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 ترکستان الشرقیة: خرائط اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة 

 محمد أمین األویغوري

 تمهید

القرن الثامن عشر نقطة تحول سيا��ي ملص�� الشعب ال��كستا�ي، �عد نضالھ الطو�ل مع �ان النصف األخ�� من  

القوات االستعمار�ة الك��ى، من الروس وال��يطاني�ن والصين�ن �� آسيا الوسطى، ال�ي كنت �س�ى قبل هذه الف��ة 

كية واحدًا �عد آخر تحت ب��كستان �شق��ا الشر�� والغر�ي؛ حيث سقطت ا�ح�ومات واإلمارات لهذه الشعوب ال�� 

 تلك القوات إ�� هذه املناطق ال�ي �عيش ف��ا شعوب مسلمة بمختلف الفروع �� الل�جات اللغو�ة من األتراك.

أما تركستان الشرقية فتعود بداية قصة اإلبادة ا�جماعية وا�جرائم الوحشية ف��ا من قبل الص�ن إ�� ما �عد وفاة 

ذي قاد الشعب بتوحيدهم �� "دولة بادولت" ال�ي اتخذت ال�اشغر عاصمة . وهو ال1877محمد �عقوب خان عام  

لها، وقام بتواصل فعال مع الدولة العثمانية وح�ى با�ع السلطان عبد العز�ز خان، بتنشيط عالقا��ا مع القوات 

الغ تركستان  الروس  واحتل  مرة؛  ألول  الشرقية  تركستان  الصينيون  احتل  التقدم،  هذا  و�عد  ر�ية  ا�خارجية. 

، وُتركت تركستان الشرقية لإلدارة الصينية بال�امل. و�� عام 1881بمعاهدة "إي��" ب�ن الروس والصيني�ن �� عام  

تركستان  تم إ�شاء مقاطعة   1884، تم �غي�� اسم تركستان الشرقية إ�� شينجيا�غ (األرض ا�جديدة)، و�� عام  1882

  1الشرقية ��ذا االسم.

"جمهور�ة   أسسوا  الشرقية،  تركستان   �� الصي�ي  االحتالل  ضد  عديدة  بثورات  ال��كستانية  الشعوب  قيام  �عد 

ومع ذلك، تم تدم�� هذه  �� مدينة �اشغر كعاصمة تار�خية،  1933عام    نوفم��  12  تركستان الشرقية اإلسالمية" �� 

) بدعم من  1970-1894من قبل الص�ن بقيادة الصي�ي "شنغ شيتساي" (  1934�ل دموي �� ف��اير  ا�جمهور�ة �ش 

نفذ شنغ شيتساي مذابح وحشية بحق  و  .) إ�� املنطقة1953-1878الوحدة العسكر�ة ال�ي أرسل��ا إدارة ستال�ن (

 

1 Nebijan Tursun, ‘1878-1881 YİLLİRİDİKİ “İLİ KRİZİSİ” VE UNİÑ AQİVİTİ’, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 4 (2014), 113–50. 
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. وحسب 1941و  1937مي  شعب تركستان الشرقية، وخاصة مؤس��ي ا�جمهور�ة اإلسالمية والعلماء والنخب �� عا

  2نصف مليون تركستا�ي تقر�بًا. األرشيف �جرائمھ يبلغ عدد �حايا عمليتھ إ�� 

�سبب تدخل عسكري سوفيا�ي  ،  1944ع�� الرغم من إ�شاء "جمهور�ة تركستان الشرقية" �� اإلقليم �� سبتم��  

؛ غزا ا�جيش  1949سبتم��    26نية، ��  ومشاركة الص�ن و�و��ما من ضمن القوات املنتصرة �� ا�حرب العاملية الثا

،  األحمر تحت قيادة الص�ن الشيوعية املنطقة، وان��ت "جمهور�ة تركستان الشرقية"، وتم ضمها ألرا��ي الص�ن

نتيجة االتفاقيات السر�ة ب�ن روسيا السوفيتية والص�ن، واحتل ا�حزب الشيو�� الصي�ي تركستان الشرقية �� عام 

،  1955قة تركستان الشرقية منطقة شينجيا�غ أويغور املتمتعة با�حكم الذا�ي �� عام  ، حيث أطلق ع�� منط 1949

بدأت سياسة احتالل ا�حزب الشيو�� ف   3علمًا أنھ لم يتم أي تنفيذ لسياسة ا�حكم الذا�ي �� املنطقة منذ إ�شا��ا. 

�� نقاط اس��اتيجية ومهمة    الصي�ي �� تركستان الشرقية مع استيطان جيش التحر�ر الشع�ي �� املنطقة ووضعها

  .اقتصادًيا مختلفة �� تركستان الشرقية تحت مسميات معسكرات البناء ا�جي��ي

 تعریف اإلبادة الجماعیة يف العرف الدولي أوال:  

 ُ�عرف مفهوم اإلبادة ا�جماعية �� القانون الدو�� وا�حاكم الدولية ا�جنائية �التا��:  

   في القانون الدولي  ـ اإلبادة الجماعية 1

: "أ��ا 1946د�سم�� / �انون األول    11الصادر ��    96/1حسب ما جاء �� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم  

الطبي��  للقانون  ا�جماعية مخالف  اإلبادة  بأكملھ. فإن  الوجود �جتمع �شري   �� ا�حق  وتتعارض مع روح  ،  إن�ار 

  وأغراض األمم املتحدة.

