/uyghur/attack-10182014194433.html 
65http://www.nytimes.com/2014/10/20/world/asia/at-least-22-reportedly-killed-in-attack-in-western- 
china.html? 
66http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30258011 

67 http://www.nydailynews.com/news/world/15-dead-attack-west-china-East Turkestan-region-article- 

1.2027475 
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 ندمذبحة يوليو في يارك-4
 

يوليو  28، إال أن ما وقع في 2014على الرغم من تعرض األويغور للقتل بشكل مستمر في عدد ال يُحصى من الحوادث خالل عام   

ل هذا اليوم غامضة. وكما هو ، وما تزال تفاصي2009وما تاله من أيام يبقى أكثر المشاهد دموية منذ احتجاجات يوليو عام 2014

 المعتاد تم تعليق جميع االتصاالت في المنطقة وعطلت السلطات الصينية اإلنترنت واالتصاالت الهاتفية لشهور.

ً على األقل إثر  (68) ومن بين األسباب التي أدت إلى اندالع االحتجاجات األولى، وفق مصادر من األويغور مقتل أحد عشر شخصا

إجبار إحدى السيدات على خلع حجابها خالل حملة أمنية لتفتيش المنازل. ووقع الحادث قرب قرية طاشريق، نزاع نشب عقب 

 . وأدى مقتل أفراد هذه العائلة إلى اندالع احتجاجات عارمة.(69)سو آقبمقاطعة توقسو في مدينة 

ت قوات الشرطة واألمن للمتظاهرين في وفق مصادر إعالمية صينية لقي ستة وتسعون مدنيا حتفهم وأصيب المئات حين تصد 

مقاطعة ياركند في كاشغر، وكان من بين القتلى تسعة وخمسون من األويغور عالوة على سبعة وثالثين من المدنيين. وذكرت التقارير 

ارير بعد ذلك األولية الصادرة عن وسائل اإلعالم الحكومية أن عشرات المدنيين فقط قد لقوا حتفهم في الصدامات، ثم خرجت التق

يوليو إال أن اإلعالم  28شخصاً. ورغم وقوع الحادث المؤسف يوم االثنين  215بأرقام أخرى تؤكد مقتل ستة وتسعين واعتقال 

 ليخرج بعدها بالتقارير الرسمية حول الحادث. أيام الحكومي التزم الصمت على مدار 
مجموعة من المدنيين األويغور المسلحين بالسكاكين والفؤوس قد  واختلفت الروايات حول الحادث وذكرت التقارير الحكومية أن

اعتدوا على المباني الحكومية ومركز للشرطة وعلى بعض المدنيين. ونقلت وكالة األنباء الصينية )شينخوا( أن منفذي الهجوم قد 

. بينما ذكرت مجموعات من (70)هجوم أقاموا المتاريس والحواجز واعتدوا على المسافرين وأجبروا اآلخرين على المشاركة في ال

األويغور أن الحادث استهدف السكان المحتجين على الحمالت األمنية المكثفة التي تشنها قوات األمن الصينية في شهر رمضان وعلى 

 .(71)األحكام القضائية الصارمة في األسابيع األخيرة 

اً من األويغور قتلوا في هذه االحتجاجات وبعدها تم اعتقال اآلالف شخص 3000وقالت مصادر من األويغور في هذه المنطقة أن نحو 

واختفى عدد من الناس لم يُعرف مصيرهم. وقيل أن جميع من شاركوا في هذه االحتجاجات تقريباً قد قتلوا برصاص الشرطة وقوات 

إلى أنه بخالف ضحايا اليوم األول، لقي نحو . وذهبت التقارير (72)األمن، وقُتل آخرون أثناء حمالت تفتيش المنازل التي تلت ذلك 

من األويغور مصرعهم وأن المئات وربما اآلالف قد قتلوا بشكل ممنهج على يد قوات الشرطة في األسبوع التالي.  وظل  100

قوات  الغموض يكتنف هذه الحوادث ولم تتوافر أي معلومات حولها رغم وجود أدلة قوية على التعامل الوحشي الدموي من جانب

 الشرطة الصينية دون رادع.
ند خطاباً إلى مصادر األويغور خارج الصين يوضح بالتفصيل التصعيد المستمر في ألويغور المقيمين في مقاطعة ياركوأرسل أحد ا

ال . وبيّن الخطاب الصدام مع قوات الشرطة حين تجمع عدد من النسوة لالحتف(73)عمليات القتل بدون أحكام قضائية ومحاكمات 

 بانتهاء شهر رمضان وقدوم العيد. فقُتل عدد من هؤالء النسوة في الوقت الذي كان الرجال يؤدون فيه صالة الجماعة.
 
