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@ @õaÏüaë@l‰ØÛa@óÜÇ@ê†bànÇaë@ïãbn×bjÛaë@î—Ûa@âýÇ⁄a@îjÜm@@æbîi
منذ فترة قريبة غيرت الحكومة الصينية المتغطرسة المغرورة بنفسھا أسلوبھا للوصول إلى أھدافھا السياسية
وصارت على درب الحكومة الباكستانية العميلة وراحت تؤيدھا في كذبھا ودجلھا وخرجت الحكومتان في مسرحية
ساخرة إحداھا تغني واألخرى تعزف.
وھذا الكذب والدجل ال ينطلي على العقالء ،وفضحت الحكومة الصينية أمام العالم في اللعبة السياسية المزيفة
بإخراجھا قائمة ثانية بأسماء )العناصر اإلرھابية بزعمھم( وھم ليسوا إرھابيين كما تدعي.
أما أمريكا والتي تقف على شفا جرف ھار في أفغانستان والتي أصبحت من المقعدين وال تستطيع أن تمشي على
أقدامھا بدون عكازين بسبب ضربات المجاھدين الموجعة والمؤلمة لھا ألبست الحزب اإلسالمي التركستاني ثوب
اإلرھاب إلدخال السرور في قلوب الصينيين وللحصول على الدعم االقتصادي والسياسي والعسكري .وفرح الصينيون
بھذا ألنه سيدفع الباكستانيين ويشرع لھم القبض على التركستانيين وتسليمھم للصين.
ولقد زعم الباكستانيون أنھم قبضوا على تسعة من عناصر الحزب اإلسالمي التركستاني الذين شاركوا في الھجوم
على رجال األمن الباكستاني وأنھم سلموھم للحكومة الصينية .وفي الحقيقة أنھم قبضوا على بعض التجار المساكين
التركستانيين وبعض الطالب في مدينة الھور وغيرھا ممن ليس لھم أي ارتباط مع الحزب وال نعرفھم ،قال تعالى) :قل
ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين(
أما الحكومة الصينية والتي تقبض على أبناء تركستان الشرقية بدون سبب وال جريمة وتلفق لھم التھم الباطلة فإنھا
تريد أن تخدع الناس بذلك وتفتخر بأنھا دولة كبيرة وقادرة على مالحقة والقبض على أفراد الحزب اإلسالمي
التركستاني إلحباط نفوس وعزيمة المسلمين في داخل البلد وخارجه.
أما باكستان الخائنة العميلة فقد حرصت على الظھور أمام الصينيين أنھا تعينھا وتساعدھا وتقف بجوارھا في حربھا
على اإلسالم وأھله ،وأنھا ال تكتفي بالتصريحات فقط وإنما يضيف إليھا األعمال كذلك ،وھي تريد بذلك أن تخفف
الضغط عليھا بقطع طريق الھجرة على مسلمي تركستان الشرقية والذين ال يبقون في باكستان ولكن يتوجھون إلى
ميادين القتال والجھاد في أفغانستان وعلى حدود باكستان ويعدون العدة لجھاد الصينيين المحتلين ألرضھم وشعبھم،
ومنذ فترة لم تستطع الحكومة الباكستانية القبض على أي فرد من أفراد الحزب اإلسالمي التركستاني ولم تسلم أحداً إلى
الحكومة الصينية وخرجت الحكومتان الصينية والباكستانية كما يقول المثل عندنا )تأكالن الثلج وتتجشآن اللحم( لتخدعا
الناس بتصريحاتھما فأية دولة تزعم أن لھا عزة وكرامة يجب أن ال تفرح نفسھا وتخدع شعبھا بمثل ھذه األباطيل وإال
ستسقط من أعين الناس وتتلوث سمعة إعالمھا مثلما حدث للصين وباكستان.
واإلعالم العالمي يجب أن يتثبت من األخبار قبل نشرھا حتى يحفظ مكانته ومصداقيته أمام العالم وينجوا من
الفضيحة والكذب.
ونقول لھم بصراحة :إن أية دولة إذا تجرأت وسولت لنفسھا القبض على أي فرد من أفراد الحزب اإلسالمي
التركستاني وأرادت أن تسلمه إلى الصين ،فالجواب ما تراه ال ما تسمعه بإذن ﷲ المنتقم الجبار .ولتعلم شعوب العالم
عامة وشعب تركستان الشرقية خاصة علم اليقين أن كل من يعيش من التركستانيين خارج الصين فإنه إرھابي في أعين
الحكومة الصينية وعدو لھا كائنا ً من كان ،وتحاول الحكومة القبض عليھم مجموعات وأفراداً وتود أن تزج بھم في
سجون تركستان الشرقية المظلمة إن استطاعت إلى ذلك سبيال.
ھذا :ونحن ننصح كل من يعش في الھجرة أو المھجر بعيداً عن وطنه من مظلومي تركستان الشرقية أن يكون يقظا
وعلى حذر من الحكومة الصينية ومكرھا آخذا األھبة واالستعداد الكامل أمام شراسة الحكومة الصينية وھمجيتھا
ووحشيتھا.
عبد ﷲ منصور
04 / 05 / 1430
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@ @@ðäbnØÜa@ðàþﬁa@l¨a@À@ñ‹ÙÉÜa@‡÷bÕÜa@çbïi
·@ðªŠìc@Àì@µ—Üa@Þ‚a†@À@óáÝ¾a@bånàÿ@µïÈíï“Üa@ó¢‰à@ójbå
@ @HóïÔ‹“Üa@çbnØ‹mI
@@

ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺱﻮل اﷲ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ واﻻﻩ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈن اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﺡﺘﻼﻟﻬﻢ ﻟﺘﺮآﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ أﻗﺎﻣﻮا ﻣﺬاﺑﺢ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷهﻞ ﺗﺮآﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻟﻴﻼ وﻥﻬﺎرا ﺱﺮا وإﻋﻼﻥﺎ .وﺗﻄﻮرت ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ اﻟﻮﺡﺸﻴﺔ یﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ یﻮم ،ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻥﻬﻢ یﺠﺒﺮون اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺤﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ):ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻬﻢ( وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻥﻘﻠﻬﻢ إیﺎهﻢ إﻟﻰ
اﻟﺼﻴﻦ یﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺱﺘﻌﺒﺎدهﻢ ویﻌﺎﻣﻠﻮﻥﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻤﻴﺮ ،وﺧﻴﺮ ﺵﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮﻥﺎﻩ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ
أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻟﻌﻤﺎل ﺗﺮآﺴﺘﺎﻥﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺵﺮآﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻴﺔ ﻓﻲ )ﺟﻮاﻥﺪوﻥﻎ( ﻓﻲ 26-06-2009م.
ﺡﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻤﺸﺎﺟﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮآﺴﺘﺎﻥﻴﻴﻦ واﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ وآﺎن یﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺮﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ یﻈﻦ أﻥﻪ ﻗﺪ ﻇُﻠﻢ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﺘﻌﻮدهﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻢ اﻟﺘﺮآﺴﺘﺎﻥﻴﻴﻦ ﻟﻢ یﺮﻓﻌﻮا اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وإﻥﻤﺎ اﺱﺘﺪﻋﻮا ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﺪدهﻢ  ،6000واﺱﺘﺪﻋﻮا اﻟﺸﺮﻃﺔ ،واﺱﺘﺪﻋﻮا ﻣﻦ اﺱﺘﻄﺎﻋﻮا ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮآﺔ آﺬﻟﻚ ،وهﺎﺟﻢ آﻞ هﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺗﺮآﺴﺘﺎﻥﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ یﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ إﻟﻰ
 ،800ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻣﻨﻬﻢ  ،200وأﺛﺨﻨﻮا ﺑﺎﻟﺠﺮاح .400
ﻓﻄﺎﻟﺐ أهﻞ ﺗﺮآﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أن ﺗﺤﺎآﻢ ﻗﺘﻠﺔ أوﻻدهﻢ ﻓﻲ 05-07-2009م ،ﻓﻠﻢ ﺗﺒﺎل
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﻢ ،وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻟﻬﻢ وزﻥﺎ ﻓﺎﺽﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺮآﺎت اﻥﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺽﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺡﺎوﻟﻮا أن یﻨﺘﻘﻤﻮا
ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻓﺤﺪث ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗﺘﺎل ﻋﻨﻴﻒ ،وآﺎن دور اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ هﻮ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﻨﺐ
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ وذﺑﺢ اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ .ﺡﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﺟﺮاء ذﻟﻚ أآﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﺵﺨﺺ وأﻣﺎ اﻟﺠﺮﺡﻰ ﻓﻴﺘﺠﺎوز ﻋﺪدهﻢ
ﻋﻦ  2000واﻟﺬیﻦ أﻟﻘﻮا ﻓﻲ ﻏﻴﺎهﺐ اﻟﺴﺠﻮن یﺘﺠﺎوز ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ .2000
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ:
وﻧﻘﻮل :ﻻ ﺗﺰﻋﻤﻮا أﻥﻪ ﻻ ﻥﺼﻴﺮ وﻻ وﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺘﺮآﺴﺘﺎﻥﻲ ،ﻓﺈن اﷲ هﻮ وﻟﻴﻬﻢ وﻥﺼﻴﺮهﻢ وهﻮ
ﺡﻲ ﻻ یﻤﻮت ،ﻟﻮ یﺪﻋﻮﻩ یﺴﺘﺠﺐ ﻟﻬﻢ وﻟﻮ یﺴﺘﻐﻴﺜﻮا ﺑﻪ یﻐﺜﻬﻢ .وهﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن یﻬﻠﻚ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻓﻲ
ﻟﺤﻈﺔ واﺡﺪة إن ﺵﺎء.
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وﻟﺘﻌﻠﻤﻮا أن ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ رﺟﺎﻻ یﻨﺘﻘﻤﻮن ﻟﻬﻢ ویﻮﺵﻚ ﻋﻤﺎ ﻗﺮیﺐ أن یﺪاهﻤﻜﻢ ﺧﻴﻞ اﷲ إن ﺵﺎء اﷲ،
ﻓﺘﺮﺑﺼﻮا إﻥﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻣﺘﺮﺑﺼﻮن.
وﻧﻘﻮل ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﻴﻦ :ﻣﻬﻤﺎ ازددﺗﻢ ﻇﻠﻤﺎ وﺑﻄﺸﺎ وﻓﺘﻜﺎ ﺑﺈﺧﻮاﻥﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻃﻮرﺗﻢ وﺱﺎﺋﻞ ﺗﻌﺬیﺒﻜﻢ ،وﺗﻔﻨﻨﺘﻢ
ﻓﻲ ﺗﻌﺬیﺐ إﺧﻮاﻥﻨﺎ ﻓﻼ ﺗﻈﻨﻮا أﻥﻜﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﺗﺴﺘﻌﺒﺪوهﻢ ،ویﻮﺵﻚ أن یﻨﻬﺾ أهﻞ ﺗﺮآﺴﺘﺎن اﻷﺑﻲ رﺟﺎﻻ
وﻥﺴﺎءا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ رﺑﻮع ﺑﻼدهﻢ ویﺬیﻘﻮآﻢ اﻟﻌﻠﻘﻢ ،ﻓﺈن وﻗﺖ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ زُرﻋﺖ ﺽﺪآﻢ ﻗﺪ اﻥﺘﻬﻰ.
ﻓﻴﺎ أﺑﻄﺎل اﻟﻤﺠﺎهﺪیﻦ ،یﺎ ﺵﺒﺎب ﺗﺮآﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺴﻢ اﷲ ﻟﺤﻤﺎیﺔ ﺵﻌﺒﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،واﻗﺘﻠﻮا اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺡﻴﺚ وﺟﺪﺗﻤﻮهﻢ وﺧﺬوهﻢ واﺡﺼﺮوهﻢ واﻗﻌﺪوا ﻟﻬﻢ آﻞ ﻣﺮﺻﺪ.
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ } :ﻭﹶﻟﻴﻨ 
ﻱ ﻋﺰﹺﻳﺰ
ﺼ ﺮ ﻩ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹶﻘ ﹺﻮ 
ﺼ ﺮ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻣﻦ ﻳﻨ 

{)اﻟﺤﺞ(40

وأﻧﺎﺵﺪ ﺟﻤﻴﻊ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﺘﺮآﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ أن یﺮﺟﻌﻮا إﻟﻰ دیﻨﻬﻢ ویﺴﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻜﺘﺎب اﷲ وﺱﻨﺔ ﻥﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ویﺘﻮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻀﺎﻟﺔ وآﻞ آﻠﻤﺔ وﻓﻌﻞ یﺨﺎﻟﻒ دیﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﻴﻒ .وارﺟﻮا
رﺡﻤﺔ اﷲ وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻴﻨﻮا إﻻ ﺑﻪ .وﺗﻘﺮﺑﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺄداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﺎ اﺱﺘﻄﻌﺘﻢ وﺗﺮك اﻟﻤﻨﻜﺮات ﻣﻬﻤﺎ زﺧﺮﻓﻬﺎ ﻟﻜﻢ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ،واﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪآﻢ ﻟﻨﺼﺮة دیﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﺱ ﺃﹶﻥ ﻳ ﺘ ﺮﻛﹸﻮﺍ ﺃﹶﻥ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺁ ﻣﻨﺎ ﻭ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻔﺘﻨﻮ ﹶﻥ {
ﺐ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺴ 
وﺗﺪﺑﺮوا ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﹶﺃ ﺣ ِ

)اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت(2

ﻥﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن یﻌﺬب أﻋﺪاﺋﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ واﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺬاب ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ أو ﺑﺄیﺪیﻨﺎ ،وأن یﺜﺒﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎ
یﺤﺐ ویﺮﺽﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻠﻪ واﻻﻥﺘﻘﺎم ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻪ .ﺁﻣﻴﻦ...
وأﺧﻴﺮا أﻗﻮل ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮﻥﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﺼﺪوق ،ﺑﺄﻥﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ دﻋﻮة اﻟﻤﻈﻠﻮم
وﺑﻴﻦ اﷲ ﺡﺠﺎب .ﻓﻠﻨﺘﻮﺟﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟﻰ اﷲ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ وﻟﻨﺘﻀﺮع إﻟﻴﻪ ،وﻟﻨﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ أﻥﺎء اﻟﻠﻴﻞ وأﻃﺮاف
اﻟﻨﻬﺎر أن یﻔﺮج ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻥﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺽﻴﻖ ،ویﻜﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ أرﺽﻨﺎ ﺡﺘﻰ ﻥﻨﻔﺬ ﺵﺮع اﷲ ﻓﻲ أرﺽﻪ،
وﻥﺨﺮج ﻋﺒﺎدﻩ ﻣﻦ ﺟﻮر اﻟﻜﻔﺎر وﺑﻄﺸﻬﻢ.
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎیﺔ ﻥﺴﺄل اﷲ أن یﻐﻔﺮ ﻹﺧﻮاﻥﻨﺎ وأﺧﻮاﺗﻨﺎ اﻟﺬیﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ وأن یﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ
إﻥﻪ وﻟﻲ ذﻟﻚ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ.
واﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩ وﻟﻜﻦ أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ یﻌﻠﻤﻮن
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺡﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي :ﺱﻴﻒ اﷲ
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א

ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﺍﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ )ﺃﻣﲑ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﱐ( ﻳﺮﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺎﻡ  2001ﻡ.