اإلبادة ا�جماعية �� إن�ار ا�حق �� الوجود �جتمع �شري   مفهوم اإلبادة ا�جماعية ع�� النحو التا��:وجاء �عر�ف  
�القتل الذي هو إن�ار �حق الناس �� ا�حياة ... فإن هذا ا�حرمان من ا�حق �� الوجود ��ز ضم�� البشر�ة،  ،  بأكملھ

 

2 Abduhakim İdris, Kızıl Kıyamet, Çin’in Türk ve İslam Dünyasını Sömürmesi ve Uygur Soykırımı, 2021. 
3 Vicky Xiuzhong Xu and others, Uyghurs for Sale, 2020. 
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الثقاف املساهمات  حيث  من  اإل�سانية  للقيم  كب��ة  خسارة  هذه  ويسبب  تمثلها  ال�ي  املساهمات  من  وغ��ها  ية 
  4. مخالف لروح األمم املتحدة، ا�جتمعات، و [ اإلبادة ا�جماعية] هو إن�ار للقانون الطبي��

، اعتمدت ا�جمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية منع جر�مة اإلبادة ا�جماعية واملعاقبة عل��ا.  1948د�سم��    9��  

  �� التنفيذ  ح��  املادة  1951يناير    12دخلت   �� ا�جزئي   2.  أو  الك��  التدم��  ��دف  "املرتكبة  االتفاقية،  هذه  من 

 �جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، ع�� أن تتألف عناصر جر�مة اإلبادة ا�جماعية تتحقق من �ل من التالية: 

ا�جماعة أعضاء  و قتل  ا�جموعة،  ألفراد  خط��  عق��  أو  جسدي  ضرر   �� املعيشية و  ؛التسبب  الظروف  �غي�� 

جزئًيا أو  �لًيا  للمجموعة  املادي  الوجود  تدم��  ��دف  عمد،  عن  داخل  و  ؛للمجموعة  اإلنجاب  ملنع  تداب��  اتخاذ 

  النقل القسري لألطفال املنتم�ن إ�� ا�جماعة إ�� مجموعة أخرى.و  ؛ا�جماعة

واإليذاء و�غي�� الظروف املعيشية عمدًا ومنع املواليد ونقل األطفال قسرًا إ�� مجموعة �� القتل  :  فاإلبادة ا�جماعية

  أخرى، وال�ي ُترتكب ��دف تدم�� مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، �لًيا أو جزئًيا.

 اإلبادة الجماعية في المحاكم الجنائية الدولية ـ 2

الد ا�جنائية  للمحاكم  اتفاقية األنظمة األساسية  إ��  إ�� حد كب��  �� �عر�ف جر�مة اإلبادة ا�جماعية �ستند  ولية 

لعام   ا�جماعية  للمادة  ف.  1948اإلبادة  "اإلبادة  2(  2وفًقا  �ع�ي  لرواندا،  الدولية  للمحكمة  األسا��ي  النظام  من   (

ا�جزئي �جموعة قومي أو  الك��  التدم��  املرتكبة بقصد  التالية  أًيا من األفعال  أو ا�جماعية"  أو عرقية  إثنية  أو  ة 

ا�جماعة دينية: أعضاء  ا�جماعة  ؛قتل  بأفراد  خط��  عق��  أو  جسدي  ضرر  املعيشية  و  ؛و��حاق  الظروف  وضع 

تنفيذ و  ؛للمجموعة، عمدًا، فوق ظروف معيشية ا�جموعة ال�ي ُيقصد ��ا التدم�� املادي للمجموعة �ليًا أو جزئياً 

  قل األطفال املنتم�ن إ�� ا�جماعة قسرًا إ�� فئة أخرى.نو  ؛تداب�� ملنع املواليد داخل الفر�ق

نفس   ضد  م����  �ش�ل  املوجهة  األخرى  اإلجرامية  األعمال  ع��  األدلة  من  ا�جماعية  اإلبادة  نية  استنتاج  يمكن 

صد ا�جموعة، وال �ع�ي عبارة "تدم�� مجموعة عرقية �لًيا أو جزئًيا" ن�ًجا عددًيا. يكفي إثبات أن امل��م تصرف بق

 

   rights/-human-declaration-https://www.un.org/ar/universalامليثاق العاملي لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، املادة الثانية من االتفاقيات. الرابط:   4
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5تدم�� جزء من ا�جموعة املس��دفة. 
جاء �� شرح هذا البند "ارت�اب اإلبادة ا�جماعية ال يتطلب اإلبادة الفعلية و   

�جزء كب�� من ا�جموعة؛ ح�ى حالة واحدة من األفعال ا�حظورة �افية، �شرط أن ينوي امل��م تدم�� جزء كب�� ع�� 

،  لك ال �ع�ي عبارة "تدم�� مجموعة عرقية �لًيا أو جزئًيا" ن�ًجا عددًياكذ،  6األقل من ا�جموعة من خالل ذلك الفعل"

 و�نما يكفي تحقيق ا�جر�مة �س، دون شروط عدد مع�ن.