 

68http://www.rfa.org/english/news/uyghur/yarkand-08052014150547.html 
 المرجع السابق. 69

70 http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/3/china-96-dead-inEast Turkestanattackslastweek.html 
71http://uyghuramerican.org/article/uaa-condemns-state-violence-against-uyghur-civilians-elishku- 
township.html 
72http://www.rfa.org/english/news/uyghur/yarkand-08052014150547.html 
73http://www.uyghurcongress.org/en/?p=23088 
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وذكرت التقارير استخدام قوات األمن الصينية طائرات بدون طيار خالل االضطرابات التي وقعت بهدف مراقبة حركة األويغور في 

خرى استمرار السلطات الصينية في استخدام هذه الطائرات في محاولة منها لمكافحة العمليات اإلرهابية . وأكدت تقارير أ(74)المنطقة 

 ولم تتوافر معلومات موثوقة فيما يتعلق بنطاق هذه العمليات.
أنحاء  وخالل شهر يوليو فرضت الدولة قيوداً مشددة على الصيام في رمضان. وتم منع الطالب المسلمين في الجامعات في جميع

تركستان الشرقية من الصيام، واألمر ذاته تكرر مع الموظفين الحكوميين. ومن رفض االنصياع لألوامر يتلقى تحذيراً حكومياً بتوقيع 

ومنع استخدام المدارس والمكاتب الحكومية في  "الحفاظ على صحة الطالبالعقوبة عليه الحقاً. وزعموا أن هذا الحظر الهدف منه 

 .(75)ن" الترويج للدي

شهر يوليو وما تالها ينبغي أن توضع في سياق الضغوط المستمرة التي يعاني منها األويغور. فإن األحداث التي وقعت في نهاية إن 

غاضبين الحظر والقيود المفروضة على الممارسات الدينية والثقافية قد ازدادت منذ العام الماضي بشكل أدى إلى تجمع البعض 

هؤالء  من الطبيعي أن يتعرضر التظاهرات السلمية المشروعة فياسة التي تنتهجها الدولة معهم. وفي ظل حظحتجاج على السلال

 الذين اختاروا مجابهة السلطات لالعتقال أو اإلصابة بل القتل.

 أحكام اإلعدام-5
 

ض على االنفصال يتهم تتراوح بين التحرب 2014فيما يلي قائمة بأحكام اإلعدام المعروفة التي أصدرتها السلطات الصينية خالل عام 

 من معدالت اإلدانة لمن يواجهون عقوبة الموت. % 100واإلرهاب. وقد ازدادت أحكام اإلعدام في الصين بنسبة قاربت 
 مايو 29

. (76)خستان وقرب الحدود الصينية مع كازا أورومتشيغربي  غتم الحكم على أحد األويغور باإلعدام في استاد رياضي في مدينة ينين 

شخص، في مشهد  7000وجاء الحكم وسط مجموعة من األحكام على أربعة وخمسين شخصاً آخرين يحاكمون في حضور أكثر من 

. ولم تتضح طبيعة الجريمة التي وجهت لهذا الرجل (77)الثقافيةيعيد إلى األذهان األحكام الجماعية التي شهدتها الصين خالل الثورة 

 المية أن المحكوم عليهم أدينوا بتهمة اإلرهاب والتحريض على االنفصال وارتكاب جرائم قتل.لكن ذكرت تقارير إع
التي أطلقتها السلطات الصينية لمدة عام وتستهدف المجموعات  "مكافحة اإلرهاب"وكان هذا أول حكم باإلعدام بعد اإلعالن عن حملة 

نفصالية والتطرف الديني.  وفي هذا حملة تهدف لمكافحة اإلرهاب واالال. وتصر الدولة على أن هذه (78)اإلرهابية في المنطقة 

ً شعبية ضد اإلرهاب" في أعقاب الهجوم الذي وقع على سوق في  األسبوع أّكد رئيس الحزب الصيني أنهم "سيبدأون حربا

