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 1998-1931الصينية - العالقات الرتكية مشكلة تركستان الشرقية واثرها على

 ١أنس يونس عبد  ١أمني عباس نذير

 اجلامعة العراقية ١
ameenalntheer@gmail.com  

 جامعة بغداد ٢

 امللخص
تناول البحث اجلذور التارخيية ملشكلة تركستان وتطوراتها وتداعيات تلك االزمة فضال عن اهمية اقليم تركستان بالنسبة  

يف االستقالل وثوراتهم خالل املدة اليت حدد بها البحث اذ للحكومة الصينية وسياستها جتاه االيغور ومواقفها بالضد من رغبتهم 

اليت بدأت تركيا وبصورة 1998ها الثورة للحصول على االستقالل وسنة  وهي السنة اليت بدأت ب 1931كانت البداية يف 
      علنية تطالب حبقوق القومية الرتكية املنتهكة يف تركستان الشرقية .

ومقدمة وخامتة، جاء يف االول االقليات والقوميات يف مجهورية الصني الشعبية ، وتناول الثاني قسم البحث اىل اربعة حماور 
األهمية االسرتاتيجية لرتكستان الشرقية ،وتطرق الثالث اىل املوقف الصيين من سكان االيغور يف تركستان الشرقية ،وبني 

 .ينيةالرابع أثر مشكلة تركستان الشرقية على العالقات الرتكية الص

 االيغور، االقليات والقوميات، حلكومة الصينيةا ،الصينية – لعالقات الرتكية ،تركستان الشرقية :كلمات مفتاحية

 املقدمة
اسيا الوسطى وهي منطقة تركستان الشرقية  منيف املناطق املهمة اليت استقرت االتراك  احدى طوائف االيغور من تعد طائفة     

اهلان و االقليات الوثنية الصينية مجاعات سكانية تقطن يف منطقة  ةالواقعة ضمن حدود حكومة الصني احلالية وشكلوا مع اقلي
، فضال عن اهمية موقعها من الناحية االسرتاتيجية واالقتصادية واجلغرافية والسكانية  مهمة جدا بالنسبة حلكومة بكني

 بالنسبة للدول االوربية ولالحتاد السوفييت ولرتكيا  ايضا .
رتكي ادت اىل توترات بني احلكومة الصينية واحلكومة الرتكية عرب التاريخ وحلد االن وأدت التدخالت ان مسألة اصل االيغور ال     

 جتاه االزمات اليت تسببها تلك التدخالت . السلبية الصينية يف االقليم اىل مواقف تركية

ضال عن اهمية اقليم تركستان بالنسبة تناول البحث اجلذور التارخيية ملشكلة تركستان وتطوراتها وتداعيات تلك االزمة ف     
خالل املدة اليت حدد بها البحث اذ  من رغبتهم يف االستقالل وثوراتهم بالضد قفهااللحكومة الصينية وسياستها جتاه االيغور ومو

اليت بدأت تركيا وبصورة 1998وهي السنة اليت بدأت فيها الثورة للحصول على االستقالل وسنة  1931كانت البداية يف 
 علنية تطالب حبقوق القومية الرتكية املنتهكة يف تركستان الشرقية .
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، وتناول االقليات والقوميات يف مجهورية الصني الشعبية االول  جاء يف ،ومقدمة وخامتة حماور اربعةقسم البحث اىل      
تركستان الشرقية من سكان االيغور يف  الصيين ،وتطرق الثالث اىل املوقفاألهمية االسرتاتيجية لرتكستان الشرقية الثاني 

 .أثر مشكلة تركستان الشرقية على العالقات الرتكية الصينية ،وبني الرابع

حث جله على املصادر الرتكية واالجنبية ويعود ذلك لقلة املصادر العربية اليت تناولت مثل تلك االحباث ، واخريا اعتمد الب      
 نسال اهلل العلي القدير ان نكون قد وفقنا تقديم ما تيسر لنا من املعلومات املهمة . 

