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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 "ترآستان اإلسالمية " لماذا نصدر مجلتنا 
 

ــد      ــل أو معان ــوم إال جاه ــالم الي ــل دور اإلع ــه ال يهم ــبح دور اإل ،إن ــد أص ــسامه   فلق ــالم بأق ــي أو" ع  المرئ
خـــرين وأصـــبحت الحـــرب يب جمـــع المعلومـــات والتعـــرف علـــى اآلمـــن أهـــم أســـال" المـــسموع أو المكتـــوب 

ــادين المواجهــة مــع الخــصم   ــة مــن أشــد مي ــة أصــبح    ،اإلعالمي ــدول المحتل ــى ال  فبعــد أن آــان اإلعــالم حكــرا عل
ــراز        ــي إب ــاال ف ــسلمين دورا فع ــع وأصــبح للم ــاول الجمي ــي متن ــشاآلهم و اآلن ف ــضاياهم وم ــم وأصــبحت  أق رائه

  .لهم نافذة مطلة على العالم حتى يتعرف على أحوالهم آل الناس في هذه المعمورة
 قــال ،وإليماننــا بــأن الكلمــة المكتوبــة والمدونــة تبقــى بقــاء الــدهر وأآثــر نفعــا للنــاس مــن الكلمــة المــسموعة   

ــد فيــذهب جُ " تعــالى  ــاءا وأمــا مــا فأمــا الزب ــا  " كــث فــي األرض ينفــع النــاس فيم ف ــذا حرصــنا أن نــصدر مجلتن ل
  .مدونة

  .وهذا العمل نقوم به من منطلق وحي قرآننا وسنة نبينا الكريم صلى اهللا عليه وسلم
ــالى   ــال تع ــرا   " ق ــادا آبي ــه جه ــدهم ب ــان    " وجاه ــان والبره ــة والبي ــسان بالحج ــاد الل ــو جه ــه ه ــصود ب ، والمق

بـــصيرة أنـــا ومـــن اتبعنـــي وســـبحان اهللا ومـــا أنـــا مـــن قـــل هـــذه ســـبيلي أدعـــو إلـــى اهللا علـــى " وقـــال تعـــالى 
ــال تعــالى ، "المــشرآين  ــالتي هــي أحــسن    " وق ، "أدع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحــسنة وجــادلهم ب

وقــال " اهجهــم يــا حــسان فــإن روح القــدس معــك  " وقــال النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم لــسيدنا حــسان بــن ثابــت   
  ".ليهم من نضح النبل إنه أشد ع" صلى اهللا عليه وسلم 

ــا المــسلمة فــي ترآــستان الــشرقية والتــي تعــيش تحــت وطــأت       ــا لواقــع أمتن ــة بيان ــا إذ نــصدر هــذه المجل وإنن
ــ    اال ــة ال ــذب الحكوم ــف وآ ــشف زي ــصيني ونك ــشيوعي ال ــتالل ال ــى    صينيح ــالم وحت ــام الع ــا أم ــضح جرائمه ة ونف

ــضيتنا وحق   ــصف ق ــالم المن ــتفهم الع ــة و   ي ــد الحري ــا نري ــم أنن ــا ويعل ــشعبنا وأراضــينا  االوقن ــتقالل ل ــم ،س  وأن نحك
  .فيها شريعة اهللا ونقيم فيها العدل بعد الظلم والجور

ونـــصدر مجلتنـــا تواصـــال وتقاربـــا مـــع إخـــوان لنـــا ال نعـــرفهم وال يعرفوننـــا ولكـــن تربطنـــا بهـــم اإلخـــوة 
ــة و ــبيل لال   اإليماني ــا س ــيس لن ــة ول ــة القلبي ــدث    المحب ــصادقة والح ــة ال ــر الكلم ــم إال عب ــاء به ــذي  لتق ــصادق وال  ال

ــوار المثمــر لقــضيتنا               ــا للنقــاش والح ــى نفــتح معهــم أبواب ــل بنــا وحت ــه مــن خــالل التواص ــوف يــشعرون ب س
ــه وســلم   ،اإلســالمية المــسلم للمــسلم آالبنيــان المرصــوص يــشد بعــضه بعــضا   "  وآمــا قــال النبــي صــلى اهللا علي

  .فال تحرموننا من مشارآاتكم وآرائكم ورسائلكم للمجلة" 
  ". أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير "قال تعالى 

íéu^jjÊ÷]

   والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  

       المرآز اإلعالمي للحزب اإلسالمي الترآستاني
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êÞ^jŠÒÖ]<êÚø‰ý]<hˆ£]<àÚ<á^ée 
< <

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 
ل رزقي حتت ظل رحمي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده وجع" الدين القائل 

  "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا  فإن قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم " والقائل " 
 :وبعد فهذا هو

<Ö]<íéf¹æù]<h^ÃÖù]<î×Â<êÞ^jŠÒÖ]<êÚø‰ý]<hˆ£]<àÚ<…^’Ö]<†Ö]

Ïj‰<Ý^ÃÖ<°’Ö]<»<Ý^2008 
< <

   َوقُلْ َجاء الَْحق َوَزَهَق الَْباطلُ إِنَّ الَْباطلَ كَانَ َزُهوقًا  :قال اهللا تعاىل

   :أوال
" ية الذين ال يسعون إال ملصاحلهم الدنيو " األوملبيةلقد استطاع الصينيون إقناع الدول واألمم املشاركة يف األلعاب 

  .ملبيةواألوغفلوا عن حقوق اإلنسان املنتهكة يف الصني وزعم الصينيون أم قادرون على استضافة األلعاب 
 ويضيعون نتركستاأيها املسلمون يف أحناء العامل ال تتولوا املستعمرين الصينية الذين يظلمون إخوانكم املسلمني يف 

" حن ندعوكم ملقاطعة هذه األلعاب األوملبية واليت ختدم مصاحل العدوفن. حقوقهم الدينية املشروعة وحقوقهم اإلنسانية
  " ، السياسية، اإلعالمية االقتصادية

َولَّوُهم َوَمن إِنَما َينَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَّذيَن قَاَتلُوكُم في الدينِ َوأَخَرُجوكُم من دَيارِكُم َوظَاَهُروا َعلَى إِخَراجِكُم أَن َت  :قال اهللا تعاىل

   َيَتَولَُّهم فَأُولَئَك ُهُم الظَّالُمونَ

  :ثانيا

 وخاصة املسلمني منهم ويدعوهم إىل األوملبيةوإن احلزب اإلسالمي التركستاين حيذر كل املشاركني يف هذه األلعاب 
 وضرب املصاحل الصينية وملبيةاألمقاطعتها وإال فإن الشعب التركستاين املسلم سوف يعمل على استهداف هذه األلعاب 
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بإذن اهللا "  وبأي طريقة ووسيلة وال سيما بالعمليات العسكرية األوملبيةوهذا حقهم املشروع يف منع إقامة هذه األلعاب 
  "تعاىل 

  : ثالثا

 الشيوعية يف ملاذا تتسترون على جرائم: إىل الدول واملمالك اليت تدعي أا حتافظ على حقوق اإلنسان وتنشر الدميقراطية
 على أرضهم مع علمكم بأم يضطهدون ويظلمون الشعب التركستاين األوملبيةالصني؟ وتشاركوم يف هذه األلعاب 

  ! أمل تعلموا أنكم بسكوتكم هذا تعينون الظامل على ظلمه .املسلم
  فأين هي شعاراتكم ودعواتكم بأنكم تقفون مع األمم املظلومة وتدافعون عن حقوق اإلنسان؟

أن هذه " الالعبني أو املشاهدين "  سواًء من األوملبيةجيب أن يعرف كل من سيشارك يف هذه األلعاب : وحنن نقول لكم
  .نيواملظلومامليادين الرياضية اليت ستقام عليها األلعاب بنيت بأموال ودماء األبرياء، 

  : رابعا

 بدون خسائر وسوف لن ينالوا بإذن اهللا فرحة النصر اليظن الصينيون الشيوعيون أن هذه األلعاب األوملبية سوف متر
  . على أراضيهماألوملبيةبإقامة هذه األلعاب 

حزن وهم "  وإفشاهلا وسوف جنعل هذا العام عام األوملبيةلقد أخذنا كامل االستعداد لضرب هذه األلعاب : ونقول هلم
" مكان وسوف يكون عاما أسودا يف تاريخ الصني  وسوف حنول فرحتهم إىل مأمت وبكاء يف كل الصينينيعلى كل " وغم 

نعم " وسوف نضرم يف املواضع القاتلة هلم مستعينني باهللا ومتوكلني على اهللا وحده فهو سبحانه وتعاىل " بإذن اهللا تعاىل 
  "املوىل ونعم النصري 

  يعلمون واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال

  أمري احلزب اإلسالمي التركستاين

 عبد احلق التركستاين)    املتوكل على اهللا(

 
23 /02 /1429  

 01 /03 /2008 
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<»<Õ…^f¹]<^Þ^ãq<íf‰^ß²íßè‚Ú<"àÞçè"íéßé’Ö]< 
< <

 األوملبيات من قبل أن يوقفوا األوملبياتسبق وأن حذر احلزب اإلسالمي التركستاين الصني ودول العامل املشاركة يف 
  . ولكن الصينيني أعرضوا واستكربوا ومل يقبلوا التحذير) 2008( يف الصني يف هذا العام واليت ستقام "29" الدورية 

  .وقد قام ااهدون باحلزب اإلسالمي التركستاين باالستعداد الكامل للقيام بالعمليات اجلهادية يف داخل الصني
 :وقد قاموا بعدة عمليات منها

  

 .2008 مايو 5اريخ وذلك بت" شنغهاي " تفجري حافلتني يف مدينة  

            
 

 .2008 مايو 17بتاريخ " وجنو "  على مقر الشرطة يف مدينة استشهاديةعملية  

 
 

 .2008 يوليو 17بتاريخ " جواندونغ  " دينةنسف وختريب مصنع للبالستيك مب 
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 .2008 يوليو 21بتاريخ " يونن  " دينةتفجري ثالثة حافالت مب 

        
 

 يوقفوا هذه كستاين حيذر الصني مرة ثانية بأنه العمليات اجلديدة املباركة يف يونن فإن احلزب اإلسالمي الترومبناسبة هذ
  . وسوف تكون هي هدفنا املستمرلألوملبياتاألوملبياد، وإن مل يستجيبوا لتحذيرنا فإننا سوف نستهدف األماكن املهمة 

وحنذر الصني ودول العامل املشاركة حتذيرا أخريا . عقر دارهاوسوف نستخدم أساليب جديدة وحديثة لضرب الصني يف 
 سواء من الالعبني أو املشاهدين أو اإلداريني وخاصة من املسلمني بأن ميتنعوا عن األوملبياتويب بكل املشاركني يف هذه 

 واحد ضد شعبكم التركستاين ، ونقول هلم ال تقفوا مع الكفار الصينيني يف صفاألوملبياتالذهاب إىل الصني واملشاركة يف 
  .املسلم

ومرة أخرى نقول إن ااهدين يف احلزب اإلسالمي التركستاين سوف يستهدفون كل األشخاص الذين سوف 
  .  واألماكن وامليادين وامعات السكنيةاألوملبياتيشاركون يف 

ادرة على إقامة هذه األوملبياد وحفظ وإن شاء اهللا سوف تكون عملياتنا أشد من سابقتها، واعلموا أن الصني ليست ق
 بسالم كما األوملبيات، ولن متر األوملبياتاألمن للمشاركني فيها، وإن أردمت أن حتفظوا أرواحكم وأجسادكم فابتعدوا عن 

  .الصينيونيتمىن الشيوعيون 
 واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

  

 ركستاينالقيادة العسكرية للحزب اإلسالمي الت
 

20 /07 /1429  
 23 /07 /2008 
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@ @

@ @
 
  

تكلـف إال نفـسك    فقاتـل يف سـبيل اهللا ال  " قال تعـاىل  
وحرض املؤمنني عسى اهللا أن يكـف بـأس الـذين كفـروا واهللا              

  ".أشد بأسا وأشد تنكيال 
  :نقاتل الصني بأدلة شرعية وواقعية منها 

  أن الصني عدو صـائل علـى بـالد املـسلمني حمتـل             :أوال
وأنه لـيس هنـاك أوجـب بعـد         " تركستان الشرقية   " ألراضيها  

اإلميان باهللا من دفع العدو الصائل على بـالد املـسلمني والـذي             
  .يفسد الدين والدنيا كما قرر العلماء

 عـن   يـردوكم  يقـاتلونكم حـىت      نوال يزالـو  " قال تعاىل   
ــنكم إن اســتطاعوا  ــاىل "دي ــال تع ــث " ، وق ــوهم حي واقتل

هم من حيث أخرجوكم والفتنـة أشـد مـن          ثقفتموهم وأخرجو 
تكـون فتنـة ويكـون       وقاتلوهم حـىت ال   " ، وقال تعاىل    "القتل  

  ". الدين كله هللا 
وإن اجلهاد اليوم متعني على كل مـسلم ومـسلمة بعـد أن             
احتل العـدو الـشيوعي الـصيين أراضـي املـسلمني وانتـهكوا             

 مـن   أعراضهم وسلبوا وبوا ثروام وال يتخلف عـن قتـاهلم إال          
  .عذره اهللا من أصحاب األعذار

أن ال إلـه إال اهللا وأن       "  نقاتل الـصني حـىت يـشهدوا         :ثانيا
  .ويدخلوا يف دين اإلسالم" حممدا رسول اهللا 
، " كافـة  وقاتلوا املشركني كافة كما يقـاتلونكم     " قال تعاىل   

أمرت أن أقاتـل النـاس حـىت        " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
فـإن قالوهـا عـصموا مـين دمـائهم          "  إال اهللا    ال إلـه  " يقولوا  

، وقـال الـنيب   "وأمواهلم إال حبق اإلسـالم وحـسام علـى اهللا           

بعثت بالـسيف حـىت يعبـد اهللا وحـده          " صلى اهللا عليه وسلم     
وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعلت الذلة والـصغار علـى مـن             

  ".خالف أمري 
لمني نقاتل الصني اسـتنقاذا للمستـضعفني مـن املـس         : ثالثا

  .ولرفع الظلم عنهم
ــاىل  ــال تع ــم ال" ق ــا لك ــبيل اهللا  فم ــاتلون يف س تق

واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الـذين يقولـون ربنـا           
أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا مـن لـدنك وليـا              

  ". واجعل لنا من لدنك نصريا 
فلقد وقفت الـصني ضـد اإلسـالم واملـسلمني وفرضـت            

م الشيوعية اإلحلادية ومنعتهم من أن يقيمـوا شـعائر دينـهم            عليه
وفرضت عليهم التعليم الشيوعي وألغت التعليم الـديين وأغلقـت          
املدارس واملعاهد واجلامعـات الـيت تـدرس الـدين اإلسـالمي            

" ومنعتهم من اهلجـرة إىل بـالد املـسلمني وفرضـت علـيهم              
ـ     " وفرضـت علـيهم     " سياسة العزلة    " سل  سياسـة حتديـد الن

  ".التطهري العرقي " وسياسة 
 املـسلمني   ألسـرى  نقاتل الصني خالصـا وفكاكـا        :رابعا

الذين زجـوا ـم يف غياهـب الـسجون دون أي جـرم إال أن                
وإال ألم يريدون أن يكونـوا أحـرارا كمـا          " ربنا اهللا   " يقولوا  

  .خلقهم اهللا وكما ولدم أمهام
، "قولـوا ربنـا اهللا    منـهم إال أن ي  اومـا نقمـو   " قال تعاىل   

 منـهم إال أن يؤمنـوا بـاهللا العزيـز           اومـا نقمـو   " وقال تعاىل   
  ".احلميد

  حيلفون على نظام الشيوعيةجنود الصني 

_µ—Ûa@ÝmbÔã@aˆb¾
 بقلم الشيخ بشري
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حـق للمـسلم علـى أخيـه        " األسـري   " وألن فكاك العاين    
يـردهم الكفـار عـن       املسلم وإن فنيت خزائن بيت املال حىت ال       

  .دينهم
 نقاتل الصني ألـم انتـهكوا أعراضـنا واغتـصبوا           :خامسا
  . ثرواتنا وجوعوا شعبنا وفرضوا علينا احلصارأراضينا وبوا

أذن للذين يقاتلون بـأم ظلمـوا وإن اهللا علـى           " قال تعاىل   
نصرهم لقدير الذين أخرجـوا مـن ديـارهم بغـري حـق إال أن               

، وقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم عنـدما سـئل            "يقولوا ربنا اهللا    
 دون  من قتل دون دينه فهو شـهيد ومـن قتـل          " عن الشهيد قال    

  )البخاري". (دمه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد 
هلذه األسباب وغريها نقاتل الصني حىت خيرجوا مـن ديارنـا           

   .ويدعونا وديننا
وإن الكافرين لن يرضوا عنـا ولـن نرضـى عنـهم حـىت              

  .يدخلوا يف ملتنا أو يرتلوا على اجلزية
 ولن ترضى عنـك اليهـود وال النـصارى حـىت          " قال تعاىل   

ودوا لـو تكفـرون كمـا كفـروا         " ، وقال تعـاىل     "تتبع ملتهم   
وإذا " ، وقـال تعـاىل      " فال تتخذوا منهم أوليـاء       سواءفتكونون  

  ".خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 
ولن يرض املسلمون أن يعبد غـري اهللا يف األرض ولـن يهـدأ              

ن بعـز عزيـز عـزا       هلم بال ولن يقر هلم قرار حىت يظهر هذا الدي         
ولقـد  . يعز اهللا به اإلسالم أو بذل ذليل ذال يذل اهللا بـه الكفـر             

روى التاريخ لنا قصص الصحابة والتابعني مـع كـسرى فـارس            
وقيصر الروم عندما ذهب ربعي بن عامر لكـسرى فـارس يقـول             

إن اهللا ابتعثنا لنخرج العباد من عبـادة العبـاد إىل عبـادة اهللا              " له  
ألديان إىل عدل اإلسـالم ومـن ضـيق الـدنيا           وحده ومن جور ا   

  .إىل سعة الدنيا واآلخرة
وكما قاتل أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف صـدر             
اإلسالم يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه مملكـيت              
الفرس والروم يف وقت واحد عندما أرسل سـيدنا عمـر األجنـاد             

 بن حارثـة رضـي اهللا عنـه         إىل فتح بالد فارس وأمر عليهم املثىن      
ويف نفس الوقت أرسل اجليوش إىل بـالد الـشام وقتـال الـروم              
وحدثت أكرب موقعتني عرفهما التـاريخ ومهـا موقعـة القادسـية            
وموقعة الريموك، وفتح اهللا بالد مـصر علـى أيـدي الـصحايب             
اجلليل عمرو بن العاص وكانـت كلمـة عمـر بـن اخلطـاب              

 بعدد والعدة وإمنـا تقـاتلوم ـذا         تقاتلوم إنكم ال " الشهرية  

ومل يأخـذ   " الدين فإن تركتم دينكم قهروكم بعـددهم وعـدم          
أحد على عمر أنه قاتل أكرب مملكتني يف وقت واحـد بـل كـان               

  .هدفهم هو نشر هذا الدين والدعوة إليه
ملـاذا تقـاتلون    " ونقول ملن خيالفنا من إخواننـا ويقولـون         

فرغ املسلمون مـن قتـال األمريكـان        الصني يف هذا الوقت؟ ومل ي     
  "والناتو؟ 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا قـاتلوا          "  إن اهللا تعاىل يقول      :أوال 
فقـد قـرر    " . الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فـيكم غلظـة          

العلماء أن قتال العدو القريب مقدم علـى قتـال العـدو البعيـد              
 وذلك ألن العدو القريب خطره حمقـق وواقـع علـى املـسلمني            

كما هو احلـال يف تركـستان الـشرقية، وأمـا العـدو البعيـد                
فخطره غري حمقق وغري واقع يف احلـال وإن هـذا القتـال وهـو               
قتال العدو الصائل هو من باب قتال الـدفع املقـدم علـى قتـال               

ولذلك تعـني اجلهـاد علـى       . الطلب وهو غزو الكفار يف ديارهم     
  .مجيع شعبنا القادر منهم وغري املعذور

 إن اهللا سبحانه وتعاىل أمر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم              :اثاني
بأن يقاتل يف سبيل اهللا بنفسه وحيرض املـؤمنني علـى القتـال وأن              
اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بإعـداد العـدة مـن أسـاليب القـوة              

وأعدوا هلـم مـا اسـتطعتم مـن         " والرمي ما استطعنا قال تعاىل      
  ". هللا وعدوكم قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو ا

فإن إعداد العدة مرتبط باالستطاعة واملقـدرة مـن أسـاليب           
ووسائل القتال فإن مل يكـن يف اسـتطاعة املـسلمني القتـال إال              
بالسيف والرمح والنبل والقـوس قـاتلوا ـا وإن اسـتطاعوا أن             
يقاتلوا بالبارود والصواريخ والقنابل قـاتلوا ـا متـوكلني علـى            

  .باهللا وآخذين باألسبا
، وقـال   "ال يكلف اهللا نفسا إال مـا آتاهـا          " قال اهللا تعاىل    

فـاتقوا  " ، وقـال تعـاىل      "ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها       " تعاىل  
  ".اهللا ما استطعتم 

ومل يــدخل املــسلمون معركــة واحــدة مــع الكفــار أو 
املشركني إال وهم أقل عـددا وعـدة ولكنـهم كـانوا يقـاتلون              

 . معتقدين أن هلـم إحـدى احلـسنيني        باسم اهللا وعلى بركت اهللا    
فليقاتل يف سبيل اهللا الـذين يـشرون احليـاة الـدنيا            " قال تعاىل   

ؤتيـه  نباآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهللا فَيقتل أو يغلـب فـسوف             
  ".اهللا أجرا عظيما 
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 الشرقية قضية منـسية وال جتـد مـن    نتركستا إن قضية   :ثالثا
ـ         تغلت الـصني انـشغال     يدافع عنها وال من يسمع صوا ولقد اس

 يف  سـواء العامل اإلسالمي والعـريب بقـضاياه احملليـة والدوليـة           
العراق أو فلـسطني أو أفغانـستان أو الشيـشان أو الـصومال يف              
تنفيذ خمططاا وحتقيق أهدافها يف تركستان مـن اتبـاع سياسـة            
التطهري العرقي والتهجري اجلماعي لشعبنا املـسلم والقـضاء علـى           

 مـن جـذوره     التركـستاين مي وخلـع الـشعب      كل ماهو إسال  
ــة  ــضا الكذب ــا إىل الــصني واســتغلت أي ــسبته زورا وتان ون

وطلبـت مـن    " احلـرب علـى اإلرهـاب       " األمريكية املسماة   
اتمع الدويل مساعدا يف حرا ضـد ااهـدين التركـستانيني           
وحتت هذه املظلة الكاذبة راحت تستنفر شعبها وتـسخر ثرواـا           

  .لى اإلسالم وأهلهللقضاء ع
مـع  " النـاتو   "  مع أن العدو الصلييب املتمثل يف حلف         :رابعا

أمريكا وسائر ملل الكفر مـن اليهـود والنـصارى أشـد بأسـا              
وعداوة لإلسالم واملسلمني وإن حـرم تأخـذ شـكل احلـرب            
العقائدية املقدسة واليت حتمل معهـا احلقـد والبغـضاء والعـداوة            

  .على اإلسالم وأهله
لتجدن أشد النـاس عـداوةً للـذين آمنـوا          " اهللا تعاىل   قال  

  ".اليهود والذين أشركوا 
وإن اآللة العسكرية املتطورة والتكنولوجيـا العـصرية والـيت          
يتمتع ا هذا العدو الصلييب أكثر شراسة وأشد فتكـا مـن غـريه              
من سائر الدول ومع ذلك فإن األمـة اإلسـالمية ختـوض معـه              

 ميــادين كــثرية منــها العــراق أشــد املعــارك وأشرســها يف
وأفغانستان وفلسطني والصومال ومل يقل أحد مـن النـاس ملـاذا            
تقــاتلون أمريكــا والنــاتو ومهــا ميتلكــان األســلحة النوويــة 
والكيماوية والبيولوجية ويف املقابل ال ميتلك املسلمون شـيئا مـن           

  .ذلك ومع ذلك جند بشائر النصر تلوح باألفق
زم اجلمع ويولـون الـدبر، بـل الـساعة          سيه" قال اهللا تعاىل    