 ـ تعريف الجرائم ضد اإلنسانية3

اإل�سانية بأ��ا جر�مة من جرائم القانون العام ال�ي بمقتضاها �عد الدولة مجرمة اذا أضرت ُ�عرف ا�جرائم ضد  

بدافع ا�جنس أو بدافع سيا��ي أو التعصب للوطن بحياة �خص أو جماعة أو حر���م أو حقوقهم أو اذا تجاوزت 

عل��ا املنصوص  العقو�ة  �جر�مة  ارت�ا��م  ح�ن  حسب،  أضرارها  ا�جماعية  الدولية ا�  واإلبادة  ا�جنائية  حكمة 

) السابقة  إبادة  ):  ICTYليوغوسالفيا  بمثابة  ا�جتمع   �� بارزة  ل�خصيات  االنتقائي  االس��داف  ي�ون  أن  يمكن 

  جماعية وقد �ش�� إ�� نية اإلبادة ا�جماعية.

دة جماعية وقد  فشرط النية �� ا�جر�مة: يمكن أن ي�ون االس��داف االنتقائي ل�خصيات بارزة �� ا�جتمع بمثابة إبا

ليس العدد شرطا �� تحقيق اإلبادة ا�جماعية: كما جاء "ليس من الضروري أن أي   7�ش�� إ�� نية اإلبادة ا�جماعية. 

 8".ي�ون لديك "تقييم عددي لعدد القت��" أو "عتبة رقمية" للكشف عن فعل اإلبادة ا�جماعية

  م الجنائیة الدولیةتنفیذ األحکام عل جرائم اإلبادة الجماعیة يف املحاکثانیا: 

  (أ) اإلبادة الجماعية في كمبوديا

  �� االستثنائية  الدوائر  كمبودياقضت  أكتو�ر    محاكم  من  ا�حمر،  ا�خم��  نظام  ،  1979يناير    6إ��    1975بأن 

اس��دف ا�جماعات الدينية والعرقية، بما �� ذلك مسلمو �شام والفيتنامي�ن، من خالل القضاء ع�� جميع الفئات 

، أعلنت الدائرة القضائية للمحكمة  2018نوفم��    16العرقية والقومية والدينية والعرقية والطبقية والثقافية. ��  

 

5  The Prosecutor v. Mikaeli Muhimana, Case No. ICTR-95-1B-T, Judgement (28 April 2005) Paragraf. 514, s. 94.  
6  The Prosecutor v. Jean Mpambara, Case No. ICTR-01-65-T, (11 September 2006),Judgement, Paragraf.8, s. 2.  
7 JEAN-PAUL AKAYESU, İnternatıonal Criminal Tribunal For Ruanda- Uluslararası Ruvanda Mahkemesi, 1998. 
8 The Prosecutor v. Radovan Karadzic, Case No. IT-95-5/18-AR98bis.1, Judgement (11 July 2013), Paragraf. 23, s. 9.  
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قادة ا�خم�� ا�حمر السابق�ن نون �شيا وخيو سامفان ب��مة اإلبادة ا�جماعية ا�جنائية األورو�ية قرارها بإدانة كبار  

   9وا�جرائم ضد اإل�سانية واالن��ا�ات ا�جسيمة التفاقية جنيف.

الثقافية والدينية، ثم قمع "الثورات" بوحشية وأمر  البداية بتقييد ممارساتھ   �� قام ا�حزب الشيو�� الكمبودي 

  ن لم يتم اعتبارهم مندمج�ن �ش�ل �امل �� مجتمع ا�خم��.بتطه�� جميع الشام الذي

  (ب) اإلبادة الجماعية البوسنية

أرا��ي  ع��  الصرب،  قبل  من  وخاصة  البوسني�ن،  ضد  ارتكبت  جماعية  إبادة   �� البوسنية  ا�جماعية  اإلبادة 

ب�ن   البوسنة  والهرسك، خالل حرب  البوسنة  أك�� من  1995-1992جمهور�ة  ُقتل  �� هذه   8000؛ حيث  �خص 

، ما  2007ف��اير / شباط    26، �� قرارها الصادر ��  محكمة العدل الدولية �� الهاياإلبادة ا�جماعية. قد وصفت  

  ".إبادة جماعية حدث �� سر���ينيتشا وما حولها بأنھ "

التا�عة    �� الطلب املقدم من البوسنة والهرسك إ�� محكمة العدل الدولية �� أرا��ي جمهور�ة البوسنة والهرسك

الدينية داخل  �جمهور�ة يوغوسالفيا االتحادية (صر�يا وا�جبل األسود): أو  أو العرقية  تدم�� ا�جماعات القومية 

و�عمد التسبب �� ضرر جسدي أو عق�� ألعضاء   قتل أعضاء ا�جماعة وخاصة املسلم�ن؛و   الدولة جزئًيا أو �لًيا؛

اتخاذ تداب�� ملنع اإلنجاب داخل  ؛ و تدم��ها املادي �لًيا أو جزئًياترك ا�جموعة �� ظروف معيشية مسببة  و  ا�جموعة؛

  ا�جموعة.