 وميات يف مجهورية الصني الشعبية االقليات والقاوال/ 

والتطلع على هذا اجملتمع ,  التعرف على حضارةان النهج البدائي املستخدم لدراسة اي تركيب سكاني يف اي جمتمع يقوم على      
 .(i)الدين واللغة والعرق والعادات والتقاليد خصوصيته وتركيبته السكانية واالثنية مثل

ستان الشرقية واليت جتمعها روابط الدين واللغة والعادات انطبق هذا النهج على االقلية العرقية اليت تقطن يف ترك     
تلك  خصوصية املوسيقى واملالبس لكن احلكومة الصينية مل تراعي ذلك ومل تتبع سياسة تتماشى مع الفلكلور مثلوالتقاليد و

 .(ii)االقلية

لمجتمع واهتمت باجلانب احلضاري االثين وفق نظرتها املاركسية لاملتعايشة معها  جتاه القومياتخاصة اتبعت الصني سياسة      
, وبالتالي فأن احلكومة الصينية اعتربت اي  (iii)فقط و مل تراعي كل فئات اجملتمع الصيين بل اهتمت مبجموعات معينة فقط

ة نشاط خيالف نظرتها للمجتمع هو نشاط مشبوه وعمل ارهابي يهدد اجملتمع وهذا املوقف جاء من سياسة االمرباطورية الصيني
امتدادا اىل االمرباطورية  فإنها تعدهادول لذلك طوائف وة وليس يحضاروحدة تنظر للمجتمع على انه اليت القدمية 

 .(v)مستقلة واحلقيقة ان هوية السكان يف اقليم تركستان هوية حضارية ثقافية مسلوبة مل تكن هوية ، (iv)الصينية

لذلك جندها تستخدم سياسة القمع مع  املوحدة، مرتبطة بسياستها القوميةان مفهوم الدولة املتحضرة يف مجهورية الصني      

بعد استالم  1949اقلية االيغور املسلمة يف تركستان الشرقية لتحافظ على هويتها الصينية وهويتها االثنية خاصة بعد عام 
 .(vi) الشيوعية زمام االمور يف الصني

ىل تكوين قوة صينية قوية متتد من احمليط اىل حبر قزوين تسري اىل جانب القوى تهدف الفكرة القومية الصينية املعاصرة ا     
 .(vii)وبالتالي فأن تلك الدولة القومية تشمل حتى االقاليم وبينها اقليم تركستان الشرقية ، العاملية

انهم قومية واحدة من اصل  % من نسبة السكان يف اقليم تركستان الشرقية رغم91 حبدود يف املاضي شكل املسلمون االيغور     

 .(viii)القومية  تلك% فقط من جمموع السكان وهذا يدل على االضطهاد والقمع الذي تتعرض له 8.4اقلية , واليوم يشكلون  57

قيام ثورة وطنية جتمع كل فئات الصني اىل  Sun Yat-sen  (1866-1925) (ix)سنيصن يات الرئيس الصيين  سعى    
الرئيس  لتحقيق ما يعرف باهلوية الصينية املوحدة واتبع تلك السياسة ايضاوغريهم ، املانشو واملنغول واهلان واملسلمني والتبت 



 جملة جامعة كرميان                             Journal of Garmian University                طؤظاري زانكؤي طةرميان         

62 |                                 acadj@garmian.edu.krd                       Vol.5, No.3 (July, 2018) 

كان يؤمن بأن الصني وحدتها الذي و Chiang Kai-shek (1887-1975)تشيانغ كان شيك  الصيين الذي اتى بعده وهو
 .(x)و دينيةارافية وليست عرقية جغ

 االسرتاتيجية لرتكستان الشرقية  األهميةثانيا / 

ضمن املناطق املعتدلة  تقع و شرقاً، 98 و 75 طول خطي و مشاالً 48 و 36 عرض خطي بني الشرقية تركستان تنحصر        
 الصني الشرق من و كشمري، ،و التبت اجلنوب من حيدها ،(xi)اإلسالمي العامل شرق أقصى يف هي و والباردة من حيث املناخ ،