  ".موعدهم والساعة أدهى وأمر 
فلله احلمد واملنة أن وفـق ااهـدين املخلـصني يف حتطـيم             
هذا الصنم وكسره وجعله عربة لآلخرين ومـا ذلـك إال بتوفيـق             

من اهللا وعونه ومدده لعباده املخلصني فمن كان يتـصور يف يـوم             
طم أسطورا وتكـون أثـرا بعـد        من األيام أن تنهزم أمريكا وتتح     

عني، وماذا كان ميلك تنظيم القاعدة من أسـباب القـوة املاديـة             
 الغاشـم علـى بـالد املـسلمني،        ملواجهة هذا العـدو الـصائل       

عنـدما  ) حفظـه اهللا  (كان يف جعبة الشيخ أسامة بن الدن         وماذا 
أعلن احلرب علـى أمريكـا إال التوكـل علـى اهللا  وحتـريض               

القتال وحسن الظن باهللا وصـدق اهللا تعـاىل القائـل           املؤمنني على   
إن " ، والقائـل    "إن تنصروا اهللا ينـصركم ويثبـت أقـدامكم          " 

ولـو شـاء اهللا النتـصر       " ، والقائل   "ينصركم اهللا فال غالب لكم      
  ".منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 

إن القتال يدور بعناية ربانية مـن اهللا تعـاىل الـذي تكفـل              
  .منني وإلقاء الرعب يف قلوب الكافرينبالدفاع عن املؤ

سـألقي يف قلـوب الـذين كفـروا الرعـب           " قال تعـاىل    
  ". فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان 

ولقد أمر اهللا نبيه موسى أن يـأمر قومـه أن يـدخلوا األرض              
  .املقدسة ويقاتلوا مغتصبيها

أدخلوا عليهم البـاب فـإذا دخلتمـوه فـإنكم          " قال تعاىل   
  ".البون وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني غ

ووعد اهللا ال يتخلف لعباده املـؤمنني بالنـصر والـتمكني يف            
  .الدنيا واآلخرة

إنا لننصر رسـلنا والـذين آمنـوا يف احليـاة           " قال اهللا تعاىل    
  ".الدنيا ويوم يقوم األشهاد 

 

كتب اهللا ألغلنب أنـا ورسـلي إن اهللا قـوي           " قال اهللا تعاىل    
   ".عزيز

 وعملـوا  مـنكم  آمنـوا  الـذين  اهللا وعـد " وقال تعـاىل    
 مـن  الـذين  اسـتخلف  كمـا  األرض يف ليستخلفنهم الصاحلات

 بعـد  مـن  وليبدلنـهم  هلم ارتضى الذي دينهم هلم وليمكنن قبلهم
  ". شيئا يب يشركون ال يعبدونين أمنا خوفهم

وإن اهللا تعاىل جعل من أسـباب النـصر والـتمكني الـصرب             
  . عند اهللا سبحانه وتعاىلواليقني مبا
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وجعلناهم أئمة يهـدون بأمرنـا ملـا صـربوا          " قال اهللا تعاىل    
  ".وكانوا بآياتنا يوقنون 

يا أيها الذين آمنوا اصـربوا وصـابروا ورابطـوا          " وقال تعاىل   
  ".واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

فبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين، ولـذلك كـان قـوام            
تاب يهـدي وهـو كتـاب اهللا وسـيف ينـصر            الدين بأمرين ك  

  .ويدافع عن هذا الكتاب وهو اجلهاد يف سبيل اهللا
  

إن املتتبع لتاريخ األمم الكافرة اليت دخلـت يف معـارك مـع             
  :املسلمني ليستقرأ احلقائق اآلتية

 إن أمتنا اإلسالمية أمة عزيزة أبيـة الـنفس ال ترضـى             :أوال
حمالـة مـستفيقة مـن      بالضيم وال تسكت على الظلـم وإـا ال          

  .نومها ومستنهضة هلممها
 أن العقيدة اإلسالمية هي احملرك الرئيـسي الـيت حتمـل            :ثانيا

أبناءها أن يضحوا بكل غال ونفيس يف سبيل رفعـة هـذا الـدين،              
 وهـي تغـري مـوازين القـوى         االستشهاديةولقد رأينا العمليات    

  .وتبث الرعب واخلوف يف صدور العدو
ـ      :ثالثا م اجليـوش كلمـا زادت تبعاـا         كلمـا كـرب حج

ونفقاا وخـسائرها وارتفعـت تكـاليف احلـرب وأثـرت يف            
 ولقـد رأينـا هـذا       وايارهـا  الدول مما يسرع يف هزميتها       اقتصاد

واقعا يف الشعب األمريكي الذي يعـاين مـن ارتفـاع الـضرائب             
واألسعار بسبب احلرب اليت تـدار يف العـراق وأفغانـستان هـذا             

قتلـى وجرحـى ومعـوقني      " سائر البشرية مـن     باإلضافة إىل اخل  
مما يؤثر علـى معنويـات الـشعوب والـيت ال           " ومرضى نفسيني   

ترى أي فائدة من احتالهلا ألراض أجنبيـة ال بـد أن تتحـرر يف               
  .يوم من األيام

فهل متلك الصني ماال متلكه أمريكا؟ وهـل اجلنـدي الـصيين            
 الـصينية أمـأل     أكثر إعدادا من اجلندي األمريكي؟ وهل اخلزانـة       

  ؟ ةاألمريكيمن اخلزانة 
إن الشعب الصيين شعب منهزم ال يعـرف التـاريخ لـه أنـه           
دخل حربا وانتصر فيها فلقد هـزم أمـام اليابـانيني يف احلـرب              

العاملية وهزم أمام روسيا وأمام فيتنام فلم يشهد لـه التـاريخ أنـه              
  مـن كانت له مطامع استعمارية يف املنطقة ودائما كـان خيـاف            

احلروب وال سيما مع املسلمني ويدعوا إىل الـسلم واألمـن، ومـا          
   سنة تقريبا إال 60دام هلم احتالل تركستان الشرقية طوال 

بسبب غفلة املسلمني عن قضيتهم وانشغاهلم حبيـام الـدنيا          
  .عن اآلخرة وفرض سياسة احلديد والنار على املسلمني

 نفـسه يف    وإن احلزب اإلسالمي التركـستاين وهـو يـضع        
طليعة األمة التركستانية لتعيد أجمادهـا وتارخيهـا الظـاهر يـوم            
كانت تركستان قلعة املسلمني يف أسـيا الوسـطى ليتعهـد أمـام             
اهللا وأمام أمته اإلسـالمية أن يـدافع عـن أعراضـها ويـصون              
حرماا وحيفظ أراضيها ويضع نفسه أول سـهم يف قـوس األمـة             

  . سبحانه وطلبا ملا عندهلترمي به يف حلق أعدائها رضا هللا
فيا أيها الشعب التركستاين املـسلم قومـوا هللا قومـة رجـل             
واحد ودافعوا عن ديـنكم وعـن أعراضـكم وعـن حرمـاتكم             
واثأروا لدمائكم وال ابوا العـدو واعلمـوا أن اهللا معكـم ولـن              

 أعمالكم، واعلموا أن النصر مع الـصرب وأن النـصر صـرب         يطركم
وت واطلبوه توهب لكـم احليـاة وانظـروا إىل    ساعة، وال ابوا امل   

إخوانكم يف العراق وأفغانستان كيف هزمـوا عـدوهم وقطعـوا           
أوصاهلم فليس عـدوكم بأشـرس مـن عـدوهم وانظـروا إىل             
إخوانكم يف فلسطني والصومال كيف يقاتلون وهـم يف احلـصار           

أسـاليب احلـرب وال يثنـيهم القتـل أو           ويستعمل ضدهم كـل   
أساليب احلرب وال يثنـيهم القتـل أو األسـر           األسر عن اجلهاد يف   

عن اجلهاد يف سبيل اهللا، وقفوا مع أبنـائكم ااهـدين املخلـصني             
  . وانصروهم ولو بالدعاء بعد الصلوات

 مـع  وكونـوا  اهللا اتقـوا  آمنـوا  الـذين  أيها يا" قال تعاىل   
 ممـا  أنفقـوا  آمنـوا  الـذين  أيهـا  يـا " ، وقال تعاىل    "الصادقني  
 شـفاعة  وال خلـة  وال فيـه  بيـع  ال يوم يأيت أن قبل من رزقناكم
  ".الظاملون هم والكافرون

  وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 عبد اهللا منصوربقلم 

َويوما بعد يوم تزداد مأسـاة الـشعب        
ــساه  التركــستاين املــسلم يف الــصني وين

 جـرائم   ويتناسـى ني اإلسالمي والعريب    العامل
النظام الـشيوعي احلاقـد علـى اإلسـالم         
واملــسلمني والــيت مســع ويــسمع عنــها 

  .القاصي والداين كل يوم
فما من تقرير يصدر عـن منظمـات حقـوق اإلنـسان إال             
ويكون للصني نصيب األسـد يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان            

  : علم هذه احلقائقويكفيك أن ت" الدينية أو السياسية  " سواء
 مليـون مـسلم يف عهـد الثـورة          4.5 قُتلَ أكثر مـن      -1

  " ماوتس تونغ " الشيوعية اليت قادها زعيمهم اهلالك 
 فرض احلصار والتجويـع علـى املـسلمني االيغـور يف            -2

تركستان الشرقية وحرمام مـن الوظـائف احلكوميـة ومـنعهم           
لـسفر خـارج    من االتصال باملسلمني يف اخلارج ومـنعهم مـن ا         

  .البالد
  :  حماربة الدين اإلسالمي واملتمثلة يف-3
 اإلعالن رمسيا بأن اإلسالم ديـن خـارج عـن القـانون             -أ

  .وأن كل من يعتنق هذا الدين فهو إرهايب ومتطرف
 إغالق املساجد واملدارس اإلسالمية ومنـع وجتـرمي مـن           -ب

  .يدرس الدين لألوالد
  . منع رفع األذان يف املساجد-ج
إجبار املرأة املسلمة التركـستانية علـى نـزع احلجـاب            -د

  .وارتداء املالبس القصرية
 إرسال األئمـة والـدعاة إىل املعـسكرات الـشيوعية           -هـ  

لتعليم اإلحلاد واستدعائهم إىل املراكز األمنيـة وإجبـارهم علـى           
 عن تعلـيم أبنـاء املـسلمني اإلسـالم يف     باالمتناعتوقيع تعهدات  
  .نازلاملساجد أو يف امل

 إجبار النساء املـسلمات علـى تنفيـذ سياسـة حتديـد             -و
النسل وممارسة أقصى العقوبات للمخالفني هلـذه الـسياسة والـيت           

 .تصل أحيانا إىل قتل اجلنني يف بطن أمه
 علمـاء الـدين وزجهـم يف الـسجون دون أن            اعتقال -ز

  ".مكافحة اإلرهاب" توجه هلم أي مة أو جرمية حتت شعار 
لشباب والنساء املـسلمات مـن ارتيـاد املـساجد           منع ا  -ر

ألداء الصالة وتالوة القرآن، إجبار الـشباب وطـالب املـدارس           

واملعاهد على اإلفطـار اإلجبـاري يف شـهر         
رمضان وذلك بتقدمي وجبـات غذائيـة هلـم       
خالل النهار ومن ميتنع عن اإلفطـار يتعـرض         
للطرد والتغرمي واحلبس وحرمانه مـن العمـل        

  .أو الدراسة
 القيام بتنفيذ التجـارب النوويـة يف        -4

ونـشر  األراضي التركستانية مما نتج عنه إفساد البيئـة بالـسموم            
 املزمنة كالـسرطان بـني أفـراد الـشعب التركـستاين            ضاألمرا
  .املسلم
 إتباع احلكومـة الـشيوعية سياسـة الـتطهري العرقـي            -5

خطــف النــساء " للــشعب التركــستاين املــسلم واملتمثلــة يف 
ركستانيات وترحيلهم إىل الصني ونقـل أعـداد كـبرية مـن            الت

الصينيني إىل تركستان الشرقية حىت يـصريوا مـع مـرور الوقـت            
أغلبية السكان ويصري الـشعب التركـستاين هـم األقليـة علـى             

  .أرضهم
 إتباع احلكومة الـشيوعية سياسـة الدعايـة اإلعالميـة           -6

ـ " احملاربة لإلسالم واملـسلمني واملتمثلـة يف         صاق امللـصقات   إل
واملنشورات املعادية للدين اإلسالمي علـى جـدران كـل املـدن            

الـدين اإلسـالمي    " والقرى واليت حتمل مثل هـذه الـشعارات         
أفيون الشعوب، اإلسالم يف خدمة االستعمار، اإلسـالم اختـراع          

  ".أغنياء العرب، اإلسالم ضد العلم 
وكل هـذه الـسياسات تمـارس ضـد شـعبنا املـسلم يف              

ركستان وال جتد من ينكرها ومن يطالـب حبريـة هـذا الـوطن              ت
  .املسلم

وعلى النقيض من هذا جتد احلكومـات اإلسـالمية والعربيـة           
تفتخر بعالقاا مع هذه الدولة الشيوعية احلاقـدة علـى اإلسـالم            
واملسلمني وتعترب الدول العربية املصدرة للـنفط أول معـني هلـذه            

ـ       سلمني ولـو اشـترطت هـذه       الدولة على حرا لإلسـالم وامل
احلكومات على احلكومة الصينية بأـا سـتوقف صـادراا مـن            
البترول ان استمرت يف حرا ضد شـعبنا املـسلم يف تركـستان             
لتوقفت هذه احلكومـة الـشيوعية عـن سياسـاا وممارسـاا            

  .القمعية ضد شعبنا املسلم
ولكن الذل واخلنوع واخلـزي والعـار وحـب الـدنيا هـو             

  .املشتكيمينعهم من ذلك وإىل اهللا الذي 
 

املعتقلني التركستانيني من قبل جيش الصيين صورة من صور
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 قتيًال وجریحًا في 16

" متعمدین"تفجيرین 

  جنوب غربي الصين

ــاران   ــف انفجــــــ خلــــــ

منفــــصالن اليــــوم االثنــــين 

فــي حــافالت رآــاب عامــة    

ــين و ــي  14قتيلـــ ــصابًا فـــ  مـــ

جنــــوب غربــــي الــــصين، فــــي هجمــــات وصــــفها المــــسؤولون 

 .الصينيون بالعمل المدبر

ــة األنبـــ  ــميةوذآـــرت وآالـ ــينخوا (الـــصينية اء الرسـ  ان, )شـ

ــة مــشددة، أغلقــت علــى    ــة فرضــت إجــراءات أمني ــسلطات األمني ال

أقامــت نقــاط تفتــيش فــي مــداخل ومخــارج   إثرهــا الــشوارع، آمــا

. التفجيــرات فــي أعقــاب" يونــان "فــي مقاطعــة " آونمينــغ"مدينــة 

بـــأي  الوآالـــة الـــى أن الـــسلطات المختـــصة لـــم تقـــم وأشـــارت 

 54 االنفجــار األول أثنــاء توقــف الحافلــة رقــم  ووقــع .اعتقــاالت

، مــسفرًا عــن مقتــل شــخص واحــد  "باجيــان"فــي موقــف حــافالت 

 دقيقــة، ضــرب االنفجــار اآلخــر حافلــة 55 وبعــد .عــشرة وإصــابة

مجـــاور، ممـــا أدى لمقتـــل شـــخص واحـــد وجـــرح   فـــي تقـــاطع

الفـــور مـــسببات االنفجـــارين، إال أن   ولـــم تتـــضح علـــى.أربعـــة

 صـــلت لقـــرار مبـــدئي بـــأن االنفجـــارين، الـــشرطة المحليـــة تو

  ويـأتي االنفجــار مــع .، آانــا متعمــدان54وآالهمـا اســتهدفا الخـط   

ــي       ــة التـ ــاب األولمبيـ ــالق دورة األلعـ ــازلي النطـ ــد التنـ ــدء العـ بـ

 /انتهى./المقبل آب/تستضيفها الصين في أغسطس
ــتور، ( ــدة الدسـ  رجب    21 الخميــــس 145835 العــــدد رقــــمجريـ

ــ الموافــق1429  )2008 تمــوز 24 هـ
 

 األولمبياد تصاعد المخاوف من هجمات أثناء
 

  :بكين وآاالت االنباء

  المكثفــة التــي تــشنها الــسلطات الــصينية األمنيــةرغــم الحملــة 

 مــصرعهم األقــل علــي أشــخاصلقــي ثالثــة .. اســتعدادا لالولمبيــاد

ــيب ــر  14 وأصـ ــرون اثـ  آخـ

ــارات  وقـــوع ثالثـــة انفجـ

منفــــصلة فــــي حــــافالت 

للنقـــــل العـــــام بمدينـــــة 

مينج عاصـــــــمة آـــــــوف

جنـــوب  مقاطعـــة يونـــاتن

ــصين  ــام    . غــرب ال ــين الع ــب االم ــم مكت ــد المتحــدث باس وأآ

ــرات  ــا ' عمــل تخريبــي'ناجمــة عــن  للحــزب الحــاآم ان التفجي وفق

االنفجــارات   التــي بــدأت عقــباألوليــةلمــا آــشفت عنــه التحقيقــات 

ــصباحية     ــذروة الـ ــاعة الـ ــل سـ ــي قليـ ــارق زمنـ ــت بفـ ــي وقعـ .. التـ

ين الجديــدة ان حطــام الحــافالت انتــشر الــص وذآــرت وآالــة أنبــاء

ــرات   ــانجيوان التــي شــهدت التفجي ــة ب وســادتها  فــي شــوارع منطق

ــع   ــن الهلـ ــة مـ ــىحالـ ــا .. والفوضـ ــتفيمـ ــة أغلقـ ــشرطة المنطقـ  الـ

ــيش   ــاط تفت ــي   واقامــت عــدة نق ــا ف ــب  إطــاربه ــة لتعق ــود مكثف  جه

ــاة ــد   . الجن ــونمينج بع ــة آ ــي مدين ــذه االنفجــارات ف ــأتي ه ــومين  ت ي

ــ   ــام ال ــن قي ــط م ــي    فق ــن مزارع ــين م ــل اثن ــان بقت ــاقليم يون شرطة ب

ــتباك   ــر اشـ ــاط اثـ ــفر المطـ ــن أسـ ــابة عـ ــباط  41 إصـ ــن ضـ  مـ

ــشرطة ــة     .. الـ ــدي محاولـ ــد دارت لـ ــتباآات قـ ــذه االشـ ــت هـ وآانـ

  .أشخاصاعتقال خمسة  الشرطة

 آيلــو 2100ويبلــغ عــدد ســكان آــونمينج والتــي تقــع علــي بعــد   

  . من ستة ماليين نسمةأآثر متر جنوب غرب بكين

 صـحيفة تـشاينا ديلـي قـد نقلـت عـن مـا زنـشوان مـسئول         آانـت  

 24 : 8مــــن 'امــــن الــــدورة االولمبيــــة المزمعمــــة فــــي بكــــين  

شــمال غــرب الــبالد، تــشكل   شــينجيانجإقلــيمان منطقــة ' اغــسطس

  الحرآـــةأن الـــصحيفة وأضـــافت..  لالولمبيـــادإرهابيـــاتهديـــدا 

 ضـــد مواقـــع إرهابيـــة تخطـــط لهجمـــات اإلقلـــيم فـــي اإلســـالمية

' تــصورات خياليــة'يقولــه لــيس  مــا أن مازنــشوان وأآــد.. باأللعــا

  القــبض علــيإلقــاء مــؤخرا أعلنــتآانــت الــسلطات الــصينية قــد 

 مــن األول المــشتبه بهــم خــالل النــصف  اإلســالميين مــن 82نحــو 
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ــالي  ــام الح ــي صــعيد آخــر . الع ــي    عل ــصينية ف ــسلطات ال ــدأت ال ب

  جندي من منطقة سيتشوان التي ضربها ألف 40سحب 
 

ــزا ــف    12ل زل ــذي خل ــدمر ال ــايو الم ــف 88م ــين  أل  شــخص ب

  .في المنطقة اإلغاثة أعمالوذلك بعد اآتمال .. قتيل ومفقود

ــة   ــصات الماليـ ــلت المخصـ ــةووصـ ــة  إلغاثـ ــاطق المنكوبـ  المنـ

ــي  ــار61.5الـ ــوان،   مليـ ــار دوالر 9.04'يـ ــي مليـ ــي . 'أمريكـ فـ

الـــروس  تطـــور آخـــر اعلـــن المتحـــدث باســـم رئـــيس الـــوزراء 

ــوتين   ــر ب ــي      فالديمي ــاد ف ــاح االولمبي ــل افتت ــي حف ــشارك ف ــه سي ان

ــين ــذلك.. بكـ ــاء التـــي   لينـــضم بـ ــة الزعمـ ــتالـــي مجموعـ  أعلنـ

ــوزراء    ــيس الـ ــا رئـ ــن بينهـ ــين ومـ ــي بكـ ــه الـ ــا التوجـ  اعتزامهـ

البريطــــاني جــــوردون بــــراون والمستــــشارة االلمانيــــة انجــــيال  

ولــم يعلــن  .. ســتيفن هــاربر  ميرآــل ورئــيس الــوزراء الكنــدي   

  . ميدفيدين بعد موقفه بهذا الشأنالرئيس الروسي ديمتري

ــي ــائل    ف ــرت وس ــك ذآ ــضون ذل ــالمغ ــيا  إع  صــينية ان روس

بينهمــا والتــي ترجــع  والــصين توصــلتا الــي حــل لمــشكلة الحــدود 

ــو   ــي نح ــا40ال ــار ( . عام ــدة األخب ــاء    -جري ــة الثالث ــة وعالمي ــار عربي  اخب

ــنة  22 ــو سـ ــن يوليـ ــب 19 -م 2008 مـ ــن رجـ ــنة   مـ ـــ 1429سـ ــدد -هـ  العـ

17553( 
  

  عد المخاوف من هجمات أثناء األولمبيادتصا
  

ــصينية       ــسلطات ال ــشنها ال ــي ت ــة الت ــة المكثف ــة األمني ــم الحمل رغ

لقــي ثالثــة أشــخاص علــي األقــل مــصرعهم  .. اســتعدادا لألولمبيــاد

ــي      14واصــيب  ــصلة ف ــارات منف ــة انفج ــوع ثالث ــر وق ــرون إث  آخ

ــاتن        ــة يون ــوفمينج عاصــمة مقاطع ــة آ ــام بمدين ــل الع ــافالت للنق ح

وأآــد المتحــدث باســم مكتــب األمــين العــام  . رب الــصينجنــوب غــ

ــة عــن     ــرات ناجم ــاآم أن التفجي ــي 'للحــزب الح ــل تخريب ــا ' عم وفق

ــب      ــدأت عقــ ــي بــ ــة التــ ــات األوليــ ــه التحقيقــ ــشفت عنــ ــا آــ لمــ

ــار (  .االنفجــارات ــدة األخب ــاء   -جري ــة ، الثالث ــة وعالمي ــار عربي ــن 22 اخب  م
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 آخرین بجروح في انفجارین وقعا 14 وإصابةمقتل شخصين 

   یونانإقليمفي حافلتين في آونمينغ عاصمة 

ــين ـ ا    ــي    : ب.ف.بك ــام ف ــب األمــن الع ــد المتحــدث باســم مكت أآ

 قتيلــين فــي  أوقعــاواليــة يونــان الــصينية أن االنفجــارين اللــذين     

. حــافلتين فــي جنــوب غربــي الــصين ناجمــان عــن عمــل تخريبــي   

ــسية أن     ــصحافة الفرن ــة ال ــدث لوآال ــال المتح ــروق ــن  األم ــاجم ع  ن

ــل  ــر األوليــة للتحقيــق    «عم ، مــن دون »تخريبــي بحــسب العناص

ــك    . إعطــاء تفاصــيل إضــافية  ــل ذل ــت قب ــد أعلن ــشرطة ق ــت ال وآان

 آخــرين بجــروح فــي انفجــارين وقعــا  14مقتــل شخــصين وإصــابة 

ــافلتين فــــي آونمينــــغ عاصــــمة إقلــــيم يونــــان   ووقــــع . فــــي حــ

ــط       اال ــي وس ــام ف ــاعة ازدح ــي س ــا ف ــاعة بينهم ــارق س ــاران بف نفج

ــة ــام أن     . المدينـ ــن العـ ــب األمـ ــن مكتـ ــادر عـ ــان صـ ــح بيـ وأوضـ