ج�� مسلمو البوسنة ع�� ترك منازلهم وممتل�ا��م، و�عد ذلك تم نقلهم "  :حسب هذا التعر�ف صدر القرار بأنھ
ُ
أ

سيًا. وقد عانوا من من أرا�ىي أجدادهم إ�� مناطق أخرى. واجهوا ظروفا قاسية �� حيا��م ا�جديدة، ماليًا ونف

  10". الصدمة نتيجة لعملية ال�جرة هذه

 

9 BATUHAN DURAN, ‘Soykırım Suçunun Uluslararası Hukukta ve Yeni Türk Ceza Kanununda Düzenlenişi’, YÖK (Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler 
Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı, 2007) <www.yok.gov.tr> [accessed 3 September 2021]. 
10 Ameen İkram Obaid, ‘SOYKIRIM SUÇU’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-
Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P
EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>. 
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 أراكان (بورما)  (ج) اإلبادة الجماعية للروهينجا

صفحة، قرر فر�ق التحقيق التا�ع ل�جنة حقوق اإل�سان التا�عة لألمم املتحدة أن جيش   400�� تقر�ر مفصل من  

أرا�ان.  �� املسلم�ن  ضد  جماعية  إبادة  ارتكب  نوفم��    11في  ف ميانمار   / الثا�ي  جمهور�ة 2019�شر�ن  تقدمت   ،

غامبيا (غامبيا) بطلب إ�� محكمة العدل الدولية بدعوى ان��اك اتفاقية منع جر�مة اإلبادة ا�جماعية ضد جمهور�ة 

  اتحاد ميانمار (ميانمار) واملعاقبة عل��ا.

وقوات أمن ميانمار األخرى عمليات تطه�� ، شن جيش ميانمار  2016أعلنت غامبيا أنھ �� أكتو�ر / �شر�ن األول  وقد  

وأش�ال  واغتصاب  جما��  قتل  جرائم  خاللها  ارتكبوا  العرقية،  الروهينجا  جماعة  ضد  ومن�جية  النطاق  واسعة 

أخرى من العنف ا�جن��ي، وضد قرى الروهينجا، �� كث�� من األحيان. تدم�� الروهينجا كمجموعة، �لًيا أو جزئًيا،  

�� أنھ منذ أغسطس  ومحاولة تدم��هم بالن ، استمرت 2017ار من خالل إبقا��م مغلق�ن داخل املنازل ا�ح��قة؛ وادُّ

  أعمال اإلبادة ا�جماعية هذه حيث استأنفت ميانمار عمليات التنظيف ع�� نطاق جغرا�� أوسع وأوسع.

 :عناصر اإلبادة الجماعیة يف ترکستان الشرقیةثالثا: 
  ـ غرض الصين من اإلبادة الجماعية (نية اإلبادة الجماعية)1

سياسات �ع�� عن ا�خوف من خسارة تركستان الشرقية ب�ل سلوكيا��م وال يثقون �� شعب ينفذ ح�ام الص�ن  

تركستان الشرقية. عالوة ع�� ذلك، من أجل التغلب ع�� هذا ا�خوف، فإ��ا تبذل املز�د من ا�جهود الستيعاب وقمع  

ومن ذلك  ة الديمقراطية.وترهيب شعب تركستان الشرقية، بدًال من كسب ثقة الناس و�دخال املمارسات القانوني

"�عض الناس يظهرون إم�انية أن يصبحوا قتلة دون ارت�اب جر�مة قتل، �وادر ا�حزب الشيو�� ا�حاكم  تصر�حات  

  4هل �عتقد أننا يجب أن ننتظرهم الرت�اب جر�مة أو نمنعها بدو��م؟". 
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 القات ا�خارجية ملنطقة تركستان الشرقية (شينجيا�غ) : صورة املسؤول العام من الع1صورة 

معسكرات   إ��  نقلهم  تم  الذين  أولئك  حول  ا�حلية  السلطات  من  �سر�ت  ال�ي  السر�ة  الوثيقة   �� اكتشف  وقد 

تتبع لوالية خوتان من جنوب تركستان الشرقية)، وال�ي تم (محافظة    Karakaşاالعتقال ع�� اسم قائمة قاراقاش  

�� عام   إ�� ال�حافة  ��  2019�سر���ا  بالثقة أل��م ولدوا  أن األ�خاص غ�� جدير�ن  تم إعالن  أنھ  الوا�ح  ، من 

 الثمانينيات والتسعينيات وتم نقلهم إ�� معسكرات االعتقال.

 شرقية المطبقة في تركستان ال ـ عناصر اإلبادة الجماعية 2

 لقد تحقق �ل عناصر اإلبادة ا�جماعية �� السياسات الصينية املطبقة �� تركستان الشرقية: 

 (أ) منع اإلنجاب داخل ا�جموعة 

بلغت القيود املفروضة ع�� إنجاب س�ان تركستان الشرقية إ�� أ�عاد خط��ة، وتم �عقيم مالي�ن النساء وجعلهن 

  7تخفي إدارة ا�حزب الشيو�� الصي�ي هذه املمارسة ع�� اإلطالق؛ ففي  غ�� قادرات ع�� اإلنجاب مرة أخرى. وال  
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(يناير)   الثا�ي  األمر�كية  2021�انون  املتحدة  الواليات   �� الصينية  للسفارة  الرس�ي  تو���  حساب  ع��   ،– �� كما 

"-الصورة �� تركستان الشرقية لم �عدن  ��  "  فالآالت صنع أط، صفحة السفارة قالت بصراحة: "�ساء األويغور 

". من هذا املنشور، أصبح من الوا�ح أن إدارة ا�حزب الشيو�� الصي�ي تصرح بمنع  عملية القضاء ع�� "التطرف

  إنجاب األويغور وال تر�د أن يت�اثروا.
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  (ب) كون هذه ا�جرائم نحو مجموعة ما، أي األويغور واألتراك ال�ازاخي�ن

ظر إ�� معاي�� االحتجاز واعتقاالت الشعب األويغوري �� أنحاء تركستان الشرقية، كما تصرح �� الوثيقة ال�ي بالن

يت�ح أن ا�جمهور    2014،11عالمة ع�� التطرف" ال�ي �شرها ا�حزب الشيو�� الصي�ي �� عام    75تحمل عنوان "

  املس��دف هو األويغور وال�ازاخ وغ��هم من املسلم�ن فقط.