 كيلو 1,664,900 حوالي مساحتها و طاجيكستان، و قريغيزستان و كازاخستان الغرب من و منغوليا، الشمال من و الشيوعية،
 .(xii) اجلبال سفوح على و تاريم، حوض حول بالزراعة السكان يعمل و. مربع مرت

 و خوتان، أيضاً بها و علمائها، لكثرة الصغرى خبارى تسمى و ”كاشغر“ قشقر مدنها من و أورومتشي، مدينة عاصمتها        
 الشرقية تركستان سكان و. (xiii) بكني حكومة قبل من عليهم الصينية املفروضة اللغة و الرتكية، اللغة سكانها يتكلم و. ياركند

 من عدد و التتار و األوزبك و القرغيز و الكازاخ مثل الرتكية القبائل من عدد أيضاً بها تتواجد و األويغور، من العظمى غالبيتهم
 .(xiv) الطاجيك

ان ملنطقة تركستان الشرقية اهمية بالنسبة للحكومة الصينية من الناحية السياسية واالقتصادية واجلغرافية , لذلك       
السيطرة على منطقة تركستان الشرقية نظرا ألهمية تلك املنطقة من الناحية بحرصت احلكومة الصينية منذ العهد االمرباطوري 

االسرتاتيجية فهي منطقة ذات حدود مع مثانية من دول اسيا الوسطى وتلك احلدود جتعل موقعها موقعا حساسا بالنسبة حلكومة 

اليت حكمت ، الصني ممالكآخر وهي ، مةإمرباطورية تشينغ العظي وتعرف أيضًا باسم Manchuكانت حكومة املانشو  اذبكني , 

أسرة  موكانت قد سبقتها يف احلك(xv). 1917مع حماولة استعادة فاشلة وقصرية للحكم عام  1912وحتى  1644من 

نشر جيوشها بشكل دائم يف املنطقة وتشجع على هجرة اقلية اهلان اليها لتعزيز سيطرتها ب .مجهورية الصني بعدهاوجاء  مينغ
على تلك املنطقة وملنع اي تدخل روسي فيها واستخدمت حكومة احلزب الشيوعي نفس السياسة, فضال عن ان تلك املنطقة ذات 

على ثلث كميات اليورانيوم يف الصني وكميات كبرية من النحاس والفحم وفيها  اهمية اقتصادية كبرية للصني , فهي حتتوي

فضال عن غنى املنطقة  (xvi)مليون مرت مكعب من النفط160فقد مت اكتشاف اربعة حقول نفط تغطي حوالي    احتياطي نفطي هائل
ليس فقط ألهميتها االسرتاتيجية  عليهابالغاز الطبيعي واملوارد الزراعية كالقطن ولذلك حرصت احلكومة الصينية على السيطرة 

واالقتصادية بل ان الرتكيب السكاني لتلك املنطقة مهم بالنسبة للحكومة الصينية فهو يسهل عليها التواصل مع دول اسيا الوسطى 
 . (xvii) قوقاز فضال عن ان تلك املنطقة منطقة امن ومتويل للحكومة الصينية يف حال تعرضت ألي هجوم من أورباوال

 تركستان الشرقية من  الصيين ثالثا / املوقف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 1931مل يتمكن الصينيون من حتقيق االستقرار والسيطرة الكاملة  يف تركستان الشرقية ووقعت عدة متردات ففي عام         

  (xviii)نياز هاسي خوجاوقعت ثورة يف مدينة هامي بقيادة 
Khoja Niaz Hase   ارسل سفريها يف اذ وتدخلت تركيا هنا

مع تركستان وطالب  الصينية بسبب مشكلة االخرية – العالقات الرتكيةتاثر الصني رسالة اىل وزير اخلارجية الصيين بشأن 

 10واستمرت ملدة  1933رتكستان الشرقية , واندلعت ثورة وطنية اخرى عام لنياز احلكومة الصينية باعطاء حكم ذاتي خوجا 
ت اللجان الثورية يف كاراشهر واكسو سكان مناطق تركستان الشرقية عدا اورومتشي وتشكل اغلبشارك يف الثورة  اذ .(xix)سنوات