االنفجـــار األول تـــسبب بمقتـــل شـــخص وإصـــابة عـــشرة آخـــرين 

ــروح ــاف أن . بجــ ــاير وتحطمــــت  «وأضــ ــسيارة تطــ ــاج الــ زجــ

ــد ــي    . »المقاعــ ــع اإللكترونــ ــشرها الموقــ ــور نــ ــرت صــ وأظهــ

وقــد . اء تحطــم زجــاج نوافــذها  حافلــة حمــر » يونــان«لــصحيفة 

ــق   ــاج الطري ــظايا الزج ــدو    . غطــت ش ــا يب ــى م ــار عل ــع االنفج ووق

 االنفجــار الثــاني فوقــع علــى الطريــق     أمــا. فــي مقدمــة الحافلــة  

ــل شـــخص      ــسببا بمقتـ ــة متـ ــط المدينـ ــي وسـ ــر فـ ــي تمـ ــسها التـ نفـ

وآانــــت . وإصــــابة أربعــــة آخــــرين بجــــروح، بحــــسب البيــــان 

مــن احتمــال وجــود تهديــد الــسلطات حــذرت خــالل األيــام األخيــرة 

ــسينجيانغ      ــي آـ ــسلمة فـ ــة المـ ــصدره المنطقـ ــابي مـ ــمال (إرهـ شـ

ــذة مـــن أجـــل   )غـــرب ، لتبريـــر التـــدابير األمنيـــة المـــشددة المتخـ

ــين    ــين بــ ــتجري فــــي بكــ ــة التــــي ســ  24 و8األلعــــاب االولمبيــ

 19، الثالثــــاء " الـــشرق األوســـط  " جريـــدة ( . المقبـــل) آب (أغـــسطس

   )10829العدد  2008 يوليو 22 هـ 1429رجـب 

بمهاجمة األلعاب األولمبية في بكين  جماعة إسالمية تهدد

 وتتبنى عدة تفجيرات

ــينية بـــشن  / اإلســـالم  مفكـــرة  ــة إســـالمية صـ هـــددت جماعـ

ــين    ــي بك ــة ف ــاب األولمبي ــستهدف األلع ــات ت ــل،   هجم ــشهر المقب ال

ــشهور     ــرات وقعــت خــالل ال ــسلة تفجي وأعلنــت مــسئوليتها عــن سل

  ء ذلك في شريط مصور نشرته جماعة جا  .الماضية الثالثة
  

١٢ 



 

  1429 شعبان األول العدد األوىل السنة 

ــم     ــسها اس ــى نف ــق عل ــستان "تطل ــزب ترآ ــالمي ح ــى " اإلس عل

ــة     ــي المجموعـ ــٌد فـ ــشريط قائـ ــي الـ ــدث فـ ــت، وتحـ ــبكة اإلنترنـ شـ

الــذي آــان يتحــدث باللغــة " ســيف اهللا"وقــال   ."اهللا ســيف"ُيــدعى 

ــة ــستان "إن : الترآيـ ــزب ترآـ ــالمي حـ ــم  " اإلسـ ــستهدف أهـ سيـ

   . باألولمبيادالنقاط الحيوية ذات الصلة

ــسية فــي الــصين بأســاليب    وهــدد آــذلك  بمهاجمــة المــدن الرئي

أعلــن المتحــدث   وفــي الــشريط نفــسه،    .لــم ُتــستخدم مــن قبــل   

ــي      ــرات اســتهدفت حــافالت ف ــسلة تفجي ــسئولية الجماعــة عــن سل م

بــإقليم يونــان غــرب الــصين خــالل الــشهور الــثالث  مدينــة شــنغاي

حــــزب ترآــــستان " ومــــن الهجمــــات التــــي تبناهــــا  .الماضــــية

ــالمي ــنغ  " اإلس ــي ش ــة ف ــار حافل ــة   هانفج ــل ثالث ــن مقت ــفر ع اي أس

    .الماضي في شهر مايو

ــذا        ــون ه ــك أن يك ــل ذل ــت قب ــد نف ــصينية ق ــسلطات ال ــت ال وآان

ــدبير  ــسبب    االنفجــار مــن ت ــع ب ــه وق ــًة أن جماعــات مــسلحة، زاعم

ويقــول خبــراء   .الحافلــة وجــود مــواد قابلــة لالشــتعال علــى مــتن 

 هــو تــسمية أخــرى لـــ" ب ترآــستان اإلســالميحــز"إن : أمنيــون

وهــــو جماعــــة مــــن " الحــــزب اإلســــالمي لــــشرق ترآــــستان"

  .الصين اإليغور المسلمين تطالب باالستقالل عن

  :الصينية تتحقق من جدية التهديدات الحكومة 

ــن  ــق     م ــا تتحق ــصينية أنه ــة ال ــت وزارة الخارجي ــا، أعلن جانبه

ــل    ــذي حم ــصور ال ــشريط الم ــن ال ــدات  م ــستان حــزب"تهدي  ترآ

ــرات       ."اإلســالمي ــدة م ــت ع ــد أعلن ــصينية ق ــسلطات ال ــت ال وآان

ــن ـــ    عـ ــفته بـ ــا وصـ ــاط مـ ــة "إحبـ ــات إرهابيـ ــستهدف " مخططـ تـ

  . األولمبياد

العـــــشرات مـــــن هـــــذه  وقامـــــت قـــــوات األمـــــن باعتقـــــال

ــة " ــي أورومغــي عاصــمة   " المجموعــات اإلرهابي ــداهمات ف ــي م ف

ــينجيانج  ــيم ش ــه أغلبيــ    إقل ــذي تقطن ــصين ال ــي ال ــن شــمال غرب ة م

الــسلطات الــصينية،  وتــتهم  .المــسلمين المنتمــين لعرقيــة اإليغــور 

ــالتخطيط       ــة ب ــصفها بالمتطرف ــالمية ت ــات إس ــم، مجموع ــشكل دائ ب

الهجمـــات، وتـــزعم أن هـــذه المجموعـــات مـــن المـــسلمين  لهـــذه

    .القاعدة اإليغور على صلة بتنظيم
  

ــب     ــشاف مخططــات لتخري ــار تكــرار إعــالن بكــين عــن اآت وأث

ــا ــساؤالتاألولمبي ــشأن حجــم     د ت ــالم ب ــراء األمــن فــي الع ــدى خب ل

ــدورة   ــذي يواجــه ال ــي ال ــد الحقيق ــتهم  .التهدي ــوق   وت جماعــات حق

ــاد      ــدات لألولمبي ــي الحــديث عــن تهدي ــة ف ــصين بالمبالغ ــسان ال اإلن

ذريعـــة لتـــصعيد حمـــالت القمـــع ضـــد المـــسلمين  واتخـــاذ ذلـــك

     )2008/07/25المختصر لألخبار التاريخ   ( .اإليغور

  بكين لقطات فيدیو تدعو لشن هجمات خالل أولمبياد

ــن   أمـــسوضـــعت  ــة انفـــصالية مـ ــا جماعـ ــزعم أنهـ ــة تـ  جماعـ

ــة األ ــى      يطائف ــدعو إل ــديو ت ــات في ــت لقط ــبكة االنترن ــى ش ــور عل غ

ــالل دورة     ــصين خ ــي ال ــات ف ــن هجم ــابش ــةاأللع ــي .  االولمبي وف

ــثم أدعــى      ــضا شــخص مل ــائق، زعــم أي ــالث دق ــه ث ــديو مدت ــيلم في ف

 الترآــــستاني إن الجماعــــة وراء اإلســــالميزب انــــه قائــــد الحــــ

. سلــسلة مــن االنفجــارات فــي الــصين خــالل الــشهور الماضــية       

وأشــار الفيــديو إلــى صــور يبــدو إنهــا أخــذت مــن مواقــع االنترنــت  

علــى حــافالت فــي إقلــيم ) تمــوز( يوليــو 21الــصينية لهجمــات فــي 

فـــي ) أيــار ( مــايو  5يونــان بجنــوب الــصين وهجــوم وقـــع يــوم      

ال أن الخبــراء تــساءلوا عــن مــصداقية الفيــديو وفــق مــا   إ. شــنغهاي

ــر   ــه الخبي ــيقال ــي شــؤون شــعب  األميرآ ــورياأل ف ــي غ  درو جالدن

ــة  ــاءلوآال ــة األنب ــسه   . األلماني ــسمى نف ــد فــي المجموعــة ي ــال قائ وق

ــاط       ــم النق ــستهدف أه ــالمي سي ــستان اإلس ــزب ترآ ــيف اهللا إن ح س

مـــة المـــدن وهـــدد آـــذلك بمهاج. الحيويـــة ذات الـــصلة باألولمبيـــاد

  . الرئيسية في الصين بأساليب لم تستخدم من قبل

ــا      ــاط م ــرات إحب ــدة م ــت ع ــد أعلن ــصينية ق ــسلطات ال ــت ال وآان

وذآــــرت . وصــــفته بمخططــــات إرهابيــــة تــــستهدف األولمبيــــاد

ــال العــشرات مــن هــذه     ــم اعتق ــه ت ــة أن المجموعــات «مــصادر امني

ــفــــي مــــداهمات فــــي أوروم» اإلرهابيــــة ي عاصــــمة إقلــــيم جــ

شـــمال غـــرب الـــصين الـــذي تقطنـــه أغلبيـــة مـــن       شـــينجيانج 

ــور    ــة اليوغ ــين لعرقي ــسلمين المنتم ــصينية   . الم ــسلطات ال ــتهم ال وت

ــد      ــات، وتؤآ ــذه الهجم ــالتخطيط له ــة ب ــالمية متطرف ــات إس مجموع

   على صلة بتنظيم غورياألأن هذه المجموعات من المسلمين 
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ــدة ــدعو جماعــات  . القاع ــم ت ــورياألول ــى االن  غ ــى حت ــي المنف  ف

ــ  ــى أي ــابة اضــطرابات خــالل دورة  إل ــةاأللع ــط  .  االولمبي ــد رب وق

ــراء  ــنخبـ ــزب  األمـ ــين الحـ ــدوليون بـ ــالمي الـ ــستاني اإلسـ  الترآـ

ــصين      ــا ال ــا تعتبرهم ــشرقية وآالهم ــستان ال ــتقالل ترآ ــة اس وحرآ

ــدة مـــن الجماعـــات   ــةوالواليـــات المتحـ ، إال أن جالدنـــي اإلرهابيـ

ــارس      ــشرقية ال تم ــستان ال ــتقالل ترآ ــة اس ــى أن حرآ ــار إل  أي أش

ــنوات   ــذ س ــشاط من ــة     . ن ــزال قائم ــت ال ت ــة إذا آان ــال إن الحرآ وق

ــستخدم      ــصين ت ــم، مــضيفا أن ال ــدأ معه ــصار تب ــديها أن ــيس ل ــه ل فإن

ــشرقية آلقــب لكــل     بــصفة عامــة اســم حرآــة اســتقالل ترآــستان ال

ــربط ســلطات  .  غــورياألجماعــات اســتقالل  ــم ت ــصينية األمــنول  ال

ــسابقة التـــي ذ  ــات الـ ــاد والهجمـ ــين االولمبيـ ــديو  بـ آـــرت فـــي الفيـ

ــات    ــت أن جماعـ ــا افترضـ ــورياألولكنهـ ــن   غـ ــاول شـ ــوف تحـ  سـ

 1429 رجـــب  24 األحــدالــشرق األوســط ،   (. هجمــات خــالل الــدورة  

   )10834 العدد 2008 يوليو 27هـ 
  

 وأولمبياد بكين... اإلرهاب 

ــام      ــة خــالل الع ــؤامرات إرهابي ــشأن م ــواردة ب ــارير ال ــدو التق تب

مية، التــي تقــع فــي أقــصى     الحــالي مــن منطقــة آاشــغر اإلســال    

إحبــاط مــؤامرة لتفجيــر طــائرة،  : غــرب الــصين، لــيس لهــا أســاس 

ــشاف مخــزن متفجــرات   ــي إن تــي«اآت ــات  » ت ــام بعملي ــدا للقي تمهي

تفجيـــر خـــالل اولمبيـــاد بكـــين، عـــصابة إرهابيـــة تنـــتهج العنـــف  

ــاد   ــي االولمبيـ ــشارآين فـ ــيين مـ ــن . خططـــت لخطـــف رياضـ ولكـ

ــى      ــداول عل ــالم يت ــرد آ ــذه مج ــست ه ــاك   لي ــت، فهن ــبكة اإلنترن ش

ولـــذا ســـافرت إلـــى آاشـــغر، . تقـــارير للحكومـــة الـــصينية نفـــسها

ــل        ــآذن واإلب ــذآِّرك الم ــث ت ــر، حي ــق الحري ــى طري ــع عل ــي تق وه

ذهبــت إلــى هنــاك باحثــا    . والــسجاجيد بمنطقــة الــشرق األوســط   

عـــن اإلرهـــابيين، ولكنـــي وجـــدت أن هنـــاك وزارة أمـــن الدولـــة  

صــولي إلــى آاشــغر، قــال لــي وبعــد ســاعات قليلــة مــن و. الــصينية

ــيني، إن      ــبة صــ ــو بالمناســ ــصطحبني، وهــ ــذي يــ ــصور الــ المــ

ــتجوباه    ــد اس ــة ق ــس مدني ــسؤولين بمالب ــي  . م ــه أال يخبرن ــا من وطلب

  ألن الصحافيين األميرآيين يميلون لتناول المواضيع 

  

وهــــذه االســــتجوابات آانــــت دلــــيال علــــى قلــــق  . الحــــساسة

ــ     ــي غــرب ال ــتقرار األوضــاع ف ــشأن اس ــسلطات ب ــسلم، ال صين الم

ــة     ــاء دول ــة شــينجيانغ بن ــا فــي منطق حيــث يحــاول االنفــصاليون هن

وقـــد قـــاموا عـــدة مـــرات بتفجيـــر  » ترآـــستان الـــشرقية«تـــسمى 

ــام      ــشرطة ع ــافالت لل ــالث ح ــشرطة وث ــز لل ــزعم . 1997مراآ وت

ــصينية أن   ــة ال ــات    162الحكوم ــذه الهجم ــي ه ــوا ف ــد قتل  شخــصا ق

ــصاليين     ــور االنف ــدي األويغ ــى أي ــة عل ــن   اإلرهابي ــرة م ــالل الفت خ

ــى 1990 ــا    . 2001 حت ــصين أحكام ــاء أصــدرت ال ــذه األثن ــي ه وف

ــن   ــر مــ ــى أآثــ ــدام علــ ــام  200باإلعــ ــذ عــ  1997 شــــخص منــ

ــصالية   ــي هــذه الجــرائم االنف ــورطهم ف ــام الماضــي،  . لت وخــالل الع

ــينيون إن   ــسؤولون صـ ــال مـ ــدما   18قـ ــتفهم عنـ ــوا حـ ــصا لقـ  شخـ

ــى    ــا لألويغــور عل ــدريبا إرهابي ــشرطة معــسكرا ت  صــلة هاجمــت ال

ـــ ، أعلنــت الــصين أنهــا  )آذار(وبعــد هــذا فــي مــارس  . »القاعــدة«ب

أحبطـــت مـــؤامرة لتعمـــد حادثـــة تـــصادم لطـــائرة رآـــاب بعـــد أن 

، قالــت )نيــسان(وفــي إبريــل . أقلعــت مــن عاصــمة إقلــيم شــينجيانغ

ــانوا       ــور آ ــن بعــض األويغ ــرات م ــا صــادرت متفج ــسلطات إنه ال

ــة   ــرات انتحاريــ ــذ تفجيــ ــون لتنفيــ ــت و . يخططــ ــد نقلــ ــة وقــ آالــ

ــييتد بــرس « ــسان المتحــدث باســم وزارة األمــن     » األسوش علــى ل

هــذه العــصابة اإلرهابيــة التــي تنــتهج العنــف خططــت       «: العــام

ــين      ــاد بك ــالل أولمبي ــب ورياضــيين خ . »لخطــف صــحافيين وأجان

وبعــد هــذا، انفجــرت خــالل هــذا الــشهر حافلــة مزدحمــة بالرآــاب   

 يتــبَن ولــم. وقــضى فــي الحــادث ثالثــة أشــخاص وجــرح عــدد أآبــر

أحــد مــسؤولية هــذا الحــادث، ولكــن أعــادت لألذهــان تفجيــرات        

استـــشهد رونالـــد نوبـــل، وهـــو ســـكرتير  . 1997األويغـــور عـــام 

ــارير عــن     ــى تق ــول، فــي هــذه الحــوادث، باإلضــافة إل عــام لإلنترب

ــام   ــاز سـ ــتخدام غـ ــاد باسـ . مـــؤامرة لالنفـــصاليين إلفـــساد االولمبيـ

ــا    ــر إره ــؤتمر صــحافي أن حــدوث تفجي ــي م بي خــالل وأضــاف ف

ــي ووارد  ــال حقيق ــاد احتم ــذي    . االولمبي ــا ال ــر الواضــح م ــن غي وم

تـــسبب فـــي آـــل هـــذا، فخـــالل تجـــولي فـــي آاشـــغر وجـــدت أن  

ــوظ    ــشكل ملح ــادئ ب ــع أن     . الوضــع ه ــن أتوق ــم أآ ــي ل ــق أنن والح

  أآشف عن خلية إرهابية، ولكني آنت أتوقع عداء أآثر تجاه 
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ــة ــم   . الحكومـ ــدثت معهـ ــذين تحـ ــاديون الـ ــور العـ ــانوا األويغـ آـ

يعرضـــون مـــشاآل معينـــة، ولكـــنهم لـــم يكونـــوا مهتـــاجين مثـــل   

ــكان  ــتس ــور    . التب ــن األويغ ــل م ــاحب مح ــول ص ــب «: ويق ال يح

ــا    ــان هن ــي آــل مك ــصينيين يتحرآــون ف ــرى ال ــالطبع . أحــد أن ي وب

ــل؟   ــاذا نفع ــضايقون ولكــن م ــشابة أخــرى   . »نحــن مت ــان ل ولكــن آ

ــر  ــديث آخ ــي    «: ح ــول ل ــي تق ــت أم ــت صــغيرة، آان ــدما آن ال : عن

ــأآلون لحــم    ت هيمــي علــى وجهــك وإال سيــسرقك الهــان، فهــم مــن ي

ولكننــا نــرى فــي الوقــت    «: وضــحكت الفتــاة وأردفــت  . »البــشر

ــم    ــا معهـ ــنهم، فعالقتنـ ــان، وال نخـــاف مـ ــالي الكثيـــر مـــن الهـ الحـ

وينتقـــد بعـــض األويغـــور االولمبيـــاد قـــائلين إنـــه ســـوف . »طيبـــة

ا ضــد ولكــن بإمكــاني أن أجــد نقــد   . يــستنزف الميزانيــة المحليــة  

ولكــن . الحكومــة أشــد نبــرة مــن هــذا فــي أي مــن شــوارع مانهــاتن 

ــو          ــغر ه ــي آاش ــي ف ــسبة ل ــرا بالن ــان مثي ــذي آ ــد ال ــشيء الوحي ال

التحايــل علــى ضــباط أمــن الدولــة الــذين آــانوا يالحقــونني فــي أي   

فــي المعتــاد، . وقــت بمجــرد مغــادرتي الفنــدق الــذي آنــت أقــيم فيــه 

ــاطر األ  ــن المخـ ــة الـــصينية مـ ــول  تقلـــل الحكومـ ــن تقـ ــة، ولكـ منيـ

ــشأن       ــاوف ب ــستغل المخ ــصين ت ــسان إن ال ــوق اإلن ــات حق مجموع

. األويغـــور آذريعـــة لمعاملـــة األويغـــور المـــسالمين االنفـــصاليين 

، أعلنــت الــصين )أيلــول(فبعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر  

ــسب     ــن حـ ــينجيانغ، ولكـ ــة شـ ــي منطقـ ــاب فـ ــى اإلرهـ ــا علـ حربهـ

ــة  ــش «منظم ــتس ووت ــان راي ــة الع» هيوم ــه  ومنظم ــة فإن ــو الدولي ف

ــة      ــف البتـ ــون العنـ ــور ال ينتهجـ ــواطنين أويغـ ــتهداف مـ ــتم اسـ . يـ

ولألســف، فقــد أيــدت إدارة الــرئيس بــوش بــصورة آبيــرة الحــرب   

وفـــي الواقـــع، أشـــار تقريـــر لـــوزارة  . الـــصينية علـــى اإلرهـــاب

ــى      ــد ضــغطت عل ــة ق ــوات األميرآي ــى أن الق ــشهر إل ــذا ال ــدل ه الع

ــيج غوانت  ــسجناء األويغــور فــي خل ــين  بعــض ال ــامو لــصالح محقق ان

وقــــد قامــــت القــــوات األميرآيــــة بتجويــــع  . صــــينيين زائــــرين

الــسجناء األويغــور ومنعــوهم مــن النــوم، قبــل دعــوة المحققــين        

ــصينيين للحــضور  ــوم    . ال ــا أن نق ــال يجــب علين ــر مــشين، ف ــذا أم ه

ــصين      ــه ال ــوم ب ــذي تق ــذر ال ــل الق ــذا العم ــا أن   . به ــب علين ــل يج ب

  اهرين المسالمين، حتى نحث الصين على التساهل مع المتظ

  

خطــر األعمــال اإلرهابيــة خــالل    . وهــي تقاضــي اإلرهــابيين  

ــى         ــدي عل ــى التع ــذا إل ــدفعنا ه ــب أال ي ــن يج ــائم، ولك ــاد ق االولمبي

 4 هــــ 1429 جمــــادى االولــــى 30 األربعـــاءالـــشرق األوســـط ، ( . مبادئنـــا

  )10781  العدد2008يونيو 

   قتيال بهجوم على مرآز حدودي في الصين16

ــل  ــن   16قتـ ــل عـ ــا ال يقـ ــرح مـ ــصا وجـ ــي 16 شخـ ــرين فـ  آخـ

ــتهدف ــوم اسـ ــينغيانغ  هجـ ــيم شـ ــدوديا فـــي إقلـ ــزا حـ ــمالي  مرآـ شـ

الجزيـــرة   وقـــال مراســـل .غربــي الـــصين ذي األغلبيـــة المـــسلمة 

بإلقـــاء قنابـــل علـــى  إن التفجيـــر تـــم فـــي بكـــين عـــزت شـــحرور

ــدودي  ــز الح ــا      المرآ ــا ارتفاع ــه، متوقع ــا بجانب ــيارتين مرت ــن س م

 وذآــر المراســل أن تــسجيال ســابقا بــث  .يا الهجــومفــي عــدد ضــحا

الجبهـــة اإلســـالمية لتحريـــر  عبـــر اإلنترنـــت نـــسب إلـــى تنظـــيم 

ــالل األلعـــاب        ــام بتفجيـــرات خـ ــشرقية، هـــدد بالقيـ ــستان الـ ترآـ

ــة ــاح     . األولمبيـ ــة الفتتـ ــتعدادات حثيثـ ــع اسـ ــوم مـ ــزامن الهجـ ويتـ

ــامن  ــاء  . مــن الــشهر الجــاري  األلعــاب فــي الث ــة األنب وذآــرت وآال

ــتم   ال ــين هاجمــا بــشاحنة مرآــز الجمــارك قبــل أن ي رســمية أن رجل

ــين يــدويتين      ــار قنبلت ــشيرة إلــى انفج ــا، م ــال متحــدث  . توقيفهم وق

باســم شــرطة أورومكــي عاصــمة هــذه المنطقــة التــي تتمتــع بحكــم   

ــن       ــرى عـ ــات أخـ ــد اآلن معلومـ ــى حـ ــوفر إلـ ــم تتـ ــه لـ ــي، إنـ ذاتـ

ــار وآانـــت الـــسلطات الـــصينية قـــد أآـــدت فـــي األشـــهر   . االنفجـ

ــه   ــا تواجـ ــية أنهـ ــة"الماضـ ــدات إرهابيـ ــاب " تهديـ ــستهدف األلعـ تـ

ــة        ــي منطق ــيما ف ــين، وال س ــي بك ــة ف ــتح الجمع ــي تفت ــة الت األولمبي

وقـــال مراســـل الجزيـــرة إن للعمليـــة أآثـــر مـــن داللـــة . شـــينغيانغ

ــين       ــي حـــ ــا فـــ ــا جمرآيـــ ــزا أمنيـــ ــتهدفت مرآـــ ــا اســـ لكونهـــ

ــات ــافالت      العمليـ ــطة حـ ــب بواسـ ــي الغالـ ــتم فـ ــت تـ ــسابقة آانـ الـ