  رك مجموعة �� ظروف تدم��ية و�سبب ألضرار جسدية وعقلية: االعتقاالت التعسفية (ج) ت

واألتراك ال�ازاخستاني�ن �� تركستان الشرقية، واحتجز��م �� معسكرات اعتقال  اس��دفت الص�ن مسل�ي األويغور  

وفًقا للبيانات ال�ي تم جمعها عن أولئك الذين ألقي ��م ��  12مالي�ن من الشعب األويغوري �� �جون ذات مخاوف؛ 

،  2021سبتم��    10ى  ح�  shahitbiz.comمعسكرات االعتقال أو ال�جون أو اختفوا �� تركستان الشرقية ع�� موقع  

من   أك��  من  80فإن  األويغور   %24153  من  هم  اعتقالهم.  أو  اختفا��م  حول  فقط  شهادات  تلقوا  قد  �خًصا 

 13األتراك. 

  (د) اس��داف مجموعة: مشروع األقارب التوأمة 

الصينية    تم تطبيق "مشروع األقارب التوأم" الصي�ي ع�� أسر األويغور �� تركستان الشرقية؛ حيث يفرض السلطات

�وادرها ع�� مشارك��م مع الشعب ال��كستا�ي �� املآ�ل واملشارب وح�ى املبيت ملراقبة سلوكيا��م وأخالقهم حسب 

، تجاوز عدد الصيني�ن الهان الذين استقروا �� منازل عائالت 2018و    2017ففي عامي   البنود واملبادئ الشيوعية.

مئة ألف   300مل�ن    1تم تناوب   حسب ا�جر�دة الرسمية للسلطات  14ون. األويغور �� تركستان الشرقية أك�� من امللي

 2019.15موظف من ال�وادر ا�ح�ومية مع الشعب �� ضمن مشروع التوأمة مع ا�حزب، �� العام 

 

11 Doğu Türkistaan Platformu, ‘75 Aşırlık Belirtisi’, Doğu Türkistan Platformu <https://sakadegilsoykirim.com/75-asirlik-belirtisi/> [accessed 27 August 2021]. 
12 ‘BM: Çin’in Bir Milyon Uygur Türkünü Toplama Kamplarına Gönderdiği Haberleri Son Derece Endişelendirici’, BBC News Türkçe, 2018 
<https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45365793> [accessed 29 August 2021]. 
13 İdris. 
14 İlke Haber Ajansı, ‘ الرشقية تركستان  مسلمي  استيعاب  تحاول  الشيوعية  الص�-الشيوعية -تحاول-استيعاب -مسلمي-/İLKHA, 1628 <https://ilkha.com/arabi/latest/3480 ,’الص� 

الرشقية-ركستان ت > [accessed 11 August 2021]. 
15 Ajansı. 
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 (هـ) نقل أعضاء ا�جموعة إ�� أماكن أخرى: نقل ال��كستاني�ن إ�� الص�ن كعمال �خرة 

تركستان الشرقية إ�� مصا�ع �� أجزاء نائية من الص�ن كعمال، وفصل��م نقلت الص�ن قسرًا شباب األويغور من  

) أن شباب األويغور ASPIالذي أعده معهد السياسة اإلس��اتيجية األس��ا�� (  حسب التقر�رف عن عائال��م وثقاف��م.

الص�ن، حيث   مقاطعات ��   9مصنًعا ��    27تم توظيفهم ��    2017الذين تم نقلهم من تركستان الشرقية �عد عام  

  16فقط. 2019و  2017ألًفا ب�ن عامي  80تجاوز عدد عمليات الزرع 

  نحو عقيدة األويغور واملسلم�ن األتراك ال�ازاخي�ن(و) 

األ�شطة   جميع  حظر  سياسات  الصينية  اإلدارة  تنفذ  األتراك،  للمسلم�ن  الدينية  الهو�ة  وتدم��  محو  أجل  من 

  رسون الشعائر الدينية، وجعلهم يتخلون عن الدين.الدينية �� املنطقة، ومعاقبة من يما

��ذا العرض السريع حاولنا إ�� اقتصار بإثبات أن "نية اإلبادة ا�جماعية"، ال�ي �انت متضمنة �� أر�ان جر�مة اإلبادة  

 ا�جماعية، قد ظهرت �� واقع تركستان الشرقية، وقد ثبت أ��ا �س��دف أ�خاًصا ينتمون إ�� جماعة عرقية معينة 

  واألتراك كمجموعة مس��دفة. ،وجماعة معينة. من الدين، أي املسلم�ن

�س��دف بناًء ع�� ما سبق، توصف أعمال ا�حزب الشيو�� الصي�ي �� تركستان الشرقية بأ��ا إبادة جماعية أل��ا  

�ش�ل أسا��ي شعب تركستان الشرقية كمجتمع عر�� ودي�ي وقومي وعر��. ألنھ من الوا�ح أن جميع تصرفات 

املسلمون  (ال�ازاخ  ا�جموعة  هذه  تدم��  هدف  نحو  �عمل  املنطقة   �� الصي�ي  الشيو��  ا�حزب  مسؤو��  و�يانات 

  .واألتراك واألويغور)

 