السفري الرتكي يف Surik السيد سوريك  اال ان .(xx)اجلمهورية الرتكية االسالمية باسموهوكا وكوكا وأعلن الثوار االستقالل 
قول , وي (xxi)االحتاد السوفييت يقول ان تركستان ال ميكن ان تكون جهورية الن مجهورية االتراك هي مجهورية تركيا احلالية

 .(xxii)ان املسألة ليست مسألة نظام اداري بل مسألة احتاد بني االتراك يف العامل ايضا

احلقيقة ان استقالل تركستان حباجة اىل دعم من نفس العنصر الرتكي ألن العنصر الرتكي حيمل نفس االصل والدين وال       
الذي كان عضوا يف احلزب اجلمهوري احلر انه   Mustafa Ali Beyويرى مصطفى علي بك( xxiii)حتتاج اىل دعم بريطاني

 .(xxiv)الدولة الوحيدة اليت ميكن االعتماد عليها هي تركيا

حتت تأثري االحتاد السوفييت خالل احلرب العاملية الثانية رغم انها ليست ضمن اراضي الصني  غربيةت تركستان العوق     
لذلك فرضت احلكومة الصينية على االحتاد السوفييت احلصول على تأشرية دخول اىل تركستان من العاصمة  (xxv)الرمسية
 .(xxvi)الصينية

وتعهد احلزب بأن تتمتع االقليات يف الصني حبقوق متساوية  1938عقد احلزب الشيوعي الصيين مؤمتره السادس يف عام      

ومت  السوفيتمت تشكيل اقليم مستقل يف تركستان الغربية بدعم من  1944وبعد هزمية قوات السيخ يف  تشرين الثاني 
قامت حكومة االقليم بتنظيم التعليم والقضاء حيث     (.xxvii)توقيع اتفاقية سالم بني احلكومة الصينية وبني حكومة االقليم

راع االيديولوجي بني املثقفني بلغ الص (xxviii)واالهتمام بشؤون الريف وفتح املدارس فيه ودعم الثروة الزراعية واحليوانية

اعدت احلكومة الصينية خطة ألحتالل تركستان الشرقية ومتكن الشيوعيني  1949, ويف عام 1948والشيوعني ذروته يف عام 
من احتالهلا واسقطت حكومتها ووقع حكم االقليم بيد اللجان الشعبية واتبعت احلكومة الشيوعية سياسة ادت لتأخر االقليم 

 .(xxix)لقوميات فيهواضطهاد ا

اقلية يف الصني اال انهم يلعبون دور حضاري وثقايف مهم وخاصة انهم يقطنون يف اقليم يعترب حلقة وصل بني الشرق  مرغم انه    
 .( xxx)والغرب وهو طريق احلرير القديم

االحصائيات بسبب سياسة  حسب(xxxi)زادت اعداد السكان اهلان يف تركستان الشرقية مقابل اخنفاض اعداد السكان االيغور      
, وهناك  (xxxii)الصني جتاه االيغور وادت تلك الزيادة اىل رجحان كفة اهلان يف تركستان الشرقية منها شكل خطر على االيغور

اب اخرى لزيادة اعداد السكان اهلان يف تركستان الشرقية بدعم من حكومة الصني لتغيري الرتكيبة السكانية يف تركستان باس
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م قيام الصني بتوزيع املوارد الطبيعية يف تركستان بشكل عادل بني سكانها , وحسب تقرير الكوجنرس االمريكي فأن فضال عن عد

, فضال عن سيطرة احلكومة  (xxxiii)% من اصحاب املعامل واملصانع وعمال املنشئات النفطية والزراعية هم من السكان اهلان 99

فأن احلكومة الصينية تفرض  ،م الفحمية التابعة للرؤوس االموال االيغورية% من الثروات النفطية واملناج85الصينية على 

من  قانون االستقالل الذاتي يف مجهورية الصني الشعبية على حق االقليات يف الصني يف  37نصت املادة اذ  قيودا كبرية عليها .
 .    ( xxxiv)استخدام لغاتهم اخلاصة بالتواصل ويف املناهج الدراسية واملدارس واجلامعات