  .هدف أماآن أخرىوتست

وآـــان جـــيش التحريـــر الـــشعبي الـــصيني قـــد  :قائمـــة الجـــيش

  آب عن قائمة بالمنظمات التي /آشف في األول من أغسطس
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رجح مراسـل اجلزيـرة أن
ــون ــر  تك ــة حتري حرك
اليت أسـست يف     تركستان

أواخــر التــسعينيات مــن 
القرن املاضـي واحملظـورة     
من قبـل الـسلطات قـد       
جنحت يف تنظـيم صـفوفها      

  

ــاد األلعــاب     ــاء انعق ــد األمــن القــومي للــصين أثن مــن شــأنها تهدي

وذآـــر الجـــيش أن مـــن   . األولمبيـــة

بـــين هـــذه المنظمـــات فـــالون جونـــغ  

ــر ته  ــى أن أآب ــشيرا إل ــة، م ــد البوذي دي

إرهــــــابي يــــــأتي مــــــن الحرآــــــة 

ــشرقية    ــستان الـ ــي ترآـ ــالمية فـ اإلسـ

المطالبـــة ) شـــمالي غربـــي الـــبالد  (

ــيم   ــكان اإلقلــ ــصال ســ ــاحب بانفــ  صــ

ــصين   ــن الـ ــسلمة عـ ــة المـ ــرة أن  . األغلبيـ ــل الجزيـ ــح مراسـ ورجـ

ــرن       ــن الق ــسعينيات م ــر الت ــي أواخ ــي أســست ف ــة الت ــون الحرآ تك

ــي تنظــ      ــد نجحــت ف ــسلطات ق ــل ال ــن قب يم الماضــي والمحظــورة م

ــا أحبطـــت    صـــفوفها وتـــدريباتها فـــي حـــين تقـــول الـــسلطات إنهـ

عمليـــات آانـــت الحرآـــة تعتـــزم تنفيـــذها وقامـــت بتفكيـــك خاليـــا 

وآــان الجــيش الــصيني قــد وضــع أيــضا الحرآــات       . تابعــة لهــا 

ــداتهم        ــا أن تهدي ــة مبين ــى القائم ــت عل ــيم التب ــتقالل إقل ــة الس الداعي

ــة   ــة الثاني ــن الدرج ــأتي م ــر  . ت ــذ فت ــصين من ــيش ال ــن  وتع ــة م ة حال

ــاب    ــستهدف األلعـ ــوم يـ ــن أي هجـ ــسا مـ ــق وتوجـ ــعت . القلـ ووضـ

الـــــسلطات آالف الكـــــاميرات وجنـــــدت عـــــشرات اآلالف مـــــن 

ــة       ــوعين لحمايـ ــن المتطـ ــثلهم مـ ــشرطة ومـ ــن والـ ــر األمـ عناصـ

ــاد ــة  . األولمبيـ ــشرطة الدوليـ ــول(وآانـــت الـ ــذرت  )اإلنتربـ ــد حـ قـ

لكــن رئــيس اللجنــة " خطــر وقــوع هجمــات إرهابيــة "الــصين مــن 

اإلجـــراءات األمنيـــة فـــي "مبيـــة الدوليـــة جـــاك روغ أآـــد أن األول

ــى حاالتهــا  وســجلت الــصين فــي األشــهر األخيــرة العديــد      ". أعل

ــرى     ــاطق أخـ ــدن ومنـ ــي مـ ــة فـ ــوادث األمنيـ ــن الحـ ــت . مـ وأعلنـ

ــا    ــا فككــــت عــــشرات الخاليــ ــة الــــصينية أنهــ الــــسلطات األمنيــ

اإلرهابيــــة وقتلــــت عــــشرات العناصــــر التــــي آانــــت تخطــــط  

ــشآت   ــتهداف منـ ــحفيين أو العبـــين    السـ ــاف صـ ــة واختطـ أولمبيـ

أجانــب أثنــاء فتــرة األلعــاب، إضــافة إلــى إحبــاط عمليــة اختطــاف   

ــيم شــينغيانغ   . طــائرة رآــاب ووقعــت معظــم تلــك الحــوادث فــي إقل

       . ذي األغلبية اإليغورية المسلمة

 

1  

وســجلت حــوادث مماثلــة فــي مــدن أخــرى منهــا  :حــوادث أمنيــة

هاي، واختطــاف حافلــة أخــرى حافلــة قــرب شــنغ حريــق شــب فــي

ــارس      ــي م ــي آن ف ــة ش ــي مدين ــياحًا ف ــل س ــا . آذار الماضــي/تق آم

ــي        ــشرطة فـ ــباط الـ ــن ضـ ــة مـ ــيني مجموعـ ــواطن صـ ــاجم مـ هـ

وأدت ثالثــــة . شــــنغهاي وقتــــل خمــــسة مــــنهم وجــــرح آخــــرين

انفجـــارات متتابعـــة وقعـــت داخـــل حـــافالت للرآـــاب فـــي مدينـــة 

ــرح       ــة وج ــصرع ثالث ــى م ــصين إل ــي ال ــوبي غرب ــونمين جن  14آ

وتــشهد العديــد مــن المــدن الــصينية مواجهــات عنيفــة بــين  . مواطنــًا

ــصادية      ــى األوضــاع االقت ــين عل ــشرطة وبعــض المحتج ــزة ال أجه

ومـــن . أو االجتماعيـــة ســـقط فيهـــا قتلـــى وجرحـــى مـــن الجـــانبين

ــنح      ــي مـ ــارمة فـ ــراءات صـ ــصين إجـ ــذت الـ ــرى اتخـ ــة أخـ ناحيـ

تأشـــيرات الـــدخول أثنـــاء فتـــرة األلعـــاب، وطلبـــت مـــن العمـــال   

لــصينيين القــادمين مــن أقــاليم أخــرى للعمــل فــي بكــين العــودة إلــى ا

           .مـــن شـــيدوا آـــل المنـــشآت األولمبيـــة     رغـــم أنهـــم , أقـــاليمهم
   ) م4/8/2008 الموافق - هـ 3/8/1429الجزيرة، االثنين ( 

 عبد اهللا منصور: إعداد 
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òîÓ‹“Ûa@æbn×‹m@åÇ@Ò‹Èm@aˆbß 
@إبراهيم بقلم  @
وتعنـــي أرض التـــرك وتنقـــسم إلـــى " ســـتان " والثـــاني " تـــرك "  مـــصطلح يتكـــون مـــن مقطعيـــين األول تركـــستانة كلمـــ

  .تركستان الشرقية وتركستان الغربية

أمـــا تركـــستان الـــشرقية فھـــي األرض الواقعـــة تحـــت 

ــد االحــتالل ــصينيون عليھــا اســم جدي ــصيني، وأطلــق ال "  ال

  " .التابع الجديد " ومعناھا " سكيانج 

ــ ع تركــستان الــشرقية فــي وســط آســيا وتحــدھا مــن وتق

ــــوب  ــــن الجن ــــة وم ــــة روســــيا االتحادي ــــشمال جمھوري ال

كـــشمير والتبـــت ومـــن الـــشرق  باكـــستان وو أفغانـــستان 

جمھوريـــة الــــصين الـــشعبية ومــــن الغـــرب الجمھوريــــات 

، قرغيزســـــتان، نطاجكـــــستا" اإلســـــالمية المـــــستقلة 

   ".منغوليا" ومن الشمال الشرقي " قازاقستان 

 ركيلـــومت 1.828.417بلـــغ مـــساحة تركـــستان الـــشرقية ت

  .مربع وھي تشكل خمس مساحة الصين

  . مليون نسمة25 حواليويبلغ عدد السكان 

واللغـــات التـــي يـــتكلم بھـــا أكثـــر الـــشعب التركـــستاني 

  ".األيغورية " المسلم ھي 

  

µ—Ûaë@æbn×‹m@ @

ــاءت أســرة  ــانجو" ج ــام " الم ــم ع ــى الحك ـــ ، 1026"  إل  ھ

 والتعــذيب للمـــسلمين االضـــطھاد وبــدأ عھـــد مــن " م 1616

أضـــطر المـــسلمون إلـــى الـــدفاع عـــن  التركـــستانيين مـــا

ـــد  ـــذا بع ـــان ھ ـــسھم وك ـــذه 132أنف ـــن مجـــيء ھ  ســـنة م

ـــاألســـرة، قتـــل بعـــدھا مئـــات   مـــن المـــسلمين فـــي فاآلل

  .مذابح جماعية خلف أسوار الصين ولم يسمع بھم أحد

نيون اســـتولى الـــصي"  م 1759 ھــــ، 1173" وفـــي عـــام 

ـــــشرقية اســـــتيالء كـــــامال وضـــــعف  ـــــى تركـــــستان ال عل

المـــسلمون عـــن المواجھـــة وقتـــل حـــوالي مليـــون مـــسلم 

واتبعــت الــصين سياســة االســتيطان حيــث تــم نقــل كتــل 

ــام المــسلمون  بــشرية صــينية إلــى أرض تركــستان، بعــدھا ق

ســــعيد "  أشــــھرھا ثــــورة نالــــصينييبثــــورات عنيفــــة ضــــد 

ــــ 1236فـــي عـــام " جھـــانجير خوجـــا   م والتـــي 1820 ھــــ ـ

ــتمرت   ســنوات، ثــم جــاءت 8اس

ـــام  ـــي ع ـــورة أخـــرى ف ـــدھا ث بع

ــــ 1282  م واســـتمرت 1865ھــــ ـ

" يعقــوب بــك "  عامــا بقيــادة 15

تمكـــن المـــسلمون بعـــدھا مـــن 

اســــتقالل تركــــستان الــــشرقية 

لكــن ھــذا االســتقالل لــم يكتمــل 

 : لعدة أسباب

  .إلى الخالفة العثمانية" يعقوب بك " إنضمام : أوال

" يعقــوب بــك " إطــالع الــروس علــى رســالة مــن : ثانيــا

        .ضـد الـروس" القوقـان اإلسـالمية " يناصـر فيھـا دولـة 

  " يعقوب بك " خوف البريطانيين من تأثير ثورة : ثالثا 

  

 يعقوب بك

١٧ 
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ـــل  ـــن قب ـــدول اإلســـالمية المـــستعمرة م ـــاقى ال ـــى ب عل

  .بريطانيا من أن تحذو حذوھم نحو االستقالل

ــــام  ــــي ع ـــــ 1293وف ـــــ ـ ــــصين  م ھ1876 ھ ــــت ال اجم

  1878تركــستان الــشرقية مــرة أخــرى واحتلتھــا فــي عــام  

احــتالال كــامال، وقــد أدت ھــذه الھجمــات إلــى إبــادة كثيــر مــن 

ـــاطق  ـــى المن ـــيم إل ـــذا اإلقل ـــن ھ ـــرتھم م ـــسلمين وھج الم

  .المجاورة

ــام  ــي ع ـــ 1350وف ـــ ـ ــي 1931 ھ ــة ف ــورة عارم ــت ث  م قام

تركــــستان الــــشرقية ضــــد الغــــزو الــــصيني وكــــان ســــببھا 

ــل اغ ــرك القلي ــة أراضــي المــسلمين وت ــصينيون أغلبي ــصاب ال ت

" قمــــول " منھــــا يعــــيش عليھــــا المــــسلمون فــــي واليــــة 

  . واستيطان األسر الصينية مكانھا

ثــم وقــع اعتــداء علــى امــرأة مــسلمة مــن قبــل رئــيس 

ـــة  ـــصيني فـــي والي ـــشرطة ال فتظـــاھر النـــاس ". قمـــول " ال

ــددھم  ــع حراســه وع ــشرطة م ــيس ال ــوا رئ  شــرطي، 32وقتل

كانــت ثــورة عنيفــة جــدا وعــم فيھــا غــضب عــارم فــي أنحــاء و

تركـــستان الـــشرقية تحـــصن فيھـــا المـــسلمون فـــي الجبـــال 

ــم  ــصيني ول ــدو ال ــة الع ــسلحوا واســتعدوا لمواجھ ــستطوت  عت

ــم  ــالقوات الروســية فل ــا فاســتعانوا ب ــصينية إخمادھ ــوات ال الق

ــسلمون  ــصر الم ــسلم وانت ــضب الم ــان الغ ــع برك ــا م ــد نفع تج

وســـيطروا أيـــضا " بجـــان " لـــى مدينـــة  عوواســـتو لـــعلـــيھم 

ـــى  ـــان " عل ـــستان " ترف ـــز ترك ـــى مرك ـــن أرومج ـــوا م واقترب

الــــشرقية وتحــــت ضــــغط مــــن الحكومــــة الروســــية علــــى 

ـــوھم  ـــسلمين أقنع ـــضرورالم ـــب ةب ـــع المناص ـــسيم وتوزي  تق

الــــسياسية والعــــسكرية بــــين المــــسلمين التركــــستانيين 

فيكـــون الحـــاكم العـــام مـــن الـــصين " والمحتلـــين الـــصينيين 

  " ونائبه من التركستان

وكــان ســبب تقــسيم المناصــب أن المجاھــدين اســتولوا 

ـــي  ـــى واليت ـــستان " كاشـــغر  خـــتن و" عل ـــوب ترك ـــي جن ف

تحـــت إمـــارة محمـــد أمـــين بغـــرا وثابـــت دامـــال والـــذين كـــان 

" ھـــدفھم ھـــو تحكـــيم الـــشريعة اإلســـالمية وأعلنـــوا قيـــام 

  "جمھورية تركستان الشرقية اإلسالمية 

 قــرر الــصينيون والــروس القــضاء علــى وفــي ھــذا الوقــت

ــــأقنعوا  ــــد إســــالمية ف ــــة بأي ــــذه الجمھوري ــــاز " ھ " خوجني

ــأن  ــة اإلســالمية ووعــدوه ب بالتــصدي والقــضاء علــى الجمھوري

يكـــون نائـــب الحـــاكم العـــسكري فـــي تركـــستان واســـتطاع 

ـــالمية  ـــة اإلس ـــى الجمھوري ـــضاء عل ـــروس الق ـــصينيون وال ال

 أشـــھر، 7والي والتـــي كـــان عمرھـــا حـــ" خوجنيـــاز " بأيـــدي 

ــى  ــاز عل ــبض خوجني ــدھا ق ــال " بع ــت دام ــى " ثاب ــلمه إل وس

" محمــد أمــين بغــرا " الــصين وھــرب 

ـــــق  ـــــستان عـــــن طري ـــــى أفغان إل

كــشمير وجلــس فــي كابــل وســجل 

ـــــــشرقية  ـــــــستان ال ـــــــاريخ ترك ت

  .المعاصرة

بأيــــدي " ثابــــت دامــــال " وقتــــل 

" خوجنيــــــاز " الــــــصينين وأعــــــدم 

  .شنقا

وســـــي ھـــــذه وبـــــذلك أســـــقط التحـــــالف الـــــصيني الر

ــة  ــضاء الحكوم ــع أع ــدام جمي ــام بإع ــسلمة وق ــة الم الجمھوري

مــــع عــــشرات اآلالف مــــن المــــسلمين وكــــان للــــروس أن 

  : حصلوا على المقابل وھو

حــق اإلبقــاء علــى الجــيش الروســي كقــوة ثابتــة  )1

  ".قمول وأرمجى " في واليتي 

ــــصليات الروســــية فــــي بعــــض المــــدن  )2 ــــتح القن ف

 .التركستانية

ات المعدنيـــة واســـتخدام حـــق التنقيـــب عـــن الثـــرو )3

  .بعض الروس في الوظائف اإلدارية

ولقـــد قـــام الحـــاكم الـــصيني لتركـــستان الـــشرقية بعـــدة 

حيـــل لجلـــب التعـــاطف والتعـــاون الروســـي لـــه، فقـــد كـــان 

شــــيوعيا تعلــــم ودرس فــــي موســــكو تعــــاليم الــــشيوعية 

ومبادئھـــا وبـــذلك ضـــمن المـــساعدات الروســـية واســـتجالب 

فوفه ورفـــــع كفاءاتـــــه الخبـــــراء العـــــسكريين لتنظـــــيم صـــــ

ـــك واســـتطاع أن  ـــه ذل ـــم ل ـــد أن ت ـــة وبع ـــسكرية واإلداري الع

يحكـــم ســـيطرته علـــى الـــبالد أراد أن يـــتخلص مـــن الـــضغظ 

ـــع  ـــاف أن يطم ـــف وخ ـــسكري المكث ـــد الع الروســـي والتواج

  .الروس في تركستان ويحتلوھا

ــة  ــة الثاني ــصيني فــي الحــرب العالمي ــد وجــد الحــاكم ال ولق

ــة ع ــوات األلماني ــوات وھجــوم الق ــة لطــرد الق لــى روســيا ذريع

الروســـية مـــن أراضـــيه بحجـــة الـــضغط عليـــه والخـــوف مـــن 

ــوات  ــرد الق ــام بط ــة، فق ــوات األلماني ــل الق ــن قب ــتھدافه م اس

  .الروسية وإغالق القنصليات التي كان قد فتحھا من قبل

  حاجيخوجنياز

١٨ 
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ــان  ــة األلم ــة بھزيم ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــد أن انتھ وبع

ــام  ــي االنتق ــروس ف ــر ال ــائھم فك ــصيني وحلف ــاكم ال ــن الح م

ـــراء العـــسكريين  ـــشرقية فقـــاموا بإرســـال الخب لتركـــستان ال

ـــوف  ـــدريبھم للوق ـــستان وت ـــي ترك لمـــساعدة المـــسلمين ف

  .ضد الصينيين

ـــن  ـــة م ـــة عنيف ـــاك مقاوم ـــت ھن ـــاء كان ـــذه األثن ـــي ھ وف

ـــشرت  ـــد انت ـــصينيين ولق ـــد ال ـــستانيين ض ـــسلمين الترك الم

 المقاومـــة بمـــساعدة الـــروس وقويـــت فـــي أنحـــاء األراضـــي

  .التركستانية

ـــالم  ـــادة ع ـــورة بقي ـــم قامـــت ث ث

فـــي " علـــي خـــان طـــورة " الـــدين 

 م وأعلـــن 1944 ھــــ ـــــ 1364عـــام 

ــــــتقالل تركــــــستان  ــــــدھا اس بع

ـــــة  ـــــد الخيان ـــــن ي ـــــشرقية ولك ال

الروســـية اختطفـــت ھـــذا الرجـــل 

الـــشجاع بالتعـــاون مـــع الـــسلطات 

  .االستقاللالصينية وأحبط 

ــاع  ــن أتب ــان م ــورة " وك ــان ط ــي خ ــدج" عل ان قاســم أحم

الــذي كــان ظــاھره مــسلما ولكنــه كــان شــيوعيا فــي البــاطن 

ــادئ  ــق مب ــي موســكو واعتن ــم ف وتعل

ـــــروس أن  ـــــشيوعية واســـــتطاع ال ال

يدســــوه فــــي صــــفوف المــــسلمين 

ــورة اإلســالمية  حتــى يلتفــوا علــى الث

فقـــام بالتعـــاون مـــع الـــروس بـــالقبض 

وتــسليمه " علــي خــان طــورة " علــى 

  .لھم

مــن الــصينيين ولــيس وكــان ھــدف الــروس ھــو االنتقــام 

علــي " أراده   اســتقالل التركــستان وھــذا علــى خــالف مــا

  .من إقامة حكومة إسالمية مستقلة" خان طورة 

وتـــم إرغـــام مـــن تبقـــى مـــنھم علـــى قبـــول الـــصلح مـــع 

 مقابـــل االعتـــراف بحقـــوقھم فـــي إقامـــة حكومـــة نالـــصينيي

  .وطنية وإطالق سراح زعمائھم المحتجزين

ـــــام  ـــــي ع ـــــش1949وف ـــــل ال ـــــصينيون  م احت يوعيون ال

تركـــستان الـــشرقية كـــامال وكـــان نتيجـــة ھـــذه الھجمـــة 

ــــل حــــوالي  ــــشرسة أن قت ــــسلم بطــــرق 3.5ال ــــون م  ملي

  . ميالدي1979مختلفة إلى عام 

ـــــورات  ورغـــــم ھـــــذا الكبـــــت واالضـــــطھاد اســـــتمرت ث

ــــشيوعي الظــــالم  المــــسلمين العنيفــــة ضــــد االحــــتالل ال

  :ومنھا

ــاريخ  ــورة1955 ديــسمبر عــام 31بت ــالد  م  قامــت ث "  فــي ب

كانـــت تھـــدف إلـــى اســـتقالل تركـــستان الـــشرقية " خُتــــَن 

" عبــد الحميــد دام هللا وفــتح الــدين مخــدوم " تحــت قيــادة 

  . واستشھد في ھذه الثورة آالف من المجاھدين

ـــــاريخ  ـــــي ت ـــــل ســـــنة 5وف ـــــات 1990 إبري ـــــل مئ  م قت

المجاھـــدين فـــي العمليـــات الجھاديـــة التـــي قامـــت تطالـــب 

ــشريعة اإلســ ــق ال ــة بتطبي ــارين " المية فــي قري ــة " ب " بمدين

ــسو  ــادة " قزل ــدين يوســف " تحــت قي ــياء ال ــزب " ض ــر الح أمي

ــذي  ــت وال ــك الوق ــي ذل ــشرقي ف ــستاني ال اإلســالمي الترك

  . أصبح إسمه فيما بعد الحزب اإلسالمي التركستاني

 

ـــى  وال ـــشعب التركـــستاني المـــسلم مـــستمر إل ـــزال ال ي

 عـــن ھويتـــه يومنـــا ھـــذا يكـــافح النظـــام الـــشيوعي ويبحـــث

  .اإلسالمية

  

 

 

علي خان طورة

أمحدجان قاسم

  احلكومة يف بارنجيش الذين أسروا من قبل دوناجملاه

١٩ 
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  :تعليقا على الزالزل التي ضربت الصين في األشهر األخيرة نقول
 

إن الــزالزل مــن ســنن اهللا الكونيــة التــي ال تتخلــف فــي الكــون يعــذب   

ــافرين   ــالمين والكـ ــرين والظـ ــارين والمتكبـ ــا الجبـ ــن اهللا بهـ ــصاة مـ  والعـ

ــواع العــذاب التــي يــصيب اهللا بهــا مــن     المــسلمين، وهــي آغيرهــا مــن أن

ولقــد تعــددت هــذه  الــسنن فمنهــا الطوفــان ومنهــا الطاغيــة ومنهــا   . يــشاء

ــي       ــصين ف ــد أصــاب اهللا ال ــة، ولق ــا األوبئ ــا الخــسف ومنه ــة ومنه القارع

هـــذه الـــسنة بعـــدة زالزل أخـــذت اآلالف مـــن األرواح ودمـــرت اآلالف 

ــ ــارات   مــن المن ــصينية عــشرات الملي ــة ال ــت الحكوم ازل والعمــران وآلف

ــا وقــدرا حكيمــا مــن اهللا ســبحانه     مــن الــدوالرات وآــان هــذا جــزاءا وفاق

وتعـــالى للـــصينية الـــشيوعيين الملحـــدين الـــذين طغـــوا فـــي األرض       

ــا          ــك لب ــذاب إن رب ــوط ع ــك س ــيهم رب ــصب عل ــساد ف ــا الف ــروا فيه وأآث

ــادهم    ــرهم وإلح ــع آف ــصينيون م ــار   لمرصــاد، وال ــى دي ــم صــائلون عل ه

ــيهم       ــى أراضــ ــستولين علــ ــشرقية ومــ ــستان الــ ــي ترآــ ــسلمين فــ المــ

ــا     ــذلك فإن ومــضيعين لحقــوقهم اإلنــسانية فــضال عــن حقــوقهم الدينيــة، ول

نــرى ونعتقــد أن العــذاب الــذي نــزل بهــم آــان انتقامــا مــنهم آمــا انــتقم اهللا 

ــوا وآفــروا          ــود لمــا طغ ــاد وثم ــوم فرعــون وع ــالى مــن ق ــبحانه وتع س

  . أنبياء اهللا وأوليائه آما حكي ذلك عنهم القرآن الكريموحاربوا

ــالى   ــال اهللا تع ــأهلكوا      " ق ــود ف ــا ثم ــة فأم ــاد بالقارع ــود وع ــذبت ثم آ

بالطاغيــة وأمــا عــاد فــأهلكوا بــريح صرصــر عاتيــة ســخرها علــيهم         

ســـبع ليـــال وثمانيـــة أيـــام حـــسوما فتـــرى القـــوم فيهـــا صـــرعى آـــأنهم 

  ".أعجاز نخل خاوية 

 فرعـــون عـــال فـــي األرض وجعـــل أهلهـــا شـــيعا إن" وقـــال تعـــالى 

ــه آــان مــن     ــاءهم ويــستحيي نــساءهم إن ــذبح أبن يستــضعف طائفــة مــنهم ي

  ".المفسدين 

ــالى   ــال تع ــه حاصــبا      " وق ــلنا علي ــن أرس ــنهم م ــه فم ــذنا بذنب ــال أخ فك

ومــنهم مــن أخذتــه الــصيحة ومــنهم مــن خــسفنا بهــم األرض ومــنهم مــن   

ــانوا   ــيظلمهم ولكــن آ ــا آــان اهللا ل ــا وم ــسهم يظلمــون أغرقن     ". أنف

ــالى   ــال تع ــائمون    " وق ــا وهــم ن ــأتيهم بأســنا بيات ــرى أن ي ــأمن أهــل الق أف

ــأمنوا مكــر      ــون أف ــأتيهم بأســنا ضــحى وهــم يلعب أوأمــن أهــل القــرى أن ي

  ".اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم الظالمون 

ــال تعــالى  ــزال" وق ــصيبهم بمــا صــنعوا قارعــة   وال ي ــروا ت ــذين آف  ال

ــ ــاد    أو تحــل قريب ــف الميع ــأتي وعــد اهللا إن اهللا اليخل ــى ي ا مــن دارهــم حت

."  

