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ماذا تعني اتفاقية تركيا مع الصين؟
(مترجم)
الخبر:
التقى وزٌر الخارجٌة التركً مولود جاوٌش أوغلو بممثلً الصحف والقنوات التلفزٌونٌة فً
أنقرة خالل اجتماع تقٌٌم السٌاسة الخارجٌة  0202فً  02كانون األول/دٌسمبر  .0202وردا على
سؤال بشأن اتفاقٌة تسلٌم المجرمٌن الموقعة بٌن تركٌا والصٌن فً عام  0202ولكن لم تتم الموافقة
علٌها بعد من الجمعٌة الوطنٌة الكبرى لتركٌا ،صرح جاوٌش أوغلو أن تركٌا وقعت معاهدات تسلٌم
المجرمٌن العادٌة أو معاهدات التعاون القضائً مع العدٌد من البلدان ،وقال إن المعاهدة تتعلق
بتسلٌم المجرمٌن .وصرح جاوٌش أوغلو أنه حتى الٌوم ،تلقت تركٌا من الصٌن طلبات تسلٌم تتعلق
باإلٌغور الموجودٌن فً تركٌا ،لكن األخٌرة لم تتخذ خطوات فً هذا الصدد .قال جاوٌش أوغلو:
"نقول إنه ٌجب التمٌٌز بٌن اإلرهابٌٌن واألبرٌاء .وبالمثل ،نقول إنه ال ٌنبغً إساءة استخدام هذا.
نحن نقول للجمٌع ،الصٌن واآلخرٌن .لذلك نحن ال نقبل اضطهاد األبرٌاء تحت ذرٌعة محاربة
اإلرهاب" .وقال جاوٌش أوغلو ،الذي ذكر أن هذه االتفاقٌة هً اتفاقٌة روتٌنٌة بشأن تسلٌم
المجرمٌن تم توقٌعها مع الجمٌع ،وأنها غٌر مرتبطة باإلٌغور األتراك ،إن أمر الموافقة على هذه
االتفاقٌة أم ال منوط بمجلس النواب.
التعليق:
تمت الموافقة على "اتفاقٌة تسلٌم المجرمٌن" التً تم توقٌعها بٌن الصٌن وتركٌا خالل زٌارة
الرئٌس أردوغان لبكٌن فً عام  ،0202فً اللجنة الدائمة للمجلس الوطنً لنواب الشعب فً األٌام
السابقة .بعبارة أخرى ،تقول الصٌن اآلن لتركٌا "حان دورك" ،وإذا وافقت تركٌا على هذه االتفاقٌة
فً الجمعٌة الوطنٌة الكبرى لتركٌا ،فستبدأ مرحلة التنفٌذ وعملٌة تسلٌم "المجرمٌن" .االتفاق الذي
سُئل عنه وزٌر الخارجٌة جاوٌش أوغلو والذي أجاب عنه ٌتطلب ذلك .ومع ذلك ،لم ٌتحدث مولود
جاوٌش أوغلو بوضوح وال بشكل صحٌح.
إنه ال ٌتحدث بوضوح ،ألنه قلق من تأثٌر أحزاب المعارضة فً البرلمان على الحكومة لمجرد
المصلحة السٌاسٌة .نعم إنه ٌتحدث بحذر ألنه ٌعلم أن أحزاب المعارضة التً تسعى إلى تحقٌق
الذات فً البرلمان ستستغل هذه القضٌة ضد الحكومة كوسٌلة ضغط ولٌس ألنه ٌفكر فً المهاجرٌن
المسلمٌن وٌؤمن ببراءتهم وسٌحمً حقا ً مهاجري اإلٌغور .إنه ٌكذب ،ألن تركٌا سلمت بهدوء أكثر
من مهاجر من اإلٌغور إلى الصٌن حتى هذه اللحظة .واآلن هناك عشرات المهاجرٌن محتجزٌن فً
مراكز اإلعادة مرة أخرى ومصٌرهم غٌر واضح.