 .(79)أورومتشي
 

 
 
 
 

74http://qz.com/256104/china-is-now-using-drones-to-catch-terrorists-in-xinjiang/ 
75http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/07/china-bans-ramadan-fasting-muslim-province- 
20147371648541558.html 
76http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27600397 
77http://www.aljazeera.com/humanrights/2014/05/fifty-five-sentenced-china-mass-trial- 
201452814535938889.html 

78 http://www.bloomberg.com/news/2014-05-23/china-starts-anti-terror-campaign-after-East Turkestanblasts. 

html 
79 http://www.theguardian.com/world/2014/may/26/china-200-separatists-East Turkestan-anti-
terrorismcrackdown 
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 يونيو 5

صيني . وكانت التهم التي أعلنها اإلعالم الحكومي ال(80)ُحكم على تسعة أشخاص باإلعدام من بين واحد وثمانين بتهمة اإلرهاب  

تتعلق "بتنظيم وقيادة منظمة إرهابية والمشاركة فيها". ويأتي هذا في وسط مزاعم صينية بالقضاء على ثالثة وعشرين مجموعة 

 هذه المزاعم. ؤكدولم يتم تقديم أي أدلة ت (81)إرهابية من بينها خمس كانت تخطط لهجوم انتحاري 

عن ست محاكم مختلفة بعد االستماع إلى ثالثة وعشرين قضية منفصلة منها وكانت األحكام التي  بلغت واحداً وثمانين قد صدرت 

تسع حاالت إعدام وعدد من عقوبات بالسجن لسنوات طويلة. ويرى ديفيد تسفايج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هونج كونج للعلوم 

لعامة أنها قادرة على وقفها" على الرغم ل ثبتأن تجّراء هذه الهجمات وأرادت  والتكنولوجيا، أن "الحكومة الصينية شعرت بالتهديد

 من أن استخدام القوة في المنطقة من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من العداوة والشحناء وتصاعد التوتر بين السكان.

 يونيو 16

قتل خمسة أشخاص في ميدان تيانانمن التي أسفرت عن م 2013صدر الحكم باإلعدام على ثالثة رجال لعالقتهم بهجمات أكتوبر  
، يوسف عمر نياز ويوسف أحمد وقد وجهت لهم تهمة "تنظيم وقيادة عاشورجان  . والرجال الثالثة المحكوم عليهم هم حسن(82)

مجموعة إرهابية وتهديد األمن العام". وكان الهجوم بسيارة مفخخة اقتحمت مكاناً مزدحماً بالناس فأسفرت عن مقتل اثنين من السياح 

منفذي الهجوم الثالثة، وإصابة ثمانية وثالثين شخصاً. وعلى الرغم من عدم تورط الرجال الثالثة في الحادث بشكل  عالوة على

 مباشر إال أن السلطات الصينية زعمت أنهم أدوا دوراً فاعالً في تنفيذ هذا الهجوم والتخطيط له.
. (83)وجرائم عنف وفق ما نقلته وكالة األنباء الصينية شينخوا  يونيو لعالقتهم بهجمات إرهابية 16وتم إعدام ثالثة عشر شخصاً في 

 وليس من الواضح كون األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام قبل أسبوع ونصف من ضمن الثالثة عشر شخصاً أم ال.
 سبتمبر 12

على محطة قطار مما أسفر عن  صدر الحكم باإلعدام على ثالثة أشخاص والسجن مدى الحياة على سيدة إلدانتهم بتنفيذ هجوم كبير  

ً وإصابة  نياز ي تخون توغ، وتورعبداألحد. وكان الحكم باإلعدام صادراً ضد إسكندر (84)آخرين  141مقتل واحد وأربعين شخصا

بعة وحسين محمد بتهمة "قيادة منظمة إرهابية وارتكاب القتل العمد" وفق ما قررته السلطات الصينية. وصدر الحكم على المتهمة الرا

 تي بالسجن مدى الحياة، ولم يُحكم عليها باإلعدام ألنها كانت حامالً وقت االعتقال.خباتيجول تو
ونفّذه خمسة.  وتسبب هذا الحادث في إعالن الحكومة عن انطالق حملتها  هجوماص تورطوا في التخطيط لهذا الن ثمانية أشخإوقيل 