وهكــذا يــروي لنــا القــرآن الكــريم قــصص هــالك األمــم الظالمــة التــي  

ــالم       ــن اإلس ــتكبرت عــن دي ــل واس ــاء والرس ــوة األنبي أعرضــت عــن دع

ــال    ــستكبرين أمثـ ــرمين المـ ــة المجـ ــا نهايـ ــين لنـ ــان " وبـ ــون وهامـ فرعـ

ــود      ــوم ثم ــاد وق ــوم ع ــارون وق ــال    وإن وع" وق ــف ألمث ــن يتخل ــد اهللا ل ي

ــذين ال  ــشيوعيين الـ ــدين والـ ــا   هـــؤالء مـــن الملحـ ــاهللا ربـ ــون بـ وال يؤمنـ

ــالنبي ــوال وال    ب ــا ورس ــلم نبي ــه وس ــد صــلى اهللا علي ــه    محم ــون بكتب يؤمن

بمالئكتــه فــأين هــم مــن عــذاب اهللا فــي الــدنيا قبــل اآلخــرة؟ وأيــن هــم   وال

  من قوم عاد وثمود؟

ــم   ــه أن يمهله ــي خلق ــة اهللا ف ــى    وإن حكم ــوا إل ــى يرجع ــدنيا حت ــي ال  ف

ــه    ــادي أحــدهم في ــوم ين ــأتي ي رب ارجعــون " اهللا ويــسلموا إليــه قبــل أن ي

ــا ترآــت    ــي أعمــل صــالحا فيم ــيهم ". لعل ــا " فيجــاب عل وال إخــسأوا فيه

  .تكون لهم حجة عند اهللا يوم القيامة وحتى ال " تكلمون

وال يــستطيعون حيلــة   ولقــد انــتقم اهللا لعبــاده المستــضعفين الــذين ال    

  .المتكبرين سبيال من هؤالء الملحدين يهتدون

وإن الحـــزب اإلســـالمي الترآـــستاني ليتوعـــد الـــشيوعيين الـــصينيين 

  .بالعذاب والدمار والهالك على أيدي أبنائه المخلصين

قـــاتلوهم يعـــذبهم اهللا بأيـــديكم ويخـــذهم وينـــصرآم " قـــال اهللا تعـــالى 

ــوبهم      ــيظ قل ــذهب غ ــؤمنين وي ــوم م ــشف صــدور ق ــيهم وي ــوب اهللا عل ويت

  ".على من يشاء واهللا عليم حكيم 

ــالى   ــال تع ــن      " وق ــسنيين ونح ــدى الح ــا إال إح ــصون بن ــل ترب ــل ه ق

ــده    ــذاب مــن عن ــصيبكم اهللا بع ــم أن ي ــربص بك ــدينا "نت ــصوا " أو بأي فترب

  ".إنا معكم متربصون 

  أمير الحزب اإلسالمي الترآستاني

  عبد الحق) المتوآل على اهللا(

٢٠ 
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  مختصر في الهجرة

א א
  

  تعريف الهجرة لغة وشرعا
 

:  وبعـــدبـــسم اهللا والحمـــد هللا والـــصالة والـــسالم علـــى رســـول اهللا 

فــالهجر ضــد الوصــل ويــستعمل هــذا اللفــظ فــي لغــة العــرب بمعنــى         

ــشيء       ــن ال ــة ع ــزال والرغب ــة واالعت ــاد والمفارق ــرك واالبتع ــع والت القط

ســـتعملت هـــذه المعـــاني آلهـــا فـــي  وإغفالـــه واإلعـــراض عنـــه، وقـــد ا 

 )ال هجــرة بعــد ثــالث (المعنــى الــشرعي العــام للهجــرة، وفــي الحــديث   

ــين       ــذي هــو ضــد الوصــل يعنــي فيمــا يكــون ب ــا الهجــر ال والمقــصود هن

ــدة أو تقـــصير يقـــع فـــي حقـــوق العـــشرة    المـــسلمين مـــن عتـــب وموجـ

ومــن النــاس مــن ال يــذآر  (والــصحبة، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي الحــديث  

ــاجرااهللا إال ــذآر،       ) مه ــي ال ــالص ف ــرك اإلخ ــب وت ــران القل ــد هج  يري

فكــأن قلبــه مهــاجر للــسانه غيــر مواصــل لــه، ومنــه حــديث أبــي الــدرداء  

وال يــسمعون القــرآن إال فهــي علــى العمــوم مطلــق تــرك المعاصـــي        (

والـــسيئات وأهلهـــا ومفـــارقتهم، والهجـــرة علـــى المعنـــى الخـــاص هـــي 

ــة     ــصية والبدع ــر والمع ــن دار الكف ــروج م ــالم  الخ ــى دار اإلس ــة إل والفتن

والطاعــة والــسنة واألمـــن وقــصد تـــرك األولــى إيثـــارا للثانيــة، يقـــال      

ــشرك     ــالن الـ ــر فـ ــه، و هجـ ــه وأغفلتـ ــرا إذا ترآتـ ــشيء هجـ ــرت الـ هجـ

الخــــروج مــــن أرض إلــــى : هجــــرا و هجرانــــا و هجــــرة، والهجــــرة

ــارهم    ــوا ديـــ ــم ترآـــ ــاجرين ألنهـــ ــاجرون مهـــ أرض، وســـــمي المهـــ

ــا و  ــشئوا به ــي ن ــساآنهم الت ــال    وم ــا أهــل وال م ــم به ــيس له ــدار ل ــوا ب لحق

حــين هــاجروا إلــى المدينــة، فكــل مــن فــارق بلــده مــن بــدوي أو حــضري 

أو سـكن بلــدا آخـر فهــو مهـاجر واالســم منـه الهجــرة، قـال اهللا عــز وجــل      

،  )ومــن يهــاجر فــي ســبيل اهللا يجــد فــي األرض مراغمــا آثيــرا وســعة  (

ــاجر      ــاجرة، والته ــيم موضــع المه ــتح الج ــاَجر بف ــر  والمه ــاطع، وهج التق

ــأى، وهــو     ــشيء و أهجــره  ترآــه، وهجــر الرجــل هجــرا إذا تباعــد ون ال

     ترك ما يلزم اإلنسان تعاهده

  : والهجرة شرعا على المعنى العام

هــي مطلــق االبتعــاد عــن الــسيئات والمعاصــي وآــل مــا نهــى اهللا عنــه  

ــر المعاصــي      ــي هج ــالى ف ــال تع ــا، ق ــة أهله ــاهجر (ومفارق ــز ف ، )والرج

، )واهجـــرهم هجـــرا جمـــيال(ى فـــي هجـــر أهـــل المعاصـــي وقـــال تعـــال

ــال عــز وجــل   ــات اهللا   (وق ــيكم فــي الكتــاب إن إذا ســمعتم آي ــزل عل ــد ن وق

ــي حــديث       ــى يخوضــوا ف ــم حت ــدوا معه ــال تقع ــا ف ــستهزأ به ــا وي ــر به يكف

ــثلهم  ــم إذا م ــره إنك ــال  ) غي ــا ق ــا حــرم    (، وآم ــاجر مــن هجــر م والمه

ــه ــشي الخثع ) اهللا علي ــن حب ــد اهللا ب ــي مــي ، وعــن عب :  ســئل أن النب

ــال  ــضل؟ ق ــال أف ــه،    : (أي األعم ــول في ــاد ال غل ــه، وجه ــان ال شــك في إيم

، )جهــد المقـــل : (فــأي الــصدقة أفــضل؟ قــال    : ، قيــل )وحجــة مبــرورة  

فــأي : ، قيــل)مــن هجــر مــا حــرم اهللا : (فــأي الهجــرة أفــضل؟  قــال : قيــل

فــأي : ، قيــل)مــن جاهــد المــشرآين بنفــسه ومالــه : (الجهــاد أفــضل؟ قــال

وروى عــن أبــي  ،) مــن أهــرق دمــه وعقــر جــواده: (ل أشــرف؟ قــالالقتــ

اهجـــري : ( قـــال لعائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا    أن النبـــي هريـــرة 

ــا أفــضل     ــصلوات فإنه ــى ال ــر الهجــرة، وحــافظي عل ــا خي المعاصــي فإنه

  )من البر

  أنواع الهجرة وأقسامها

ــسب      ــصده وبحـ ــا ومقـ ــة فاعلهـ ــسب نيـ ــسم بحـ ــرة وتنقـ ــوع الهجـ تتنـ

حكمهــا، فبحــسب النيــة تنقــسم إلــى هجــرة لطلــب الــدنيا وهجــرة فــي         

ــرب        ــى ه ــسم إل ــا تنق ــصد فاعله ــسب مق ــه، وبح ــالى ولوجه ــبيل اهللا تع س

ــة       ــة ومباح ــة ومندوب ــرة واجب ــى هج ــسم إل ــا تنق ــسب حكمه ــب، وبح وطل

  .ومحرمة

ــالى فهــي   ــي ســبيل اهللا تع ــا الهجــرة ف ــة األوطــان والخــروج  فأم  مفارق

مـــن الـــديار طاعـــة هللا وطلبـــا لمرضـــاته مثـــل الفـــرار مـــن دار الكفـــر  

ــالى،       ــر اهللا تعـ ــتجابة ألمـ ــة اسـ ــالم والطاعـ ــى دار اإلسـ ــصية إلـ والمعـ

ومنهـــا الفـــرار بالـــدين مـــن الفـــتن صـــيانة وتحـــرزا مـــن الوقـــوع فـــي  

  .المأثم، وهذه من الهجرة الواجبة

ــروج     ــة أيـــضا الخـ ــرة الواجبـ ــن الهجـ ــم الـــشرعي   ومـ ــب العلـ  لطلـ

ــد        ــذه ق ــسير، وه ــه والتف ــديث والفق ــب الح ــي طل ــة ف ــل الرحل الواجــب مث

ــات، وقــد تكــون مندوبــة فــي حــق مــن يخــرج     تكــون مــن فــروض الكفاي

٢١ 
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ــون فــرض       ــا يك ــذه الهجــرة م ــره، ومــن ه ــة بغي ــد حــصلت الكفاي ــا وق له

  .عين إذا نزلت بالملف نازلة آما سيأتي بيانه

األحكـــام األصـــلية للهجـــرة   واألحكـــام التـــي ذآرناهـــا هنـــا هـــي     

ــد        ــشخص فق ــال ال ــفار بحــسب ح ــذه األس ــم ه ــر حك ــد يتغي ــفار، وق واألس

ــم        ــب العل ــي طل ــة ف ــان، فالرحل ــي بعــض األحي ــدوبا ف ــان من ــا آ يجــب م

ــه       ــم يجــد مــن يفتي ــة ول ــه نازل ــت ب ــى المكلــف إذا نزل ــد تتعــين عل مــثال ق

ــه يجــب       ــة، فإن ــزاد والراحل ــدن واجــد لل ــده وهــو صــحيح الب ــي بل ــا ف فيه

ــة لطلــب جــواب مــسألته، وقــد تكــون مندوبــة علــى األعيــان    عليــه  الرحل

  . آما هو الحال في طلب العلم الكفائي

ــالل       ــرزق الح ــب ال ــرة لطل ــل الهج ــدنيا فمث ــب ال ــروج لطل ــا الخ   وأم

لــيس علــيكم (الزائــد عمــا فــي بلــده وهــذا جــائز بــنص القــرآن قــال تعــالى 

ــن ربكــم     ــضال م ــوا ف ــاح أن تبتغ ــيمن    ) جن ــت ف ــة نزل ــذه اآلي يــسافر وه

  .ألداء فريضة الحج وطلبا للرزق الحالل

وأمـــا الهجـــرة المحرمـــة فمنهـــا التحـــول مـــن دار اإلســـالم إلـــى دار  

ــرعية     ــصلحة شـ ــرورة وال مـ ــا دون ضـ ــسفر إليهـ ــسوق والـ ــر والفـ الكفـ

ــصية باتفــاق         ــفر مع ــة وس ــرة محرم ــذه هج ــثال، وه ــاد م ــرة آالجه معتب

ــ         سلمين فــي العلمــاء فــي القــديم والحــديث، وهــذا يفعلــه آثيــر مــن الم

ــه     ــا للمعــصية والفجــور، وأحــسنهم حــاال مــن يفعل عــصرنا الحاضــر طلب

طلبـــا لرغـــد العـــيش والراحـــة، وأيـــا آانـــت نيـــة فاعلهـــا فهـــي هجـــرة  

محرمـــة وال شـــك وتفـــضي إلـــى انـــسالخ المـــسلم عـــن دينـــه آمـــا هـــو 

  .مشاهد معلوم

ــه اهللا  ــر رحم ــن األثي ــال اب ــان، إحــداهما : ق ــي وعــد  : الهجــرة هجرت الت

إن اهللا اشــترى مــن المــؤمنين أنفــسهم  (ا الجنــة فــي قولــه تعــالى  اهللا عليهــ

ــة   ــم الجن ــأن له ــوالهم ب ــي   ) وأم ــأتي النب ــل ي ــان الرج ــه  ، فك ــدع أهل  وي

ــان       ــاجره، وآ ــى مه ــسه إل ــه وينقطــع بنف ــي شــيء من ــه وال يرجــع ف ومال

ــي  ــمَّ     النب ــن َث ــا فِم ــاجر منه ــي ه ــاألرض الت ــره أن يمــوت الرجــل ب  يك

ــائس ســعد بــن  (قــال  ــةلكــن الب ــال  )  خول ــه أن مــات بمكــة، وق يرثــي ل

، فلمــا فتحــت مكــة صــارت ) اللهــم ال تجعــل منايانــا بهــا(حــين قــدم مكــة 

ــة     ــرة الثاني ــرة، والهج ــت الهج ــة وانقطع ــالم آالمدين ــاجر  : دار إس ــن ه م

مـــن األعـــراب وغـــزا مـــع المـــسلمين ولـــم يفعـــل آمـــا فعـــل أصـــحاب  

تلــك الهجــرة األولــى، فهــو مهــاجر ولــيس بــداخل فــي فــضل مــن هــاجر   

) ال تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع التوبــة  (الهجــرة، وهــو المــراد بقولــه 

ــرة       ــشة وهج ــرة الحب ــا هج ــراد بهم ــا ي ــرتين فإنم ــر الهج ــق ذآ ، وإذا أطل

  اهـ . المدينة

ــسامها     ــرة وأقـ ــواع الهجـ ــان أنـ ــي بيـ ــه اهللا فـ ــي رحمـ ــال القرطبـ : وقـ

ــا   ــواع منه ــرة أن ــي    : والهج ــصرة النب ــة لن ــى المدين ــرة إل ــت الهج  وآان

ــال  هــذه  ، وآــذلك )ال هجــرة بعــد الفــتح : (واجبــة أول اإلســالم حتــى ق

هجـرة مـن أســلم فـي دار الحـرب فإنهــا واجبـة، وهجـرة المــسلم مـا حــرم        

، )والمهـــاجر مـــن هجـــر مـــا حـــرم اهللا عليـــه : (اهللا عليـــه آمـــا قـــال 

ــوا      ــى يرجع ــان اآلن وهجــرة أهــل المعاصــي حت ــان ثابتت ــان الهجرت وهات

ــا لهــم فــال يكلمــون وال   ــي   تأديب ــا فعــل النب ــوا آم ــى يتوب  يخــالطون حت

  .مع آعب وصاحبيه

ــرة       ــسام الهج ــي أق ــامع ف ــالم ج ــي آ ــه اهللا ف ــي رحم ــن العرب ــال اب : وق

ــنهم الـــذهاب فـــي األرض قـــسمين   ــاء رضـــي اهللا عـ ــا : قـــسم العلمـ هربـ

  : وطلبا، فاألول ينقسم إلى ستة أقسام

الهجـــرة وهـــي الخـــروج مـــن دار الحـــرب إلـــى دار اإلســـالم  : األول

ــت ــي  وآان ــام النب ــي أي ــى    فرضــا ف ــة مفروضــة إل ، وهــذه الهجــرة باقي

ــي       ــى النب ــصد إل ــي الق ــالفتح ه ــت ب ــي انقطع ــة، والت ــوم القيام ــث ي  حي

  . آان، فإن بقى في دار الحرب عصى ويختلف في حاله

ــاني ــال ابــن القاســم  : الث ســمعت مالكــا : الخــروج مــن أرض البدعــة، ق

سلف، وهــذا صــحيح ال يحــل ألحــد أن يقــيم بــأرض يــسب فيهــا الــ : يقــول

وإذا (فـــإن المنكـــر إذا لـــم تقـــدر أن تغيـــره فـــزل عنـــه قـــال اهللا تعـــالى   

إلـــى قولـــه  ) رأيـــت الـــذين يخوضـــون فـــي آياتنـــا فـــأعرض عـــنهم      

  ) الظالمين(

الخــروج مــن أرض غلــب عليهــا الحــرام، فــإن طلــب الحــالل  : الثالــث

  .فرض على آل مسلم

ــع ــ    : الراب ــك ف ــدين وذل ــدن وال ــي الب ــة ف ــن األذي ــرار م ــن اهللا الف ضل م

ــه         ــروج عن ــي الخ ــد أذن اهللا ف ــسه فق ــى نف ــشي عل ــإذا خ ــه، ف أرخــص في

ــراهيم        ــه إب ــن فعل ــذور وأول م ــك المح ــن ذل ــصها م ــسه ليخل ــرار بنف والف

) إنــي مهــاجر إلــى ربــي (عليــه الــسالم، فإنــه لمــا خــاف مــن قومــه قــال   

، وقــال مخبــرا عــن موســى    ) إنــي ذاهــب إلــى ربــي ســيهدين    (وقــال 

  )فخرج منها خائفا يترقب(

٢٢ 
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٢٣ 
ــت ــي    : قل ــرة أصــحاب النب ــاب هج ــذا الب ــن ه ــا  وم ــشة لم ــى الحب  إل

ــي      ــم النب ــأذن له ــم ف ــشرآين له ــذاء الم ــتد إي ــشة  اش ــى الحب ــالهجرة إل  ب

ــادال، فهــاجر إليــه المــسلمون فــرارا         ــرتين وآــان ملكهــا النجاشــي ع م

ــه اهللا    ــيم رحم ــن الق ــال اب ــة واألذى، ق ــسهم مــن الفتن ــدينهم وأنف فانحــاز : ب

ــى مملكــ  ــاجرون إل ــريش    المه ــا علمــت ق ــين، فلم ة أصــحمة النجاشــي آمن

ــاص        ــن الع ــرو ب ــة وعم ــي ربيع ــن أب ــد اهللا ب ــرهم عب ــي أث ــت ف ــذلك بعث ب

بهــدايا وتحــف مــن بلــدهم إلــى النجاشــي ليــردهم علــيهم، فــأبي ذلــك          

علـيهم وشــفعوا إليـه بعظمــاء بطارقتـه فلــم يجـبهم إلــى مـا طلبــوا، فوشــوا      

ــا يقو   ــوال عظيم ــسى ق ــون فــي عي ــه أن هــؤالء يقول ــد اهللا،  إلي ــه عب ــون إن ل

فاســتدعى المهــاجرين إلــى مجلــسه ومقــدمهم جعفــر بــن أبــي طالــب فلمــا  

ــر  ــال جعفـ ــه قـ ــدخول عليـ ــال  : أرادوا الـ ــزب اهللا، فقـ ــك حـ ــستأذن عليـ يـ

ــال     ــه ق ــوا علي ــا دخل ــه فلم ــد اســتئذانه، فأعــاده علي ــه يعي ــل ل ــآلذن ق ــا : ل م

ــيعص،         ــورة آه ــن س ــر صــدرا م ــه جعف ــتال علي ــسى؟ ف ــي عي ــون ف تقول

ــال فأخــذ النجا ــذا وال  : شــي عــودا مــن األرض فق ــى ه ــسى عل ــا زاد عي م

ــال   ــده، فق ــاخرت بطارقتــه عن ــوا : وإن نخــرتم، قــال: هــذا العــود، فتن اذهب

ــسانهم،      ــي ل ــون ف ــسيوم اآلمن ــأنتم ســيوم بأرضــي مــن ســبكم غــرم، وال ف

لــو أعطيتمــوني دبــرا مــن ذهــب ـ يقــول جــبال مــن      : ثــم قــال للرســولين

ــم أمــر فــ      ــا، ث ــا أســلمتهم إليكم ــا  ذهــب ـ م ــا هــداياهما ورجع ردت عليهم

  .مقبوحين

ــامس ــى      : الخ ــا إل ــروج منه ــة والخ ــبالد الوخم ــي ال ــرض ف ــوف الم خ

 للرعــــاة حــــين اســــتوخموا المدينــــة أن األرض النزهــــة، وقــــد أذن 

ــن        ــتثنى م ــد اس ــصحوا، وق ــى ي ــه حت ــوا في ــسرح فيكون ــى الم ــوا إل يخرج

ــصحيح عــن     ــع اهللا ســبحانه بالحــديث ال ــك الخــروج مــن الطــاعون فمن ذل

  .بيه ن

ــسادس ــإن حرمــة مــال المــسلم    : ال ــي المــال، ف ــة ف ــرار خــوف األذي الف

  .آحرمة دمه واألهل مثله وأوآد

طلــب ديــن وطلــب دنيــا، فأمــا     : وأمــا قــسم الطلــب فينقــسم قــسمين    

ســـفر : األول: طلـــب الـــدين فيتعـــدد بتعـــدد أنواعـــه إلـــى تـــسعة أقـــسام  

 آيــف آــان أو لــم يــسيروا فــي األرض فينظــروا(العبــرة، قــال اهللا تعــالى 

ــبلهم  ــذين مــن ق ــة ال ــال ) عاقب ــر، ويق إن ذا القــرنين إنمــا طــاف  : وهــو آثي

  .لينفذ الحق فيها: األرض ليرى عجائبها، وقيل

  . سفر الحج واألول وإن آان ندبا فهذا فرض: الثاني

  . سفر الجهاد وله أحكامه: الثالث

ــع ــى الرجــل معاشــه مــع اإلقامــة    : الراب ــد يتعــذر عل ســفر المعــاش، فق

 فــي طلبــه ال يزيــد عليــه مــن صــيد أو احتطــاب أو احتــشاش        فيخــرج

  . فهو فرض عليه

ــامس ــائز      : الخ ــك ج ــوت وذل ــى الق ــد عل ــسب الزائ ــارة والك ــفر التج س

لـــيس علـــيكم جنـــاح أن (بفـــضل اهللا ســـبحانه وتعـــالى، قـــال اهللا تعـــالى  

ــم   ــن ربك ــضال م ــوا ف ــي     ) تبتغ ــا ف ــن اهللا به ــة م ــي نعم ــارة وه ــي التج يعن

  .ردتسفر الحج فكيف إذا انف

  . في طلب العلم وهو مشهور: السادس

ــسابع ــال   : الـ ــاع قـ ــصد البقـ ــة   : (قـ ــى ثالثـ ــال إال إلـ ــشد الرحـ ال تـ

  ). مساجد

  . قصد الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها:الثامن

زار  (زيـــارة اإلخـــوان فـــي اهللا تعـــالى، قـــال رســـول اهللا  : التاســـع