16 Murat Yılmaz, ‘Doğu Türkistan’da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım’, İHH- İNSAMER, 2020 <https://www.insamer.com/tr/dogu-turkistanda-toplama-
kamplari-adim-adim-soykirim_3058.html> [accessed 1 September 2021]. 
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ــانـیة يف  رابـعا: نـماذج من ظواهر عـناصـــر اإلـبادة ا ــد اإلنسـ لجـماعـیة والجرائم ضـ
 ترکستان الشرقیة

  ـ قتل أعضاء المجموعة من شعب تركستان الشرقية؛1

تحقق عنصر القتل نية القتل ل�ي يتم تحميل جماعة ما املسؤولية ا�جنائية عن جر�مة اإلبادة ا�جماعية يقت��ي  

؛ بقتل أعضا��ا، يجب أن تثبت النيابة العامة العناصر التالية: قتل �خص من ا�جموعة عمًدا من أفراد ا�جموعة

فاملس��دفون رقية أو القومية أو الدينية املس��دفة.  أن هذه ال�حية أو ال�حايا ينتمون إ�� ا�جموعة اإلثنية أو الع

 . وس�ان تركستان الشرقية

  وفيات في معسكرات االعتقال: ـ 2

�� أغلب األحيان يمكن ت�خيص أش�ال وأ�عاد جرائم القتل ال�ي ارتك��ا ا�حزب الشيو�� الصي�ي ع�� أ��ا �عذيب ��  

اإل غ��  التحقيق  تقنيات  واستخدام  االعتقال،  بالرجال معسكرات  والتحرش  عالج،  دون  املر��ى  وترك  �سانية، 

  17والنساء، والتعرض لألدو�ة الكيماو�ة والتجارب الطبية، واإلذالل وعدم توف�� ما يكفي من الطعام. 

والديھ   أخذ،  ع�� سبيل املثال، أكرم محمد جان، الذي �ان يدرس ل�حصول ع�� درجة الدراسات العليا �� تركيا

إ عاد  وملا  لُيقتلكرهائن  املعسكر  إ��  اقتيد  الوطن  تحضر   .��  �انت  ال�ي  الصغ��ة  الفتاة  إرك�ن،  م��راي  وقتلت 

إ�� الص�ن �� يوليو   . قتل اثن�ن م��م 2017الدكتوراه �� اليابان، واعتقل الطالب األويغور �� مصر وسلموا قسرا 

فمعظم من تم نقلهم إ�� معسكرا��م  18�عذيًبا هو مثال ع�� مئات األ�خاص الذين ُقتلوا �� معسكرات االعتقال.

إجماليًا هم من ال�خصيات البارزة �� ا�جتمع، وقد تقرر أن العديد من األ�خاص فقدوا حيا��م �� الظروف املميتة 

  .داخل ا�خيم �سبب �عذيب إلداريي املعسكرات، مما �سبب �� الوفاة عمدًا، أو تركهم دون عالج

 

17 Yılmaz.48 ص   
18 Ali Latifoğlu Humagül Uluyol, Nureddin İzbasar, ‘5 Temmuz Urumçi Katliamı Raporu’, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, 2021 
<https://www.ethrw.org/5-temmuz-urumci-katliami-raporu/> [accessed 7 September 2021]. 
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وتم �سليم   2017عاًما من تركستان الشرقية �� د�سم��    87م البالغ من العمر  وُقبض ع�� عبد األحد برات مخدو 

   سنة.  45كذلك عبد الرؤوف ابنھ  2018.19مايو  27جثتھ امليتة إ�� أسرتھ �� 

   : موعةـ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير ألفراد المج3

� ألعضاء ا�جموعة، و�� نوع من جرائم  مارس النظام الصي�ي إجراءات تتسبب �� "إضرار جسدي أو عق�� خط�يُ 

ع�� سبيل املثال: حسب قرار محكمة رواندا ع�� أن االعتداءات ا�جنسية ف   ، ضد مسل�ي األويغور."اإلبادة ا�جماعية

ت�حق بالتأكيد أضراًرا جسدية    1994إ�� يونيو    1994واالغتصاب ال�ي اضطرت �ساء التو���ي إ�� تحملها من أبر�ل  

وكما تتسبب الصدمات وا�جروح ال�ي عا�ى م��ا الناجون من اإلعدام ا�جما�� �� أضرار جسدية   20وعقلية خط��ة. 

املطلق بال�جز  والشعور  االعتقال،  من  املتغلب  �ا�خوف  خط��ة،  العائلة   ،ونفسية  سالمة  ع��  الشديد  وا�خوف 

ر، وتم وصف األذى النف��ي  باإلضافة إ�� سالم��م هو حدث مؤلم لن يتعا�� منھ أي �خص ع�� الفو   ،واألصدقاء

  .الذي عا�ى منھ الناجون من جرائم القتل بأنھ إبادة جماعية

املق��ن   �� ذلك االغتصاب واالستجواب  بما  ا�جن��ي  املهينة والعنف  أو  الالإ�سانية  التعذيب واملعاملة  ��ا  ُيقصد 

راد مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية  بالضرب وال��ديد بالقتل واإلضرار بال�حة أو التشوه أو اإلصابة ا�خط��ة ألف

  .أو دينية ��دف إ�حاق ضرر جسدي خط��، إ�� جانب إضرار نف��ي لهم

 :  ـ األضرار الجسدية التي لحقت بشعب تركستان الشرقية4

ضرًرا دائًما أو ال يمكن من الناحية املفاهيمية، جاء �� �عر�ف هذا العنصر "أنھ ال يجب أن ي�ون "الضرر ا�جسيم"  

ا�جمهور    21إصالحھ".  قلوب   �� فظيعون  هم  الذين  الصي�ي،  الشيو��  ا�حزب  مسؤولو  يرتكب  أن  الطبي��  ومن 

  �سلوكهم القا��ي والوح��ي، مثل هذه ا�جرائم الوحشية بأضعاف �� ال�جون ومعسكرات االعتقال.