 ت عن اعتقال المئات وفرض إجراءات أمنية صارمة.لمدة عام لمكافحة اإلرهاب، وهي الحملة التي أسفر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27714794 
81http://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/china-sentences-nine-death-terrorism-offences-East 
Turkestan 
82http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27864060 
83http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/16/c_133411927.htm 
84 http://www.reuters.com/article/2014/09/12/us-china-East Turkestan-idUSKBN0H70A220140912 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27714794
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/china-sentences-nine-death-terrorism-offences-East
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27864060
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/16/c_133411927.htm


  2014تقرير المؤتمر األويغوري العالمي لعام 

 

 
 

 أكتوبر 13

ستة وتسعين شخصاً وإصابة ُحكم على اثني عشر شخصاً باإلعدام لتورطهم في حادث وقع في أواخر شهر يوليو وأسفر عن مقتل  

. وُحكم على خمسة عشر آخرين باإلعدام مع إيقاف التنفيذ، والسجن مدى الحياة لتسعة، في حين ُحكم على عشرين (85)العشرات

. وأسفر الحادث عن مقتل تسعة وخمسين شخصاً من منفذي الهجوم وفق (86)راوح ما بين أربع إلى عشرين سنةتآخرين بالسجن لمدة ت

 ما تناقلته الصحافة الصينية، ولم يتسن التثبت بشكل مستقل من صحة الرقم أو ضلوع هؤالء األشخاص في الهجوم.
شخاص بتهمة "التخطيط لجرائم إرهابية أو تزعمها أو المشاركة فيها، وذكرت التقارير اإلعالمية الصينية أنه قد ثبتت إدانة هؤالء األ

 والقتل العمد، وحيازة مفرقعات وتصنيعها بشكل غير قانوني، وإحراق الممتلكات عمدا، واالختطاف، وتكدير السلم العام"
 ديسمبر 8

خمسة آخرين باإلعدام مع وقف التنفيذ ويُتوقع تم الحكم على ثمانية من األويغور باإلعدام لتورطهم في حادثي عنف، وُحكم على   

 تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة.
ُحكم وقد مصابا، ولقي منفذا الهجوم مصرعهما. ولم تتضح صلة المدعى عليه بالجريمة.   79وقد أسفر حادث منهما عن قتيل ونحو 

على منفذي الهجوم األربعة  شخصاً عالوة 39قُتل ،منفصلعلى اثنين من األويغور باإلعدام لتورطهما في هذه القضية. وفي حادث 

. وصدر الحكم بإعدام ستة أورومتشيبجراح نتيجة وقوع تفجيرات واقتحام بعض السيارات لمكان مزدحم بالناس في  90 أصيبو

 .أشخاص
شكك الكثير من األكاديميين في ونقلت التقارير انتماء منفذي الهجوم إلى الحركة اإلسالمية في تركستان الشرقية على الرغم من ت

 .(90). وأدين المدعى عليهم بتهمة "المشاركة في منظمة إرهابية وحيازة متفجرات عالوة على تهم بالفساد" (89)وجود هذه المنظمة 

 والحجز التعسفي االعتقال-6
 

إقليم "انية عشرة لمجلس الشعب في وية الثمتفاخراً أمام الدورة السن "شينجيانغ"لعام للنيابة العامة الشعبية في وقف المدعي ا 
ً بأن  2013بأن حاالت االعتقاالت في تركستان الشرقية قد ازدادت بمقدار الضعف عما كانت عليه في عام  "شينجيانغ مصرحا

م اإلرهاب السلطات الصينية قد اختصرت المدة الزمنية بين الموافقة على االعتقال والمقاضاة في معظم الحاالت ذات الصلة بجرائ
ً للقانون   وصّرح أنه تم إلقاء القبض على.(91)حتى يتم اإلسراع في محاكمة المشتبه بهم لنوضح عزمنا على محاربة اإلرهاب طبقا

 ، دون إبداء معطيات أساسية حول طبيعة االعتقاالت.2014مشتبهاً به في اإلقليم عام  27164
ض على واألحكام التي أصدرتها السلطات الصينية في قضايا اإلرهاب والتحريوفيما يلي قائمة بمجموعة من االعتقاالت والحجز 