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﺃﻣـﺎ
ﺑﻌﺪ:
ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﻨﺎ ﺛﻼﺛﲔ ﺍﲰﺎ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻭﺟﺌﻨﺎ ﻢ ﺇﱃ
"ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ" ﰲ ﻛﺎﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳍﺎﻟﻚ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﷲ ﺧﺎﻥ،
ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻟﺘﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﻳﺎﻢ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﻣﻨﻪ ﺳﺮﺍﻳﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﳉﺒﻬﺔ ،ﻭﲡﻤﻊ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺣﻮﺍﱄ  4ﺁﻻﻑ ﳎﺎﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣـﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺎﺕ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ،ﻭﻣﻜﺜﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛـﺰ ﺣـﻮﺍﱄ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻮﻁ
ﺍﻷﻭﱄ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ ﺣﻮﺍﱄ  4ﻣﺎﺋﺔ ﳎﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ﻢ ﺇﱃ ﻣﻄﺎﺭ ﻛﺎﺑﻞ ،ﻭﺭﻛﺒﻨـﺎ ﺍﻟﻄـﺎﺋﺮﺓ
ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺇﱃ ﻭﻻﻳﺔ "ﻗﻨﺪﻭﺯ" ﰒ ﺍﲡﻬﻨـﺎ ﳓـﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴـﺘﺎﻧﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﻭﺯﺑﻚ ﺇﱃ ﻭﻻﻳﺔ "ﲣﺎﺭ" ﺑﺮﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻭﻻﻳـﺔ
"ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ" ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ "ﲨﻌﺔ ﺑﺎﻱ ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ" ﰲ ﻭﻻﻳﺔ "ﲣﺎﺭ" ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﲨﻌﺔ ﺑﺎﻱ
ﺇﱃ "ﺧﻮﺟﺎﻏﺎﺭ" ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﻨﺎﺩﻕ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻭﺃﻣﻀﻴﻨﺎ ﻟﻴﻠﺘﻨﺎ
ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺫﻫﺒﺖ ﻭﺍﻷﺥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣـﻊ ﺍﻷﺥ ﺇﳍـﺎﻡ
ﺍﻷﻭﺯﺑﻜﻲ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﲨﻌﺔ ﺑﺎﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﻌـﺪ ﻣﺴـﲑ ﺳـﺎﻋﺘﲔ
ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ ﳑﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺍﳌﺮﺀ ﻳﺮﻯ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﺎﺭﻏﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﻻ ﳎﺎﻫـﺪﺍ
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺄﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ "ﺍﻟﺒﻴﻚ ﺍﺏ" ﺍﻟﱵ ﻣﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻉ
ﻭﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻓﻤﻨﻌﻪ ﺍﻷﺥ ﺇﳍﺎﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ

ﺳﻴﺆﺫﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺒﺎﺭ ﻓﺘﺮﻛﻨﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻮﺍﱄ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﺘﺮﺍ ﻧﺮﺍﻫﻢ
ﻭﻳﺮﻭﻧﻨﺎ ﻭ ،ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﻬﺎ ﻭﺑﻘﻲ ﺣﻮﺍﱄ
ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﳎﺎﻫﺪ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ،ﻓﺄﺳـﺮﻋﻨﺎ ﻹﻧﻘـﺎﺫﻫﻢ ﻭﺟﺌﻨـﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﺃﺧﺮﺟﻨﺎﻫﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻏﻤﺎﺀ ﻭﺇﻋﻴﺎﺀ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻗﺪ
ﺟﺮﺡ ﺑﻌﻀﻬﻢ .ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻷﺳﻌﻔﻬﻢ ﻭﺭﺃﻳـﺖ
ﺟﺮﳛﺎ ﺟﺮﺡ ﺟﺮﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻓﻘﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺴﲔ ﻭﺩﻋﻮﺕ
ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻴﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﻓﻤﻪ ﺍﻟﺰﺑﺪ ،ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨـﺎﺀ
ﺟﺎﺀﺕ ﺳﻴﺎﺭﺓ "ﺑﻴﻚ ﺁﺏ" ﺩﺍﺗﺴﻮﻥ ﻭﻧﺰﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺟـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﳌﺨـﺎﺑﺮﺓ ﻣـﻊ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻼ "ﻓﺎﺿﻞ" ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ،ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺮﻭﺣﻴﺔ ﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺫﻫﺐ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ
ﺗﺼﻞ ﺍﳌﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﲨﻌﺔ ﺑﺎﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺇﱃ ﻧﻔـﺲ
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣـﺪﺛﺖ ﻗﺼـﺔ ﻋﺠﻴﺒـﺔ ﻷﺣـﺪ ﺍﻹﺧـﻮﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﻏﻤﺎﺀ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﺭﺃﻳﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﻗﺎﻡ ﻭﺟﻠـﺲ
ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ
ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻗﻠﺖ
ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻥ ﺷﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﺒﺴﻤﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ
ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﺪ ﻣﻨـﻊ ﺃﻥ ﻧﺴـﻘﻲ ﺍﳉﺮﺣـﻰ
ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺷﻔﻲ ﻭﺳﺄﻟﻪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻘـﺎﻝ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﻌﺘﻢ ﻋﲏ ﺍﳌﺎﺀ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳊﻮﺭ ﻭﺳﻘﺘﲏ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻋـﺎﻡ  2001ﻡ .ﺑﻌـﺪﻣﺎ
ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﲣﺎﺭ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺑـﺎﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴـﺘﺎﻧﻴﲔ ﺇﱃ ﺍﳉﺒﻬـﺔ
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ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺔ ﺧﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﻓﺮﻭﺍ
ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﲰﻪ "ﻓﲑﻡ ﻗﻞ" ﻭﻛﺎﻥ
ﺮ ﺁﻣﻮ ﻳﻘﻊ ﻏﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻭﺮ ﺁﻣﻮ ﻳﻔﺼﻞ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ
ﻋﻦ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻣﻊ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﰲ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻭﻋـﲔ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺃﻣﲑﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﺰﻟﺖ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣـﱴ
ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﲨﻌﺔ ﺑﺎﻱ ﻟﻨﻜﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ .ﻭﺍﺳـﺘﻴﻘﻈﺖ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﱄ :ﺇﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﰲ ﺍﳉﺒﻬـﺔ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻋﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎﺕ ﻛﺜﲑ ﹰﺓ
ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﻭﰲ ﺍﻟﺼـﺒﺎﺡ ﺃﻳﻘﻈـﲏ
ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﺩﻳـﻚ .ﻭﻛـﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈـﺮﺍ ﰲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﰲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻭﺟـﺪﺕ
ﺟﺜﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﻠﺤﺎﻑ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﱂ ﺃﻋﺮﻑ ﻣـﻦ
ﻫﻮ؟ ﻭﺍﺳﺘﺤﻴﻴﺖ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﺟﺪﺍ.
ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﻔﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ
ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﺧﺎﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﺳﺎﻗﻪ ﻣﺒﺘﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻜﻌﺐ
ﻭﻗﺎﻝ ﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ :ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﺣﺐ ﺍﻷﺥ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻣﻨﺎ،
ﻭﺭﺯﻗﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﺤﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﺭﻓﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ .ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻪ :ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺻﺤﺘﻚ ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻛﻤـﺎ
ﻛﻨﺖ .ﰒ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎﻩ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻨـﺪﻭﺯ ﻭﺭﺟﻌﻨـﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺥ
ﻛﻤﺎﻝ ﻛﻲ ﻧﺪﻓﻨﻪ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﻭﺟﻬﻪ ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﺣـﻲ ﻧـﺎﺋﻢ
ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﻟﻐﻤـﲔ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺧﺮ ﺍﻧﻔﺠﺮ ﲢﺖ ﻗـﺪﻡ ﻋﺒـﺪ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﳛﻤﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ،ﻭﻇﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻋﻨﺪ
ﲰﺎﻉ ﺻﻮﺕ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋـﺮﻑ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﻛﻤﺎ ﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺟﻠﺲ ﻓﻮﻕ ﻟﻐﻢ
ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻓﺎﻧﻔﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﳘﺎﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻟﻠﺠﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﲑ
ﰲ ﻋﻼﺟﻪ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺫﻫﺒﺖ ﻷﺻﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﰲ ﻗﺮﻳـﺔ
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"ﺩﺷﺖ ﺃﺭﺗﺸﻲ" ﻭﻋﻨﺪ ﺭﺟﻮﻋﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻷﺥ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴـﺘﺎﱐ
ﺃﺣﺴﺴﻨﺎ ﺑﺎﳊﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻯ ﺍﳌـﺎﺀ ﰲ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻱ
ﻭﻧﺰﻟﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻤﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﲨﻌﺔ ﺑﺎﻱ ﻭﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻦ
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﻪ :ﻻ ﺃﺣﺪ .ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ،ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﲟﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺫﻫﺒﻨـﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛـﺰ
ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﻭﺫﻟـﻚ
ﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ ﰲ ﺍﳋﻨﺪﻕ ﺟﺎﺀﺗﻪ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺩﺑﺎﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻠﻮ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﺩﻣﺎﺅﻩ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﺼـﺤﻒ
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ ﻛﺎﺑﻞ ﺣﱴ ﻳـﺮﻭﻩ
ﻭﻳﺴﺠﻠﻮﺍ ﻗﺼﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
ﰒ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻧﺎ ﺍﻷﺥ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ )ﺣﺴﻦ ﳐﺪﻭﻡ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ( ﺃﻧـﺎ
ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﳊﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺗﺮﻛﲏ
ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ ،ﻭﻗﺒـﻞ ﺃﻥ
ﻳﺮﺟﻊ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺠﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ ﻭﻗـﺬﻓﻨﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ
ﺑﺎﳌﺪﺍﻓﻊ ﻓﺮﺟﻌﻮﺍ ﺧﺎﺋﺒﲔ.
ﻭﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋـﺎﻡ 2001ﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﺧـﻮﺓ ﺃﻥ
ﻳﺮﺳﻠﻮﱐ ﺇﱃ ﻣﻌﺴﻜﺮﻧﺎ ﰲ "ﺗﻮﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍ" ﻛﻲ ﺃﺭﺗـﺐ ﺃﻭﺿـﺎﻉ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻗﻨﺪﻭﺯ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻀـﺤﻰ ﻭﺑﻌـﺪ
ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻣـﻦ ﺍﳉﺒﻬـﺔ ﻭﻧﻘﻠـﻬﻢ ﺇﱃ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻨﺪﻭﺯ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺯﺭﻧﺎ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺥ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﻴﺸﺎﱐ )ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻴﲔ ﰲ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ( ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻫﺠﻢ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ ﺍﳉﺒـﻬﺎﺕ
ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﻗﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺟﺮﺡ ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ
ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻗﻨﺪﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺴـﺒﺐ ﺍﺯﺩﺣـﺎﻡ ﺍﻟﻄـﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﳉﺮﺣﻰ .ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺭﻛﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻄـﺎﺭ
ﻗﻨﺪﻭﺯ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻛﺎﺑﻞ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﻣﻊ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ
)ﺣﺴﻦ ﳐﺪﻭﻡ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ( ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺇﻧﲏ ﺟﺌﺖ ﻷﺫﻫـﺐ ﺇﱃ
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍ ﻷﺭﺗﺐ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻳﺪ
ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﻓﺎﺻﱪ ﻭﺳﻨﺘﺤﺮﻙ ﻏﺪﺍ ﻣﻌﺎ .ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ ﰲ
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ﺟﻼﻝ ﺁﺑﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﲰﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻳﺎﻉ ﻧﺒـﺄ ﻣﻘﺘـﻞ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻓﻔﺮﺣﻨﺎ ﻭﻛﱪﻧﺎ ،ﻭﺑﻘﻲ ﺣﺴﻦ ﳐﺪﻭﻡ ﻭﲢﺮﻛـﺖ ﺇﱃ
ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﰒ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺩﺭﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺑﻌﺪ ﺻـﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺮ
ﻭﺟﻠﺴﺖ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﳌﺴﺆﻟﲔ ﺑﺎﳌﻌﺴﻜﺮ ﻭﰲ ﺍﻟﻐـﺪ ﺑـﺪﺃﻧﺎ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻄﺒﺦ ﻭﺍﳋﻼﺀ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺫﺧﲑﺓ ﺍﳌـﺎﺀ،
ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﲰﻌﻨﺎ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﻔﺮﺣﺔ
ﻋﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ  11ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﻜﱪﻧﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺟـﺪﺍ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺣﺴﻦ ﳐﺪﻭﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻳﻌﻈﻬﻢ
ﻭﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﺧـﱪﱐ ﺣﺴـﻦ
ﳐﺪﻭﻡ ﻻ ﺗﻨﻔﻘﻮﺍ ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻷﻥ ﻣﻮﻗﻌـﻪ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ .ﻓﺄﻭﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻭﺣﻀﺮ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﻨﺎ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ
ﺍﻷﻣﺎﻥ ﰲ ﻛﺎﺑﻞ ﺣﱴ ﺃﺳﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ،ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﻭﺿـﺎﻉ ﺗﺘـﻮﺗﺮ
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﻮﻡ ﰲ ﲰﺎﺀ ﻛﺎﺑﻞ .ﻭﰲ  7ﻣﻦ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻋﻦ ﻣـﺪﻯ
ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﰒ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﰲ ﻗﺼﻒ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌـﺪﺍﻓﻊ
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﻫﺪﺃﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ
ﰲ ﻗﺼﻔﻬﺎ .ﻭﲢﺮﻛﺖ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺪ ﺇﱃ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗـﻮﺭﺍ
ﺑﻮﺭﺍ ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻼﻝ ﺁﺑﺎﺩ ﺣﺎﻭﻟﻨـﺎ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻝ
ﺑﺎﻹﺧﻮﺓ ﺣﱴ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻓﻠـﻢ ﻧﺴـﺘﻄﻊ ﺃﻥ
ﻧﺘﺼﻞ ﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻛﻠﻤﻨـﺎﻫﻢ ﻭﻋﻠﻤﻨـﺎ ﺃﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ ﻗﺪ ﻗﺼﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻭﺟﺮﺡ
ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ .ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺬﺍ ﺍﳋﱪ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﻞ ﺑﺄﻣﲑﻧـﺎ
ﺣﺴﻦ ﳐﺪﻭﻡ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﺗﺼـﻠﺖ
ﲟﺨﺎﺑﺮﻢ ﻭﺃﺧﱪﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎ ﺍﺳـﺘﻄﻌﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﺼﻌﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻭﺑﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﺘﻔﺮﻗﲔ ،ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ
ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻘﺼﻒ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﻥ
ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ
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ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻢ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ
ﺳﻮﻳﺎ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺛﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﻋـﲔ ﻣـﻦ ﺷـﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎﻷﺥ  .....ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻭﺃﺧـﺬﻧﺎ
ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ ﺃﺥ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﲰـﻪ ﻋﺒـﺪ
ﺍﶈﺴﻦ ،ﻭﺟﺮﺡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﺧﺮﻭﻥ .ﻭﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸـﻔﻰ ﻟﻜـﻲ
ﻧﺰﻭﺭﻫﻢ ﻭﺭﺟﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺭﺳﻠﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺇﱃ ﻛﺎﺑـﻞ
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻗﹸﺴـﻤﻮﺍ ﺇﱃ ﺛـﻼﺙ
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ .ﻭﺣﻀﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﲣﺎﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲰﻊ ﻋﻦ ﻗﺼـﻒ
ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ،ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻧﺎ ﰲ ﻣـﻦ
ﻧﺒﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﻧﺮﺟﻌﻪ ،ﻭﺳﺠﻠﻨﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﺴـﻜﺮ ﺍﻷﺥ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻗﺘﺌـﺬ 16
ﺳﻨﺔ .ﻭﺭﺟﻌﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﱃ ﻛﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺸـﺒﺎﺏ
ﻭﺳﺠﻠﻨﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻝ.
ﻭﺑﻘﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻣﻌﻬـﻢ
ﺣﱴ ﺃﰎ ﳍﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻗﺮﺍ ﺑﺎﻍ" ﰲ ﻛﺎﺑﻞ .ﻭﺟﻠﺴﻨﺎ
ﺣﻮﺍﱄ ﲬﺴﲔ ﺃﺥ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻘﺮﺍﺑـﺎﻍ ﰒ ﲰﻌﻨـﺎ
ﺻﻮﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻛﺪﺭ ﻏﺒﺎﺭﻩ ﺻﻔﻮ ﺍﳌﺴﺠﺪ
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﺒﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﻨﺠﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎ .ﰒ ﺍﻧﺘﺸﺮﻧﺎ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺣﱴ ﺍﺑﺘﻌﺪﻧﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺣﻮﺍﱄ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ .ﻭﲰﻌﺖ ﺻﻮﺕ ﺃﺥ
ﻋﺮﰊ ﻳﻘﻮﻝ :ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳋﺒﺰ؟ ﻭﻳﻮﺯﻋﻪ ،ﻓﻔﺮﺣﻨﺎ ،ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣـﻦ
ﺫﻟﻚ ﺍﳋﺒﺰ .ﻭﺑﺘﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄـﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻘﺼﻒ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺪﺭﺏ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺎﺭﺍ ﻭﻧﻨﺘﺸﺮ ﻟﻴﻼ ﲢﺖ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﻭﰲ ﻳـﻮﻡ ﺍﻻﺛـﻨﲔ
ﻓﺘﺤﺖ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒـﺎﻥ
ﻭﲰﻌﺖ ﺃﺧﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ" :ﺍﳌﺮﺗﺪﻭﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ
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ﺑﺎﳌﺪﺍﻓﻊ" ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﺕ ﺃﻣﺮ ﺍﻷﻣﲑ ﰒ ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺇﱃ ﻛﺎﺑﻞ .ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﳌﻐـﺮﺏ
ﻭﺻﻠﻴﻨﺎ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﲰﻌﻨﺎ ﺻﻮﺕ ﺍﳌﺮﻭﺣﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻨﺎ ﻭﺻـﻮﺕ
ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﻭﺻﻌﺪﻧﺎ ﺇﱃ ﺟﺒﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻚ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﲪﺰﺓ
ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﺪ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻗﺎﻝ :ﺳﻨﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻌﺪﻭ
ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻭﻟﻦ ﻧﺘﺮﻛﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻛﺎﺑﻞ .ﻭﺻﻌﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻣﺮﺍﺩ
ﺑﻚ ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﻮﺍﻗﻌﻨـﺎ ﰒ ﻋﺮﻓﻨـﺎ ﺃﻥ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣـﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨـﺎ
ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﺑﻘـﻮﺍ ﺧﻠﻔﻨـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﻌـﺪﻭ ﻭﱂ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻌﻮﺍ
ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﲣﻠﻔﻬﻢ ﺃﻢ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ ﻣﺸﻴﺎ ﺑﺎﻷﻗﺪﺍﻡ
ﻭﺭﻛﺒﻨﺎ ﳓﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﱂ ﻧـﺮﻫﻢ ،ﻭﻛـﺎﻥ ﺍﻷﻋـﺪﺍﺀ
ﺍﳌﺮﺗﺪﻭﻥ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺯﻓﻠﺖ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﻭﺻﻠﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻘﺼﻒ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺯﺣﻒ ﺍﳌﺮﺗﺪﻭﻥ ﺑﺮﺍ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻛﺎﺑـﻞ ﻭﻛـﺎﻥ
ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻳﻀـﻴﺌﻮﻥ ﺿـﻮﺀﺍ
ﺣﱴ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﻘﺼﻔﻮﻢ ،ﻭﻛﻨﺖ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺍﳉﺒﻞ
ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11ﻟﻴﻼ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻗﺪ ﺳـﻴﻄﺮﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻚ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻘﺼـﻒ
ﻋﻠﻰ ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ .ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﺗﺴـﲑ
ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺃﺿﻮﺍﺋﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻄـﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﻛﺴـﺮ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻣﻮﻗﻌﻬـﺎ
ﻟﻠﻌﺪﻭ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺗﻘﺼﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﺳـﻴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ .ﻭﲢﺮﻛﻨﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻛـﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻛﻀﻮﻥ ﺇﱃ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﻢ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻘﻠﻬﻢ ﰲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﳌـﺎ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ ﳑﻠﻮﺀﺓ ﺑﺎﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻭﻭﺻـﻠﻨﺎ
ﺇﱃ ﻛﺎﺑﻞ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﻓﺄﺻﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻐﻢ ﻭﺍﳍﻢ ﳊﺎﻝ
ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻛﺎﺑﻞ ﻭﱂ ﻧﺴـﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﻧـﺪﻭﺭ
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ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻧﺴﺘﻘﻠﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﰲ ﺳﲑﻫﺎ ﺣـﱴ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻮﺟﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻼ .ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ
ﺃﺣﻮﺍﻻ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻳﺴﲑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻳﺴﻮﻗﻮﻥ ﺃﻧﻌـﺎﻣﻬﻢ
ﻭﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺎﻫﺪﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼﻣـﺎﺕ
ﺍﳊﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳﻰ ﻭﻫﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ
ﺃﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻈﺮﺍ ﻣﺮﻳﻌﺎ ﻭﻣﺆﳌﺎ ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺣﺰﻥ ﻭﺗﺬﺭﻑ
ﻋﻴﻨﺎﻱ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮﻉ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﳓﻦ ﱂ ﻧﻄﻠﻖ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻘﻮﻝ؟
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻴﺖ ﻗﺮﺏ ﻭﻻﻳـﺔ ﻟـﻮﺟﺮ،
ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺃﻏﺮﺍﺿﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ .ﻭﰲ ﺍﻟﺼـﺒﺎﺡ ﲢﺮﻛﻨـﺎ ﺇﱃ
)ﻣﺼﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ( ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  1500ﳎﺎﻫﺪ ﻛﻠﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﻨﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻟﻨﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻜﺘﻴﻜﺎ ﻭﺑﻜﺘﻴﺎ ﰲ ﺟﺒﺎﻝ ﻟﻮﺟﺮ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻓﻘﺪﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻻ ﻟﻐﺔ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﺘﺤﺮﻛﺖ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺯﺭﻣـﺖ ﺣـﱴ
ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻦ ﻭﺻﻮﳍﻢ ﺇﱃ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ .ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺟﺮﺩﻳﺰ
ﱂ ﺃﺟﺪ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺯﺭﻣﺖ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ
ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺓ ﻭﲰﻌﺖ ﺻﻮﺕ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻌـﺮﺏ
ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﻟـﻮﺟﺮ
ﺇﱃ ﻫﻨﺎ؟ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ .ﻭﺑﻌﺪ ﲬﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻧﻈﺮﺕ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻗﻔﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﻓﱰﻟﺖ ﻣﻦ
ﺍﳌﻄﻌﻢ ﻣﺴﺮﻋﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺎﻹﺧﻮﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻨﺪﻫﻢ .ﻭﺳﺄﻟﺘﻬﻢ
ﳌﺎﺫﺍ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﻟﻮﺟﺮ ﻭﺟﺎﺀﻭﺍ ﺇﱃ ﻫﻨﺎ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﱐ ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﻟﻮﺟﺮ ﻻ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﰒ ﺍﻧﻀﻤﻤﺖ ﺇﻟـﻴﻬﻢ ﻭﲢﺮﻛﻨـﺎ ﺇﱃ ﻭﻻﻳـﺔ
ﺧﻮﺳﺖ ﻭﺑﺘﻨﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﰲ ﺍﻟﺼـﺒﺎﺡ ﻭﺻـﻠﻨﺎ ﺇﱃ
ﺧﻮﺳﺖ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺧﻮﺳﺖ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﻠﺜﻤﲔ ﺍﳌﺴﻠﺤﲔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸـﺒﻬﻮﻥ ﻗﻄـﺎﻉ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻓﺎﺿﻄﺮﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻒ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﻣﺸﻮﺷﺔ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﰲ ﻭﺩﻳﺎﻥ
ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺳﻴﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻛﻨﺎ ﺣﻮﱄ  500ﳎﺎﻫﺪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ.
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ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ ﺩﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀـﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﻄـﺎﺋﺮﺍﺕ
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻘﺼﻒ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﺎ ﻭﻛﻨﺎ ﳒﻠﺲ ﲢﺖ ﻇﻼﻝ
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﻛﻨﺎ ﳕﻮﻩ ﻭﻧﻐﻄﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻄﲔ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﺃﺣﺒﺒﺖ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺯﺭﻣﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻭﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻧﺎ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺇﱃ ﺯﺭﻣﺖ ،ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺭﺃﻳﺖ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺘﺠﻬﲔ ﺇﱃ ﺯﺭﻣﺖ ﻓﺮﻛﺒﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺯﺭﻣﺖ
ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺭﺗﺐ ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﺃﺧﺮ ﻟﻺﺧﻮﺓ .ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨـﺎ ﰲ
ﺗﻮﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﰲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻭﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ
ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻭﻣﺰﺍﺭ ﺷـﺮﻳﻒ
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ ﻭﺟﻼﻝ ﺁﺑﺎﺩ .ﻭﺍﺗﺼﻞ ﰊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻌﺴـﻜﺮﻧﺎ
ﺑﺘﻮﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ؟ ﲟﻦ ﲢﺖ ﻳﺪﻳﻪ؟ ﻓﺸﺎﻭﺭﺕ
ﺃﺑﺎ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﱂ ﺃﺳﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺃﻗـﺪﻡ
ﻟﻸﺥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺧـﻮﺓ ﰲ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺃﺳﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﺴﺤﺎﻢ
ﺇﱃ ﻗﻨﺪﻭﺯ ﻭﺫﻫﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﺮﻳﻒ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺛﻼﺛـﺔ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﺧﺎ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻼﻝ ،ﻭﺑﻘﻰ ﺛﻼﺛـﻮﻥ
ﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﲣﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﺯﺑﻚ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﲰﻌﻨـﺎ ﺃﻥ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﺮﻳﻒ ﻏﺪﺭ ﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﳋﺒﻴﺚ
ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ ﻓﺤﺰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺜﲑﺍ .ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﻢ.
ﻭﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﺗﺸﺎﻭﺭﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﴰـﺲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺇﱃ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺗﺴﻮﺀ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺯﺭﻣـﺖ
ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﻠﻖ ﰲ ﲰﺎﺀ ﺯﺭﻣﺖ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﻛﻠـﻬﻢ
ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ .ﻗﻠﺖ :ﺗﺮﻙ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻓﻨﺨﺮﺟـﻪ ﻣـﻦ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻻ ﻻ ﻧﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﲝﺠﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧـﲏ
ﻃﺎﻟﻌﺖ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﲪﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻘﻼﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺷﺎﻣﺰﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـﺎﻥ ﻳﺮﻳـﺪﻭﻥ ﺍﳍﺠـﻮﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻻ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎﻥ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺣﻒ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ
ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺪﺍ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑـﺪ ﺃﻥ ﻧﺴـﺄﻝ
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ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺫﻫﺒﺖ ﻣﻊ ﺃﻣﲑ
ﺍﳊﺮﺍﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰊ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﻭﺳﺄﻟﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﲪﻮﺩ ﺑﻦ
ﻋﻘﻼﺀ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻨﺬﺭ :ﺍﻵﻥ ﻗﺪ ﺗﻐﲑﺕ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﰲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻛﺴـﺘﺎﻥ ﻻ
ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺣﻒ .ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺟﻬﺰﻧﺎ
ﺃﺑﺎ ﳏﻤﺪ ﻹﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺃﺣﺮﻗﻨﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ .ﻓﺎﲡـﻪ ﺃﺑـﻮ
ﳏﻤﺪ ﻣﻊ ﺣﺮﺍﺳﻪ ﺇﱃ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﻴـﺪ ﺍﻟﻔﻄـﺮ،
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻓﺎﺭﻭﻕ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻷﺣﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻗﺎﺭﺷﺎﻱ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌـﺮﺏ
ﲢﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻛﻨﺎ
ﻧﺬﻫﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﰲ ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺧﺮﺝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺇﻧﻨﺎ ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻟﻨﻘﺎﺗﻞ ﻣـﻊ ﺍﻹﺧـﻮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ
ﺫﻟﻚ؟ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻧﻌﻢ ،ﳓﻦ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﰊ ﳏﻤـﺪ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻲ ﺃﻟـﻒ
ﳎﺎﻫﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻻ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻧﻔﻌـﻞ؟ ﺃﺭﺳـﻠﺖ
ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺖ ﺷﺎﻭﺭ ﺃﺑﺎ ﳏﻤـﺪ
ﻭﺭﺗﺐ ﺃﻣﺮﻙ ﻣﻌﻪ ،ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﰊ ﳏﻤـﺪ
ﻭﺑﻠﻐﻪ ﻛﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ :ﺃﻧﺖ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﳊـﻖ
ﱄ ﻓﻮﺭﺍ ،ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﺎﺭﻭﻕ:
ﺍﲡﻬﺎ ﺇ ﹶ
ﺃﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﱂ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷـﺎﺭﻙ ﰲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﻥ .ﻭﺑﻘﻰ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻭﻣﻌﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﷲ ﻭﲢﺮﻛﺖ ﻣـﻊ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﰲ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺄﺳﻠﺤﺘﻨﺎ ﻭﺟﻌﺒﻨـﺎ
ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ "ﻧﻮﻱ ﺁﺩﻩ" ﻋﻨﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻭﺑﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﲢﺮﻛﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ "ﺷـﲔ ﻭﺭﺳـﻚ"
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻝ "ﻭﺍﻧﺎ" ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2002ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
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بقلم :عبد الحكيم عارف
األوضاع الحقيقية للفتيات التركستانيات اللواتي انتقلن من مديرية يكن إلى داخل الصين .لق اء ص حفي
مع إحدى الفتيات الھاربات من الصين.
الحي السادس.
السالم عليكم ...زمالؤنا الكرام.
منذ أيام قليلة وضعت بع ض عن اوين المق االت ف ي سؤال :لماذا خرجتن من بالدكن إلى الصين؟
بعض مواق ع اإلنترن ت باللغ ة األيغوري ة والمتعلق ة جواب :أرسلنا مسؤولوا المنطقة كمجموعة للعمل.
بوض ع الفتي ات التركس تانيات الل واتي إن تقلن م ن سؤال :كم عدد الفتيات اللواتي خرجن من بالدكن؟
)ش ينغ ي انغ( الجنوبي ة وكتب ت اآلراء وال ردود جواب :عددھن مائة وثالث عشرة فتاة.
والتعليق ات عل ى ھ ذا الموض وع حت ى أص بحت س ؤال :ھ ل خرج ت معك ن فتي ات م ن من اطق
موضوعات س اخنة لك ل م ن يت ردد عل ى اإلنترن ت أخرى؟
من العوام ،وانتشرت بعض المعلومات في األخبار ج واب :نع م ،مائ ة م ن داخ ل يك ن وع ددنا جميع ا
والصحف المتعلقة بنفس الموضوع .وأص بح كثي ر مائتان وثالث عشرة فتاة من مديرية يكن.
م ن المھتم ين يبحث ون ع ن الحقيق ة وم ا نش ر سؤال :ھل خرجتن برضائكن؟
بخصوص موضوع الفتيات الخمس الل واتي ان تقلن ج واب :من ا م ن خرج ت برض ائھا ولك ن بع ض
م ن مديري ة يك ن إل ى داخ ل الص ين وھ ربن م ن الفتي ات إمت نعن ع ن الخ روج ف أجبرھن مس ؤول
ھناك ونشر لق اء م ع إح دى ھ ذه الفتي ات ظھ ر في ه المنطقة فخرجن مكرھات.
سؤال :كيف أكرھتن على الخروج؟
األوضاع الحقيقية والواقعية بالدالئل والحجج.
جواب :جمع المسؤولون الحكومي ون من ا البطاق ات
وجاء اللقاء كالتالي:
الشخصية وھددونا بعدم ردھ ا علين ا وتحريمن ا م ن
سؤال :ھل يمكن أن تخبرينا عن أسمائكن؟
إخ راج التص ريح الحك ومي
ج واب:نع م ،إس مي فاطم ة
بخص وص عق د النك اح إذا
بنت يونس من مديري ة يك ن
امتنعن ا ع ن ال ذھاب،
منطق ة كاتش نغ المحل ة
وأخبرونا أن ھذا األم ر م ن
الثامنة الحي الرابع ،والفت اة
كب ار المس ؤولين ف ي
الثاني ة :إس مھا فاطم ة بن ت
الحكوم ة وأن إص رارنا
سيد من مديرية يكن منطق ة
عل ى االمتن اع س يكون س ببا
كاتشنغ المحلة الثانية عشرة
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لسحق بيوتنا بالجارفات.
سؤال :متى خرجتن من بالدكن؟
جواب :خرجنا في تاريخ  28مارس  2007م.
سؤال :ھل تع رفين إس م الرج ل ال ذي اس تلمكن ف ي
الصين؟
ج واب :نع م ،إس مه )خوتش نغ وي( يع رف
األيغوري ة قل يالً وك ان يلق ب ب )خ داي ب ردي(
بمعنى )عطاء ﷲ(.
س ؤال :م ا إس م ھ ؤالء المس ؤولين ال ذين س لموكن
إلى خوتشنغ وي؟
ج واب :م دير منطق ة كاتش نغ واس مه ج ا ش وجي
بمعن ى )الس يد الم دير( واآلخ ر آه ش انغ ج ن إي
واآلخ ر غ ل ش وجي واآلخ ر عم دة المح ل الث امن
)تو(.
سؤال :كم كانت مدة عق د
العمل؟
جواب :مدته سنة كاملة.
س ؤال :ك م كان ت
رواتبكن؟
جواب :اتفقنا في المرحلة
األول ى وھ ي مرحل ة
التعل يم أن يك ون الرات ب
 550ي وون ص يني )أي م ا يع ادل  80دوالراً
تقريبا ً( وبعد مرحلة التعليم يكون الراتب من 900
و  1100ي وون )أي م ا يع ادل  120دوالراً
تقريبا ً(
وعاھ دونا أن ال ي ؤخروا الروات ب وي دفعوھا ف ي
آخر كل شھر.
س ؤال :كي ف اتفق تن معھ م عل ى أم ور المس كن
والمطعم والمشرب؟
ج واب :زعم وا أنھ م س يتكفلون بنفق ات الطع ام
والشراب والمسكن والعالج.
سؤال :إلى أي بلدٍة صينية ذھبتن؟
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ج واب :بع دما خرجن ا م ن بالدن ا ف ي ت اريخ 28
م ارس أخ ذونا إل ى )خ انغوجو( التابع ة إل ى
)جيجين غ( وف ي أثن اء الطري ق نزلن ا ف ي )ترف ان
وشيئن( وانتظرنا يومين للقط ار وك ان س فرنا ش اقا ً
جداً ،وأخذونا في األصل للعمل في شركة االلع اب
اإللكتروني ة ولك ن لع دم اتقانن ا للغ ة الص ينية س لمنا
)خوتشنغ وي( إلى رجل صيني إسمه )لي و زون غ(
وعرفنا فيما بعد أنه مدير الشركة التي سنعمل فيھا
وأخ ذنا إل ى مدين ة )خين غ( التابع ة إل ى )ش ندونغ(
وأخذونا إلى )لونغ شيانغ لوس او( وھ و إس م ش ركة
لص نع المالب س الج اھزة ،ووص لنا ف ي  8أبري ل
وبعد ثالثة أيام بدأنا الشغل.
سؤال :ماذا كان شغلكن في ھذه الشركة؟
جواب :كنا ننسج المالبس الشتوية.
سؤال :كم كانت إحداكن تنسج
من المالبس في اليوم؟
جواب :كانت إحدانا تنسج من
 50إلى  65معطفا يوميا ً
سؤال :كيف كانت مساكنكن؟
ج واب :كان ت مس اكننا ف ي
الط ابق الراب ع م ن مبن ى
الش ركة وف ي البداي ة كان ت
الوجبات الغذائي ة ال ب أس بھ ا فق د ك ان لك ل واح دة
ف ي ك ل وجب ة )فطي رة ،مغرف ة م ن اإلدام،
وبيضتان( ولكن بعد  4أو  5أيام تغي رت مع املتھم
وساءت الوجبات وأصبحت وجبتنا )نص ف فطي رة
ومرق عادي دون لحم أو خضار(.
سؤال :كم كانت عدد ساعات العمل في اليوم؟
ج واب :عن دما أخ ذونا م ن بالدن ا زعم وا أنن ا
سنشتغل من الس اعة  7ص باحا ً إل ى الس اعة 5:30
مسا ًء ولكن كن ا نش تغل م ن الس اعة  7:20ص باحا ً
إل ى الس اعة  6:30مس ا ًء وك انوا يتركونن ا نص ف
ساعة لتناول الغ ذاء وبع د ذل ك كن ا نواص ل الش غل
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من الساعة  7مسا ًء إلى  12مسا ًء بالتناوب أي كنا
نشتغل ح والي  15س اعة ف ي الي وم أم ا ي وم األح د
فكنا نشتغل  10ساعات.
سؤال :كي ف كان ت أح والكن الص حية؟ ھ ل اھتم وا
بصحتكن؟
ج واب :زعم وا ف ي البداي ة أنھ م س يعالجوننا مجان ا ً
إذا مرضنا وسيأخذوننا إلى المستش فى ولك ن ح دث
أن مرضت أخواتنا ع دة م رات ول م يأخ ذوھن إل ى
الطبيب وبسبب سوء الطعام وضغط الخدم ة كان ت
بعض األخ وات يغم ى عليھ ا ولك ن ال يھتم ون بھ ا
وأح دثك ع ن قص ة واقعي ة :ح دث أن إنس كب م اء
مغلي على وج ه إح دى أخواتن ا وكان ت م ن منطق ة
)كاش نغ المح ل  (9وت ورم وجھھ ا ومرض ت ول م
يتركوھ ا تس تريح ف ي البي ت وأخ ذوھا جب راً إل ى
الش غل ،وأغم ي عل ى إح دى أخواتن ا م ن منطق ة
)كاتش نغ المح ل  (1ف ي ت اريخ  27م ايو وبقي ت
مغم ى عليھ ا  3أي ام ول م يأخ ذوھا إل ى المستش فى
ولما ھربت في  29مايو كان ت مغم ى عليھ ا ،ھ ذه
ھي أحوالنا ھناك.
سؤال :ھل أساءوا معاملتكن؟
جواب :ھذا شيء يحص ل دائم ا ً ف إذا غض بوا علين ا
يشتموننا ويسبوننا ويصرخون في وجوھنا.
سؤال :ھل كانوا يدفعون رواتبكن في أوقاتھا؟
جواب :كيف يكون ذل ك؟! فق د وع دونا أن يعطونن ا
في  11م ايو الروات ب ولك ن م ا اعطون ا أي ش يء
وق الوا س نعطيكم ف ي  28م ايو ولك ن م ا أعطون ا
أيضا ً وعندما سألناھم عن رواتبن ا ق الوا ق د أعطين ا
جميع حقوقكن لمن س لموكن لن ا ،وعن دما أص ررنا
على المطالبة بحقوقنا رمون ا بنق ود معدني ة وق الوا:
ھذه رواتبكن وسخروا منا.
سؤال :ھل منكن من ھي دون  16سنة؟
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ج واب :نع م ،م نھن األخ ت )رس الة بن ت رض ي
محمد( من )كاتش نغ المح ل  ( 8وك ان عمرھ ا 15
سنة.
سؤال :ھل منكن من إنتقلت إلى داخ ل الص ين قب ل
أن تنھي دراستھا اإلعدادية؟
ج واب :نع م ،ھ ؤالء كثي رات ،م ثال ف ي المنطق ة
)كاتشنغ المحل  ( 8األخت )قرب النساء بنت ن ور
محمد( واألخت )فاطمة بن ت منص ور( م ن المح ل
.9
س ؤال :ھ ل أخب رتن أق اربكن وذويك ن ع ن
أوضاعكن؟
جواب :أنتم التعرف ون األوض اع ف ي الص ين .فك ل
الھوات ف الت ي نس تعملھا تح ت المراقب ة وينص تون
لمكالماتن ا ويمنعونن ا م ن الك الم ع ن األوض اع
الحقيقية التي رأيناھا .عندما اتصلت بصديقاتي ف ي
ب الدي وس معت أن بعض ھن س جلت لل ذھاب قريب ا ً
إل ى الص ين أخب رتھن ع ن أوض اعنا الحقيقي ة ھن ا،
وقل ت لھ ن إي اكن والمج يء ولك نھن م ا ص دقنني،
ألن المس ؤولين ف ي الش ركة ص ورونا م رة ونح ن
أم ام لح وم الم اعز .ولك ن حت ى ف ي تل ك الم رة م ا
أطعمون ا م ن ھ ذا اللح م وإنم ا ص نعوا ھ ذه األف الم
للنشر وأرسلوھا إلى بالدنا لجلب فتيات أخريات.
س ؤال :إذا رج ال الش ركات يكتم ون الحقيق ة
ويخفونھا؟
ج واب :نع م ،ال ش ك ف ي ذل ك فل دينا أربع ة م ن
النس وة يراقبنن ا وي راقبن ھواتفن ا دائم ا ً وأس مائھن
)غ ل ش وجي ،ريح ان غ ل ،زلفي ا ،طرس ون غ ل(
فكلما اتصلنا ببيوتنا يقفن على رؤوسنا ويعلمنن ا م ا
نق ول ،ويمنعنن ا م ن أن نخب رھم بالحقيق ة .وق د
أخبرننا بقص ة مخيف ة وھ ي أن عش رة م ن الفتي ات
التابع ات لمديري ة )فوس كام( ھ ربن م ن إح دى
ش ركات )ج اوجو( فت بعھن  18م ن الص ينيين
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وأغتص بوھن .وبع د أن أس معونا ھ ذه القص ة خفن ا
جدا وعلمنا بأننا إذا ھربنا ستكون عاقبتنا كذلك.
سؤال :ھل أخبرتن المسؤولين عن ھذه الحاالت؟
جواب :إتصلنا )بشيانغ جي انغ( ف ي بالدن ا وألححن ا
علي ه أن يرجعن ا إل ى أوطانن ا وتوس لنا إلي ه فق ال:
نحن س لمناكن )لخوش نغ وي( لي وظفكن ف ي بع ض
الش ركات ولكن ه خ ان فب اعكن .ف اھربوا إن كان ت
ل ديكن الق درة عل ى الھ رب ،ـ ـ يس تھزئ بن ا ـ ـ ث م
ق ال :أن تن ھن اك ونح ن ھن ا م اذا نس تطيع أن نفع ل
اآلن؟ فھربنا.
سؤال :متى ھربتن وكم عدد الھاربات؟
ج واب :كن ا خم س فتي ات ھربن ا ف ي  29م ايو أن ا
وزميلت ي أين ور م ن المح ل ) ،13وزورا غ ل
محمد ،أزاد غل طرسون( من المح ل  14وھرب ت
قبلنا خمسين فتاة أخرى الالت ي ينتم ين إل ى مديري ة
يكن.
س ؤال :ل و ح دثتننا ع ن الطريق ة الت ي س لكتنھا
للھرب؟
ج واب :نع م ،كن ا نح ن خم س فتي ات ھربن ا ف ي
الساعة  12ليالً واستعنا برجل اسمه )أركين جان(
ص احب مطع م فأس كننا ف ي غ رف تح ت األرض
لم دة ي ومين ث م أرس لنا إل ى مدين ة )جي نن( ومنھ ا
أردنا أن نشتري تذاكر القطار ولكن لم تكف نقودنا
لذلك ،فطلبنا م ن بع ض التركس تانيين أن يس اعدونا
على شراء التذاكر ونفقات الطريق فس اعدونا عل ى
ذلك .نسأل ﷲ أن يفرج ھمھم يوم ال ينف ع م ال وال
بن ون ،وھ ذه ھ ي أس ماؤھم :عب د ال رحيم ،عم ر،
يوس ف ،أم ين مھ راي .ووص لنا إل ى أرومج ي ف ي
أول شھر يونيو.
سؤال :لماذا لم تذھبن إلى بيوتكن؟
جواب :إتصلنا ب بعض بيوتن ا بالھ اتف فق الوا لن ا ال
تأتين اآلن ،ومس ؤول المنطق ة ھ ددھم ب دفع غرام ة
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مالي ة مق دارھا  1500ي وون وذل ك عن دما ق اموا
بالتستر علينا.
سؤال :ھل رفعتن شكواكن إلى المحكمة؟
جواب :نحن نتيقن أن ھذه المحاكم ال تھتم بقض يتنا
وال يك ون وراء ذل ك إال ض ياعا للوق ت والجھ د.
ول و ك ان ل دينا أم وال لس افرنا إل ى بك ين ورفعن ا
شكوانا إل ى محكم ة بك ين .ونح ن مس تعدات لنش ھد
أمام أية مؤسس ة خيري ة أو ھيئ ة دولي ة بم ا قاس يناه
من ظلم وبطش.
س ؤال :ھ ل تس محن أن ننش ر ھ ذه المكالم ة عب ر
شبكة اإلنترنت؟
جواب :نعم ،وفي النھاية نتمنى أن تتخلص أخواتن ا
المتواج دات تح ت ب راثن الش ركات الص ينية مم ا
يقاس ينه م ن ظل م وبط ش وطغي ان ال مثي ل لھ ا ف ي
العالم .ونرجو من جميع التركستانيين أن يب ذلوا م ا
ف ي وس عھم م ن ال نفس والنف يس والجھ د ف ي س بيل
الدفاع عن التركستانيين المظل ومين ال واقعين تح ت
بطش الشركات الصينية التي ال تعرف الرحمة.

ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ
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يبدو أن معاناة الشعب التركستاني من االح تالل
الص يني الش يوعي تزي د أكث ر ف أكثر وجرح ه ال
يندمل منذ ح والي س تة عق ود مض ت ،وتحدي دا ف ي
خريف 1949م احتلت الصين الشيوعية تركس تان
الش رقية وأغلق ت الح دود والمناف ذ الخارجي ة نھائي ا
للخ ارج وال داخل وأص بح الش عب التركس تاني ف ي
س جن كبي ر يس مى "ش نجيانغ ـ ـ المتمت ع ب الحكم
ال ذاتي أليغ ور" وال ذين ك انوا خ ارج ال بالد ل م
يس تطيعوا الع ودة ،وكان ت ھن اك مئ ات األس ر
وصلوا إلى األراضي المقدس ة ألداء فريض ة الح ج
أو كانوا في طريقھم إليھ ا اض طروا ف ي البق اء ف ي
أماكن تواج دھم وھ م ينتظ رون فرص ة الع ودة إل ى
بالدھم منذ ستين عام ا ولك ن ط ال االنتظ ار .حت ى
أن بعض التركستانيين أقاموا في بالد الحرمين منذ
أكث ر م ن س تين س نة آمل ين الع ودة إل ى بالدھ م ف ي
يوم من األيام.
وبعد ھالك الزعيم الصيني الشيوعي "ماو تسي
تون غ" س نة 1976م ح دثت تغي رات طفيف ة ف ي
السياسة الخارجية الصينية ،وبدأ ما يسمى االنفت اح
من الداخل إلى الخارج دون العكس ،وسمح لبعض
التركستانيين الذين لھ م أق ارب ف ي الخ ارج بالس فر
لزيارة أقاربھم .وأول ما فكر المس لمون ف ي الس فر
إلى الخارج فكروا في السفر ألداء فريض ة الح ج،
وأول رحل ة كان ت م ع موس م الح ج ع ام1983م
وك ان ع دد الحج اج التركس تانيين ال يتج اوز15
شخص ا ،وزاد الع دد ف ي الس نة التالي ة إل ى 300

