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 البرقيات الصينية

باستخدام الحلول الحسابية لحجز الجماعي واالعتقال المتعلقة باالتشغيل الصينية إرشادات  كتيبات: فضح
 الخوارزميةأو 

عن دليل عمليات إلدارة معسكرات االعتقال الجماعي  اسرية جد   ة صينيةيوثائق حكومل تسريب جديد كشف
 .في شينجيانغ وكشف آليات نظام المراقبة الجماعية في المنطقة

 

 التقرير إعداد 

 لن إبراهيميأبيثاني 

 

عن دليل عمليات إلدارة معسكرات االعتقال الجماعي  اسرية جد   ة صينيةيوثائق حكومل تسريب جديد كشف
باستخدام أسلوب "التحليالت التنبؤية  في شينجيانغ وكشف آليات نظام المراقبة الجماعية في المنطقة

 للشرطة."



بالمبادئ قائمة سرية ، االستقصائيينوتشمل البرقيات الصينية، التي حصل عليها االتحاد الدولي للصحفيين 
ال كدليل لتشغيل بشكل فع   ُتستخدم، والتي مسؤول أمني في المنطقة أرفعا التي وافق عليها شخصي  التوجيهية 

كما يحتوي قليات أخرى. األالمسلمين و  يغوراإلالف من اآلمئات احتجاز اآلن يتم فيها التي  المعسكرات
الحكومة، كيف تسترشد عنها سابق ا تكشف، حسب تعبير يفصح لم استخباراتية على إحاطات ا أيض  ب يالتسر 

الذكاء االصطناعي الختيار فئات كاملة من  باستخدامالشرطة الصينية بنظام ضخم لجمع البيانات وتحليلها 
 .سكان شينجيانغ لالحتجاز

مثل  موضوعات معينة حول المعسكرات ن فيييتضمن توجيهات للعاملالدليل، الذي يطلق عليه "تلغرام"، و 
، وأساليب التلقين القسري ، المعسكراتوجود حول كيفية منع الهروب، وكيفية الحفاظ على السرية التامة 

سمح للمحتجزين برؤية األقارب أو حتى استخدام المرحاض. يُ السيطرة على تفشي األمراض، ومتى وكيفية 
ل السلوك لفرض العقوبات والمكافآت ، نظام "نقاط" لتعدي2017عام التحدد الوثيقة، التي يرجع تاريخها إلى 

 .على النزالء

 

 
 ةبرقي



باللغة  ة، المكتوبيةالبرقوهذه عن جهاز األمن في شينجيانغ.  ةهذه البرقية من لجنة الحزب الشيوعي المسؤول
 عليها إلدارة معسكرات االعتقال الجماعي. تم وضع عالمة "سرية" تشغيل دليل عمليات عبارة عنالصينية، 

 مسؤول أمني في المنطقة وأرفعالحزب الشيوعي في شينجيانغ سكرتير ووافق عليها تشو هايلون، نائب 
 .آنذاك

على الرغم من أن الروايات الصادرة عن  -: سنة واحدة وهو يكشف الدليل عن الحد األدنى لمدة االحتجازو 
 في وقت أبكر.المعتقلين السابقين تشير إلى أن بعضهم أطلق سراحهم 

التي تعتمد على النظام الحكومي للشرطة منصة السرية عن نطاق وطموح االستخباراتية تكشف اإلحاطات و 
يقول و . تولدها الحواسيب وحدهاالذكاء االصطناعي، والتي تهدف إلى التنبؤ بالجرائم بناء  على النتائج التي 

على السواء، ُتظهر قوة التكنولوجيا في  الشرطي والعسكري  بالمفهومين:المنصة، التي ُتستخدم الخبراء إن 
 .واسععلى نطاق ونشرها انتهاكات حقوق اإلنسان توجيه المساعدة في 

اعن قدرة النظام على جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية الصينية  البرقياتوتكشف  من  والخاصة جد 
من الوسائل لتحديد المرشحين ، وكاميرات التعرف على الوجه، وغيرها التفتيش اليدويةخالل عمليات 

استخدام بعض تطبيقات الهواتف قيامهم بلمجرد للتحقيق معهم مئات اآلالف  إذ جرى اختيارلالحتجاز، 
 يغوراإلأبناء طائفة توجيهات صريحة للقبض على بالتفصيل الوثائق وتشرح . التي تحظى بشعبيةالمحمولة 

في الخارج، وقد تم ترحيل  يقيمون الذين  يغوراإلمن شينجيانغ  ومراقبة أبناءيحملون الجنسية األجنبية  الذين
نصب الشراك في بمشاركة في المن بين المتورطين و بعضهم إلى الصين من قبل الحكومات االستبدادية. 

 .ية في الخارجقنصليات الصينالسفارات و ال: العالم

 المترامية األطرافمعسكرات االعتقال  نقاط جديدة تتضح عن

ا كبير ا في  يةالصين البرقيات مثلت اعتقاالت جماعية ألقلية عرقية دينية عمليات أكبر على العالم  إطالعتقدم 
التي تستند إلى حسابات السجناء العامين الماضيين، وصفت التقارير  مدىعلى فمنذ الحرب العالمية الثانية. 

ا  غير المؤكدة، وغيرها من المصادر السابقين التي تديرها  للمعسكراتوصور األقمار الصناعية نظام 
الخطوط العريضة  تلخصالحكومة في شينجيانغ كبير ا بما يكفي الستيعاب مليون شخص أو أكثر. كما 



 ةط مقالوتسل  في جميع أنحاء المنطقة. الممارسات البوليسية جمع البيانات والمراقبة و يهدف إلى لبرنامج ضخم 
 .المعسكرات لما قبل قيام التاريخيةالفترة  علىنيويورك تايمز الضوء صحفية ا في صدرت مؤخر  

في عمال الداخلية للحكومة الصينية تكشف عن األ ةالصينية أول تسريب لوثيقة سري البرقياتوتمثل 
وي سوار، والتعليمات المهينة التي تنظم الروتين اليومي الدنيالظروف الكامنة وراء األ وقساوة، المعسكرات

وجهود ب المتعلقة السريةللسجناء. وهذه اإلحاطات هي أول تسريب للوثائق الحكومية  المراقبة الشاملة
 .ة للشرطةالتنبؤيالتحليالت 