ان تكون لغة الدراسة يف تركستان الشرقية هي الصينية منذ السنوات االوىل مع  1984قرر احلزب الشيوعي الصيين يف عام  
 . (xxxv)السماح ملدارس اقليات اهلان التعليم بلغتهم اخلاصة يف املرحلة واالوىل والثانية

اجلامعات يف تركستان الشرقية تستخدم اللغات اخلاصة باألقليات ومع ان هناك مؤسسات تعليمية من رياض االطفال اىل 

يف استخدام لغتهم االيغورية القريبة من الرتكية يف مدارسهم و  1996, اال ان االيغور يتعرضون ملضايقات منذ ( xxxvi)االثنية
اليغور مع االتراك حتى ال ويبدوا ان السلطات الصينية حتظر ذلك لتقلل تواصل وتقارب احيظر التحدث باللغة االيغورية 
, ويقول الباحث االنكليزي ورئيس مركز الدراسات الصينية املعاصرة يف جامعة دورهام مايكل  حيسوا بأنهم اتراك داخل الصني

ان احلكومة الصينية عمدت اىل حرق املخطوطات والكتب اليت كتبت باللغة االيغورية بريطانيا ،يف  Michael Dillonديلون 
اول الثقافة االيغورية ومنعت تدرسيها يف اجلامعات الصينة وان هذا سيؤدي مستقبال اىل صراعات ثقافية عميقة يف وحظرت تد

 .( xxxvii)املستقبل الن تلك االفعال ال تستهدف ثقافة اقلية فقط بل تستهدف ثقافة شعب بأكمله

وأحباث لتقييم لغات االقليات املوجودة يف تركستان الشرقية  باختبارات  1998عام  خاللقامت حكومة الصني الشعبية      
ن ان احلكومة مل ا ومنغوليا وتشينغهاي ومع ان النتائج جاءت بضرورة دعم تلك اللغات واالهتمام بها وفتح مدارس خاص بها اال

 .( xxxviii)تأخذ بالنتائج وتعاملت بشكل متطرف مع اللغة االيغورية حتديدا

قليلة تدرس باللغة االيغورية لكن االبوين كانوا يفضلون تسجيل ابنائهم يف مدارس اقليات اهلان اليت كانت هناك مدارس     
تستخدم اللغة الصينة رغم ان مدارس االيغور حتافظ على القراءة والكتابة باللغة االيغورية لتحميها من الضياع وحتافظ على 

 . (xl)يوفر هلم فرص اكرب باحلصول على الوظائف وفرص العمللكن تعلم اللغة الصينية س (xxxix)هوية االيغور العرقية

اعدادها ضئيلة وتلك االعداد اصبحت تراجعت اعداد املدارس اليت تدرس اللغة االيغورية وحتى اجلامعات ونتيجة لذلك      
سا للمدارس االخرى اليت اىل نسبة متدنية قياالضئيلة تسيطر عليها احلكومة الصينية لذلك تراجعت اعداد االيغور املتعلمني 

, ويف الوقت احلاضر مجيع اجلامعات تدرس باللغة الصينية حتى توفر فرص عمل اكرب بالنسبة  تدرس باللغة الصينية
لاليغوريني, فأن الصناعات الرئيسية يف الصني واملنشئات االقتصادية كلها تتعامل باللغة الصينية وعلى سبيل املثال الشركات 

لذلك فأن مستوى التعليم االيغوري سيء  . (xli)عليها احلكومة الصينية وتفرض استخدام اللغة الصينية حصراالنفطية تسيطر 
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 املدارسحوالي ربع  وتقدركفوء ومدارس التعليم الثانوية قليلة جدا  جدا خاصة وأن مستوى التعليم يف املدارس االبتدائية غري
 .( xlii)االبتدائية وال تكفي لكل الطالب

 
 

  أثر مشكلة تركستان الشرقية على العالقات الرتكية الصينيةرابعا : 

بعد ادراكها االهمية  دورها , و قد ظهر 1938لجمهورية الرتكية موقفا من قضية تركستان الشرقية اال بعد عام يكن لمل  
 .( xliii)االسرتاتيجية واجلغرافية لرتكستان الشرقية خاصة بعد احتالل االحتاد السوفييت لرتكستان الغربية