 نفصال والتطرف الديني. ورغم أنه من المستحيل إعداد قائمة شاملة لكل حاالت االعتقال التعسفي واألحكام الجائرة، اال
 
 

￼5 http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/10/china-sentences-12-death-East￼urkestan- 
20141013125835795435.html 
86http://www.bbc.com/news/world-asia-china-29592882 
87http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/12/eight-sentenced-death-china-attacks- 
20141288141774366.html 
88 http://uk.reuters.com/article/2014/12/08/uk-china-East￼urkestan-knife-attacks-idUKKBN0JM0T720141208 
89http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS006.pdf 
90http://www.bbc.com/news/world-asia-china-30374683 
91http://www.christiantimes.com/article/china.tightens.grip.on.muslim.region.as.number.of.arrests.goes.up.b 
y.95/50575.htm 
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د انتهاكات فإن الحاالت التالية تلخص لنا بوضوح المسلك الذي تنتهجه السلطات الصينية وتبرز مجموعة من القضايا المهمة التي تشه

 .95، 94، 93، 92باسم مكافحة اإلرهاب. ويمكن الرجوع إلى المصادر التي تُستقى منها المعلومات أدناه في الهوامش رقم 
 

  وتان عشرات من نساء خ، اعتقلت السلطات المحلية في قرية إيلتشي بمنطقة 2014في أواخر شهر يناير

 ً ً وغّرمت أسرهن خمسة آالف يوان ) األويغور يرتدين الزي اإلسالمي وأودعتهن قفصا دوالر  800حديديا

 أمريكي(.

  هان خالل عيد رأس السنةووتسعة آخرين في و أورومتشيتم اعتقال أحد عشر شخصاً من األويغور في 
 .2014الصينية لعام 

  أكثر ، أجبرت السلطات الصينية في شادان، بإقليم يونان 2014مارس  1في أعقاب حادث كونمينج الذي وقع في
 شينجيانغ(.ستان الشرقية )إقليم من األويغور على االنتقال إلى ترك 900من 

 
  شخصاً لحضور  70 سو أكثر منآقاعتقلت السلطات الصينية في مقاطعة كيلبين بمنطقة  2014أبريل  13في

ً  17مراسم جنازة أعقاب مقتل طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر  حين اجتاز على يد قوات األمن عاما
 أشهر وسبع سنوات. 6وتم الحكم على سبعة عشر شخصاً بالسجن لمدد تراوحت بين  -إشارة مرور حمراء 

 
  اغا بمقاطعة كوتشا عدداً من نساء األويغور ق اعتقلت قوات الشرطة الصينية في قرية أال 2014مايو  20في

وحين خرجت عائالتهن  م الشرطة المحلية.يرتدين الزي اإلسالمي في الشوارع وأودعتهن الحبس في أحد أقسا
من األويغور لقي  5في مظاهرات تندد بحبسهن فتحت قوات األمن الصينية النيران عليهم مما أسفر عن إصابة 

 اثنان منهم حتفهم.

 

  شخصاً من األويغور بعقوبات صارمة في محاكمة علنية أقامتها السلطات القضائية الصينية في  55تم الحكم على
 شخص. 7000( في حضور أكثر من Iliقة إيلي )منط

 

   من األويغور بتهمة  29عن اعتقال  أورومتشيأعلنت السلطات القضائية الصينية في  2014يونيو  4في
 التحريض على االنفصال والتمييز العرقي وممارسة التجارة غير المشروعة.

 

  وكاشغر، أورومتشيمن األويغور في شخصاً  81أصدرت ست محاكم صينية الحكم على  2014يونيو  5في ،
آخرين بالحبس لسنوات طويلة إلدانتهم بتهم تضمنت  68ُحكم على تسعة منهم باإلعدام و سو.آقوتان وخو

 االنضمام لمنظمات إرهابية وتداول أشرطة صوتية ومواد مرئية غير قانونية.

 

  الرتداء أورومتشيألويغور في شخصاً من ا 16ألقت السلطات الصينية القبض على  2014يونيو  20في 
 الزي اإلسالمي والمشاركة في األنشطة الدينية.

 
  أحكاماً بالسجن في محاكمة علنية لمدد  2014يونيو  25أصدرت السلطة القضائية في مقاطعة تشابتشال يوم

 تراوحت بين ثالث إلى أربع عشرة سنة.
 