ضحايا الشيوعية في واشنطن ذكرى في مؤسسة  في الدراسات الصينية أحد كبار الباحثينوقال أدريان زينز، 
كان من البداية لدى الحكومة الصينية خطة لكيفية تأمين  الواضح أنه"من  الوثائق ، قام بمراجعةالعاصمة

هناك  م، وكيفية االحتفاظ بهالسكن المخصص لهمي ف احتجاز الدارسين فيهامراكز التدريب المهني، وكيفية 
ا أن تكون هذه المستندات من وأضاف أن لمدة عام على األقل.  هذا هو ، ألن 2017عام ال"من المهم جد 

 لها."ك التأهيل أو إعادة التعليمحملة إعادة فيه بدأت  الذي الوقت

من  التحاد الدولي للصحفيين االستقصائيينوسائل إعالم شريكة ل االتي طرحتها عليهسئلة األعلى  وفي ردها
وقال المكتب  ".زائفةوأخبار "تلفيق محض  أنهاوصفت الحكومة الصينية الوثائق المسربة ب ،ارديانغالصحفية 

 ىوجد ما يسميأوال، ال ، "في بيان له في نهاية هذا األسبوع المتحدةالمملكة  تها فيسفار في الصحفي 
 مراكز للتعليم والتدريب المهنيين من أجل منع اإلرهاب ". بل تمت إقامةفي شينجيانغ.  "معسكرات االعتقال"ـب

ثالث سنوات،  لكن منذوهادئة ومزدهرة في الصين.  شينجيانغ منطقة جميلةالحكومة الصينية "إن  بيانوقال 
حدثت آالف الحوادث اإلرهابية في شينجيانغ بين  -أصبحت ساحة معركة  كانت قداألمر كذلك.  كنلم ي

سكان شينجيانغ لكي بين ضجة هائلة  حدثت، لذلكآالف األبرياء.  فيها ، قتل2016عام الالتسعينيات و عقد 
التدابير، لم يقع حادث إرهابي هذه اتخاذ أن تم منذ و . المشكلةة لمعالجة هذه تتخذ الحكومة إجراءات حازم

تحول مرة أخرى إلى منطقة مزدهرة وجميلة يشينجيانغ وقد أخذ إقليم واحد في السنوات الثالث الماضية. 
باحترام كامل في الحرية الدينية تحظى فدينية. للتدابير الوقائية بالقضاء على جماعات . ال عالقة ومسالمة

 "شينجيانغ.



ا: "ثانيا، يأخذ المتدربون دورات  الحكومة الصينية بيان وأضاف مختلفة في مراكز التعليم تدريبية أيض 
ا. نةامكفولة ومصالشخصية للمتدربين  ةحريالوالتدريب المهني، و   "تمام 

 منهج كمادة ضمن ايتم تدريسه ستخدم على نطاق واسع في الصين، وبالتاليلغة الماندرين ت: "البيان وتابع
الدورات في المراكز. كما يتعلم المتدربون المهارات المهنية والمعرفة القانونية حتى يتمكنوا من العيش في 

بانتظام وطلب  منازلهميمكن للمتدربين العودة إلى و لمراكز. من امهنتهم الخاصة. هذا هو الغرض الرئيسي 
ذا كان او اإلذن لرعاية أطفالهم.  متدربين، فعادة ما يتم االعتناء بأطفالهما القاصرين من قبل ضمن اللزوجان ا 

أصبحت شينجيانغ و  -، وتساعد الحكومة المحلية في رعاية األطفال. لقد نجحت هذه اإلجراءات اأقربائهم
للبالد الناتج المحلي اإلجمالي  وارتفع، في المئة 40السياح بنسبة عدد في العام الماضي، زاد فأكثر أمان ا. 

 في المئة." 6 أكثر منبمقدار 

"هناك العديد أوامر لما يسمى"معسكرات االعتقال". ويضيف:أو  وثائق"ثالث ا، ال توجد  :البيان يقولأخير ا، و 
ول ح وسائل اإلعالم الصينية واألجنبية التي ترغب في معرفة المزيدل كمراجعمن الوثائق الرسمية في الصين 

. على سبيل المثال، نشر المكتب اإلعالمي بمجلس الدولة، يمكن الرجوع إليهامراكز التعليم والتدريب المهني
 سبع أوراق بيضاء ذات صلة. "

في ذلك جيمس مولفينون، مدير  نالصينية من قبل اللغويين والخبراء، بم البرقياتتم التحقق من وثائق 
الستخبارات في مجال ا متخصصة ي شركة، وه(SOS International LLC)التكامل االستخباراتي في 

 توثيق. ووصف مولفينون، وهو خبير في أميركيةعدة وكاالت حكومية ، متعاقدة مع وتكنولوجيا المعلومات
ا أنها المكتوبة بوثائق ال، السريةوثائق الحكومة الصينية صحة ال اللغة الصينية بأنها "أصلية للغاية"، مضيف 

 ".في حياتيرأيتها سبق لي أن التي  السريةالمستندات  أنماط٪ بجميع 100"تلتزم بنسبة 

منظمة شريكة  17ا من االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين وصحفي   75من تضافرت جهود أكثر وقد 
 أهميتها.عن عن الوثائق و ية صحف في كتابة تقاريردولة  14إعالمية في 

 وتشمل الوثائق المسربة ما يلي:



تشرين الثاني/نوفمبر تسع صفحات باللغة الصينية مؤرخة في نة من مكو  "، برقيةكتيب العمليات، أو "• 
، المعسكراتإدارة حول رشادات واإلمن المبادئ التوجيهية التفصيلية تحتوي على أكثر من عشرين و  2017

 .تهاعملي بداية مناألولى ذاك في األشهر والتي كانت آن

أربع إحاطات استخبارية قصيرة باللغة الصينية، ُتعرف باسم "النشرات"، تقدم إرشادات بشأن االستخدام • 
 التنبؤيةإلجراءات التحليالت اليومي لمنصة التشغيل المشتركة المتكاملة، وهو برنامج للمراقبة الجماعية و 

هيومن رايتس ووتش العام  من قبل منظمةلعالم لكشفها تم من شينجيانغ و الواردة يحلل البيانات  للشرطة
 الماضي.