حاج ا تقريب ا .ومن ذ ذل ك الح ين ك ان يت راوح ع دد
الحج اج التركس تانيين ك ل ع ام ب ين 1000 -500
حاج ا .وكان ت معان اتھم قاس ية ج دا حي ث ك انوا
يلجئ ون إل ى ع دة دول للحص ول عل ى تأش يرة
العم رة أو الح ج م ن دول مج اورة لتركس تان
الش رقية مث ل باكس تان ،وقازاقس تان ،وتركي ا،
واإلمارات العربية المتحدة ،ألن الص ين كان ت وال
تزال تمنع من يحمل تأشيرة عمرة أو الحج مغادرة
البالد .وإحساسا بمعان اة مس لمي تركس تان الش رقية
والص ين أم رت الحكوم ة الس عودية من ذ ع ام
1425ـ ھ ـ ولثالث ة أع وام متتالي ة بالس ماح لھ م
القدوم إلى المملك ة العربي ة الس عودية ف ي رمض ان
والجلوس بجوار الح رمين الش ريفين إل ى أن يح ين
موسم الحج ،وك ان ھ ذه المكرم ة س ببا ف ي تخفي ف
معان اتھم القاس ية والطويل ة ول و نس بيا وك ذلك زاد
عدد الحجاج من ألفي شخص إلى خمسة آالف.
وم ع اقت راب موس م رمض ان والح ج لع ام
1428ھـ نش طت الس لطات الص ينية ف ي تركس تان
الشرقية لمنع تدفق مس لمي تركس تان والص ين إل ى
باكستان وتكرار ما حدث في الرمضان الماضي.
و ف ي العاص مة التركس تانية أورومج ي أقيم ت
ندوة خاصة برئاسة الحاكم الصيني العام وسكرتير
الحزب الشيوعي ف ي تركس تان "وان غ ل ي تش وان"
بتاريخ 2007/6/18م حسب مصادر موقع إذاع ة
آسيا الحرة التخاذ إجراءات ص ارمة لمن ع وص ول
مسلمي تركستان الش رقية إل ى األراض ي المقدس ة.
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وقال "وان غ" خ الل حديث ه ف ي الن دوة :علين ا اتخ اذ
إج راءات ص ارمة لمن ع وص ول مس لمي تركس تان
الش رقية إل ى المملك ة العربي ة الس عودية باس تثناء
حج اج البعث ة الص ينية ف ي موس م الح ج ،والطريق ة
المثل ى لم نعھم س حب ج وازات الس فر م ن قومي ة
األويغور بدون استثناء".
من ذ تل ك اللحظ ة نف ذت
الس لطات المحلي ة بك ل م ا
أوتي ت م ن ق وة أوام ر الح اكم
الص يني "وان غ ل ي تش وان"
بحذافيرھا وبدأت حمل ة س حب
ج وازات الس فر م ن
التركس تانيين عل ى مس توى
المنطق ة كلھ ا ،وأي ش خص ي رفض تس ليم ج واز
س فره تف رض علي ه غرام ة مالي ة كبي رة وق درھا
 50000يوان )م ا يع ادل  ($6500باس م الت أمين
وإذا ثبت أن أحدا ذھب إل ى العم رة أو الح ج يح رم
من المبلغ المذكور.علما بأن الدخل السنوي لألسرة
الواح دة ف ي الق رى ال يتج اوز م ن م أتي دوالر
أمريكي.
بينم ا الص ينيون ال ذين يعيش ون ف ي تركس تان
الش رقية يس تطيعون الحص ول عل ى ج واز س فر
خ الل أي ام ويس تطيعون أن يس افروا إل ى أي دول ة
ش اءوا .وھن اك آالف التركس تانيين يعيش ون ف ي
بع ض ال دول العربي ة واإلس المية مث ل المملك ة
العربي ة الس عودية وتركي ا وباكس تان كعم ال
ومھ اجرين وھ م يحمل ون ج واز الس فر الص يني
وال ذين س افروا م نھم إل ى بالدھ م لقض اء اإلج ازة
الصيفية م ع أھ اليھم س حبت ج وازات س فرھم مث ل
بقية التركستانيين من قب ل األجھ زة األمني ة ،وذك ر
ل ي أح د الش باب المقيم ين ف ي المملك ة العربي ة
الس عودية ال ذي ق دم م ن )أورومج ي( بتص ريح
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رس مي م ن إدارة الش ئون الديني ة م ن المدين ة الت ي
ھ و ينتم ي إليھ ا ،أن ھن اك إج راءات مش ددة غي ر
مسبوقة في منع المسلمين للوص ول إل ى األراض ي
المقدس ة .والتص ريح ال ذي يحص ل علي ه م ن إدارة
الش ئون الديني ة الب د أن يس بقه تص ريح موج ه م ن
األجھزة األمنية إلدارة الش ئون
الديني ة يفي د ع دم ممانع ة
الش خص المعن ي م ن الس فر،
وأض اف يق ول :ك ان ھن اك
زوج ان يري دان الس فر إل ى
أس تراليا لزي ارة أق ارب لھم ا
ولكن السلطات المحلي ة س حبت
منھم ا ج واز س فرھما وعلي ه
تأش يرة م ن الس فارة األس ترالية وطلب ت تس ديد
التأمين وقدره مائ ة أل ف ي وان ص يني)($13000
ولكنھم ا عج زا ع ن التس ديد وذك را أنھم ا ل و س ددا
قيم ة الت أمين ل ن يس تطيعا الس فر إل ى أس تراليا ألن
ك ل م ا ل ديھما م ن المب الغ الت ي جمعاھ ا خ الل
السنوات الماضية ال يتجاوز مائة ألف يوان.
وھناك أكث ر م ن ملي ون تركس تاني يعيش ون ف ي
المھجر يتخوفون اآلن من انقط اع الص لة بأق اربھم
ف ي تركس تان الش رقية .ولس نا ن دري لم اذا أنش أت
منظم ة األم م المتح دة ومنظم ة م ؤتمر الع الم
اإلس المية ومنظم ات حق وق اإلنس ان الت ي تتش دق
بالديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان وم ا دورھ م
تجاه قضية مسلمي تركستان الشرقية؟!
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إعداد :عبد ﷲ منصور
الصين تطالب بسرعة ترحيل المتھمين اإلرھابيين
طالب ت الص ين الي وم بس رعة ترحي ل اإلرھ ابيين
الصينيين المتھمين من سجن جوانتانامو األمريكي.
ذك رت المتحدث ة باس م وزارة الخارجي ة الص ينية
)جيانغ يوى( في مؤتمر صحفي دوري " نعارض أن
تؤوي دول أخرى ھؤالء المتھمين والب د م ن ت رحيلھم
إلى الصين على الفور لتتم محاكمتھم بموجب الق انون
الصيني".
وقالت أن المتھمين ال 17أعضاء حرك ة تركس تان
الشرقية اإلسالمية التي أدرجھ ا مجل س األم ن ال دولي
ف ي قائم ة المنظم ات اإلرھابي ة فالب د م ن تس ليمھم
للصين لمحاكمتھم.
وقد أصرت جيانغ في مطالبتھا المسئولين ع ن ھ ذا
األمر بمعالجة ھذه القضية وفقا لقواعد الق انون ال دولي
وقال ت" :ذكرن ا م رارا وتك رارا موق ف الص ين
من قضية المتھمين اإلرھابيين".
وأصدر الرئيس األمريكي الجديد أم را تنفي ذيا بب دء
عملي ة إغ الق جوانتان امو حي ث يوج د المتھم ون
اإلرھابيون.
وكخط وة أول ى تج اه اإلغ الق ،واف ق القض اة
العسكريون على تعليق محاكمات جرائم الح رب لم دة
 120يوما.
يضم جوانتانامو حاليا  245مع تقال م ن ب ين 800
معتقل أرسلوا إلى ھناك منذ إنشائه عقب ھجمات 11
سبتمبر االرھابية في .2001
بكين  22يناير ) 2009شينخوا(