 

-املسلم�-واقع - السياط-تحت-املوت //:www.aljazeera.net/blogs/2018/6/24/, 2018 <httpsالجزيرة نت محمدأم� األويغوري, ‘املوت تحت السياط.. واقع املسلم� يف السجون الصينية | |’,   19
 ]. accessed 29 August 2021> [يف

20 The Prosecutor v. Édouard Karemera & Matthieu Ngirumpatse, Case No. ICTR-98-44-T, Judgement and Sentence (2 February 2012), Paragraf. 1666, p. 300. 
21 Obaid. 
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  الجسم:األعمال القسرية: األضرار التي تلحق بـ العمل بالسخرة و 5

إن العمل بال�خرة �� نظام ا�حشار (أ�غار�ا)، الذي بدأ مع احتالل ا�حزب الشيو�� الصي�ي، هو سياسة استمرت 

يومنا هذا. ح�ى  الشرقية  تركستان   �� فراغ ف بطر�قة مختلفة  وقت  ترك  عدم  ال�خرة  األعمال  نظام  الغرض من 

  .لشعب تركستان الشرقية، إلبقا��م مشغول�ن طوال الوقت

الباحث  2020د�سم��    ��  بناًء ع�� مصادر صينية، أن الص�ن أج��ت س�ان   ،Adrian Zenz، أعلن  تقر�رًا دقيقا 

�خص    570.000تركستان الشرقية ع�� العمل �� حصد القطن �� تركستان الشرقية. يذكر التقر�ر أن إجما��  

عام    �� الصينية  ا�ح�ومة  قبل  من  القطن  جمع  ع��  وأن  2018أج��وا  م70،  انتقاؤه %  تم  املنطقة   �� القطن  ن 

  22يدوً�ا.

  التعذيب في معسكرات االعتقال والسجون:ـ  6

  �� شاهد��ا  بما  إفاد��ا   �� االعتقال  معسكرات  من  ناجية  القازاخية  أصول  من  أويغور�ة  جليلوفا  جول��ار  قالت 

رامة الناس" . من الصباح  "تحت دعوى "التحقيق واالستجواب" �عرون جميع النساء و�لعبون بك  :معسكر االعتقال

   23ح�ى الليل أقسمنا اليم�ن أمام ا�حزب الشيو�� بالصينية".

 :  األضرار النفسية التي لحقت بشعب تركستان الشرقيةـ 7

�عد األذى النف��ي أحد أك�� االن��ا�ات شيوًعا ال�ي يتعرض لها س�ان تركستان الشرقية. ا�خوف من البطش، العار  

  الفتيات ال��كستانيات واملتضررات، ....لعائلة املعتصبات من 

إخضاع أفراد المجموعة عن قصد لظروف معيشية تؤدي إلى االنقراض الجسدي،  ـ  8
 كليا أو جزئيا:  

جاء �� ا�جرائم ضد اإل�سانية �� ميثاق األمم املتحدة "�شمل الظروف املعيشية املصممة لضمان التدم�� املادي 

الزناز�ن الضيقة وا�حرمان من التغذية وعدم ا�حصول ع�� الرعاية الطبية. خلق  فظروف االحتجاز ��  ،  للمجموعة

 

22 Doğu Türkistan’da Toplama Kampları Adım Adım Soykırı. 
23 Akit, ‘Gülbahar Celilova, Zulmü Anlattı! Çin Zindanında 16 Ay Işkence Gördü - Yeni Akit’, Akit Gazetesi, 2019 <https://www.yeniakit.com.tr/haber/gulbahar-
celilova-zulmu-anlatti-cin-zindaninda-16-ay-iskence-gordu-654868.html> [accessed 27 September 2021]. 
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الظروف ال�ي تؤدي إ�� املوت البطيء، مثل إخضاع ا�جموعة لنظام غذائي الكفاف، ونقص الرعاية الطبية ال�افية،  

،  املناسب، واملياه، واملأوى ودفع أعضاء ا�جموعة �ش�ل م���� إ�� مغادرة منازلهم، وغالًبا ما يفتقرون إ�� الطعام  

) إنھ من ب�ن  2(  4و�عر�ض ا�جموعة األعضاء الذين �عانون من إرهاق أو مجهود بد�ي    ،وامللبس، والصرف الص��

  24أمثلة اإلجراءات ال�ي تدخل �� نطاق املادة (ج).

إخضاع أفراد ا�جموعة عن قصد لظروف تؤدي إ�� االنقراض ا�جسدي، �ليا أو جزئيًا"،  فع�� هذا يتحقق عنصر "

"فهذا من أبرز ��يء من السياسات   25وفق هذا البند. كما يقول آدر�ان ز�ن� الباحث األملا�ي �� الشؤون الصينية:

 الصينية...". 