الصينية المكون من  وقد وضع عالمة "سري" على كال النوعين من المستندات في منتصف تصنيف السرية
لحزب الشيوعي في شينجيانغ وكبير ل األمين العامتشو هايلون، نائب  الكتيبوافق على وقد . مستوياتثالث 

المسؤولين عن  ينالمحلي الحزبتم توزيع النشرات على الشرطة ومسؤولي و مسؤولي األمن في المنطقة. 
الصحافة التي تستخدمها تصال حلقة االلم يرد تشو على األسئلة المرسلة إليه عبر و األمن في المنطقة. 
 .شينجيانغإليه في فاكس سال فشلت محاوالت إر وبالمثل الدولية في الصين. 

ل االدعاءات ضد رجل من •  طائفة وثيقة الحكم الصادرة بلغة اإليغور من محكمة جنائية إقليمية ُتفص  
وتتضمن هذه االدعاءات أفعاال " و"األفكار المتطرفة". العرقيةالتحريض على "الكراهية  بتهمةاإليغور مسجون 

الوثيقة غير  .اإلباحيةالمواد  ةنابية أو مشاهدمالء العمل بعدم استخدام ألفاظ مثل تحذير ز  بريئةنها أبدو ت
وثائق محكمة شينجيانغ. يطلع الغرباء علىا ما الشفافية، نادر   يفتقر إلىنظام سياسي  ظل سرية، ولكن في

 الهدف مرمىاإليغور في 

، التركية لهجة خاصة بها من اللغةالمسلمة التي تتحدث  ظلت طائفة اإليغور التي تنتمي إلى جالية األغلبية
 اعتنقواعام، حيث ألف باسم شينجيانغ منذ أكثر من  اليوممنطقة وسط آسيا القاحلة التي تعرف تقطن 

لتهميش االقتصادي لمنذ فترة طويلة اإليغور  وقد تعرضالتجار المسلمين. ب واالحتكاكاإلسالم بعد االتصال 
 92 ىحوال التي ينتميفي الصين  نسمةمليون  11 ىحوالاآلن  ويبلغ عددهمي كأقلية عرقية، والتمييز السياس

 أبناء اإليغورلى العرق الصيني الهاني. يعيش معظم إنسمة  بليون  1.4البالغ عددهم  هامن سكان في المئة



ب البالد. في أقصى شمال غر تقع وصحراء  جباال في الغالبالصينيين في شينجيانغ، وهي منطقة تضم 
الكازاخستانيين والطاجيك ومسلمي الهوي  - محدودبحكم ذاتي  التي تتمتعتخضع المنطقة  ا والتي تضم أيض 

 للسيطرة الصينية الرسمية منذ القرن الثامن عشر. -وعدد كبير من السكان الهان 

 أكبر المجموعات العرقية في الصين

 عدد السكان  المجموعة  عدد السكان  المجموعة  السكانعدد   المجموعة

2,870,034   بوياي. 11 9,426,007   مياو. 6 16,926,381   . تشوانغ1

2,796,003   ياو. 12 8,353,912   توجيا. 7 10,586,087   هوي  .2

1,933,510   باي. 13 6,282,187   التبت. 8 10,387,958 
 

 مانتشو. 3

1,830,929 
 

 ن و الكوري. 14 5,981,840   ن و المنغولي. 9 10,069,346 
 

 اإليغور. 4

1,660,932   ن و هاني. 15 2,879,974   دونغ. 10 9,714,393 
 

 يي. 5

 

ترمي البالد  واسعة النطاق في عمومد الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة في السنوات األخيرة، صع  و 
يغور، مع هويتهم الهان الثقافية، وأصبح اإلطائفة مع عقيدة الحزب الشيوعي ومعايير  االنسجام لتشجيع
 على نحو متزايد في مرمى حمالت القمع.المميزة، والعرقية الدينية 

يغور، من جهة، والحكومة والسكان الصينيين الهان، من ناحية أخرى، في بعض تحولت التوترات بين اإلو 
يغور في مدينة شينجيانغ اإل قام بها، اندلعت أعمال شغب 2009عام الفي فعنف. أعمال األحيان إلى 

ابتداء من و شخص، معظمهم من الصينيين الهان.  200 يقاربعاصمة أورومتشي، ما أسفر عن مقتل ما 
على المدنيين في العديد من المدن الصينية، ما أسفر  الفتاكةيغور سلسلة من الهجمات اإل شن، 2013عام ال

وليتها عن هجوم واحد على األقل. كما ظهرت أعلنت جماعة إيغورية إسالمية مسؤ و عن مقتل العشرات. 
بكين بضراوة  ردتقد تنظيم داعش اإلرهابي. و يغور في الخارج إلى تقارير عن انضمام عشرات من اإل

يغور، اإلبين طائفة  والتطرف اإلسالميالنزعة االنفصالية  ىاللوم عل إلقاءحجة وب. على هذه األعمال متزايدة
ا متزايدة على ال الشعائر اللحى والعديد من أشكال إسدال  وحرمتممارسات الدينية في المنطقة، فرضت قيود 

 حجاب.الو  النقاباإلسالمية وبعض أشكال المالبس الدينية، بما في ذلك  الدينية



إلى تقليص التعبير عن التنوع الثقافي والسياسي والديني، أمر  التحرك الرامي، أثناء 2017عام البحلول 
بدأت أعداد كبيرة و القسري في شينجيانغ.  واالندماجحملة هادئة من االحتجاز الجماعي شن شي بالرئيس ت

من الناس في جميع أنحاء المنطقة تختفي، حسب الشهود والتقارير اإلخبارية، وانتشرت شائعات عن 
 40ما يقرب من  بتطهيرمرت الشرطة في بعض القرى في جنوب شينجيانغ، أُ و معسكرات االعتقال السرية. 

 .ةالحق تقاريرمن السكان البالغين، حسبما ورد في  في المئة

ا تقطن اآلن في كازاخستان  40اإليغور تبلغ من العمر طائفة تورسوناي زيافدون وهي امرأة من  وأفادت عام 
ينا أعندما ر . و بين الناسمنتشر ا "في ذلك الوقت، كان الرعب ، شهر ا في معسكر في شينجيانغ 11وأمضت 
آه أنت ال تزال ’، قولن هو أننا كنالبعض، كان الناس مرعوبين. الشيء الوحيد الذي كنا نتحدث عنه بعضنا ا

 ."األسرة بأكملها العائالت تم اعتقال بعضمن كل عائلة. و  تم اعتقال شخص مالقد هنا! 