أيــن :  مدرجتــه، فقــالرجــل أخــا لــه فــي قريــة فأرصــد اهللا لــه ملكــا علــى 

ــال ــد؟ فق ــال   : تري ــة، ق ــي هــذه القري ــي ف ــد أخــا ل ــك مــن نعمــة  : أري هــل ل

ــال  ــه؟ ق ــال  : تربهــا علي ــه فــي اهللا عــز وجــل، ق ــإني : ال غيــر أنــي أحببت ف

  اهـ ). رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك آما أحببته فيه

 

  ويتبع في عدد القادم إن شاء اهللا
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@ تركستانيةبقلم أم عبد الرمحن @

 آـــان ســـبب  ،تقـــول أم عبـــد اهللا وهـــي تحكـــي قـــصة هجرتهـــا     
 5هجرتـــي أن استـــشهد أخـــي فـــي الجهـــاد وقـــد مـــرت علـــى هجرتـــه  

ســـنوات، وآـــان أخـــي دائمـــا يتـــأثر ألحـــوال المـــسلمين ومآســـيهم فـــي  
ــشيوعيين،         ــد ال ــى أي ــذل واالضــطهاد عل ــن ال ــه م ــا يالقون ــستان وم ترآ

ــ  وقــد شــاور   . ر فــي الهجــرة إلــى أرض الجهــاد واالستــشهاد    لــذلك فك
ــدما أراد     ــم ودعــه، وعن ــه ث أســتاذه فــي هــذا األمــر ووافقــه عليــه ودعــا ل
ــذآرة،        ــواز والت ــتخراج ألج ــسفر الس ــصاريف ال ــه م ــان مع ــا آ ــسفر م ال

ــادل       ــا يع ــه م ــع ل ــد جم ــساعدته وق ــا بم ــام بعــض أقاربن  آالف دوالر 5فق
ــ       دوالر أمريكـــي  100غ أمريكـــي، وقامـــت بعـــض امـــرأة بـــدفع مبلـ

  .وحدها، وتم تجهيز أوراق السفر
وآــان هدفــه الــذي يطمــح إليــه هــو تخلــيص المــسلمين مــن عبوديــة   

  . الصينيين التي فرضوها عليهم
ــى      ــدعوننا إلـ ــذ يـ ــاد أخـ ــزة والجهـ ــى أرض العـ ــوله إلـ ــد وصـ وبعـ
ــاربي،        ــن أق ــرأة م ــع ام ــاجرت م ــبيل اهللا، وه ــي س ــروج ف ــرة والخ الهج

ــا جمــا   وهــو أيــضا يحبنــي ويعطــف علــي وآنــت   وآنــت أحــب أخــي حب
  .أنتظر بشوق لقاء أخي الذي غاب عنا سنوات

وعنـــدما وصـــلت إلـــى دار الهجـــرة علمـــت أن أخـــي قـــد استـــشهد 
قبــل خروجــي مــن الــبالد بأربعــة أشــهر، فتحــسرت وتألمــت لفراقــه          
ودعـــوت اهللا أن يـــصبرني علـــى فـــراق أخـــي وأن ألقـــاه فـــي الجنـــة إن 

  !شاء اهللا
ــغ   ــف أبلـ ــرت آيـ ــر   وتحيـ ــت األمـ ــشهاده، وآتمـ ــر استـ ــي بخبـ أهلـ

ــي        ــت ل ــعرت وقال ــد ش ــي ق ــن أم ــة ولك ــي البداي ــيهم ف ــي ال  " عل ــا بنيت ي
تكتمــي عنــي خبــر أخــوك، فــإني أشــعر أنــه قــد استــشهد، فــإن آــان           
ــي      ــي ف ــم نلتق ــد اهللا، وإن ل ــسبه عن ــى أصــبر وأحت ــأخبريني حت ــشهد ف است

  ".الدنيا فموعدنا في الجنة إن شاء اهللا 
ــي ي   ــأن قلب ــعرت ب ــت     وش ــي وتمالك ــراق أخ ــى ف ــي عل ــم أم ــألم ألل ت
يـــا أمـــاه اصـــبري واحتـــسبي فـــإن اهللا قـــد " نفـــسي مـــن البكـــاء وقلـــت 

يــا أمــاه " ثــم قلــت " اختــاره ورزقــه الــشهادة ورضــي عنــه إن شــاء اهللا  
  ".ارض عنا وسامحينا أننا قد ابتعدنا عنك ولم نستطع أن نخدمك

تكفــي وأرســل وعنــدما أردنــا الهجــرة مــا آــان عنــدنا األمــوال التــي  
ــم        ــذا ت ــغ وبه ــاقي المبل ــا ب ــا أقاربن ــع لن ــال وجم ــن الم ــا م ــا مبلغ أخــي إلين

ــوالي    ــة أوالد بحـ ــرأتين وثالثـ ــسفر المـ ــز أوراق الـ  آالف دوالر 6تجهيـ
ــوى     ــدي س ــد وال ــان عن ــا آ ــر   40وم ــة غي ــرف أي لغ ــا ال نع  دوالر وآن

لغتنــا فكنــا نــستعين بــاهللا ثــم بــاألموال لقــضاء حوائجنــا وقــد ســافرنا إلــى   
ــنغهاي "  ــك ألن     " شـ ــستان وذلـ ــى باآـ ــا إلـ ــد ومنهـ ــى تايالنـ ــا إلـ ومنهـ

ــوالي         ــنغهاي ح ــي ش ــا ف ــدا وبقين ــر ج ــرة خط ــبالد مباش ــن ال ــروج م الخ
أخيـــرا ســـافرنا ولكـــن األمـــوال . أســـبوع حتـــى نحـــصل علـــى التـــذآرة

ــا     ــالفرح والــسرور ألنن ــا نــشعر ب ــا وبــرغم ذلــك آن آانــت قــد انتهــت معن
ــدني  ــا ال ــا نعــرف عــن  ذاهبــين إلــى دار الهجــرة وترآن ا وزهــدنا فيهــا وآن

ــا    ــا وتوآلنـ ــوى األرز والبطاطـ ــأآلون سـ ــم ال يـ ــاجرين أنهـ ــوال المهـ أحـ
  .على اهللا

وعنـــدما وصـــلنا إلـــى تايالنـــد فكرنـــا مـــاذا نفعـــل إذ انتهـــت معنـــا 
األمــوال فقلنــا نطلــب مــن النــاس الــصدقة حتــى نــصل إلــى باآــستان وقــد  

ــدخو      ــيرة ال ــى تأش ــصل عل ــى نح ــار حت ــوازات للمط ــلمنا الج ــن س ل ولك
ــذاآر        ــوازات والت ــا الج ــذوا من ــة وأخ ــي غرف ــا ف ــأنهم احتجزون ــا ب فوجئن

  .ولم نعرف لماذا يفعلون معنا هكذا
وفــي الــساعة الخامــسة مــساءا أخــذونا إلــى المطــار وظننــا أننــا         
ــوف        ــه سـ ــا بأنـ ــارهم لنـ ــا بإخبـ ــن فوجئنـ ــستان ولكـ ــى باآـ ــون إلـ ذاهبـ

ــى  ــا إل ــصراخ و " شــنغهاي " يرجعونن ــا بالبكــاء وال ــد فانفجرن ــا ال نري قلن
ــاولوا أن        ــستان فحـ ــى باآـ ــذهب إلـ ــن نـ ــنغهاي ولكـ ــى شـ ــع إلـ أن نرجـ
يــــصعدوننا إلــــى الطــــائرة بــــالقوة فبكينــــا وصــــرخنا نحــــن واألوالد  

  ورفضنا الرجوع،
وأخيـــرا أقلعـــت الطـــائرة ولـــم نـــصعد فيهـــا وآلمـــا تـــذآرت هـــذه  
الحادثــة اهتــز قلبــي وارتعبــت فمــا بقــى لنــا ســوى البكــاء بعــد نفــاذ           

ــم ا  ــوال ث ــن      األم ــا م ــان معن ــا آ ــي وم ــل ونحــن نبك ــا طــوال اللي حتجزون
طعـــام ســـوى رغيفـــين قـــسمناهما علـــى األوالد وآـــان آـــل همنـــا هـــو  

  .الوصول إلى أرض الجهاد ونسينا الجوع والعطش
ــب        ــا طل ــم بأحوالن ــدما عل ــار وعن ــيس المط ــاء رئ ــصباح ج ــي ال وف
ــيش الحقائــب مــن      ــدأ بتفت ــا أمــوال فب ــه ال يوجــد معن ــا ل ــا األمــوال فقلن من

جــل الوصــول إلــى المــال وبعــدما لــم يجــد معنــا أمــوال أشــار إلينــا بيــده   أ
ــا هــذه المــشكلة    ــه حتــى يحــل لن ــاه ل ــا وأعطين ــا ذهبن ــذهب . فخلعن فأخــذ ال

ــر        ــسمك والبقـ ــوم الـ ــور لحـ ــا صـ ــة وفيهـ ــة لألطعمـ ــاء بقائمـ ــا وجـ منـ
ــار      ــا فــي حــرج مــن طعــام الكف ــسمك وآن ــى لحــم ال ــر فأشــرنا إل والخنزي

  .إلى طلب الطعام وسكبنا الحليب خفيةولكن الجوع هو الذي دعانا 
ــأخير        ــد ت ــستان بع ــائرة باآ ــى ط ــرب صــعدنا إل ــت المغ ــرب وق وق

  .ثالثة أيام عن الموعد الذي انتظرنا فيه األخوة المجاهدين
وبــالرغم مــن فقــدان األمــوال والــذهب إال أننــا آنــا فــي غايــة الفــرح  

  .والسرور لوصولنا إلى أرض الهجرة
ــي دار الهجــرة مــن    ــي   وتزوجــت ف ــه ف ــد وأعــيش اآلن مع أخ مجاه

عيــشة ســعيدة وقــد أعزنــا اهللا باإلســالم بعــد الــذل والهــوان ودائمــا أدعــو   
ــو اهللا       ــي أدع ــا أن ــبيل اهللا آم ــي س ــاد ف ــبهم للجه ــأوالد أه ــي ب اهللا إن رزقن

  .أن يرزقني الشهادة مع زوجي
  .هذه هي قصة هجرتي

٢٤ 
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  بقلم إبراهيم 

ــرن       ــي الق ــة ف ــستان الغربي ــاهلي ترآ ــسلم الب ــن م ــة ب ــتح قتيب ــد أن ف بع
الثــامن المــيالدي اســتطاع أهــل ترآــستان الــشرقية أن يتعرفــوا علــى        

  .يعتقدوه اإلسالم و
ومنـــذ ذلـــك الزمـــان إلـــى وقتنـــا الحاضـــر قـــد مـــر اإلســـالم علـــيهم  

  :بأربعة مراحل
  :المرحلة األولى

ــسلطان    ــام ال ــة ق ــذه المرحل ــي ه ــاتوق ُب" ف ــان س ــه  " غَراَخ ــر دين بتغيي
 مــيالدي ثــم اســتولى علــى 932وديــن الــبالد إلــى ديــن اإلســالم فــي عــام 

والتــي عاشــت دولتــه مــن ســنة  " قراخــان الكــافر " الملــك مــن الــسلطان 
ــة1212 إلـــى 850 ــة   .  ميالديـ ــا بالبيعـ ــبالد ودعـ ــو ملـــك الـ ــبح هـ وأصـ

ــة الرســمي هــو اإلســالم واســتم    ر للخليفــة العباســي وأعلــن أن ديــن الدول
ــة     ــيهم دول ــضت عل ــى أن ق ــذا الحــال إل ــاي " ه ــة  " قراخت ــة الترآي البوذي

  .وانتهت هذه المرحلة بنهاية هذه الدولة.  ميالدي1212سنة 
  السمات المميزة لهذه المرحلة

 هــذا التطــور فــي تــاريخ اإلســالم فــي شــرق آســيا نــابع مــن حرآــة -1
ا شــعبية داخليــة بــدون أي مــساعدة خارجيــة ولــم يــسبق لهــم أن قــامو       

  .بمثل هذه الحرآات
 هــذه المرحلــة بــدأت بإقامــة دولــة اإلســالم والــدعوة إلــى بيعــة        -2

  .الخليفة وآانت خطوة تاريخية لألتراك
ــان    -3 ــائر األديـ ــالم علـــى سـ ــن اإلسـ ــر ديـ ــة ظهـ ــذه المرحلـ  فـــي هـ

ــا أصــبح        ــن يومه ــشرقية وم ــستان ال ــاء ترآ ــي أنح ــة ف ــصوصا البوذي خ
  .ة اإلسالمشعب ترآستان الشرقية جزء ال يتجزء من أم

  :المرحلة الثانية
ديــن اإلســالم وهــم   " مغــول التتــار  " هــذه المرحلــة بــدأت بقبــول    

ــان " أوالد  ــد    " جنكيزخـ ــشرقية بعـ ــستان الـ ــوا ترآـ ــذين احتلـ ــرا " الـ قـ
 المـــيالدي 14فـــي القـــرن " تغلـــق تيمورخـــان " وفـــي عهـــد " ختـــاي 

ــسعيدي    ــسلطنة ال ــة ذروتهــا وغايتهــا وانتهــت بانتهــاء ال ة بلغــت هــذه الدول
ــام   ــي عـ ــام     1682فـ ــي عـ ــست فـ ــت تأسـ ــي آانـ ــيالدي والتـ  1514 مـ

ــول      ــت والمغـ ــر والتبـ ــاوراء النهـ ــوفية مـ ــدي صـ ــت بأيـ ــيالدي وانتهـ مـ
  .البوذيين

  :السمات المميزة لهذه المرحلة
ــد     -1 ــانوا ق ــذين آ ــدين اإلســالم وال ــر ل ــل وطوائــف الكف ــول آــل مل  قب

قــرا ختــاي   " اســتوطنوا فــي أرض ترآــستان الــشرقية بــسبب هجــوم      
ــار وال ــار    " تت ــين، ومــا بقــي للكف ــراك المحللي ــسكان األت وأصــبحوا مــن ال

  .أي تجمع في ترآستان الشرقية
  . قبول حوالي نصف البوذيين المقيمين في ترآستان اإلسالم-2

ــا-3 ــافرا          م ــة آ ــت الذم ــشون تح ــانوا يعي ــذين آ ــار ال ــن الكف ــي م بق
  .واحدا وقد قبل جميعهم اإلسالم

عــضهم بــبعض وتالشــي الفــارق     جميــع أقــوام التــرك ب  اخــتالط -4
  .بينهم في اللغة وقويت العالقات والروابط واالتفاقيات بينهم

  :المرحلة الثالثة
" للمــانجو " هــذه المرحلــة بــدأت بقيــام حرآــة المقاومــة الجهاديــة       

وبلغـــت " تبـــت المغـــول " التـــي اســـتولت علـــى الـــسلطة مـــن صـــوفية 
 1866نة غايتهــا فــي عهــد الــسلطنة القــشغرية والتــي عاشــت مــن ســ       

وانتهـــت بـــدخول المـــانجو إلـــى ترآـــستان  .  مـــيالدي1878إلـــى ســـنة 
ــاريخ   ــشرقية بت ــنة  17ال ــوفمبر س ــيس  1884 ن ــيالدي بتأس ــنجيانغ "  م ش

."  
  السمات المميزة لهذه المرحلة

 زال وجـــود الكفـــار مـــن ترآـــستان الـــشرقية بالكامـــل وأصـــبحت -1
ــذي    ــستاني المــسلم ال ــشعب الترآ ــو ال ــة وتهي ــار اإلســالم نقي ــادوا أن دي ن آ

  .ينقرضوا تحت ضغط الكفار لإلسالم
ــشر       -2 ــع ع ــرن التاس ــر الق ــي آواخ ــة ف ــة العثماني ــد ضــعف الدول  عن

اســـتقلت ترآـــستان الـــشرقية مـــن أيـــدي المـــانجو الكفـــار وجعـــل ديـــن  
  . الدولة الرسمي هو اإلسالم وأعلنت البيعة إلسطمبول بترآيا

ــع دول      ــت جميـ ــت آانـ ــي وقـ ــرة فـ ــة آبيـ ــمة إيجابيـ ــت سـ ــذه آانـ  هـ
  .المسلمين خاضعة تحت احتالل الكفار الغربيين

  :المرحلة الرابعة
ــاء       ــة علم ــن جه ــديني م ــيم ال ــة التعل ــورة حرآ ــدأت بث ــة ب ــذه المرحل ه

ــشهيد    ــادة الـ ــت قيـ ــد وتحـ ــادر دام اهللا  " التوحيـ ــد القـ ــوام  " عبـ ــي أعـ فـ
  . ميالدي1980 عام وأواخر 1950، 1933

ــور      ــة التط ــي مرحل ــشرقية ف ــستان ال ــت ترآ ــد دخل ــادي  واآلن ق الجه
ــالمي        ــزب اإلس ــور الح ــع ظه ــر واضــحا م ــور ظه ــذا التط ــتظم وه المن

  .الترآستاني ورفعه راية الجهاد
  :السمات المميزة لهذه المرحلة

  . صفاء ونقاء العقيدة اإلسالمية بعد تشويهها من الصوفية-1
 أصـــبح طريـــق الجهـــاد هـــو الطريـــق الوحيـــد لخـــالص مـــسلمي -2

  .صينيترآستان الشرقية من االحتالل ال
ــزال ــشيوعي     وال يـ ــام الـ ــافح النظـ ــسلم يكـ ــستاني المـ ــشعب الترآـ  الـ

  .عن هويته اإلسالميةويبحث
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  القوميات الترآية وتقسيماتها الجغرافية
  بقلم إبراهيم

  ومعناها" الترك " أصل كلمة 
الـذين  " جنو  املـا " وهـم أجـداد     " اجلوجيـان   " وكانت حتت سيطرة دولة     " التاي  " نشأ األتراك القدامى يف جبال      

ومـن الغـرب   " قـدرخان  "  م ، وقد بلغت حدود هذه الدولة من جهة الـشرق إىل جبـال            402أقاموا دولتهم يف عام     
  ".قزوين " إىل حبر 

كـوك تـرك    " وأقـاموا دولتـهم ومسـوا أنفـسهم ب          .  م 552واستطاع األتراك القضاء على دولة جوجيان يف عام         
وحـىت اآلن   " بـالترك   " الذين تـشات لغـام وتقاربـت أراضـيهم ومسـوا            ومنذ ذلك الزمان جتمع كل األقوام       ". 

  .االسم يسمون ذا مازالوا
" تعـين الـسماء، والثانيـة    " كـوك  " أا مركبة مـن كلمـتني األوىل        " كوك ترك   " وبعض العلماء يفسرون كلمة     

  .فتكون معناها عمود السماء" عمود " وتعين " ترك 
  األتراك اليوماملمالك اليت يعيش فيها 

. وتعـين املـستعمرة اجلديـدة     " شـنجيانغ   "  الـصيين تـسمى اآلن       االحتاللاليت ختضع حتت    : تركستان الشرقية  -1
" وهـي تعـين النـور األخـضر والثالـث           " شـنغهاي   " والثاين  " شنجيانغ  " وقد قسمت إىل ثالث مديريات األوىل         

  ".كنسو 
قرغيزيـستان، قازاقـستان، طاجيكـستان، أوزبكـستان،        : لة وهـي   دول مستق  5تشتمل على   :  تركستان الغربية  -2

  . تركمنستان
ياقوتـستان، التـاي، خكاسـيا،      :  الروسـي وهـي    االحتالل حكومات واقعة حتت     10تضم  :  تركستان الشمالية  -3

  .طوي، تتارستان، بشقريستان، شوواشيا، داغستان، قرقشاي، شركس، كباردن، بلغار
مجهوريـة أذربيجـان املـستقلة، تركـستان إيـران،      :  على دولـة ومنطقـتني وهـي   تشتمل:  تركستان اجلنوبية -4

  .تركستان أفغانستان
مجهورية تركيـا، مجهوريـة قـربص، مجهوريـة القـرم الغـري مـستقلة               : وهم الذين يعيشون يف   : األتراك العثمانيني 

  .والواقعة حتت سيطرة أوكرانيا، مجهورية جاجاوز الواقعة حتت سيطرة مالدفيا
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  دد سكان القوميات الكبرية من الشعوب التركياع

  : قومية وأشهرها35وتبلغ القوميات التركية عدد 
  . مليون نسمة، ويدينون اإلسالم33.708.800 م 1998كانت آخر إحصائية لعدد السكان عام :  األيغور-1
  .مويدينون اإلسال. مليون نسمة تقريبا 58.739.750ويصل عدد سكام :  أتراك تركيا-2
  .مليون نسمة تقريبا ويعتقدون مذهب الشيعة 25.000.000ويبلغ عددهم :  األذريني-3
  . مليون نسمة تقريبا ويدينون اإلسالم21.900.000ويبلغ عددهم : األوزبكيني -4
مليون نسمة تقريبا وقـد اخـتلط أكثـرهم بقوميـات أخـرى ويـشكلون                19.614.040ويبلغ عددهم   :  التتريني -5

  .من عدد روسيا غري الذين هاجروا إىل تركيا %30أكثر من 
  .مليون نسمة تقريبا، ويدينون اإلسالم 9.895.479ويبلغ عددهم :  القازاقيني-6
  .ويدينون اإلسالم. مليون نسمة تقريبا 7.541.200ويبلغ عددهم :  التركمانيني-7
  .مويدينون اإلسال. مليون نسمة تقريبا 5.000.000ويبلغ عددهم :  البشقريني-8
ويـدينون النـصرانية بعـد إسـالمهم فـصاروا          .  مليون نـسمة تقريبـا     3.800.000ويبلغ عددهم   :  الشوشيني -9

  .مرتدين
  .ويدينون اإلسالم.  مليون نسمة تقريبا2.686.500ويبلغ عددهم :  القرغيزيني-10
  .ويدينون الوثنية. مليون نسمة تقريبا 1.500.000ويبلغ عددهم :  الياقوتيني-11
  .ويدينون الوثنية. مليون نسمة تقريبا 1.500.000ويبلغ عددهم ": الصفر"أليغوريني  ا-12
  .ويدينون الوثنية. مليون نسمة تقريبا 1.000.000ويبلغ عددهم : ألتاي، خاكس، توى -13
  .ويدينون اإلسالم.  ألف نسمة تقريبا680.000ويبلغ عددهم :  القمقيني-14
  .ويدينون اإلسالم.  ألف نسمة تقريبا400.000ويبلغ عددهم :  السااليني-15
  .ويدينون اإلسالم.  ألف نسمة تقريبا400.000ويبلغ عددهم :  القاراقلباقيني-16
  .ويدينون اإلسالم. ألف نسمة تقريبا 350.000ويبلغ عددهم :  النغايني-17
  .ويدينون النصرانية. ألف نسمة تقريبا 350.000ويبلغ عددهم :  اجلاجاوزيني-18
  .ويدينون اإلسالم.  ألف نسمة تقريبا300.000ويبلغ عددهم :  القراشيني-19
  .ويدينون اإلسالم. ألف نسمة تقريبا 150.000ويبلغ عددهم :  البلغاريني-20
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  بقلم أبو خالد

  اإلیمان بأرآان اإلسالم الخمسة

  .والعمل بمقتضاهما" ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا " النطق بالشهادتين  :أوال

  :وسوف نتناول في هذا البحث عدة مسائل وهي

  . معنى الشهادتين وفضلهما:أوال

  .شروط قبول شهادة ال إله إال اهللا من صاحبها :ثانيا

  .حكم النطق بالشهادتين :ثالثا

  .منزلة الشهادتين في اإلسالم من سائر األرآان الخمسة :رابعا

  .الدعاء إلى الشهادتين :خامسا

  .قتال من امتنع عن النطق بالشهادتين أو عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة والمتواترة :سادسا

  .اإلقرار بالشهادتين اليعصم صاحبها مطلقا :سابعا

  .القائلين بأن التلفظ بالشهادتين آاف في اإليمان: ةئالرد على غالة المرج :ثامنا

ــر    بعــض  :تاســعا ــى اإلســالم والمظه ــسبة إل ــف المنت ــي بعــض الطوائ ــاء ف ــاوى العلم ــشهادتين والل ينفت ــرون  ل يق

  "الدرزية، النصيرية " بالشرائع اآلخرى 

  