  آخرين في  28و فيض آبادألويغور في مقاطعة شخصاً من ا 53صدرت أحكام بالسجن على  2014يونيو  27في
 وتراوحت األحكام بين سنة إلى عشر سنوات. وتان.خمقاطعة لوب وذلك في محاكمات علنية في كاشغر و

 

  في كاشغر، وصدر  2014يونيو  30شخصاً من األويغور في جلسة علنية بتاريخ  113حكم القضاء الصيني على
 ة منهم.الحكم بالسجن مدى الحياة على أربع

 

   توشآروتان، وخان، فسو، تورآق، أورومتشيفي محاكمة علنية في مناطق غولجا، بورتاال،  2014يونيو  10في 
 من األويغور. 32صدر الحكم بالسجن على 

 

  في مقاطعة تشيرتشن  2014يونيو  11شخصاً من األويغور في جلسة علنية بتاريخ  13حكم القضاء الصيني على
 .في كورال

 

  شخصاً من األويغور عالوة على أربعة آخرين من  23ألقت قوات األمن الصينية القبض على  2014يونيو  21في
 .أورومتشيقومية هوي المسلمة بتهمة التجمع غير المصرح به في 

 

 شخصاً من األويغور من بينهم امرأتان  25حكماً على  )جيش البناء واإلعمار(توانغأصدرت محكمة في بين
 2014أغسطس  8وح ما بين السجن ثالث سنوات إلى السجن مدى الحياة في بعقوبات تترا

 

 15  خصاً من األويغور ش 28القضاء الصيني في مقاطعة كونز بمنطقة غولجا حكماً على  ، أصدر2014أغسطس



  2014تقرير المؤتمر األويغوري العالمي لعام 

 

 في جرائم تتعلق بالتحريض على االنفصال.
 

   تهم تتعلق باإلرهاب خالل الفترة من شخصاً من األويغور ب 334ذكرت السلطات الصينية أنه تم اعتقال

 ُحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة. 249من بينهم  2014سبتمبر إلى أكتوبر 
 

 
  على الحدود مع  شخصاً من األويغور أثناء محاولتهم الفرار من الصين 16ألقت شرطة جوانجكسين القبض على

 .2014سبتمبر  10فيتنام في 
 

 21ور في كشخص من األويغور على إثر الحادث الذي وقع في بو 100من  اعتقلت السلطات الصينية أكثر 

 من األويغور. 42وأسفر عن مقتل  2014سبتمبر 
 

 
  تورط في حادث وقع في شخصاً من األويغور باإلعدام التهامهم بال 27ُحكم على  2014أكتوبر  13في

 .2014يوليو  8ند في مقاطعة يارك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/siyasiy-qurban-12182014213606.html 
93http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/olturulgen-uyghurlar-12192014233028.html 
94http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/zulum-12222014212708.html 
95http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/tutqan-qilinghanlar-12262014185050.html 
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 توصيات -7
 

ً في حملته الرامية لضمان حصول األويغور على  فيما يلي عدد من التوصيات للمؤتمر األويغوري العالمي من أجل المضي قدما

حقوقهم وحرياتهم التي يستحقونها. وهي توصيات موجهة للداخل، في منظمتنا، في صورة خطوات ينبغي اتخاذها خالل العام الجديد، 

ومة الصينية والمجتمع الدولي. والمجتمع الدولي ال يقتصر على الدول فقط وإنما مجموعة هائلة من المنظمات وموجهة كذلك للحك

التي تسعى إلرساء مزيد من الحريات وتوفير الفرص خاصة للمضطهدين المهمشين في بلدانهم. ونسعى إلى التعاون مع هذه 

 المنظمات لتحقيق األهداف المرجوة.
 

 ما يلي:وتتضمن توصياتنا  
 

  زيادة الحوار الرامي لتسوية الخالفات مع السلطات الصينية كخطوة أولى في سبيل حل الصراع على الصعيد

 الدولي.