في شهر  التحاد الدولي للصحفيين االستقصائيينند الشريكة لو أجرتها معها صحيفة لومقالت في مقابلة و 
أيام أخي  ةعشر ب وبعد ذلك، اعتقلوا أخي األكبر. 2018في شباط/فبراير إنهم، " ،نوفمبر /تشرين الثاني

آذار/مارس  10في االعتقال  اتمعسكر أحد نقلها إلى  بالفعل تمكان وشيكا." وقد دوري  أن ت،. عرفالصغير
2018. 

 شينجيانغإقليم شوفو ب مقاطعةمعسكر االعتقال في 

 .2017عام الخالل  للمعسكر المتسارعع يصور األقمار الصناعية اإلنشاء السريع والتوستظهر 

  2017آذار/مارس    2017 وتموز/يولي  2017تشرين الثاني/نوفمبر 



 
 .(Google Earth Proبواسطة غوغل إرث )باألقمار الصناعية  تم التقاطهاالمصدر: صور 

 

، كشف 2017عام ال. ولكن ابتداء  من أواخر المعسكراتحاولت الحكومة الصينية الحفاظ على سرية 
باستخدام صور األقمار الصناعية ووثائق المشتريات  -الصحفيون واألكاديميون والباحثون اآلخرون 

الحراسة، في  عن سلسلة من مرافق االحتجاز، محاطة باألسوار وأبراج -شهود العيان  ورواياتالحكومية 
 .للمراقبة الجماعيةجميع أنحاء المنطقة والخطوط العريضة لنظام جديد ومثير للقلق 

ن جعلت صور األقمار الصناعية وروايات شهود العيان ذلك أمرا ال أ، وبعد 2018تشرين األول/أكتوبر  وفي
"مؤسسات التدريب المهني االحترافية".  ُيسمىبوجود نظام لما زاك،  ةيمكن إنكاره، أقر حاكم شينجيانغ، شهر 

 اإلرهابية أو المتطرفة. همميولبالمشتبه  منالتطرف  القضاء علىهو الغرض منها وقال إن 

أغسطس، أعلنت الحكومة أن "مراكز التدريب المهني" حققتشهر آب/في ورقة بيضاء رسمية صدرت في 
ا كبير ا،  شينجيانغ في السنوات الثالث الماضية كان نتيجة لهذه أن غياب الهجمات اإلرهابية في  ةزاعمنجاح 

 السياسة.



على أنها برامج للمعسكرات الصينية بشكل صارخ مع وصف الحكومة الصينية الرسمي  البرقياتوتتناقض 
يمكن أن االعتقاالت  تشير الوثائق إلى أنإذ ". يةاجتماعية محببة توفر "تدريب ا مهني ا سكني ا" ووجبات "مجان

كشف أن الهدف تو  -ات"ه"استبعاد الشب إال إذا ما كان من الممكن –في أي ظرف من الظروف تقريب ا تتم 
 .التلقين العامالرئيسي للحملة هو 

 ذات مغزيينرئيسية خطة 

وهي عبارة صينية تعني  "جي مي"،كلمة  ومكتوب عليهااسم تشو في األعلى  عليها منقوش – ة" مطولبرقية"
وهذه البرقية . أكثر من عشرين دليال مرقما تتضمن، ةالجماعي ترئيسية لتنفيذ االعتقاالقدم خطة ت -سري" "

المعنية لجنة ال اأصدرته" تعزيز وتوحيد مراكز تعليم وتدريب المهارات المهنية ةمواصل"آراء حول وهي بعنوان 
لحزب الشيوعي تابعة ل، وهي لجنة ذاتي حكمب التي تتمتع شينجيانغالشؤون السياسية والقانونية في منطقة ب

 .األمنية في شينجيانغوالتدابير مسؤولة عن اإلجراءات 

 ةبرقيال

 
 

األمنية في والتدابير مسؤولة عن اإلجراءات اللحزب الشيوعي ل المحلية التابعة لجنةالهذه البرقية من 
دليل عمليات إلدارة معسكرات االعتقال الجماعي.  هي عبارة عنباللغة الصينية،  ة، المكتوبيةالبرق .شينجيانغ



لحزب الشيوعي في شينجيانغ ا سكرتيرووافق عليها تشو هايلون، نائب عليها تم وضع عالمة "سرية" وقد 
 وأعلى مسؤول أمني في المنطقة.

أثناء  منةاآل اإلدارة علىالتي تنص  المعنى ازدواجيةو  ةالموحدويجمع األسلوب بين البيروقراطية الصينية 
ينص أنهم "طالب" و على يشير إلى السجناء و  األحباء،ووضع الشروط لرؤية فترات استخدام دورات المياه، 

 "خرج.ت" الـالشروط الالزمة ل على

استخدام مراكز الحراسة والدوريات  وينص على" الفرارين "منع عامليشدد الدليل على أنه يجب على ال
يجب أن كما ينص على أنه والمراقبة بالفيديو واإلنذارات وغيرها من التدابير األمنية المعتادة في السجون. 

أنشطة الطالب والتحكم فيها بشكل صارم  لسيطرة على"ل نيمغلقة بقفلالنوم المشتركة  قاعاتتكون أبواب 
، ووقت االستحمام، استخدام دورات المياه فترات، وفترات األكل، و الدراسية الحصصلمنع حاالت الفرار أثناء 

 والعالج الطبي، والزيارات العائلية، وما إلى ذلك"، كما يقول الدليل.