  معنى الشهادتين: أوال

  " ال إله إال اهللا " فمعنى شهادة أن 

أن اليألــه قلــب العبــد غيــر اهللا حبــا ورجــاءا وخوفــا       

ــضوعا وإنا   ــتعانة وخ ــوآال واس ــا وت ــد  وطمع ــة وأن يعتق ب

إعتقـــادا جازمـــا بـــأن اهللا هـــو وحـــدة المـــستحق للعبـــادة  

ــماء        ــه األس ــه ل ــبحانه وأن ــواه س ــق س ــود بح ــه ال معب وأن

الحــسنى والـــصفات العلـــى والتــي ال يتـــصف بهـــا أحـــد   

ــالى   ــال تع ــه، ق ــن مخلوقات ــو   : " م ــيء وه ــه ش ــيس آمثل ل

ــصير   ــسميع الب ــي    " ال ــرازق المحي ــالق ال ــدة الخ ــو وح فه

   .المميت

ــرار ــة     واإلق ــة الكامل ــالص العبودي ــى إخ ــشهادة يعن  بال

ــه       ــن مخلوقات ــد م ــود عب ــل معب ــن آ ــراءة م ــده والب هللا وح

ــن  ــن    " مـ ــس أو جـ ــر أو إنـ ــجر أو حجـ ــب أو شـ " آوآـ

ــا     ــه وفعــل م ــاء عــن نواهي ــره واالنته ــزام أوام ــى الت ويعن

أمر بـه وتـرك مـا نهـى عنـه، وهـذه الـشهادة هـي العـروة                   

ــر بالطــاغوت واإل   ــوثقى المــشتملة علــى الكف ــاهللا ال يمــان ب
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فمـــن يكفـــر بالطـــاغوت ويـــؤمن : " وحـــده، قـــال تعـــالى

  " .باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى 

ــواى اهللا وأثبــــت    ــة عماســ ــا نفيــــت اإللهيــ ــك لمــ فإنــ

ــن     ــر بالطــاغوت وآم ــن آف ــت مم اإليجــاب هللا ســبحانه آن

  .باهللا

ــسير     ــي تفـ ــي فـ ــال القرطبـ ــه إال اهللا " قـ أي ال " ال إلـ

  .معبود إال هو

هــو المعبــود " اإللــه " ســالم ابــن تيميــة وقــال شــيخ اإل

ــذي     ــو الـ ــألوه هـ ــألوه والمـ ــو المـ ــه هـ ــإن اإللـ ــاع فـ المطـ

ــا       ــو بمـ ــد هـ ــستحق أن يعبـ ــه يـ ــد وآونـ ــستحق أن يعبـ يـ

اتــصف بــه مــن الــصفات التــي تــستلزم أن يكــون هــو        

ــة الخــضوع،      ــه غاي ــة الحــب المخــضوع ل ــوب غاي المحب

ــال  ــم ق ــه    : ث ــذي تأله ــود ال ــوب المعب ــو المحب ــه ه ــإن اإلل ف

ــه وترجــوه     ال ــه وتخاف ــذل ل ــه وت ــه وتخــضع ل ــوب وتحب قل

وتنيــب إليــه فــي شــدائدها وتــدعوه فــي مهماتهــا وتتوآــل   

عليــه فــي مــصالحها وتلجــأ إليــه وتطمــئن بــذآره وتــسكن  

ــه       ــت ال إل ــذا آان ــده وله ــك إال هللا وح ــيس ذل ــه ول ــى حب إل

ــه    ــل اهللا وحزبـ ــا أهـ ــان أهلهـ ــالم، وآـ ــدق الكـ إال اهللا أصـ

ــل  ــداءه وأهـ ــا أعـ ــرون لهـ ــإذا  والمنكـ ــه فـ ــضبه ونقمتـ  غـ

ــم     ــال وذوق وإذا لـ ــسألة وحـ ــل مـ ــا آـ ــح بهـ ــحت صـ صـ

  .يصحها العبد فالفساد الزم في علومه وأعماله

اإللــه هــو الــذي تألهــه القلــوب محبــة  : وقــال ابــن القــيم

وإجــــالال وإنابــــة وإآرامــــا وتعظيمــــا وذال وخــــضوعا 

  .وخوفا ورجاءا وتوآال

اإللـــه هـــو الـــذي : قـــال الحـــافظ ابـــن رجـــب الحنبلـــي

اع فـــال يعـــصى هيبـــة لـــه وإجـــالال ومحبـــة وخوفـــا يطـــ

ورجــــاءا وتــــوآال عليــــه وســــؤاال منــــه ودعــــاءا لــــه  

ــا    ــه إال هللا عزوجــل فمــن أشــرك مخلوق واليــصلح هــذا آل

ــصائص        ــن خ ــي م ــي ه ــور الت ــذه األم ــن ه ــيء م ــي ش ف

ال إلــه " اإللهيــة آــان ذلــك قــدحا فــي إخالصــه فــي قــول   

فيــه وآــان فيــه مــن عبوديــة المخلــوق بحــسب ما " إال اهللا 

مــن ذلــك، فــدلت ال إلــه إال اهللا علــى التوحيــد الــذي دعــت  

إليـــه جميـــع الرســـل ودل عليـــه القـــرآن مـــن أولـــه إلـــى 

  .آخره

ــول اهللا   ــدا رســ ــهادة أن محمــ ــى شــ ــرار : ومعنــ اإلقــ

ــد اهللا      ــدا عب ــوارح أن محم ــسان والج ــب والل ــازم بالقل الج

ــسان       ــى ل ــرعه عل ــا ش ــر م ــد اهللا بغي ــوله وأن ال يعب ورس

ــر األ   ــه آخ ــه وأن ــن     نبي ــث للج ــه بع ــلين وأن ــاء والمرس نبي

  .واإلنس وللعرب والعجم وللناس آافة

ــالى    ــه تع ــك قول ــل ذل ــذين  " ودلي ــول اهللا وال ــد رس محم

" وقولــه تعــالى " معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بيــنهم 

ــه تعــالى " ومــا أرســلناك إال رحمــة للعــالمين   ــد " وقول لق

جـــاءآم رســـول مـــن أنفـــسكم عزيـــز عليـــه مـــاعنتتم       

  ".كم بالمؤمنين رءوف رحيم حريص علي

ــه عــن      ــا بلغ ــلم فيم ــه وس ــي صــلى اهللا علي ــة النب وطاع

ــالى       ــال تع ــة اهللا، ق ــن صــميم طاع ــي م ــه ه ــل ان " رب ق

ــتم تحبــــون اهللا فــــاتبعوني يحبــــبكم اهللا ويغفــــرلكم      آنــ

ــوبكم  ــالى  "ذن ــال تع ــوا    " ، وق ــوا أطيع ــذين أمن ــا ال ــا أيه ي

ــنكم     ــر مـ ــى األمـ ــول وأولـ ــوا الرسـ ــال "اهللا وأطيعـ ، وقـ
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ومــا آتــاآم الرســول فخــذوه ومــا نهــاآم عنــه       " عــالى ت

فليحــذر الــذين يخــالفون عــن    " وقــال تعــالى  " فــانتهوا 

  ".أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

وطاعــة الرســول هــي الــصراط المــستقيم والطريــق      

  .القويم لمرضاة اهللا ودخول الجنة

ــي    ــصديقه ف ــضممن ت ــدا رســول اهللا تت وشــهادة أن محم

خبــر وطاعتــه فــي آــل مــا أمــر فمــا أثبتــه وجــب  آــل مــا أ

إقتــــضاء الــــصراط " إثباتــــه ومــــا نفــــاه وجــــب نفيــــه 

  .ابن تيمية" المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

  :فضلهما

ــم  ــا الـــرآن األســـاس األعظـ ــو الـــصراط ... أولهمـ وهـ

  .المستقيم األقوم

ــصم    ــت واعت ــشهادتين فاثب ــن ال ــوثقى  ... رآ ــالعروة ال ب

  .التي ال تنفصم

لـــشهادتين أصـــل الـــدين وجماعـــه فـــإن جميـــع   ا:أوال

الــدين داخــل فــي الــشهادتين وهــي مفتــاح الجنــة وأول       

  .أرآان اإلسالم الخمسة

أول شـــعب اإليمـــان أعالهـــا درجـــة آمـــا فـــي  : ثانيـــا

وأعـــاله ال إلـــه إال اهللا وأدناهـــا إماطـــة األذى " الحـــديث 

  .عن الطريق

 اليــــدخل العبــــد اإلســــالم إال بــــالنطق بهمــــا  :ثالثــــا

روج منـــــه إال بمناقـــــضتهما إمـــــا بجحـــــود أو واليخـــــ

ــى        ــول إل ــدع الرس ــم ي ــذا ل ــتلزمتاه وله ــا اس ــتكبار عم اس

ــد        ــن أح ــوله م ــالى وال رس ــل اهللا تع ــم يقب ــا ول ــيء قبله ش

  .شيئا دونهما

ــا ــي    :رابع ــا ف ــاق آم ــا اإلعت  هــي عالمــة اإليمــان وبهم

ــدما ســأل      ــلم عن ــه وس ــي صــلى اهللا علي ــه النب الحــديث عن

ــال  ــة ق ــشهدين: " الجاري ــت أت ــه إال اهللا؟  قال ــم :  أن ال إل نع

ــي رســول اهللا "  ــشهدين أن ــال أت ــم : " ق ــت نع ــال" قال : " ق

  ".إعتقها فإنها مؤمنة 

ــأت بمــا يناقــضها دخــل    :خامــسا ــم ي  مــن نطــق بهــا ول

الجنــة ونجــا مــن النــار وإن عوقــب علــى ذنوبــه ولكنــه ال  

  .يخلد في النار

  "ال إله إال اهللا " شروط : ثانيا

ــ    ــد قي ــبعة ق ــشروط س ــوحي   ... دت ب ــصوص ال ــي ن وف

  .حقا وردت

  .بالنطق إال حيث يستكملها... فإنه لم ينتفع قائلها 

ــدنيا      ــي ال ــا ف ــا قائلهم ــع بهم ــشهادتين الينتف ــم أن ال واعل

واآلخـــرة إال حيــــث يـــستكمل هــــذه الـــشروط الــــسبعة    

ــا      ــه إياه ــد وإلتزام ــي العب ــا ف ــتكمالها إجتماعه ــى اس ومعن

  . بدون مناقضة

بمعناهـــا المـــراد منهـــا نفيـــا  " العلـــم " :الـــشرط األول

  .وإثباتا نفي األلوهية عن غير اهللا وإثباتها هللا وحده

  ".فاعلم أنه ال إله إال اهللا : " قال اهللا تعالى

  ".إال من شهد بالحق وهم يعلمون : " وقال تعالى

ــه إال هــو والمالئكــة  : " وقــال تعــالى شــهد اهللا أنــه ال إل

  .ال هو العزيز الحكيموأولو العلم قائما بالقسط ال إله إ

ــالى  ــال تعـ ــون    : " وقـ ــذين يعلمـ ــستوى الـ ــل يـ ــل هـ قـ

  ".والذين ال يعلمون 
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ــلم   ــه وس ــال رســول اهللا صــلى اهللا علي ــات  : " وق ــن م م

  ".وهو يعلم أنه  ال إله إال اهللا دخل الجنة 

  اليقين: الشرط الثاني

ويعنـــي أن يكـــون قائلهـــا مـــستيقنا بمـــدلولها، واليقـــين 

ن ال يغنــي فيــه إال عمــل اليقــين منــاف للــشك، فــإن اإليمــا

ــالى ــال اهللا تعـ ــاهللا   : " قـ ــوا بـ ــذين آمنـ ــون الـ ــا المؤمنـ إنمـ

ــبيل اهللا     ــي سـ ــدوا فـ ــابوا وجاهـ ــم يرتـ ــم لـ ــوله ثـ ". ورسـ

ــونهم لــم        ــوله آ ــاهللا ورس ــدق إيمــانهم ب ــي ص ــترط ف فاش

ــاذ       ــافق والعي ــو المن ــاب ه ــشكوا، فالمرت ــم ي ــابوا أي ل يرت

ــيهم  ــال اهللا فـ ــذين قـ ــاهللا الـ ــستأذ: " بـ ــا يـ ــذين ال إنمـ نك الـ

ــي       ــم ف ــوبهم فه ــت قل ــر وارتاب ــوم اآلخ ــاهللا والي ــون ب يؤمن

وفـــي الحـــديث الـــصحيح عـــن أبـــي " ريـــبهم يتـــرددون 

ــال رســول اهللا صــلى اهللا     ــال، ق ــه ق ــرة رضــي اهللا عن هري

ــه وســلم ــي رســول اهللا  : " علي ــه إال اهللا  وأن أشــهد أن ال إل

ــة      ــا إال دخــل الجن ــاك فيهم ــر ش ــد غي ــا عب ــى اهللا بهم اليلق

ــا".  ــائط  : " ل أيـــضاوقـ ــذا الحـ مـــن لقيـــت مـــن وراء هـ

ــه إال اهللا  ــشهد أن ال إلــ ــشره   يــ ــه فبــ ــا قلبــ ــستيقنا بهــ  مــ

  ".بالجنة

القبــول لمــا اقتــضته هــذه الكلمــة بقلبــه  : الــشرط الثالــث

إنهــم آــانوا إذا قيــل لهــم ال إلــه  : " قــال اهللا تعــالى ولــسانه

ــشاعر      ــا ل ــارآوا آلهتن ــا لت ــون أئن ــستكبرون ويقول إال اهللا ي

  ) الصافات. ("مجنون 

فجعــل اهللا تعــالى علــة تعــذيبهم وســببه هــو اســتكبارهم   

ــا     ــذيبها وتكــذيبهم مــن جــاء به ــه إال اهللا تك ــول ال إل عــن ق

أجعــل " فلــم يثبتــوا مــا أثبتتــه بــل قــالوا إنكــارا واســتكبارا 

وانطلــق " ،  "اآللهــة إلهــا واحــدا إن هــذا لــشيء عجــاب  

هــذا المــأل مــنهم أن امــشوا واصــبروا علــى آلهــتكم إن      

إال " ، ثــم قــال تعــالى فــي شــأن مــن قبلهــا   "لــشيء يــراد 

عبـــاد اهللا المخلـــصين أولئلـــك لهـــم رزق معلـــوم فواآـــه  

  ".وهم مكرمون في جنات النعيم 

ــع  ــشرط الرابـ ــه  : الـ ــت عليـ ــا دلـ ــاد لمـ ــال اهللا  اإلنقيـ قـ

، وقـــال "وأنيبـــوا إلـــى ربكـــم وأســـلموا لـــه : " عزوجـــل

ــالى ــه هللا   : " تع ــلم وجه ــن أس ــا مم ــسن دين ــن أح ــو وم  وه

ــسن  ــالى "مح ــال تع ــى اهللا    : " ، وق ــه إل ــسلم  وجه ــن ي وم

أي بــال " وهــو محــسن فقــد استمــسك بــالعروة الــوثقى      

ــه إال اهللا  ــور  " إل ــة األم ــى اهللا عاقب ــسلموا  " وإل ــى ي ومعن

  .وجهه أي ينقاد، وهو محسن أي موحد

وفــــي الحــــديث الــــصحيح أن رســــول اهللا صــــلى اهللا 

ــال  ــلم ق ــه وس ــى  : " علي ــدآم حت ــؤمن أح ــواه  ال ي ــون ه يك

  .وهذا هو تمام االنقياد وغايته" تبعا لما جئت به 

ــاف للكــذب : الــشرط الخــامس ــا المن  وهــو الــصدق فيه

أن يقولهــا صــادقا مــن قلبــه يــواطيء قلبــه لــسانه قــال اهللا   

ــالى ــا    : " تع ــوا آمن ــوا أن يقول ــاس أن يترآ ــم أحــسب الن آل

ــيعلمن اهللا      ــبلهم فل ــن ق ــذين م ــا ال ــد فتن ــون ولق ــم ال يفتن وه

وقـــال تعـــالى فـــي " ن صـــدقوا ولـــيعلمن الكـــاذبين الـــذي

ــذبا    ــا آ ــذين قالوه ــافقين ال ــأن المن ــن  : " ش ــاس م ــن الن وم

  ".يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وماهم بمؤمنين 

وفـــي الـــصحيحين عـــن معـــاذ ابـــن جبـــل رضـــي اهللا  

مــامن أحــد : " عنــه عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

ــدا   ــه إال اهللا وأن محمــ ــوله يــــشهد أن ال إلــ ــده ورســ عبــ

٣٤ 
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ــار      ــى الن ــه اهللا عل ــه إال حرم ــن قلب ــشترط ". صــدقا م فال

فـــي نجـــاة مـــن قـــال هـــذه الكلمـــة مـــن النـــار أن يقولهـــا 

ــظ دون مواطــاة      ــه مجــرد اللف ــال ينفع ــه، ف صــادقا مــن قلب

وفــي الحــديث قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه      . القلــب

ــالم       ــرائع اإلسـ ــن شـ ــأله عـ ــذي سـ ــي الـ ــلم لألعرابـ وسـ

قــال النبــي صــلى اهللا " علــي غيرهــا هــل : " فــأخبره قــال

ــه وســـلم  : " قـــال األعرابـــي " ال إال أن تطـــوع : " عليـ

ــص    ــا وال أنق ــد عليه ــي صــلى اهللا   " واهللا ال أزي ــال النب فق

ــه وســلم  ــح إن صــدق  : " علي ــي صــلى اهللا  " أفل ــق النب فعل

  .عليه وسلم الفالح على صدقه

 وهـــو تـــصفية العمـــل  اإلخـــالص: الـــشرط الـــسادس

: جميــع شــوائب الــشرك قــال اهللا تعــالىبــصالح النيــة عــن 

ومـــا أمـــروا : " وقـــال تعـــالى" أال هللا الـــدين الخـــالص " 

وقــــال " إال ليعبــــدوا اهللا مخلــــصين لــــه الــــدين حنفــــاء 

ــدين  : " تعــالى ــه ال ــد اهللا مخلــصا ل ــال تعــالى" فاعب : " وق

ــدين      ــه ال ــصا ل ــد اهللا مخل ــرت أن أعب ــي أم ــل إن ــال " ق وق

منــافقين فــي الــدرك   إن ال: " تعــالى فــي حــق المنــافقين   

األســفل مــن النــار ولــن تجــد لهــم نــصيرا إال الــذين تــابوا   

ــك     ــنهم هللا فأولئ ــصوا دي ــاهللا وأخل ــصموا ب وأصــلحوا واعت

ــؤمنين   ــع الم ــلم    " م ــه وس ــلى اهللا علي ــي ص ــال النب : " وق

أســعد النــاس بــشفاعتي مــن قــال ال إلــه إال اهللا خالــصا       

: موقــال النبــي صــلى اهللا عليــه وســل " مــن قلبــه أو نفــسه  

ــه إال اهللا يبتغــي    "  ــال ال إل ــار مــن ق ــى الن إن اهللا حــرم عل

مــا قــال عبــد قــط ال " وفــي حــديث أخــر " بــذلك وجــه اهللا 

إلــه إال اهللا مخلــصا إال فتحــت لــه أبــواب الــسماء ختــى       

  .تفضي إلى العرش مااجتنبت الكبائر

المحبــة لهــذه الكلمــة ولمــا اقتــضته     : الــشرط الــسابع 

ــه  ــت عليــ ــاملين ودلــ ــا العــ ــزمين   وألهلهــ ــا والملتــ  بهــ

ــالى      ــال اهللا تع ــك ق ــاقض ذل ــن ن ــض م ــشروطها وبغ : " ل

ــونهم    ــدادا يحبـ ــذ مـــن دون اهللا أنـ ومـــن النـــاس مـــن يتخـ

ــا هللا     ــد حب ــوا أش ــذين آمن ــالى " آحــب اهللا وال ــال تع : " وق

ــسوف      ــه ف ــنكم عــن دين ــد م ــوا مــن يرت ــذين آمن ــا ال ــا أيه ي

يـــأتي اهللا بقـــوم يحـــبهم ويحبونـــه أذلـــة علـــى المـــؤمنين  

الكــــافرين يجاهــــدون فــــي ســــبيل اهللا    أعــــزة علــــى  

  ".واليخافون لومة الئم 

فأخبرنـــا اهللا عزوجـــل أن عبـــاده المـــؤمنين أشـــد حبـــا 

ــدادا      ــه أنـ ــن دونـ ــدوا مـ ــذين اتخـ ــشرآين الـ ــن المـ ــه مـ لـ

ــة     ــديم محاب ــه تق ــد رب ــة حــب العب ــه، وعالم ــونهم آحب يحب

وإن خالفــت هــواه وبغــض مــا يــبغض ربــه وأن مــال إليــه 

ــ     ى اهللا ورســوله ومعــاداة   هــواه أيــضا ومــواالة مــن وال

ــالى   ــال اهللا تع ــا ق ــن عاداهم ــه   : " م ــذ إله ــن اتخ ــت م أرأي

ــيال     ــه وآـ ــون عليـ ــت تكـ ــواه أفأنـ ــالى " هـ ــال تعـ : " وقـ

أفرأيـــت مـــن اتخـــذ إلهـــه هـــواه وأضـــله اهللا علـــى علـــم  

ــشاوة       ــصره غ ــى ب ــل عل ــه وجع ــمعه وقلب ــى س ــتم عل وخ

ــد اهللا    ــن بعـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــن يهديـــــــــــ             ".فمـــــــــــ

ن عبــد مــع اهللا غيــره فهــو فــي الحقيقــة عبــد لهــواه فكــل مــ

بــل آــل ماعــصى اهللا بــه مــن الــذنوب فــسببه تقــديم العبــد   

 .هواه على آوامر اهللا
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  حكم النطق بالشهادتين: ثالثا

ــشهادتين   -1 ــق بالـ ــن نطـ ــدا  "  فمـ ــه إال اهللا محمـ ال إلـ

فهـــو المـــسلم لـــه ماللمـــسلمين مـــن حقـــوق " رســـول اهللا 

دمـــه ومالـــه " ت فيحـــرم وعليـــه مـــا علـــيهم مـــن واجبـــا

  . إال بحق اإلسالم" وعرضه 

فــإن تــابوا وأقــاموا الــصالة    : " والــدليل قولــه تعــالى  

ــدين    ــي الـ ــإخوانكم فـ ــاة فـ ــوا الزآـ ــي " وآتـ ــديث النبـ وحـ

ــس      ــي صــحيح البخــاري عــن أن ــلم ف ــه وس صــلى اهللا علي

ــول اهللا صــلى       ــال رس ــال ق ــه ق ــك رضــي اهللا عن ــن مال اب

ــلم  ــه وس ــل  : " اهللا علي ــرت أن أقات ــوا  أم ــى يقول ــاس حت الن

ــتقبلوا    ــالتنا واسـ ــلوا صـ ــا وصـ ــإن قالوهـ ــه إال اهللا فـ ال إلـ

قبلتنـــا وذبحـــوا ذبيحتنـــا فقـــد حرمـــت علينـــا دمـــائهم       

  ".وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهللا عزوجل 

ــع      ــم الرف ــه حك ــك ول ــن مال ــس اب ــة أن ــي رواي ــن " وف م

شــهد أن ال إلـــه إال اهللا واســـتقبل قبلتنــا وصـــلى صـــالتنا   

حتنــا فهــو المــسلم لــه ماللمــسلم وعليــه مــا علــى   وأآــل ذبي

  .رواه أبو داود في الجهاد" المسلمين 

 تجــري عليــه أحكــام اإلســالم الظــاهرة ونكــل أمــره  -2

   .إلى اهللا تعالى

فقـــد أمرنـــا اهللا ورســـوله بـــاإلعراض عـــن المنـــافقين  

فـــي غيـــر موضـــع مـــن القـــرآن مـــع إخبـــاره بـــصفاتهم  

ــ     ل النبــي صــلى  وتعريفــه بــسيماهم وعالمــاتهم ولــم يقت

اهللا عليــه وســلم أحــدا مــنهم وآــانوا يخرجــون معــه للحــج   

ــيهم       ــصالة عل ــن ال ــي ع ــه نه ــر أن ــصالة غي ــاد وال والجه

  .واالستغفار لهم

وبيــان ألصــل " قــال الــشيخ أبــو عمــرو ابــن الــصالح  

اإلســـالم وهـــو اإلستـــسالم واإلنقيـــاد الظـــاهر وحكـــم      

وإنمــــا " ثبــــت بالــــشهادتين " اإلســــالم فــــي الظــــاهر 

إليهمــــا الــــصالة والزآــــاة والحــــج والــــصوم  أضــــاف 

  ".لكونهما أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها 

واتفـــــق أهـــــل الـــــسنة مـــــن المحـــــدثين والفقهـــــاء  

والمتكلمــين علــى أن المــؤمن الــذي يحكــم بأنــه مــن أهــل   

ــه       ــد بقلب ــن اعتق ــون إال م ــار ال يك ــي الن ــد ف ــة واليخل القبل

ــشكوك     ــن الـ ــا مـ ــا خاليـ ــادا جازمـ ــالم اعتقـ ــن اإلسـ " ديـ

فــإن اقتــصر علــى إحــداهما لــم يكــن "  بالــشهادتين ونطــق

ــل        ــق لخل ــن النط ــز ع ــة أصــال إال إذا عج ــل القبل ــن أه م

ــتمكن منــه لمعالجــة المنيــة أو لغيــر    فــي لــسانه أو لعــدم ال

  .ذلك فإنه يكون مؤمنا

ــول     ــا أن يق ــشترط معهم ــال ي ــشهادتين ف ــى بال ــا إذا أت أم

ــن اإلســالم     "  ــن يخــالف دي ــل دي ــن آ ــريء م ــا ب إال " وأن

  . آان من آفار أهل الكتابإذا

ــه   ــى قول ــه إال اهللا " أمــا إذا اقتــصر عل ــل " ال إل ــم يق ول

ــشافعية      ــذهب الـ ــن مـ ــشهور مـ ــول اهللا فالمـ ــدا رسـ محمـ

  .ومذاهب العلماء أنه ال يكون مسلما

ــا إذا أقـــر بالـــشهادتين بالعجميـــة وهـــو يحـــسن       وأمـ

ــان    العربيــــة فهــــل يجعــــل بــــذلك مــــسلما، فيــــه وجهــ

. مــسلما لوجــود اإلقــرار  والــصحيح منهمــا أنــه يــصير    

  )يتبع فى العدد القادم(
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إن مـــسئولية الحفـــاظ علـــى هـــذا الـــدين والـــدفاع عـــن       
حرماته هـي أمانـة فـي عنـق األنبيـاء ثـم العلمـاء مـن بعـدهم،                   