 :  ـ منع اإلنجاب عمداً في الجماعة9

و�عقيم قسري، ومنع ا�حمل القسري،  ،  إلنجاب �� ا�جموعة" ع�� أ��ا �شو�ھ جن��ييجب تفس�� عبارة "تداب�� ملنع ا

وفصل قسري ب�ن الرجال والنساء، وحظر الزواج. ال يمكن أن ت�ون تداب�� منع الوالدات داخل ا�جموعة جسدية 

  و الصدمات.فحسب، بل عقلية أيًضا. كما يمكن توجيھ أعضاء ا�جموعة �عدم اإلنجاب من خالل ال��ديدات أ 

و�النظر إ�� الوضع �� تركستان الشرقية، فإن إحدى ا�جرائم األك�� لفًتا لالنتباه �� املنع املتعمد لوالدات األويغور.  

  �� تايمز  نيو�ورك  تم الكشف عن وضع قرابة  2019د�سم��    28�� أخبار �حيفة   ،500    �� أويغوري  ألف طفل 

  26الصي�ي للتعليم الداخ��.  املدارس ا�ح�ومية التا�عة للنظام الشيو�� 

النقل و��دف حظر النقل القسري لألطفال من مجموعة إ�� أخرى إ�� معاقبة ليس فقط أي فعل مباشر من أعمال  

ا�جسدي القسري، ولكن أيًضا أي عمل من أعمال ال��ديد أو الصدمة ال�ي قد تؤدي إ�� النقل القسري لألطفال من  

 مجموعة إ�� أخرى. فالنظام الصي�ي يمارسها علنا.

 

   /https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rightsميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.   24
25 Adrian Zenz, Sterilization, IUDs, and Mandatory Birth Control, 2020 <https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Sterilizations-IUDs-and-
Mandatory-Birth-Control-FINAL-27June.pdf?x71937>. 
26 Zenz. 
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بجانب أن نقل أطفال تركستان الشرقية قسرًا إ�� مجموعة أخرى، �� ظاهرة قطعية ال��اه�ن وا�حجج �� تركستان 

رقية، حيث يتم نقل األطفال األويغور قسًرا إ�� مناطق أخرى دون إذن أسرهم وأحياًنا ح�ى دون علمهم، وتقطع الش

  27روابطهم مع عائال��م من خالل تدم�� آثارهم.

 خاتمة:  

قت  يرغب �حايا املعسكرات وعائال��م �� اتخاذ اإلجراءات القانونية �سبب األضرار ال�ي �ح   ـ من الطبي�� أنھ قد1

بأها�� املعسكرات، لكن ليس لد��م أدلة ووثائق ومعلومات �افية التخاذ اإلجراءات القانونية، ح�ى إذا �ان لد��م 

إم�انية الوصول إ�� هذه املعلومات والوثائق، فإن السلطات القضائية ال�ي يتقدمون إل��ا ال تأخذ هذه املستندات 

ائية الالزمة؛ ألن السلطات القضائية �� الص�ن تحت مركز�ة السلطة  واألدلة �� االعتبار، وال تباشر الدعاوى القض 

 ل�حزب الشيو��.

، قدمت ا�ح�ومة 1983أبر�ل    18ـ إن الص�ن طرف �� "اتفاقية منع جر�مة اإلبادة ا�جماعية واملعاقبة عل��ا". ��  2

وليو �� العام نفسھ، دخلت االتفاقية ي  17الصينية خطاب االنضمام إ�� االتفاقية إ�� األم�ن العام لألمم املتحدة؛ ��  

من االتفاقية �شأن تفس��ها أو تطبيقها أو تطبيقها   9وقد أبدت تحفًظا مفاده أن املادة    ح�� التنفيذ بالنسبة للص�ن.

  يجب أن ُترفع إ�� محكمة العدل الدولية لتسو�ة املنازعات.

م3 �ش�ل  القضائية  القرارات  ع��  أيًضا  الشيو��  ا�حزب  يؤثر  ��  ـ  ا�حز�ية  ا�جموعات  تقوم  مباشر.  وغ��  باشر 

آلليات  و�دراً�ا  املوظف�ن.  وقرارات  القضائية  التعيينات  ع��  ا�حزب  و�وافق  ا�حز�ي،  االنضباط  بفرض  ا�حاكم 

  الرقابة هذه، فإن القضاة مشروطون بمراقبة التغي��ات �� سياسة ا�حزب أثناء قيامهم �عملهم.

الدولية،4 العدل  �� محكمة  رفع دعوى قضائية ضد دولة أخرى أو ضد دول عديدة. وال يمكن   يمكن لدولة ما  ـ 

ولكن إذا لم يكن لد��م دولة توصل صوتھ إ�� ا�حكمة إال إذا تمكنت دولة    ،للشعب الذي عا�ى من اإلبادة ا�جماعية

  أخرى من رفع دعوى نيابة عن ذلك الشعب.

 

 .2020 ,ئىرقىي قىرغىنچىلىقى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىىك ,ھەركىتى تەشكىالىت ئۇيغۇر 27
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ال�افة اإل�سانية، وهذه ا�جر�مة ال ـ جر�مة اإلبادة  5 �� تركستان الشرقية �� جر�مة ضد  ا�جماعية ال�ي تمارس 

للمادت�ن   وفًقا  االتفاقية   �� األعضاء  الدول  جميع  و�شمل  بل  تركستان فحسب،  اتفاقية   9و  8تخص شعب  من 

 عية.اإلبادة ا�جماعية وتمنح سلطة رفع دعوى قضائية ضد الطرف الذي ارتكب اإلبادة ا�جما
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