"المرض وغيره من الظروف الخاصة، ويطلب من ـال ألسباب تتعلق بإ المعسكرات ةوال يسمح "للطالب" بمغادر 
ا "تهم ومراقبتهم والسيطرة عليهممرافق المعسكر العاملين في  .عن المعسكر أثناء تواجدهم بعيد 

ا و  ا نص  ا لبعض السجناء السابقين  -تتضمن المذكرة أيض  ا، وفق  على وجوب بقاء نص ي –ال يتم تطبيقه دائم 
 لمدة عام على األقل. المعسكراتالمحتجزين في 

يذكر الدليل أن النقاط السلوكيات قائم على النقاط. و يكشف الدليل عن نظام ُيطب ق داخل المعسكرات لمراقبة 
"التحول األيديولوجي والدراسة والتدريب واالمتثال السجناء من ناحية من خالل تقييم  وضعها وتصنيفهايتم 

ومتى يتم  نظام العقوبة والمكافأة في تحديديساعد و  ".لالنضباط للسجناء باالتصال بالعائلة ما إذا كان ُيسمح
 .، باإلضافة إلى أمور أخرى سراحهمإطالق 

ا ثالثي المستو كما  ا نظام  حيث يتم إخضاعهم  ف النزالء حسب درجة األمن المطلوبةيصن   ى يحدد الدليل أيض 
 ."صارمة" أو "إدارة عامةإدارة : "إدارة صارمة للغاية" أو "لـ
 

طلبات ، بما في ذلك المتللسجناءعاية الجسدية األساسية وينص الدليل على أحكام تتعلق بالصحة والر 
ا بحاالت الوفاة غير الطبيعيةالصريحة بأن "ال يسمح مسؤولو المعسكر  ويتطلب ذلك أن يحافظ  ".مطلق 



يمكنها المعسكريمنعوا تفشي األمراض، ويتأكدوا من أن مرافق أن ، و النظافة الصحية شروطالموظفون على 
"بالنسبة لمراكز التدريب التي تضم أكثر من ألف شخص، يجب  نهويذكر الدليل أوالزالزل.  ائقمقاومة الحر 
الصرف الصحي والوقاية من أعمال إلجراء اختبارات سالمة األغذية و فريق خاص من العاملين أن يتمركز 

 ."األوبئة
 

على  ويرشد الدليل الموظفين إلى "التأكد من أن الطالب سيقومون بإجراء محادثة هاتفية مع أقاربهم مرة واحدة
األقل في األسبوع، وأن يلتقوا عبر الفيديو مرة واحدة على األقل شهري ا، لجعل أسرهم تشعر بالراحة ويشعر 

 الطالب باألمان."
 

وتشير شهادة السجناء السابقين إلى أن هذا المبدأ اإلرشادي قد تم تجاهله على نطاق واسع. وفي شهر 
خارج الصين ومؤيدوهم حملة على موقع تويتر حثت الحكومة شباط/فبراير الماضي، أطلق اإليغور المقيمون 

 المفقودين. ةالصينية على تقديم معلومات عن أفراد األسر 
 

وعلى الرغم من تعليمات الدليل الخاصة بضمان الصحة والسالمة، فقد مات عدد غير معروف من المعتقلين
، وفقا لروايات شهود العيان. وقد تحدثت في المعسكرات بسبب سوء األحوال المعيشية وعدم وجود عالج طبي

في الواليات المتحدة، إلى لجنة أميركية  من منطقة شينجيانغ وتعيش اآلن ميهريغول تورسون، وهي إيغورية
، وقالت إنها رأت، أثناء احتجازها، تسع نساء يلقين حتفهن 2018في جلسة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر 

 في مثل هذه الظروف.
، بما في لتعذيب أو غيره من االنتهاكاتلأو مشاهدتهم لغ العديد من السجناء السابقين عن تعرضهم أبكما 

 ذلك التعذيب بالمياه والضرب واالغتصاب.
تس لصحيفة هآر  اللجوء في السويد، في حديث  هي معتقلة سابقة ُمنحت حقل ساويتباي، و غو سارا  قالت

على الحائط وُضربوا بالهراوات جرى تعليقهم "بعض السجناء أكتوبر، إن /اإلسرائيلية في تشرين األول
ا  رأيتُ لقد كان هناك سجناء أجبروا على الجلوس على كرسي من المسامير. . و المكهربة يعودون من أشخاص 

 عاد دون أظافر."بعضهم و الدماء. تغطيهم تلك الغرفة 
ا عجيب ا عن "تعليم السلوك المهذب"تتضمن "البرقية"  ا قسم  ه العاملين بالمعسكر إلى تقديم دروس أيض  ، يوج 

"، "الطاعة"، "سلوكيات الصداقة"، "التغيير المنتظم للمالبس"، عالوة السلوك آدابفي مجاالت مثل "تعليمية 
 خبيربجامعة واشنطن و نثروبولوجيا( األ)، وهو محاضر في علم اإلنسان مور أخرى. وقال دارين بايلرعلى أ



، إن التركيز على تعليم البالغين العاديين كيفية االستحمام وتكوين صداقات ينبع من اإليغورر في ثقافة متبح  
 اإليغوريين "متخلفون."اعتقاد سائد بين الصينيين الهان بأن 

غير المتحضر، حيث تحتاج إلى ‘ اآلخر’الوحشي أو ‘ اآلخر’وقال بايلر، "إن ذلك يشبه الخطاب حول 
 في شينجيانغ."أصبح ساري ا ويتم العمل به  هذا األمرلكن  رين.يكونوا متحض   تعليمهم كيف

 
 من المعسكر إلى المصنعمعمل لضخ العمالة 

الفقر" في شينجيانغ. تقول السلطات الصينية حدة لقد دافعت السلطات الصينية عما تسميه سياسات "تخفيف 
ن مستوى يالحقول والمزارع وبالتالي تحسإن المهارات المهنية الجديدة تسمح لإليغور بمواصلة العمل خارج 

  معيشتهم.
في صناعة  ا من العمل القسري في جميع أنحاء المنطقة، يتركز ا واسع  لكن الباحثين والصحفيين اكتشفوا نظام 

 المنسوجات والسلع االستهالكية األخرى.
فقد ها تدعم هذه التقارير. والتي يبدو أن عسكراتإضافية للمحتجزين السابقين بالمعن مرافق الدليل يتحدث و 

تحسين تعليمي لإلى فصل  "سيتم إرسال جميع الطالب الذين أكملوا التدريب األولي  نص الدليل على أنه 
دراسية. ويجب على جميع أشهر  6إلى  3لتدريب المكثف على المهارات لمدة بهدف االمهارات المهنية 

 هيئة البيئة للمتدربين لتلقي التدريب المكثف."ت إنشاء أماكن خاصة ومرافق خاصة من أجل تمقاطعاال
هيسمى "خدمات التوظيف"، يُ ي إرشاد بندفي  بتنفيذ سياسة تسمى  عسكرالدليل تعليمات إلى مسؤولي الم وج 

بأن أولئك الذين يكملون التدريب المهني يجب أن في إيعاز  -" عمال  يجد فوج واحد ، يتخرجواحد فوج "
  عمل.نشأة للوضعوا في ميُ 
أخير ا، ُيكل ف الدليل مراكز الشرطة المحلية والمكاتب القضائية بتوفير "المساعدة في المتابعة والتعليم" و 

أنه بعد إطالق سراحهم، "يجب على الطالب ب عطى تعليماتأ للمحتجزين السابقين بعد تعيينهم في العمل، و 
 أال يغيبوا عن مجال الرؤية لمدة عام."