موقفا واضحا من قضية  1938حتى وفاته عام  Mustafa Kemal Ataturkمل يبدي مصطفى كمال اتاتورك  اذ    
" , اما خلفاءه يف السلطة فرغم انهم اعتمدوا  تركستان الشرقية خاصة وانه كان يستند على مبدأ "السالم يف الداخل واخلارج

ل الغربية و على نفس املبدأ لكنهم مل يطبقوه حرفيا وابتعدوا عنه بطريقة دون تأجيج االوضاع ضدهم , حتى يتقاربون مع الدو
يدخلون بتحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية معها , لذلك دعمت احلكومات الرتكية ما يسمون باألتراك اخلارجيني وهم 

 وااليغور االتراك مما ادى اىل غضب الشيوعيني االتراك واملعارضني للسلطة الرتكية  موزعني يف دول ومناطق خمتلفةتركمان 

(xliv). 

كيا جتاه االتراك اخلارجيني يف الوقت احلاضر للحفاظ على السالم يف املنطقة واحلفاظ على الروابط تغريت سياسة تر     
والعالقات التارخيية مع دول اسيا واحلفاظ على اهمية تركيا خاصة وانها ذات اهمية سياسية واسرتاتيجية وجغرافية يف 

 . (xlv)املنطقة

بشأن املنظمات واجلمعيات الرتكستانية يف تركيا وذكرت يف  1998االول عام كانون  23نشرت احلكومة الرتكية بيانا يف     
وعلى اجلمعيات ان تتعامل وفق هذا االساس وعليها ان تعمل  ( xlvi)البيان ان اقليم تركستان الشرقية من اقاليم مجهورية الصني

ا نظرا اىل امكانياته االقتصادية الكبرية بشكل موحد مع احلكومة الصينية  لتحقيق االستقرار يف االقليم لتنميته اقتصادي
  .( xlvii)وثقله يف السوق االقتصادي العاملي

 اخلامتة
مسألة داخلية ختص  واعتربتها بصورة مباشرة عدم التدخل يف قضية تركستان الشرقيةاحلياد واتبعت تركيا يف الغالب سياسة 
 يف بعض املواقف من باب حقوق االنسان ودعت حكومة الصني لعدة امور و منها ن كان هلا رأيمجهورية الصني الشعبية , ولك

 ةيمحاية لغة اقلية االيغور االتراك كلغة تعليم 

 ضمان حرية عبادة تلك االقلية ورفع القيود الصينية على املساجد 

 االهتمام بتوفري فرص عمل تلك االعمال وضمان حقوقهم يف املنشئات االقتصادية العامة 
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  احلد من بطالة تلك االقلية والغاء التمييز العنصري بني العمال 

 تشجيع القضايا االجتماعية لاليغور مثل تعليم املرأة وغريها 

كذلك دعت احلكومات الرتكية جلان املقاومة الشعبية اىل القيام حبوار مع احلكومة الصينية الوطنية لتحقيق استقالهلا الثقايف 
ة الثقافة االيغورية وكذلك لرفع املستوى املعيشي للسكان يف تركستان الشرقية , ودعت احلكومات وفتح مراكز لدعم وتنمي

 الصينية اىل تنمية االيغور اقتصاديا من خالل توجيه الشركات واملؤسسات االقتصادية اىل االستثمار يف تركستان الشرقية .
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Abstract 

The research dealt with the historical roots of Turkistan problem, its developments and 

the repercussions of that crisis, as well as the importance of the Turkistan region to the 

Chinese government and its policy towards the Uighurs and their stands against their 

desire for independence and their revolutions during the period specified in the research, 

beginning in 1931, the year in which the revolution began to gain independence, Turkey 

openly began to demand the rights of Turkish nationalism violated in East Turkistan. 

The third part dealt with the strategic importance of East Turkistan. The third dealt with 

the attitude of the Chinese Uighur population in East Turkistan, and the fourth, the 

impact of the East Turkistan problem on Turkish-Chinese relations. 