بادئ ذي بدء ،دعونا نؤكد على ذلك ،لم ٌحضر أردوغان الزٌارة فً عام  0202والتً فٌها تم
هذا االتفاق بمفرده ولكن مع وفد وفً سٌاق" :اتفاقٌة التسلٌم المتبادل للمجرمٌن"" ،االتفاقٌة الدولٌة

للنقل على الطرق السرٌعة" ،ووقعت بٌن الوفود "اتفاقٌة مع جمهورٌة الصٌن الشعبٌة حول إنشاء
مراكز ثقافٌة مشتركة" .وحضر حفل التوقٌع وزٌر العدل آنذاك بكٌر بوزداغ ،ووزٌر الخارجٌة
مولود جاوٌش أوغلو ،ووزٌر النقل والشؤون البحرٌة واالتصاالت آنذاك أحمد أرسالن .كما قام
أردوغان بزٌارة أخرى للصٌن فً عام  ،0202تم خاللها إبرام اتفاقٌات ثنائٌة فً التجارة والطاقة
والدفاع والعدٌد من المجاالت األخرى .لذلكٌ ،مكننا القول بوضوح شدٌد إنه عندما ساءت عالقات
تركٌا مع الغرب ،وتحدٌداً أوروبا ،سعت إلى التحالف مع الصٌن كبدٌل فً سٌاق اقتصادي .ألن
االقتصاد التركً ٌواجه صعوبات وٌحتاج بشكل عاجل إلى عالقات تجارٌة جٌدة .على الرغم من
كل هذه العوائد التجارٌة ،ألزمت تركٌا نفسها بسٌاسة اإلٌغور الصٌنٌة.
ٌشٌر تصرٌح وزٌر الخارجٌة جاوٌش أوغلو إلى أن المصادقة على هذه االتفاقٌة وفقا ً لتقدٌر
البرلمان ،تشٌر إلى أن االتفاقٌة س ُتعرض على البرلمان فً وقت الحق ومن المرجح أن تتم
المصادقة علٌها .ومن جدٌد ،فإن تصرٌح مولود جاوٌش أوغلو "نقول إنه ٌجب التمٌٌز بٌن
اإلرهابٌٌن واألبرٌاء" حول األشخاص المشمولٌن بـ"اتفاقٌة التسلٌم" ،هو بٌان الهدف منه تخفٌف
الضغوط فً الرأي العام ،ألننا نعلم جٌداً أن النظام الصٌنً ٌعتبر جمٌع المهاجرٌن الذٌن هربوا من
االضطهاد فً تركستان الشرقٌة ولجأوا إلى تركٌا أو غٌرهاٌ ،عتبرهم إرهابٌٌن دون أي تمٌٌز.
إذا كانت الحكومة التركٌة تعتبر نفسها الحامً والوصً على المسلمٌن ،فما ٌجب أن تفعله هو
الضغط على النظام الصٌنً لتحرٌر اإلٌغور المسلمٌن الذٌن تحتجزهم فً معسكرات االعتقال
وٌعذبون فً الزنازٌن لسنوات أو حتى لعقود ،وعدم المصادقة على االتفاقٌة التً أبرمتها تركٌا مع
الصٌن فً البرلمان وعدم تسلٌم اإلٌغور المسلمٌن األبرٌاء الذٌن تعتبرهم الصٌن "إرهابٌٌن" .إذا ما
فعل أردوغان ذلك ،فٌمكنه عندها حقا ً أن ٌكون حامً المسلمٌن ووصٌهم .ولكن من أجل القٌام
بذلك ،علٌك أن تكون شجاعا ً وأن تظهر موقفا ً مشرفا ً وقوٌاً .ولن ٌكون ذلك مع سٌاسات التاجر الذي
ٌهتم بمصالحه الشخصٌة والتً تنحنً تحت ضغط الشٌوعٌٌن من أجل علف الدجاج الصٌنً.
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