التقارير التي تفيد بأن المعتقلين يتم إرسالهم من المعسكرات إلى مواقع العمل تحت وهذه التوجيهات تدعم 
  مراقبة الشرطة المستمرة.

يتم نقلهم إلى بيئات ، أن "السكان من األقليات العرقية 2019في تقرير صدر في تموز/يوليو  نزيكتب ز 
 ."التلقين المستمرعملية ل تسه  بحيث الدولة ق بل ة عليها من سيطر عمل وتدريب مغلقة تتم مراقبتها وال

 
  أربع "نشرات"



حكومية من منصة اللالستخبارات موجزة سرية ات إفادهذه "النشرات" األربع، المكتوبة باللغة الصينية، هي 
الصلة بين  -ألول مرة  -تحدد النشرات و العمليات المشتركة المتكاملة، وهي نظام مركزي لجمع البيانات. 

  ات شينجيانغ.عسكر الجماعية ومالمراقبة 
 

 20النشرة رقم    14النشرة رقم    9النشرة رقم    2النشرة رقم 

 

 )برامج للحساب والتحليل اإللكتروني( خوارزمياتلستخدام ابااالحتجاز 
 في الوقت نفسه، تتيح "النشرات" األقصر نظرة تقشعر لها األبدان داخل منصة العمليات المشتركة المتكاملة

(IJOP) التي تجمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية عن المواطنين من مجموعة من المصادر، ثم ،
هذه البيانات فيهم بناء  على االصطناعي لصياغة قوائم مطولة لما يسمى األشخاص المشتبه  .تستخدم الذكاء



ة حقوقية مقرها نيويورك، فإن المصادر تشمل نقاط تفتيش نظموفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وهي م
شينجيانغ التي ال حصر لها، وكاميرات الدائرة المغلقة بتقنية التعرف على الوجوه، وبرامج التجسس التي 

 إلنترنت الالسلكيشبكة الالالقطة  وبرامج التلصصتطلب الشرطة من بعض اإليغور تثبيتها في هواتفهم، 
(Wi-Fi sniffers ) د هوية أجهزة معلومات الالتي تجمع د الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، و التي تحد  تحد 

طة والسلطات األخرى تستخدم هيومن رايتس ووتش إن الشر منظمة تقول و تسليم الطرود. عمليات حتى 
منصة العمليات المشتركة والتواصل مع األفراد خلفية عن ات تحريللهواتف المحمولة إلجراء  إلكترونيا اتطبيق

 في الوقت الفعلي.المتكاملة 
االستخباراتي، "إن الصينيين يعتمدون  دمجقال مولفينون، خبير الوثائق بمنظمة إس أو إس الدولية ومدير ال

ا نمو  تعمل من خالل التي  الواسعة النطاقحيث يعتقدون أنه من خالل جمع البيانات للمراقبة البوليسية ذج 
حوادث أية يمكنهم، في الواقع، التنبؤ في وقت مبكر بوقوع اآلالت الذكية القابلة للتعلم، طناعي و الذكاء االص
مناهضة للدولة النخراط في إجراءات ل نزوعالمحتملين الذين لديهم شرائح السكان تحديد لك محتملة، وكذ

 تلك البيانات."خدام من خالل استوبعد ذلك يتابعون بشكل استباقي هؤالء األشخاص ومعادية للنظام. 
وقوع الجريمة"،  لدرءهي أكثر من مجرد منصة "ملة ن منصة العمليات المشتركة المتكاأمولفينون وأضاف 

الذكاء فهي تجعل من لكنها عبارة عن منصة "لآللة القابلة للتعلم، والذكاء االصطناعي، والقيادة والسيطرة" 
البوليسية الستراتيجيات ل ي " مركز يبأنها "عقل إلكترونعن الحكم البشري. ووصفها بديال االصطناعي 

  ا في الصين.العسكرية األكثر تقدم  و 
 
 رام."هو أنك ال تعرف متى ال تكون على ما ي   سه ذلكيغر  الذيهكذا يعمل إرهاب الدولة. جزء من الخوف "
 سامانثا هوفمان -
 

لسياسات ، ما يخلق الظروف المالئمة بتنفيذهأولئك المكلفين " يستصغروقال مولفينون إن مثل هذا النظام "
 نتائج كارثية.وتؤدي إلى يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة 

ا عاديين  ختاريقوم البرنامج بجمع البيانات وتفسيرها دون النظر إلى الخصوصية، وي للخضوع أشخاص 
الخارج أو استخدام الباب  للتحقيق بناء  على معايير تبدو غير مؤذية، مثل الصالة اليومية أو السفر إلى

 الخلفي لمنزلهم بشكل متكرر.
وربما األمر األكثر أهمية من البيانات الفعلية التي تم جمعها هي اآلثار النفسية الطاحنة للعيش في ظل هذا 

بطاريات كاميرات التعرف على الوجوه في زوايا الشوارع، ونقاط التفتيش التي ال نهاية لها، النظام. ومع



حالة كلية شاملة موجودة وجود ا بشعور  منصة العمليات المشتركة المتكاملة تول د  فإنمن المخبرين،  وشبكات
بناء   في كل مكان يمكن أن تتطل ع إلى الجوانب األكثر حميمية من الحياة اليومية. وفي ظل اختفاء الجيران

، تعيش شينجيانغ في المعروفة غيرالخوارزميات )برامج للحساب والتحليل اإللكتروني( على طريقة عمل 
  حالة رعب دائمة.