 .ضمان وصول الصورة الصحيحة للمجتمع الدولي وإلمامهم بالواقع 

 ويتعين  -لالزمة التعاون مع المجتمع الدولي للضغط على جمهورية الصين الشعبية إلجراء اإلصالحات القانونية ا

 المؤتمر األويغوري العالمي أن يقيم عالقات قوية مع المنظمات الحقوقية الفاعلة الكتساب المصداقية.على

  الضغط على الصين للسماح بأكبر قدر ممكن من الشفافية في تداول األخبار حول األحداث الجارية في تركستان

 من المواطنين قائمة إال أنها تنطوي على شيء من الخطورة. إذ تبقى إمكانية الحصول على التقارير - الشرقية

  بحيث يمنح األويغور سلطة استخاذ القرار مباشرة. -فتح قنوات تتيح تطبيق قانون حكم ذاتي 

  التأكيد على حقيقة أن الصين تتجاهل ما نّص عليه دستورها )من حماية للحريات الثقافية والدينية( في التعامل مع

 قوميات العرقية األخرى والمعارضة.األويغور وال

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الضغط على الصين للتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األساسية مثل

 المدنية والسياسية.

 .يتعين على الصين إطالق السجناء السياسيين والتعهد باتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة 

  عن استخدام أسلوب اإلخفاء القسري لألويغور.يتعين على الصين التوقف 

 شعب األويغور  الحاجة إلى مزيد من التغطية والتحري من جانب وسائل اإلعالم الدولية في التعامل مع مأساة

 وتناول أخبارهم.
 

من يعيشون في هناك حالة من االستقطاب في تناول وجهات النظر الخاصة بالصراع بين األويغور والمواطنين الصينيين سواء   

الصين أو خارجها. وتحّمل الصين االنفصاليين األويغور مسؤولية العنف وتتهمهم باالتصال بشبكات إرهابية دولية، بينما يشتكي 

األويغور من التمييز والتعصب والقيود المفروضة على الحقوق الدينية واللغوية وأن هذه األمور هي الدوافع األساسية وراء الغضب 

 طر على الناس.الذي يسي

وقد مارس الحزب الحاكم في الصين دوراً فاعالً في ترويج صورة متحيزة لألوضاع ليضمن تأجيج نار العداوة بين الصينيين 

واألويغور. وبهذا يحقق هدفين أساسيين. األول ضمان أن تحظى الدولة بالدعم الشعبي الالزم لمواصلة اضطهاد شعب األويغور 

رسائل قوية إلى المجتمع الدولي حيال طبيعة الموقف ويرسم صورة محددة في أذهان غير المطلعين على  وقمعهم. والثاني يرسل

 طبيعة الصراع.
فإذا اطلع المجتمع الدولي على هذه العالقة العدائية بين الناس، وأنها ال تقتصر على الحكومة، ظّن أنه صراع بين أفراد الشعب أنفسهم 

أو دوافعها. ولعل التعرف على الدوافع واألسباب الحقيقية يكون الخطوة األولى في تسوية معظم  ال دخل له بسياسات الحكومة

 المشكالت المتأصلة في تركستان الشرقية.
أما كون السلطات الصينية تعي ذلك من عدمه فهذا أمر آخر تماماً. لقد كانت سياسة الدولة متسقة تماماً مع النهج المعتاد في التعامل 

 -طة الشرعية في البالد. وقبل إحراز أي تقدم، ينبغي لنا أن نحدد أصل النزاع القائم لسلضة واعتبارها رفضاً ال مبرر له لعارمع الم

الضغط على . وال شك أن إنها سياسات الدولة التمييزية والعدوانية التي تواصل تأجيج مشاعر الكراهية والسخط بين شعب األويغور

خفف مشاعر الكراهية مما يوفر لنا أساساً ننطلق منه لتسوية يه الممارسات سوف يلّطف األجواء وعن هذ السلطات الصينية للتوقف

 .الصراعالمريرة وحل الخصومات 

 

 مقر المؤتمر األويغوري العالمي:
 

 310312صندوق بريد رقم 
 ميونيخ، ألمانيا 80103
 +1999 5432 89 49هاتف: 
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 +9789 5434 89 49فاكس: 
 contact@uyghurcongress.orgلكتروني: البريد اإل

 www.uyghurcongress.orgالموقع اإللكتروني: 
 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 
www.uyghurcongress.org 

 

 المؤتمر األويغوري العالمي 2015©  حقوق النشر 
 جميع الحقوق محفوظة.
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