ــأ   ــد خــص اهللا ســبحانه وتعــالى العلمــاء ب ــاء فق ــة األنبي نهم ورث
ــوا     ــم يورثـ ــاء لـ ــها وإن األنبيـ ــدة وحراسـ ــاة العقيـ ــم حمـ وأنهـ
دينــارا وال درهمــا وإنمــا ورثــوا العلــم آمــا قــال النبــي صــلى   

العلمـــاء ورثـــة األنبيـــاء وإن األنبيـــاء لـــم " اهللا عليـــه وســـلم 
  "يورثوا دينارا وال درهما وإنما ورثوا العلم 

ــة العل    ــالى طاع ــبحانه وتع ــل اهللا س ــد جع ــراء  وق ــاء واألم م
يــا أيهـا الــذين  " بعـد طاعتـه وطاعــة رسـوله، فقــال اهللا تعـالى     

  ،"آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم 
ــى    ــي معن ــسرون ف ــال المف ــر  " ق ــي األم ــاء  " أول ــم العلم ه

واألمــراء، وهــم الــذين علــيهم صــالح هــذه األمــة إن صــلحوا  
ــهد اهللا    ــد أش ــسدوا، ولق ــة إن ف ــذه األم ــساد ه ــى  وف ــاء عل  العلم

  .وحدانيته بعد شهادته لنفسه وشهادة مالئكته
شـــهد اهللا أنـــه ال إلـــه إال هـــو والمالئكـــة " قـــال اهللا تعـــالى 

  "وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم 
  . اهللا بخشيته والخوف منهاختصهموالعلماء 

إنمـــا يخـــشى اهللا مـــن عبـــاده " فقـــال اهللا ســـبحانه وتعـــالى 
ــاء  ــة   " العلمـــ ــة الدائمـــ ــة والرهبـــ ــشية الكاملـــ أي إن الخـــ

ــم   ــاملين، فهــ مخــــصوصة ومقــــصورة علــــى العلمــــاء العــ
أعلمهــم النــاس بــاهللا ســبحانه وتعــالى وصــفاته وأســمائه وهــم   

  .أهل التقوى وأهل المغفرة
ــأن      ــم بـ ــل العلـ ــى أهـ ــاق علـ ــد والميثـ ــذ اهللا العهـ ــذلك أخـ لـ

" يـــصدعوا بـــالحق وال يخـــشون أحـــدا ســـواهم قـــال تعـــالى 

ــدا إال      ــشون أح ــشونه وال يخ ــاالت اهللا ويخ ــون رس ــذين يبلغ ال
  ". اهللا 

ــاس أن      ــم للن ــان له ــاق ببي ــيهم الميث ــم أخــذ اهللا عل وأهــل العل
ــالى    ــال اهللا تعـ ــه، قـ ــذين   " ال يكتمونـ ــاق الـ ــذ اهللا ميثـ وإذ أخـ

أوتـــوا الكتـــاب لتبيننـــه للنـــاس وال تكتمونـــه فنبـــذوه وراء      
ــورهم ــذ   " ظه ــم ونب ــذا العل ــتم ه ــك ألن آ ــور وذل ه وراء الظه

وإلبــاس الحــق ثــوب الباطــل وإلبــاس الباطــل ثــوب الحــق هــو  
  .ضياع للدين والدنيا معا

ــى      ــدنيا علـ ــاء الـ ــراء ورؤسـ ــم أمـ ــاملون هـ ــاء العـ والعلمـ
الحقيقــة وإن لــم يتقلــدوا اإلمــارة أو الرئاســة وتكفــي فتــوى       
عـــالم عامـــل صـــادق فـــي قلـــب عـــروش الظـــالمين وتثيـــر   

هم الـــشرعية المزيفـــة علـــيهم العامـــة والخاصـــة وتخلـــع مـــن 
التــي يخــدعون بهــا الجهــال، لــذلك فــإن األمــراء يقربــون أهــل 
العلــم إلــيهم ســواء أآــانوا علمــاء الــدين أو علمــاء الــدنيا ألنهــم 
ــيحرمون       ــشرعية وس ــالهم ال ــى أفع ــصبغون عل ــذين سي ــم ال ه
ــالتطرف والعنـــف    ــالفيهم بـ ــيرمون مخـ ــيهم وسـ الخـــروج علـ

ــا   ــذا م ــاب وه ــوم    واإلره ــل ي ــسمعه آ ــراه ون ــوال  ن ــن أح م
  .المسلمين

  وإن المطـــالع لتـــاريخ األمـــم والـــشعوب خـــصوصا فـــي
ــتقالل     ــر واالسـ ــات التحريـ ــد أن حرآـ ــالمية يجـ ــبالد اإلسـ الـ
ــم، وهــذا آمــا     ــة العل ــة العلمــاء ومــن ورائهــم طلب قادتهــا طائف

حيــث وقــف علمــاء األزهــر وعلــى     " مــصر " حــدث فــي  
ــشيخ  ــرم  " رأســهم ال ــر مك ــسية ســنة   " عم ــة الفرن ــام الحمل أم

 واســـــتطاعوا أن يـــــردوا جـــــيش نـــــابليون، وفـــــي  1805
ــاني       ــزو البريطـ ــام الغـ ــد أمـ ــاء ديوبنـ ــف علمـ ــستان وقـ باآـ
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وحـــشدوا وجمعـــوا النـــاس لقتـــال اإلنجليـــز وحـــصلوا علـــى 
، وآـــذلك الحـــال 1946 أغـــسطس ســـنة 14 ســـنة اســـتقاللهم

ــستان هــب العلمــاء     ــروس أفغان ــدما غــزا ال ــستان عن فــي أفغان
ــزا   ــروس الغــ ــال الــ ــم لقتــ ــالب العلــ ــتطاعوا أن وطــ ة واســ

ــد       ــى اآلن وبعـ ــنوات، وإلـ ــشر سـ ــالل عـ ــي خـ ــوهم فـ يهزمـ
الحملـــة الـــصليبية التـــي تقودهـــا أمريكـــا وبريطانيـــا وســـائر 
ملــل الكفــر يتــصدى لهــا أبطــال حرآــة طالبــان والتــي تتــشكل 
ــم، وآــذلك الحــال فــي شــرق ووســط    مــن العلمــاء وطلبــة العل
ــيا وخـــصوصا فـــي ترآـــستان الـــشرقية المـــسلمة وقـــف    آسـ

ــاء ــشيوعية     العلم ــاريخ ضــد ال ــم الت ــجله له ــف بطــولي س  موق
ــب     ــورات تطال ــدة ث ــت ع ــراء وقام ــتقاللالحم ــم باالس  والحك

وآـــان مـــن أشـــهر هـــذه . الـــذاتي وإقامـــة حكومـــة إســـالمية
ــشهيد      ــد ال ــالم المجاه ــشيخ الع ــا ال ــي قاده ــورة الت ــورات الث الث

ــذلك" ــدين،   " نحــسبه آ ــة المعت ــي مواجه ــادر ف ــد الق دام اهللا عب
ــشيخ   ــم تبعــه ال ــي خــان " ث ــة آانــت 1933ســنة  " عل  والثاني

ولكنهـــا لـــم تـــستمر بـــسبب التحـــالف الروســـي . 1944ســـنة 
  .الصيني ضد المسلمين

ــى       ــور عل ــسلم غي ــل م ــؤلم لك ــا والم ــف حق ــن المؤس وإن م
دينـــه ووطنـــه وعرضـــه أن يتـــصدر القوميـــون والعلمـــانيين 
ــاتهم    ــل طاقـ ــسخروا آـ ــسلمين وأن يـ ــن أراض المـ ــدفاع عـ للـ

ام الــشيوعي وممارســاته ضــد شــعبنا  فــي آــشف جــرائم النظــ 
ــب      ــة يطالــ ــالم وال داعيــ ــوت عــ ــسمع صــ ــسلم، وال نــ المــ
باســــتقالل الترآــــستان عــــن الــــصين أو يهــــاجم الحكومــــة 

 .الصينية على المنابر
 

 :الوسائل الشرعية في دعم قضية ترآستان الشرقية
 

ــسلمين     -1 ــوال الم ــى أح ــالع عل ــاء االط ــى العلم ــب عل  يج
دقة عــن الــذي يــدور علــى  ثــم نقــل صــورة صــانترآــستافــي 

 المـــسلمة مـــن الجـــرائم واالنتهاآـــات التـــي  نترآـــستاأرض 
ُتَمــارس ضــد المــسلمين هنــاك، ثــم نــشر هــذه الفــضائح علــى   
ــين،      ــصر والتمكـ ــسلمين بالنـ ــدعاء للمـ ــساجد والـ ــابر المـ منـ

  .وهذا آما حدث في قضية أفغانستان

 جمــــع التبرعــــات الخيريــــة مــــن أغنيــــاء المــــسلمين  -2
ــى ا  ــالها إل ــى    وإرس ــوآتهم عل ــة ش ــصادقين لتقوي ــدين ال لمجاه

 .العدو
ــروج   -3  ــرة والخـ ــستان للهجـ ــي ترآـ ــسلمين فـ ــوة المـ  دعـ

ــم ثــم اســتقبالهم فــي     فــي ســبيل اهللا وعــدم الــسكوت علــى الظل
مكاتــب خاصــة بالمهــاجرين فــي الــدول اإلســالمية المجــاورة   

  .أو في الدول العربية
ــاجرين وت   -4 ــاء المه ــديني ألبن ــالتعليم ال ــام ب ــيمهم  االهتم فه

قـــضيتهم وتعـــريفهم بهـــويتهم اإلســـالمية وتـــوفير الكتـــب      
  .والشرائط اإلسالمية وآل أساليب الدعوة

 دعـــوة أهـــل الخبـــرات العلميـــة والتخصـــصات الفنيـــة  -5
للوقــوف بجانــب إخــوانهم فــي شــتى المجــاالت وتــوجيههم       

  .وارشادهم بالطريقة الصحيحة لمواجهة العدو
ضغط علـــــى  مطالبـــــة الحكومـــــات اإلســـــالمية بالـــــ-6

الحكومـــــة الـــــصينية إلعطـــــاء المـــــسلمين الترآـــــستانيين 
اســــتقاللهم وحــــريتهم وإن لــــم تــــستجب الحكومــــات لهــــذه 
الوصــــايا فيجــــب  التــــشهير بهــــا وفــــضحها علــــى المــــأل 

  .والمطالبة بإسقاط هذه الحكومات الخائنة
 دعــــوة المــــسلمين فــــي العــــالم لمقاطعــــة المنتجــــات  -7

ــل ا    ــة آـ ــرائها ومحاربـ ــدم شـ ــصينية وعـ ــي  الـ ــشرآات التـ لـ
  .تدعمها

ــددة    -8 ــاهرات المنــ ــروج بالمظــ ــسلمين للخــ ــوة المــ  دعــ
ــات ــا حــدث    بانتهاآ ــك آم ــستان وذل ــي ترآ ــسان ف ــوق اإلن  حق
" الـــدااليالما " عنـــدما دعـــا زعـــيمهم " التبـــت " مـــع إقلـــيم 

  .لمقاطعة األلعاب األولمبية
 الــــصينيين فــــي الخــــارج فــــي ســــفاراتهم اســــتهداف -9

ــم با  ــاآن تجمعه ــاتبهم وأم ــوا  ومك ــم يوقف ــل أو الخطــف إن ل لقت
  . ترآستان الشرقيةباستقاللهذه األعمال ويعترفوا 

ــه وعرضــه      ــى أهل ــور عل ــل مــسلم غي وهــذا هــو واجــب آ
  .ودینه
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  بقلم بالل
 

اليرقبـــون " أخبـــر اهللا ســـبحانه وتعـــالى عـــن المـــشرآين أنهـــم 
ــؤمن إال وال ــة فـــي مـ ــالى " ذمـ ــال تعـ ــاتلونكم " وقـ واليزالـــون يقـ

ولــن " وقــال تعــالى  " حتــى يــردوآم عــن ديــنكم إن اســتطاعوا     
فمـــن " ترضـــى عنـــك اليهـــود وال النـــصارى حتـــى تتبـــع ملـــتهم 

  .أصدق من اهللا قيال، ومن أصدق من اهللا حديثا
ــة     ــالم آراهيـ ــون اإلسـ ــار يكرهـ ــشرآين والكفـ ــك أن المـ وال شـ

حميمــا حــسدا مــن عنــد أنفــسهم مــن شــديدة ويبغــضون أهلــه بغــضا 
ــاد         ــن االعتق ــه م ــاهم علي ــى م ــدا عل ــق، وحق ــم الح ــاتبين له ــد م بع

ــوديتهم هللا   ــصحيح وعبـــ الـــ
ــشرائعه،   ــزامهم ب وحــده والت
ــم    ــداؤهم ولـ ــر عـ ــم يتخـ ولـ
يتغيرعـــداؤهم بتغيرالزمـــان 
والالمكـــــان، وبقـــــى فـــــي 
أعمــــاق قلــــوبهم حتــــى إذا 
ماوجــدوا إمكانيــة أظهــروه   
ولـــن يهـــدأ لهـــم بـــال حتـــى 

ــا   يخ ــن ديننـــ ــا عـــ رجوننـــ
  .ويتيقنوا باتباعنا لملتهم

ومـــا ُألِقـــَي إبـــراهيم عليـــه الـــسالم فـــي النـــار إال بـــسبب هـــذا   
ــد فــي     ــَل المــسلمون فــي األخادي ــا أدِخ ــد والحــسد وم ــبغض والحق ال

ــالوا    ــم ق ــا اهللا " قــصة أصــحاب األخــدود إال ألنه ــذب " ربن ــا ُع وم
ــذاب إال      ــأنواع الع ــلم ب ــه وس ــي صــلى اهللا علي ــنفس أصــحابه النب  ل

  .السبب
هــذا هــو دأب المــشرآين فــي عــداوتهم للمــسلمين فــي آــل زمــان  

وآمــا " تــشابهت قلــوبهم " مــن األزمنــة وصــدق اهللا تعــالى القائــل  
  ".ماأشبه الليلة البارحة " يقال 

ــشرقية فــي عــام     ــصينييون ترآــستان ال ــل ال  م 1884فبعــدما إحت
بــدءوا حــربهم الــشرسة علــى عقيــدة أهــل ترآــستان بــالتحريف        

والتبـــديل والتـــدمير آمـــا بـــدءوا حـــربهم علـــى أهـــل تلـــك الـــديار 
ــا       ــوا أهله ــجنوا وقتل ــصبوها وس ــاتهم وغ ــوالهم وممتلك ــرقوا أم وس
ــو         ــيهم ه ــورة عل ــتمرار الث ــباب اس ــر أس ــوا أن أآب ــد عرف ــم ق ألنه

  .تمسكهم بدين اإلسالم
وظهـــر هـــذا الحقـــد والـــبغض بـــشكل واضـــح بعـــدما اســـتولى  

ــام    ــي عـ ــشيوعييون فـ ــى ا1949الـ ــكال    م علـ ــن بأشـ ــم ولكـ لحكـ
  .مختلفة

ــروا     ــوم، وأظه ــد ي ــا بع ــم يوم ــي ظلمه ــاء ازدادوا ف فهــؤالء الخبث
حيلهم حيلـة بعـد حيلـة وأسـرعوا فـي           
خطـــواتهم لتـــدمير عقيـــدة المـــسلمين 
ــة    ــرة وبالقوميــ ــاد مــ ــاك باإللحــ هنــ
ثانيــة، وبهــذا تمــت مخططــاتهم التــي  
خططوهــا منــذ زمــان وهــو مــاعرف  

ــسياسة التطهيـــــر العرقـــــي   "  " بـــ
ب ترآـــستان الـــشرقية آـــامال لـــشعو

حتـــــى تبقـــــى لهـــــم هـــــذه األرض 
ــاحب    ــسلوبا الصـ ــا مـ ــا نهبـ وثرواتهـ

  .له
بعـــدما علمـــوا أن هـــؤالء القـــوم أقـــل عـــددا وأضـــعف ناصـــرا 

وقلــدوا -ولــيس لهــم عونــا وال ظهيــرا بعــد اهللا ســبحانه وتعــالى،      
إن " فـــي هـــذا إمـــامهم فرعـــون بـــل زادوا عليـــه قـــال اهللا تعـــالى 

ــي األرض و  ــة   فرعــون عــال ف ــضعف طائف ــيعا يست ــا ش ــل أهله جع
  ".منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم 

ــن       ــاس مـ ــع النـ ــراءات لمنـ ــرمين إجـ ــؤالء المجـ ــذ هـ ــد إتخـ فقـ
ــبالد إال فـــي    ــارج وفـــي داخـــل الـ ــاتهم اإلســـالمية فـــي الخـ دراسـ
ــت        ــوع تحـ ــن جـ ــن مـ ــسمن والتغـ ــدودة التـ ــدارس محـ ــضع مـ بـ
ــة وبالتــــضييق علــــى    ــاهجهم اإللحاديــ ــشديدة وبمنــ ــراقبتهم الــ مــ

  .مسلمين بكل الوسائلال
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وهـــذه بعـــض صـــور مـــن إجـــراءاتهم العمليـــة ضـــد المـــساجد  
  :والمدارس
ــن   : أوال ــر م ــالق أآث ــسجدا، و  28إغ ــف م ــة  18 أل ــف مدرس  أل
واســـتخدامها فـــي ." 1996طبقـــا آلخـــر إحـــصائية عـــام " دينيـــة 

  .أعمال تتنافى مع القيم اإلسالمية
ــا ــن    : ثاني ــر م ــع أآث ــب اإلســالمية وجم ــيش المكات ــف  730تفت أل

آتــاب إســـالمي ومخطوطـــات إســالمية فريـــدة، وإجبـــار العلمـــاء   
  . على إحراقها في الميادين العامة

ــرا        ــوق آثي ــصينية يف ــة ال ــستخدم اللغ ــي ت ــدارس الت ــع الم ووض
ــة وهــذا إهمــال متعمــد مــن الحكومــة     ــستخدم اللغــات المحلي التــي ت
الــصينية آمـــا أن المـــستوطنين الــصينيين يـــشكلون األغلبيـــة فـــي   

والمعاهـــد والمـــدارس وهـــم رؤســـاء الهيئـــات العلميـــة الجامعـــات 
والتقنيـــــــــــة والمؤســـــــــــسات 
ــاج   ــة واإلنتـــــــــ التخطيطيـــــــــ
ــي ترآـــــستان    ــتثمار فـــ واالســـ
ــاريخ    ــل هــم أســاتذة الت ــشرقية ب ال
الترآـــستاني واإلســـالمي واللغـــة 

  .الترآستانية
ــسياسات    ــذه ال ــدفون به وهــم يه
ــادهم    ــسلمين وإبع ــل الم ــى تجهي ال
ــضييق    ــسئولية وت ــع الم ــن مواق ع

  . التعليم داخليا وخارجيافرص
ــع الحكومــــة الــــصينية    وتمنــ

ــصد     ــبالد بقـ ــارج الـ ــى خـ ــسفر إلـ ــن الـ ــستانيين مـ ــالب الترآـ الطـ
التعلــيم ويتعمــد الــصينييون تــدريس تــاريخ الــصين فقــط ألبنــاء        

  .المسلمين األتراك
ــا ــدين    : ثالث ــام ال ــيم أحك ــرآن الكــريم وتعل ــيظ الق ــات تحف ــع حلق من

لمعاهــد اإلســالمية التــي تفــتح فــي المــساجد وأن يــتم ذلــك فقــط فــي ا
  .في المدن الرئيسية تحت إشراف السلطات الرسمية

ــا ــا    : رابع ــد منه ــاء الجدي ــرميم المــساجد وإصــالحها أو بن ــتم ت الي
  .إال بإذن رسمي من السلطات الرسمية

ــاء اإلســـالم فـــي قـــوانين األحـــوال   : خامـــسا يمنـــع تـــدخل علمـ
ــود     ــن عق ــسملين م ــصية للم ــالق وا " الشخ ــة والط ــراث األنكح لمي

  .وجمع الزآاة وصرفها" 

ــا ــام     : سادسـ ــرويج للنظـ ــي التـ ــالمية فـ ــاهيم اإلسـ ــسخير المفـ تـ
ــع      ــا ويمن ــصينية ألعماله ــسلطات ال ــات ال ــد ممارس ــشيوعي وتأيي ال

م دينــي ينتقــد الفكــر المارآــسي المــاوي     اإلشــارة إلــى أي مفهــو  
  .الشيوعي الصيني

  :سابعا
ال يمـــارس رجــــال الحـــزب الــــشيوعي الـــصيني أي شــــعائر    
ــسبب       ــيهم ب ــسئ إل ــرهم وي ــان أن يحتق ــد آ ــق ألي أح ــة وال يح ديني

  .مواقفهم من الدين
ُيمَنــع يحــذر لغيــر اإلمــام الرســمي اإلمامــة والخطابــة       : ثامنــا

ــإذن       ــتح ب ــي تف ــساجد الت ــر الم ــي غي ــوعظ ف ــصالة وال ــع ال ــا تمن آم
ــالم أو      ــسماح ألي ع ــع ال ــرافها ويمن ــمية وتحــت إش ــسلطات الرس ال

  .مين أو أن يخطب بهم في المساجدإمام أجنبي أن يؤم المسل
ــعا ــدين  : تاسـ ــال الـ ــع رجـ جميـ

مــن العلمــاء واألئمــة يخــضعون    
ــشيوعي   ــزب الـــ ــة الحـــ لزعامـــ
ــام    ــون بالنظـــ ــصيني ويعملـــ الـــ
اإلشـــــتراآي ويخـــــضع اإلمـــــام 
ــة    ــشروط الحكومــــ ــالم لــــ العــــ
ومواقفهــــــا وتعمــــــل الهيئــــــات 
الدينيــــة علــــى تنفيــــذ سياســــة     

  .الحزب الشيوعي تجاه الدين
ــة يمكــن أن : عاشــرا ــتح الهيئ تف

الدينيــة المدرســة الدينيــة بــشرط    
موافقـــة مجلـــس الـــوزراء وبـــدون موافقتـــه اليمكـــن ألي هيئـــة أو 
شخـــصية دينيـــة أن يفـــتح مدرســـة دينيـــة واليمكـــن طبـــع ونـــسخ  
ــدون       ــة بـ ــسجيالت الدينيـ ــشورات أو التـ ــب أو المنـ ــع الكتـ وتوزيـ

  .موافقة السلطات الرسمية
  :الحادي عشر

الشخـــصيات الدينيـــة التـــي   يعاقـــب بـــشدة جميـــع الهيئـــات و   
  .تعترض على تنفيذ هذا القانون
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