لة بمعهد السياسات االستراتيجية األسترالي الذي يركز بحثه على استخدام الصين حل   قالت سامانثا هوفمان، المُ 
لجمع البيانات من أجل السيطرة االجتماعية، إن العشوائية الظاهرة للتحقيقات الناتجة عن منصة العمليات 

نما هي خاصية.تقني ا متكاملة ليست خطأ المشتركة ال  وا 
ذلك هو أنك ال تعرف متى ال تكون  ،وقالت هوفمان "هكذا يعمل إرهاب الدولة. جزء من الخوف الذي يغرسه
 على ما ُيرام." 
االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين، والتي يبلغ األربع التي حصل عليها  ‘الصين برقيات’تركز نشرات 

ومناقشة المشكالت من ق بل منصة العمليات المشتركة المتكاملة تنفيذ ال، على تفاصيل صفحة 11مجموعها 
ساسيات ألانشرة ، عنوان "2017حزيران/يونيو بتاريخ وتحمل النشرات المؤرخة وتقديم الحلول الممكنة. 

 .20، 14، 9، 2األعداد رقم وتتضمن اليومية لمنصة العمليات المشتركة المتكاملة"، 
" تعليمات حول كيفية إجراء تحقيقات واحتجازات جماعية بعد قيام 14على سبيل المثال، تقدم "النشرة رقم 

منصة العمليات المشتركة المتكاملة بإنشاء قائمة طويلة من المشتبه بهم. وتشير إلى أنه خالل فترة سبعة أيام 
ا من 15683، قام مسؤولو األمن بجمع 2017في حزيران/يونيو  سكان شينجيانغ اختارتهم منصة  شخص 

 قلوا رسمي ا(.اعتُ  706العمليات المشتركة المتكاملة، ووضعوهم في معسكرات االعتقال )باإلضافة إلى 
ا "ألشخاص  24412تشير النشرة إلى أن منصة العمليات المشتركة المتكاملة جمعت بالفعل وبعد ذلك،  اسم 

تناقض المتمثل في أنه لم يكن باإلمكان تحديد مكان وجود مشبوهين" في ذلك األسبوع، وتناقش أسباب ال
لكن بطاقات الهوية الخاصة بهم كانت تستخدم من قبل أطراف ثالثة، وفي، تُ اآلخر  بعضهم، وأن البعض

يين "كان من الصعب التعامل تشير النشرة إلى أن بعض الطالب والمسؤولين الحكومكما . دواليك وهكذا
 معهم."

منصة العمليات المشتركة  الماضي، حصلت منظمة هيومن رايتس ووتش على نسخة من تطبيقفي العام 
بل لمعرفة كيفية استخدامه من ق  متسلسل له  هندسي تحليلعملية إجراء المتكاملة لألجهزة المحمولة، وقامت ب

ى إدخال جمعها. ووجدت المنظمة أن التطبيق يحمل ضباط الشرطة عليالشرطة وما هي البيانات التي 
رقام السيارة، المستوى يستجوبونه مثل: الطول، فصيلة الدم، لوحة أشخص معلومات مفصلة عن كل 

بعد ذلك، و السفر األخيرة، قراءات عدادات الكهرباء المنزلية، وأكثر من ذلك بكثير.  رحالتالتعليمي، المهنة، 



غير  (للحساب والتحليل اإللكتروني )برنامجباستخدام خوارزمية منصة العمليات المشتركة المتكاملة  قومت
 حتى اآلن إلنشاء قوائم باألشخاص الذين ُيعتقد أنهم مشبوهون. فةمعرو 

أولى في الشأن الصيني بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن هدف منصة العمليات قالت مايا وانغ، باحثة 
منه هو فحص قطاع من السكان  الغرضفالمشتركة المتكاملة يتجاوز مجرد تحديد المرشحين لالحتجاز. 

بأكمله بحث ا عن السلوك والمعتقدات التي تنظر إليها الحكومة بشك وارتياب، بما في ذلك عالمات التعلق 
للتحر ي وفحص الخلفية، مع إمكانية مراقبة  القوي بالعقيدة اإلسالمية أو هوية اإليغور. وقالت وانغ "إنها آلية

 الناس في كل مكان."
  

 تمتد إلى الخارج فتيشحملة الت
اإلخبارية روايات مثيرة للقلق بشكل متزايد حول جهود وكاالت األنباء والمؤسسات على مدى عامين، قدمت 

، 2016الصين لمنع اإليغور من السفر واستهداف اإليغور المقيمين في الخارج. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 
صادروا جوازات سفر سكان شينجيانغ المسلمين. وفي ات اإلخبارية أن المسؤولين ؤسسأفادت تقارير الم

طالب ا من اإليغور كانوا  12، بناء  على طلب الصين، قامت مصر بترحيل ما ال يقل عن 2017تموز/يوليو 
وفي أوائل  يدرسون في جامعة األزهر، وهي مؤسسة معروفة للدراسات الدينية، كما احتجزت عشرات غيرهم.

الذين يعيشون في الخارج أن مكاتب األمن في شينجيانغ كانت تقوم بشكل  ، ذكر اإليغور2018العام 
 منهجي بجمع معلومات شخصية مفصلة عنهم من األقارب الذين ما زالوا يعيشون هناك.

ا من مبادرة واسعة للسياسات. بتاريخ 2تكشف "النشرة رقم  حزيران/يونيو  16" أن هذه األعمال كانت جزء 
واإليغور الذين قضوا وقتا في  صفحة الجنسية األجنبيةالمؤلفة من صفحتين ونصف ، تتناول النشرة 2017

الذين يعيشون في الخارج وفقا لمناطقهم األصلية في شينجيانغ،  الخارج. وهي تصنف اإليغوريين الصينيين
وتصدر تعليمات إلى المسؤولين بجمع المعلومات الشخصية عنهم. والغرض من هذا المسعى، كما تقول 

النشرة، هو تحديد "أولئك الذين ما زالوا خارج البالد والذين ال يمكن استبعادهم من االشتباه كإرهابيين." وتعلن 
 ركزين" فور عودتهم إلى الصين.النشرة أن هؤالء األشخاص "يجب إخضاعهم للتعليم والتدريب المُ 

غى" الجنسية الصينية. وتضيف وتطلب النشرة من المسؤولين الترتيب لترحيل أي شخص تخل ى عن أو "أل
النشرة "بالنسبة ألولئك الذين لم يلغوا جنسيتهم بعد والذين ال يمكن استبعادهم من االشتباه كإرهابيين، يجب 

  ركزين وفحصهم."أوال إخضاعهم للتعليم والتدريب المُ 



ه مسؤولي األمن المحليين إلى فحص جميع مستخدمي تطبيق الهاتف20"النشرة رقم  المحمول زابيا  " توج 
(Zapya في شينجيانغ )–  لتحديد المنتمين إلى تنظيم الدولة  –ما يقرب من مليوني شخص يصل لوعددهم

 اإلسالمية وغيره من التنظيمات اإلرهابية.
، ُيشار إلى تهديد "اإلرهاب" و"التطرف" كسبب لالعتقال، ولكن ال يتم تعريف ‘برقيات الصين’في جميع 

"التطرف" في أي مكان في الوثائق المسربة. وأشارت التقارير اإلخبارية إلى أن عمليات "اإلرهاب" أو 
. جهر ا االعتقال استهدفت في بعض األحيان المثقفين، واإليغوريين الذين تربطهم صالت بالخارج، والمتدينين

ا ومع ذلك، فإن العديد من اآلخرين ممن هم خارج هذه الفئات قد تم  ويقول الخبراء إن الحملة استهدافهم. أيض 
ا بل  ا مجموعة عرقية ودينية بأكملها.و ال تستهدف فقط سلوكا محدد    أيض 

إلى دور سفارات وقنصليات الصين في جمع المعلومات لصالح  2، تشير النشرة رقم وبشكل ُمنذر بالخطر
ء من سيخضعون للتحقيق ستخدم بعد ذلك إلنشاء قوائم بأسمامنصة العمليات المشتركة المتكاملة، والتي تُ 

واالحتجاز. وتذكر النشرة قائمة من األسماء التي تم جمعها لمنصة العمليات المشتركة المتكاملة والتي تضم 
د أنهم تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات ووثائق أخرى في القنصليات الصينية أو  3441 ا ُوج  شخص 

سفاراتنا أو قنصلياتنا الصينية في الخارج". وتتضمن تقدموا بطلبات "الستبدال بطاقات هوية صالحة في 
 النشرة تعليمات بالتحقيق مع أولئك األشخاص واعتقالهم في "اللحظة التي يعبرون فيها الحدود" إلى الصين.

ات اإلخبارية بالفعل أن من بين نزالء المعسكر بعض المواطنين األجانب. واآلن ُتظهر ؤسسوقد ذكرت الم
ا. أن 2النشرة رقم    وجودهم في المعسكرات لم يكن عرضي ا بل كان هدف ا سياسي ا واضح 

العمليات المشتركة المتكاملة، مؤلفة من  من األسماء التي تم جمعها لمنصة قائمة 2وتذكر النشرة رقم 
ا للحصول على تأشيرات صينية."  1535 ا من شينجيانغ "حصلوا على جنسية أجنبية وتقدموا أيض  شخص 

كانوا في  75ة العمليات المشتركة المتكاملة مستوى ملحوظ ا من التفاصيل. فقد قررت أن وقدمت منص
 2سودانيين،  5أميركيين،  3أسترالي ا،  23تركي ا،  26الصين، وصنفوهم تبعا لجنسياتهم، على النحو التالي: "

من فرنسا،  1فنلنديين،  3 كنديين، 5من المملكة المتحدة،  2من أوزبكستان،  3من هولندا،  1من نيوزيلندا، 
هت النشرة المسؤولين للعثور على أكبر عدد ممكن منهم والتحقيق معهم، دون  1 من قيرغيزستان." وقد وج 

األجانب في معسكرات االعتقال خارج المواطنين قلق واضح من أي تداعيات دبلوماسية قد تنجم عن وضع 
  نطاق القضاء.

  
 ومعارضة المواد اإلباحيةالصالة ‘: األفكار المتطرفة’



مستمدة من  -ولكن نادر ا ما ُترى خارج دوائر الحكومة الصينية كوثيقة سرية، غير مصنفة  -الوثيقة الختامية 
أمام النيابة العامة بمقاطعة كاكيليك في جنوب شينجيانغ. والوثيقة  2018قضية تم التحقيق فيها في العام 

واعتقل  2017المزاعم ضد رجل من اإليغور احُتجز في آب/أغسطس ، يةلغة اإليغور التورد بالتفصيل، ب
ية أشهر، تم اتهامه بتهمة رسمي ا في الشهر التالي بتهمة "التحريض على األفكار المتطرفة." وبعد ثمان

رقية والتمييز الع رقي."إضافية، وهي "  التحريض على الكراهية الع 
 

 وثيقة المحكمة

 

  
هي من محكمة جنائية إقليمية، وتصف الحكم الصادر على رجل من اإليغور لمدة وثيقة إصدار الحكم هذه 

سنوات بتهمة ارتكاب "جرائم" أيديولوجية مثل إخبار زمالء العمل "بعدم قول كلمات قذرة" أو مشاهدة  10
كوثيقة  مصنفةوليست  يةلغة اإليغور الخشية أن يصبحوا "غير مؤمنين." والوثيقة مكتوبة ب -المواد اإلباحية 

 ُترى.ما  سرية، ولكنها نوع من الوثائق التي نادرا
العقيدة في وتقدم القضية لمحة عن كيفية قيام نظام المحاكم في الصين بتجريم التعبيرات العادية والمعتادة 

 اإلسالمية.
ة، وعلى ومن بين األفعال التي اعتبرت غير قانونية، حث الرجل لزمالئه على تجنب استخدام المواد اإلباحي

وكان الهان." الصينيين من "الكفار ذلك في بما يصلون، ال الذين بالناس االختالط تجنب وعلى الصالة،
 قد تحدث معهم.كان شهود الجرائم المزعومة هم زمالء في العمل، يحملون أسماء اإليغور، و 



ا إلى أن هذه كانت أولوتشير وثيقة المحكمة إلى أن محامي المدعى عليه طلب من المحكمة التساهل مشير  
جريمة يرتكبها الرجل وأنه بسبب "ضعف الوعي القانوني ومستوى التعليم لديه، كان عرضة بسهولة للتضليل 

 وارتكاب جرائم."
 سنوات. 10كم عليه بالسجن لمدة وقد حُ 
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