الصين تعھد بتعزيز التعاون الدولى ضد اإلرھاب
تعھ دت الص ين الي وم )الثالث اء( بالعم ل بص ورة
أوثق مع المجتمع الدولي من أجل محاربة اإلرھاب.
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وص رحت المتحدث ة باس م وزارة الخارجي ة )جي انغ
ي وى( ف ي م ؤتمر ص حفي دوري :إن محارب ة ح زب
تركس تان الش رقية اإلس المي يع د ج زءا ھام ا ف ى
الجھ ود الدولي ة لمكافح ة اإلرھ اب  ،والت ي تخ دم
مصالح الصين ،والواليات المتحدة ،والدول األخ رى.
ج اء تص ريح جي انغ بع د أن وص فت وزارة الخزان ة
األمريكي ة أم س االثن ين عب د الح ق ،ال زعيم والقائ د
الش امل لح زب تركس تان الش رقية اإلس المي بأن ه
إرھ ابي ي دعم القاع دة ،وأعلن ت إنھ ا س تجمد أص وله،
وتحظر عقد صفقات معه.
ج اء التح رك األمريك ي عق ب ق رار اللجن ة 1267
التابعة لمجلس األم ن ال دولي ب إدراج عب د الح ق عل ى
قائمتھ ا لألش خاص الم رتبطين بأس امة ب ن الدن،
والقاع دة ،أو طالب ان ،وأنھ م ينبغ ي أن يخض عوا
لعقوبات من قبل الدول األعضاء باألمم المتحدة.
وذكرت جيانغ أن " عبد الحق ھو ال زعيم الرئيس ي
للح زب ،والمت ورط ف ي تجني د اإلرھ ابيين ،والتخط يط
للقيام بأنشطة إرھابية .وأن الحكومة الصينية ومجلس
األم ن ال دولي يعتب ران ح زب تركس تان الش رقية
اإلسالمي بأنه منظمة إرھابية".
وقال ت جي انغ :أن الح زب اإلس المي والق وات
اإلرھابي ة األخ رى ف ي تركس تان الش رقية ق اموا من ذ
وقت طويل بأنشطة إرھابية ،وتسببا في دمار الم دنيين
والممتلكات.
وأض افت جي انغ أن ھ ذه األنش طة ش كلت أيض ا
تھديدا ألمن واستقرار الصين ،وأم ن واس تقرار ال دول
ذات الصلة ،والمنطقة بأجمعھا.
وقالت جيانغ :إن الصين تتخذ موقفا شديد الوضوح
تج اه محارب ة اإلرھ اب ،وتش ارك بنش اط ف ي العملي ة
العالمية لمكافحة اإلرھاب.
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وأعربت جيانغ عن رغبة الص ين ف ي اتب اع مب دأ "
التع اون المتك افئ والمنفع ة المتبادل ة " وتوثي ق العم ل
بشكل أكبر مع الدول األخرى ف ي محارب ة اإلرھ اب،
وحماية السالم واالستقرار في المنطقة والعالم.
بكين  21ابريل ) 2009شينخوا(

الصين تعلق آمالھا على المؤتمر الدولي لمكافحة
القرصنة
ذك رت متحدث ة باس م ال وزارة الخارجي ة الص ينية
اليوم )الثالثاء( أن الصين تأمل ف ي أن يس اعد م ؤتمر
الم انحين ال دولي ال ذي ينعق د األس بوع الح الي ف ي
بروكسل لمكافحة القراصنة الصوماليين.
وقالت المتحدثة جيانغ فى م ؤتمر ص حفي اعتي ادي
الي وم نتوق ع نت ائج ايجابي ة لمجتم ع الم انحين ال دولي
ح ول الص ومال م ن أج ل تق ديم دع م ھائ ل للعملي ة
السياسية الصومالية.
ت أتي تعليق ات جي انغ قبي ل م ؤتمر الم انحين ال دولي
ال ذي يعق د ف ي بروكس ل ي ومي األربع اء والخم يس
وتش ارك في ه األم م المتح دة واالتح اد اإلفريق ي
واالتحاد األوروبي.
وقال مسئولون في االتحاد االوروب ي ببروكس ل أن
الم ؤتمر يھ دف لزي ادة التموي ل لتعزي ز ق وات حف ظ
الس الم م ن االتح اد األفريق ي وق وات الش رطة
الصومالية التي تأسست العام الماضي.
وقالت جيانغ "تدعو الصين المجتمع الدولي كالعادة
لتق ديم مزي د م ن االھتم ام والمش اركة ف ي القض ايا
الصومالية".
وقالت :إن الص ين ت دعم الم ؤتمر المقب ل وسترس ل
دبلوماس يين ب ارزين م ن وف د الص ين ل دى االتح اد
األوروبي.
وقال ت :إن الص ين ت دعم الجھ ود الدولي ة لمكافح ة
القراصنة الصوماليين وفق ا للق وانين الدولي ة وق رارات
األمم المتحدة.
ودعت لبذل مزيد من الجھ ود للقض اء عل ى أس باب
زيادة القرصنة من أجل تحقيق الس الم واالس تقرار ف ي
الصومال.
بكين  21ابريل ) 2009شينخوا(

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،رﺟﺐ 1430

اﻟﻤﺆﺕﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻳﻐﻮر ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ
أﺡﺪاث اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻗﺘﻴﻞ
ﻣﻴــﻮﻥﺦ  ، -د ب أ  -ﻗــﺪر اﻟﻤــﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻸیﻐــﻮر
ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟﺬیﻦ ﺱﻘﻄﻮا ﻓﻲ أﺡﺪاث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ اﻥـﺪﻟﻌﺖ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺵــﻴﻨﻐﻴﺎﻥﻎ ﻏــﺮب اﻟﺼــﻴﻦ ﺑﺤــﻮاﻟﻲ ﺛﻤﺎﻥﻤﺎﺋــﺔ
ﻗﺘﻴﻞ.
وﻗــﺎل اﻷﻣــﻴﻦ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤــﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻜــﺎن ﻋﻴﺴــﻰ اﻟﻴــﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻥﺦ إن ﺵﻬﻮد ﻋﻴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺵـﻨﺠﻴﺎﻥﻎ
أﻓــﺎدوا ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤــﺎت هﺎﺗﻔﻴــﺔ ﺑــﺄن أﺡــﺪاﺛﺎ دﻣﻮیــﺔ ﻋﺪیــﺪة
وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت وأن ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎیﺎ یﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
ﺱــﺘﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻥﻤﺎﺋــﺔ ﻗﺘﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻷیﻐــﻮر ﻣﻀــﻴﻔﺎ أن اﻟﻌــﺪد
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ یﺼﻌﺐ ﺗﺄآﻴﺪﻩ.
وأوﺽــﺢ ﻋﻴﺴــﻰ ﻗــﺎﺋﻼ" :ﻟﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟﻘﺘﻠــﻰ ﻋــﺪة
ﻣﺌﺎت ﺑﻜﻞ ﺗﺄآﻴﺪ".
وﺗﻘﻮل اﻟﺒﻴﺎﻥـﺎت اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮﺱـﻤﻴﺔ إن ﺡـﻮاﻟﻲ 150
ﺵﺨﺼــﺎ ﻗﺘﻠــﻮا ﺧــﻼل أﺡــﺪاث اﻟﻌﻨــﻒ اﻟﺘــﻲ وﻗﻌــﺖ ﺑــﻴﻦ
اﻷیﻐﻮر واﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ.
وأﺵﺎر ﻋﻴﺴﻰ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪیﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس ﻟﻘـﻮا ﺡـﺘﻔﻬﻢ
أﺛﻨــﺎء هﺠــﻮم ﺟﻤﺎﻋــﺎت ﺻــﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﺽــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷیﻐــﻮر
ﻣﻀــﻴﻔﺎ أن أرﺑــﻊ ﻃﺎﻟﺒــﺎت ﺻــﻴﻨﻴﺎت ﺗﻌﺮﺽــﻦ ﻟﻠﻘﺘــﻞ
وﻗﻄﻌﺖ رؤوﺱـﻬﻦ ﻓـﻲ ﺡﺎدﺛـﺔ ﺑﻜﻠﻴـﺔ اﻟﻄـﺐ ﻓـﻲ ﻣﺪیﻨـﺔ
أورﻣﺠﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺵﻴﻨﻐﻴﺎﻥﻎ.
وأﺽﺎف ﻋﻴﺴﻰ أن  150ﺵﺨﺼـﺎ ﻗﺘﻠـﻮا ﻓـﻲ ﻣﺼـﻨﻊ
ﻟﻠﺠﺮارات ﻓﻲ أورﻣﺠﻲ أیﻀﺎ.
وﻗﺎل ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤـﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺪوﻟﻲ ﻟﻸیﻐـﻮر أﺻـﻐﺮ
آﺎن "ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺘﻨﺎ أﻥﺒﺎء ﻣﻦ أورﻣﺠﻲ ﺑﺄن اﻟﺠﺜﺚ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت".
ﺗﺠﺪر اﻹﺵﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻴﻮﻥﺦ هـﻲ اﻟﻤﺮآـﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸیﻐﻮر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻥﻴﺎ.
ودﻋﺎ آﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻥﻴﺔ إﻟﻰ اﺱﺘﻘﺒﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻷیﻐﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺟﻮاﻥﺘﺎﻥﺎﻣﻮ.
وﺟــﺪیﺮ ﺑﺎﻟــﺬآﺮ أیﻀــﺎ أن ﻣﻴــﻮﻥﺦ هــﻲ ﻣــﻮﻃﻦ أآﺒــﺮ
ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸیﻐﻮر ﻓﻲ أوروﺑـﺎ وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻓﻬـﻲ أﻓﻀـﻞ ﻣﻜـﺎن
یﺘﻴﺢ ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﻨﺎﺱﺒﺔ ﻻﻥﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺑﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى أﻋﻠـﻦ أآﻤـﻞ اﻟـﺪیﻦ إﺡﺴـﺎن أوﻏﻠـﻮ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺱﻼﻣﻲ اﻟﻴـﻮم اﻷرﺑﻌـﺎء
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ﻓﻲ ﻣﺪیﻨﺔ ﺟﺪة اﻟﺴﻌﻮدیﺔ أن ﻣﻨـﺎخ اﻟﺨـﻮف اﻟـﺬي یﻌـﻴﺶ
ﻓﻴﻪ ﺵﻌﺐ اﻷیﻐﻮر یﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﺱﻰ.
وأﺽﺎف أوﻏﻠﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻻ یﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أن ﺗﺤــﻞ ﺻــﺮاﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻋﺒــﺮ اﻹﺟــﺮاءات اﻷﻣﻨﻴــﺔ
وﺡﺪهﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻷیﻐﻮر ﺵﻌﺐ ﻟﻪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ وﻋﺮﻗﻴـﺔ
ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻪ هﻮیﺘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘـﻲ یﺮیـﺪ أن یﻌـﻴﺶ وﻓﻘـﺎ
ﻟﻬﺎ.
اﻷرﺑﻌﺎء 2009 ،یﻮﻟﻴﻮ) 8اﻟﻘﺪس(

اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺕﺒﺴﻂ ﺱﻴﻄﺮﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ أورﻡﺠﻲ
ﻗﻮات اﻻﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ أورﻣﺠﻲ.
ﻗــﺎل ﻣﺴــﺆوﻟﻮن ﻓــﻲ اﻟﺤــﺰب اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼــﻴﻨﻲ إن
اﻟﻮﺽــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺪیﻨــﺔ أورﻣﺠــﻲ ،ﻣﺮآــﺰ اﻗﻠــﻴﻢ ﺵــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ
اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻥﺸـﺮ
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد ﻓﻲ اﺡﻴﺎﺋﻬﺎ.
وهﺪد ﻣﺴﺆول اﻟﺤﺰب ﻓﻲ أورﻣﺠﻲ ﻟـﻲ زي ﺑـﺎﻥﺰال
ﺡﻜﻢ اﻻﻋﺪام ﺑﻜﻞ ﻣﻦ یﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ
ﺻﺎﺡﺒﺖ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ اﻟﺘﻲ ﺵﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪیﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻻیـﺎم
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺽﻴﺔ.
وآﺎن اﻟﺸﻐﺐ اﻟﺬي اﻥﺪﻟﻊ یﻮم اﻻﺡﺪ اﻟﻤﺎﺽـﻲ واﻟـﺬي
ادى اﻟــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﺎت ﺑــﻴﻦ ﺱــﻜﺎن اﻟﻤﺪیﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻷیﻐــﻮر
واﻟﻬﺎن ،ﻗﺪ اودى ﺑﺤﻴﺎة  156ﺵﺨﺼﺎ.
وادت اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻥـﺪﻟﻌﺖ ﻓـﻲ ﺵـﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﺑـﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ هﻮ ﺟﻨﺘﺎو اﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺰیﺎرة اﻟﺘﻲ آﺎن یﻘـﻮم ﺑﻬـﺎ
ﻻیﻄﺎﻟﻴﺎ واﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺜﻤـﺎﻥﻲ .وﻗـﺪ
ﻋـﺎد اﻟــﺮﺋﻴﺲ هــﻮ ﻋﻠـﻰ ﺟﻨــﺎح اﻟﺴــﺮﻋﺔ اﻟـﻰ ﺑﻜــﻴﻦ یــﻮم
اﻻرﺑﻌﺎء ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺽﻊ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﻓﻲ أورﻣﺠﻲ.
ویﻘﻮل آﻮیﻨﺘﻴﻦ ﺱﻮﻣﺮﻓﻴﻞ ،ﻣﺮاﺱﻞ ﺑﻲ ﺑـﻲ ﺱـﻲ ﻓـﻲ
أورﻣﺠــﻲ ،إن اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻴﻢ ﺵــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﺵﺪیﺪة ﻟﺤﻞ اﻻزﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﺼـﺮ وﻗـﺖ
ﻣﻤﻜﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻥﻬﺎ ﻗـﺪ اﺡﺮﺟـﺖ اﻟـﺮﺋﻴﺲ هـﻮ اﻣـﺎم
ﻥﻈﺮاﺋﻪ ﻣﻦ زﻋﻤـﺎء اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺑﺴـﺒﺐ اﺽـﻄﺮارﻩ ﻟﻼﻋﺘـﺬار
ﻋــﻦ اﻟﻤﺸــﺎرآﺔ ﻓــﻲ ﻗﻤــﺔ اﻟﺜﻤــﺎﻥﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘــﺪة ﻓــﻲ ﻻآــﻮیﻼ
ﺑﺎیﻄﺎﻟﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻋﻤﺪة أورﻣﺠﻲ ﺟﻴﺮﻻ ﻋﺼﺎم اﻟﺪیﻦ ﻓﻲ ﻣـﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻻرﺑﻌﺎء" :أن اﻟﻮﺽﻊ ﻣﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴــﻪ ﺡﺎﻟﻴــﺎ ،واﻟﻔﻀــﻞ یﻌــﻮد ﻟﻠﻘﻴــﺎدة اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘــﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،رﺟﺐ 1430

ﻣﺎرﺱﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ".
وﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﺤـﺰب اﻟﺸـﻴﻮﻋﻲ ﻓـﻲ أورﻣﺠـﻲ ﻓـﻲ
اﻟﻤــﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼــﺤﻔﻲ ذاﺗــﻪ إن اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻣﺼــﻤﻤﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻥﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ﺑﻜﻞ ﻣﻦ یﺜﺒﺖ اﻗﺘﺮاﻓـﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ ﻗﺘـﻞ
اﺛﻨﺎء اﻻﺡﺪاث اﻻﺧﻴﺮة.
یــﺬآﺮ ان اﻟﺼــﻴﻦ ﻣــﻦ اآﺜــﺮ دول اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﺱــﺘﺨﺪاﻣﺎ
ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻋـﺎدة ﺑﻜـﻞ ﻣـﻦ یﺜﺒـﺖ اﻗﺘﺮاﻓـﻪ
ﺟﺮیﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺛﻨﺎء اﻋﻤﺎل ﺵﻐﺐ.
وﻥﻘﻠﺖ وآﺎﻟﺔ اﺱﻮﺵﻴﻴﺘﻴﺪﺑﺮیﺲ ﻋـﻦ ﻣﺴـﺆول اﻟﺤـﺰب
ﻟــﻲ زي ﻗﻮﻟــﻪ إن اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻗــﺪ اﻋﺘﻘﻠــﺖ اﻟﻌﺪیــﺪ ﻣــﻦ
اﻻﺵــﺨﺎص ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻗﺘــﺮاف ﺟــﺮاﺋﻢ ﻗﺘــﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬــﻢ ﻣــﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وآﺎﻥﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻗﺪ اﻋﺘﻘﻠﺖ اآﺜـﺮ ﻣـﻦ
 1400ﺵﺨﺺ ﻣﻨـﺬ اﻥـﺪﻻع اﻋﻤـﺎل اﻟﺸـﻐﺐ یـﻮم اﻻﺡـﺪ
اﻟﻤﺎﺽﻲ.
ودﻋﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺱﻜﺎن أورﻣﺠـﻲ اﻟـﻰ
اﻟﺘﺰام اﻟﻬﺪوء ،وﻗﺎل" :ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ،اﻟﻬـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﺎ،
اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ".
وآﺎﻥﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻗـﺪ ارﺱـﻠﺖ ﺑـﺎﻵﻻف ﻣـﻦ
رﺟﺎل اﻻﻣﻦ اﻟﻰ أورﻣﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺧﻤـﺎد اﻟﺸـﻐﺐ،
ویﻘﻮل ﻣﺮاﺱﻠﻨﺎ إن اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓـﻲ اﻟﻤﺪیﻨـﺔ اﺵـﺒﻪ ﻣـﺎ یﻜـﻮن
ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
اﻻ ان ﺛﻤـﺔ ﺗﻘــﺎریﺮ ﺗﺤــﺪﺛﺖ ﻋـﻦ اﻥــﺪﻻع اﻟﻌﻨــﻒ ﻣــﻦ
ﺟﺪیﺪ یﻮم اﻻرﺑﻌـﺎء ،ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻋﻮات اﻟـﻰ اﻟﺘـﺰام
اﻟﻬﺪوء واﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻻﻣﻨﻲ اﻟﻤﻜﺜﻒ.
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ وآﺎﻟﺖ رویﺘﺮز ﻟﻼﻥﺒﺎء إن ﺡﺸﺪا ﻣﻦ اﻟﻬـﺎن
یﻘــﺪر ﺑــﺎﻟﻒ ﺵــﺨﺺ دﺧــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻣــﻊ رﺟــﺎل
اﻟﺸﺮﻃﺔ .وآـﺎن اﻟﻬـﺎن ﻏﺎﺽـﺒﻮن ﺑﺴـﺒﺐ ﻗﻴـﺎم اﻟﺸـﺮﻃﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺑﻌﺾ ﺵﺒﺎﻥﻬﻢ.
آﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺮاﺱﻠﻮ وآﺎﻟﺔ اﻻﻥﺒﺎء اﻟﻔﺮﻥﺴﻴﺔ إﻥﻬﻢ ﺵـﺎهﺪوا
اﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ یﻮم اﻻرﺑﻌﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ هﺠﻮم ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎن
ﻋﻠﻰ رﺟﻞ أیﻐﻮري.
وﻗﺎل اﻟﻤﺮاﺱﻠﻮن إن ﺱﺘﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻨﻴﻲ اﻟﻬـﺎن ﺽـﺮﺑﻮا
ورآﻠــﻮا اﻟﺮﺟــﻞ ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﺻــﻄﻒ اﻟﻌﺸــﺮات ﻣــﻦ رﻓــﺎﻗﻬﻢ
یﺸــﺠﻌﻮﻥﻬﻢ ،ﻗﺒــﻞ ان ﺗﺼــﻞ اﻟﺸــﺮﻃﺔ وﺗﻨﻘــﺬ اﻷیﻐــﻮري
ﻣﻨﻬﻢ.
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وآﺎﻥﺖ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ ﻗﺪ اﻥﺪﻟﻌﺖ یﻮم اﻻﺡﺪ اﻟﻤﺎﺽﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﺎهﺮ اﻟﻤﺌـﺎت ﻣـﻦ اﻷیﻐـﻮر اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ اﺡﺘﺠﺎﺟـﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺎﺟﺮة وﻗﻌــﺖ ﺑــﻴﻦ ﻋﻤــﺎل ﻣــﻦ اﺛﻨﻴﺘــﻲ اﻟﻬــﺎن
واﻷیﻐﻮر ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻌﺐ اﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﺟﺎﻥﺠـﺪوﻥﺞ
ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
ویﻘﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ ﺵـﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ إن  156ﺵﺨﺼـﺎ،
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻴﻨﻴﻲ اﻟﻬﺎن ،ﻗﺘﻠﻮا یﻮم اﻻﺡﺪ.
اﻻ ان ﺟﻤﺎﻋﺎت أیﻐﻮریﺔ ﺗﻘﻮل إن ﻋـﺪد اﻟﻘﺘﻠـﻰ اآﺒـﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ،وان ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻷیﻐﻮر.
وﻗــﺪ ﺗﺠــﺪدت اﻻﺽــﻄﺮاﺑﺎت یــﻮم اﻟﺜﻼﺛــﺎء ،ﻋﻨــﺪﻣﺎ
ﺗﻈــﺎهﺮت اﻟﻌﺪیــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﻮة اﻷیﻐﻮریــﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ
ﺑﺎﻃﻼق ﺱﺮاح رﺟﺎﻟﻬﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
اﻋﻘـــﺐ ذﻟـــﻚ ﻗﻴـــﺎم ﺟﻤﺎﻋـــﺎت ﻣـــﻦ ﺻـــﻴﻨﻴﻲ اﻟﻬـــﺎن
اﻟﻤﺴــﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺼــﻲ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤــﺔ اﻷیﻐــﻮر ﻓــﻲ ﺵــﻮارع
أورﻣﺠﻲ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺘﺼـﺪى ﻟﻬـﻢ اﻟﺸـﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺎز اﻟﻤﺴـﻴﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع.
وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ زﻋﻴﻤﺔ اﻷیﻐﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔـﻰ
رﺑﻴﻌﺔ ﻗـﺪیﺮ ﺑـﺎﻟﺘﺤﺮیﺾ ﻋﻠـﻰ اﻋﻤـﺎل اﻟﻌﻨـﻒ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻴﻢ
ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ،اﻻ ان ﻗﺪیﺮ – اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ واﺵﻨﻄﻦ ﻣﻘـﺮا
ﻟﻨﺸــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ – ﻥﻔــﺖ هــﺬﻩ اﻻﺗﻬﺎﻣــﺎت وﺗﻨﺼــﻠﺖ ﻣــﻦ ایــﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ازاءهﺎ.
وﻣــﺎ ﻟﺒــﺚ اﻗﻠــﻴﻢ زیﻨﺠﻴــﺎﻥﺞ ،ﻣــﻮﻃﻦ اﻗﻠﻴــﺔ اﻷیﻐــﻮر،
یﺸﻬﺪ ﺗﻮﺗﺮا ﻣﻨـﺬ ﻋـﺪة ﺱـﻨﻮات ،ﻣـﺮدﻩ ﺗـﺪﻓﻖ اﻟﺼـﻴﻨﻴﻮن
اﻟﻬﺎن اﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺪاد ﻣﺘﺰایﺪة.
ویﺸﻌﺮ اﻟﻌﺪیﺪ ﻣﻦ اﻷیﻐﻮر ﺑﺄﻥﻬﻢ ﻟﻢ یﻨﺘﻔﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺵﻬﺪﺗﻪ اﻟﺼﻴﻦ ،ویﺸﺘﻜﻮن ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
اﻟــﺬي یﻘﻮﻟــﻮن إن اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ﺗﻤﺎرﺱــﻪ ﺑﺤﻘﻬــﻢ،
وﻣﻦ ﺵﺢ اﻟﻔﺮص.
ﻣــﻦ ﻥﺎﺡﻴــﺔ اﺧــﺮى ،یــﺪﻋﻢ ﺑﻌــﺾ اﻷیﻐــﻮر ﻓﻜــﺮة
اﻻﻥﻔﺼﺎل ﻋـﻦ اﻟﺼـﻴﻦ ،وﻗـﺪ ﻗﺎﻣـﺖ ﺟﻤﺎﻋـﺎت أیﻐﻮریـﺔ
اﻥﻔﺼــﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ هﺠﻤــﺎت ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮات
اﻻﻣﻦ.
وﺗﻘــﻮل اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ إن اﻥﻔﺼــﺎﻟﻴﻲ ﺵــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ
ارهﺎﺑﻴﻮن یﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ویﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
اﻻرﺑﻌﺎء 8 ,یﻮﻟﻴﻮ /ﺗﻤﻮز(BBC Arabic) GMT 22:16 ,2009 ,
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"ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺱﻼﻡﻲ" ﺕﻬﺪد ﺑﺎﺱﺘﻬﺪاف اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎﻡًﺎ ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ اﻷﻳﻐﻮر
ﺗﻌﺰیﺰات ﻋﺴﻜﺮیﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺪیﻨﺔ "أورﻣﺠﻲ"
ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺱﻼم :ﻗﺎﻟـﺖ ﻣﺼـﺎدر ﺻـﺤﺎﻓﻴﺔ ﺻـﻴﻨﻴﺔ إن
ﺗﻨﻈــﻴﻢ "اﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻟﻤﻐــﺮب اﻹﺱــﻼﻣﻲ" هــﺪد
ﺑﺎﺱﺘﻬﺪاف اﻟﻌﻤـﺎل اﻟﺼـﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓـﻲ ﺵـﻤﺎل أﻓﺮیﻘﻴـﺎ اﻥﺘﻘﺎﻣًـﺎ
ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ اﻹأیﻐـﻮر اﻟـﺬیﻦ ﺗﻌﺮﺽـﻮا ﻟﺤﻤﻠـﺔ ﻗﻤـﻊ ﻣـﺆﺧﺮًا
أدت إﻟﻰ ﺱﻘﻮط ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺘﻠﻰ واﻟﺠﺮﺡﻰ.
وذآﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺱـﺎوث ﺗﺸـﺎیﻨﺎ ﻣﻮرﻥﻴﻨـﻎ ﺑﻮﺱـﺖ"
اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ هـﻮﻥﺞ آـﻮﻥﺞ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜﻼﺛـﺎء ،اﺱـﺘﻨﺎدًا إﻟـﻰ
ﺗﻘﺮیﺮ ﺻـﺎدر ﻋـﻦ ﻣﻜﺘـﺐ "ﺱـﺘﻴﺮﻟﻴﻨﻎ اﺱـﻴﻨﺖ" ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ
اﻟﻤﺨــﺎﻃﺮ وﻣﻘــﺮﻩ ﻓــﻲ ﻟﻨــﺪن ،أن ﺗﻨﻈــﻴﻢ "اﻟﻘﺎﻋــﺪة" ﻓــﻲ
اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺱﻼﻣﻲ دﻋﺎ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻥﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺽﺪ اﻟﺼﻴﻦ.
وﻥﻮﻩ اﻟﺘﻘﺮیـﺮ إﻟـﻰ أن هـﺬﻩ هـﻲ اﻟﻤـﺮة اﻷوﻟـﻰ اﻟﺘـﻲ
یﻬﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺱـﻼﻣﻲ ﻣﺒﺎﺵـﺮ ًة
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ویﻌﻤــﻞ ﻣﺌــﺎت اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟﺼــﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺱــﻂ وﺵــﻤﺎل أﻓﺮیﻘﻴــﺎ ،ﺑﻴــﻨﻬﻢ  50أﻟﻔــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋــﺮ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﻥﻔﺴﻪ.
ﺗﺤﺬیﺮ ﻣﻦ اﻥﺘﺸﺎر اﻟﺘﻬﺪیﺪ:
وﺡﺬر اﻟﺘﻘﺮیـﺮ ﻣـﻦ اﻥﺘﺸـﺎر هـﺬا اﻟﺘﻬﺪیـﺪ إﻟـﻰ آﺎﻣـﻞ
ﻼ" :إن آﺎﻥـﺖ اﻟﻘﺎﻋـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻤﻐـﺮب
ﺵﺒﻜﺔ "اﻟﻘﺎﻋﺪة" ﻗﺎﺋ ً
اﻹﺱﻼﻣﻲ أوﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘـﻲ ﺗﺆآـﺪ ﻋﻠﻨًـﺎ أﻥﻬـﺎ
ﺱﺘﺴــﺘﻬﺪف ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﺻــﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻤــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺘﺒﻌﻬــﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة".
وأﺵﺎر اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼـﺪد إﻟـﻰ "ﺗﺰایـﺪ اﻟﺤـﺪیﺚ
 ...ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎدیﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌـﺰم ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌـﺮض ﻟﻠﺼـﻴﻦ".
ﻻﻓﺘًــﺎ إﻟــﻰ أن "ﺑﻌــﺾ اﻷﻓــﺮاد ﺑــﺪأوا یﻨﺸــﻄﻮن ﻟﺠﻤــﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺡﻮل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻹﺱـﻼﻣﻲ
اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ أهﺪاﻓﺎ".
وﺑـــﺪأت اﻷﺡـــﺪاث اﻷﺧﻴـــﺮة ﻓـــﻲ إﻗﻠـــﻴﻢ ﺵـــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﻎ
)ﺗﺮآﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ( ،یـﻮم اﻷﺡـﺪ ﻗﺒـﻞ اﻟﻤﺎﺽـﻲ ،ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﺧﺮج ﻣﺴـﻠﻤﻮ اﻷیﻐـﻮر اﻟـﺬیﻦ یﺸـﺘﻜﻮن ﻣـﻦ اﻻﺽـﻄﻬﺎد
ﺗﺤـــﺖ اﻻﺡـــﺘﻼل اﻟﺼـــﻴﻨﻲ ،إﻟـــﻰ اﻟﺸـــﻮارع ﺑـــﺎﻵﻻف
اﺡﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘـﻞ وإﺻـﺎﺑﺔ اﻟﻌﺸـﺮات ﻣـﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻰ یـﺪ
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ﻣﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻴـﺔ اﻟﻬـﺎن .ﻟﻜـﻦ اﻟﺸـﺮﻃﺔ ﻟﺠـﺄت إﻟـﻰ
اﻟﻘﻮة ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ
ﻼ ﻋﻦ ﺁﻻف اﻟﺠﺮﺡﻰ واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻀ ً
وﻣﻊ ﻣﺮور أآﺜﺮ ﻣﻦ أﺱﺒﻮع ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤـﻊ ﺽـﺪ
ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻷیﻐﻮر ،ﺱﺎد اﻟﻬﺪوء اﻟﺤـﺬر ﻣﺪیﻨـﺔ أوروﻣﺠـﻲ،
ﻣﺮآﺰ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،وﺑﺪأت اﻟﻤﺤـﺎل ﺗﻔـﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬـﺎ ﻟﻜـﻦ ﻗـﻮات
اﻷﻣﻦ اﺡﺘﺸﺪت ﻓﻲ اﻷﺡﻴﺎء اﻟﺘﻲ یﺴﻜﻨﻬﺎ اﻷیﻐﻮر ،وﺑـﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺰیﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻥﺪاءات ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﻨـﺎﻏﻢ اﻟﻌﺮﻗـﻲ ﻓـﻲ
ﺡﻴﻦ ﻻ یﺰال اﻟﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥـﺖ ﻏﻴـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﻓـﻲ
أﻥﺤﺎء ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﻎ.
ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻬـﺪوء اﻟﻨﺴـﺒﻲ اﻥﻜﺴـﺮ أﻣـﺲ ،ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻗُﺘـﻞ
ﺵﺨﺼﺎن ﻣﻦ ﻣﺴـﻠﻤﻲ اﻷیﻐـﻮر وأﺻـﻴﺐ ﺛﺎﻟـﺚ ﺑﺠـﺮوح
ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ یﻮم أﻣﺲ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓـﻲ أورﻣﺠـﻲ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤـﺖ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺰاﻋﻢ ﻋﻦ ﺱـﻌﻴﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤـﺔ
ﺵﺨﺺ راﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻴﺔ هﺎن اﻟﻤﺘﻨﻔﺬة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
اﻟﺜﻠﺜﺎء  22ﻣﻦ رﺟﺐ1430هـ 2009-7-14م )ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺱﻼم(

ﺱﺆال وﺟﻮاب :اﻟﺼﻴﻦ واﻷﻳﻐﻮر
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺴﻜﺮي آﺒﻴـﺮ ﻓـﻲ ﺵـﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ
ﺗﺄﺗﻲ اﻻﺽﻄﺮاﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ إﻗﻠـﻴﻢ ﺵـﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻏﺮﺑـﻲ
اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗـﺎریﺦ ﻃﻮیـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻤﺘـﻮﺗﺮة ﺑـﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وأﻗﻠﻴﺔ اﻷیﻐﻮر.
ﻡﻦ هﻢ اﻷﻳﻐﻮر؟
اﻷیﻐﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ وﻟﻐـﺘﻬﻢ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴـﺔ
وهﻢ یﻌﺘﺒﺮون أﻥﻔﺴﻬﻢ إﺛﻨﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴـﺎ أﻗـﺮب ﻟﺸـﻌﻮب ﺁﺱـﻴﺎ
اﻟﻮﺱﻄﻰ.
واﻋﺘﻤــﺪ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻟﻘــﺮون ﻋﻠــﻰ اﻟﺰراﻋــﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة ﺡﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌـﺾ ﻣـﺪﻥﻬﺎ ﻣﺜـﻞ آﺎﺵـﺠﺎر ﻋﻠـﻰ
ﻃﺮیﻖ اﻟﺤﺮیﺮ.
ﺽـﻤﺖ ﺵــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ اﻟــﻰ اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮریــﺔ اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸـﺮ ،وﻓـﻲ ارﺑﻌﻴﻨﻴـﺎت اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮیﻦ
أﻋﻠﻦ اﻟﻮیﺠﻮر اﻻﺱـﺘﻘﻼل ﻟﻔﺘـﺮة وﺟﻴـﺰة .وﻗـﺪ ﺧﻀـﻌﺖ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎم .1949
وﺗﺼﻒ اﻟﺼـﻴﻦ اﻻﻗﻠـﻴﻢ ﺑﺎﻥـﻪ یﺤﻈـﻰ ﺑـﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺬاﺗﻲ
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب.
ﻡﺎ هﻮ ﻡﺼﺪر ﻗﻠﻖ اﻟﺼﻴﻦ ﻡﻦ اﻷﻳﻐﻮر؟
ﺗﻘﻮل ﺑﻜﻴﻦ ان اﻟﻤﺘﺸﺪدیﻦ ﻣﻦ اﻷیﻐـﻮر أﻃﻠﻘـﻮا ﺡﻤﻠـﺔ
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ﻋﻨﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﺘﻔﺠﻴﺮات وﺗﺨﺮیﺐ وإﺛﺎرة اﻟﻘﻼﻗﻞ.
وﻣﻨــﺬ هﺠﻤــﺎت  11ﺱــﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻیــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة
ﻋﻤﺪت اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮیﺮ اﻻﻥﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ اﻷیﻐﻮر ﺑـﺎﻥﻬﻢ
وآﻼء ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة.
واﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺘﻠﻘـﻲ اﻟﺘـﺪریﺐ اﻟﻌﺴـﻜﺮي واﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺪیﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻓﻐﺎﻥﺴــﺘﺎن اﻟﻤﺠــﺎورة ﻋﻠــﻰ أیــﺪي ﻣﺘﺸــﺪدیﻦ
إﺱﻼﻣﻴﻴﻦ.
ورﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ ﻓـــﺎن اﻷدﻟـــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨـــﺔ اﻟﻤﺆیـــﺪة ﻟﻬـــﺬﻩ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺽﻌﻴﻔﺔ.
وآﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮیﻜﻲ ﻗﺪ اﻋﺘﻘﻞ أآﺜـﺮ ﻣـﻦ  20ﻣـﻦ
اﻷیﻐــﻮر ﻋﻘــﺐ ﻏــﺰو أﻓﻐﺎﻥﺴــﺘﺎن ،ورﻏــﻢ ﺱــﺠﻨﻬﻢ ﻓــﻲ
ﺟﻮاﻥﺘﻨﺎﻣﻮ ﻟﺴﺖ ﺱﻨﻮات ﻓﺎﻥﻪ ﻟﻢ یﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻬـﻢ.
وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ أﻟﺒﺎﻥﻴـﺎ  5ﻣـﻨﻬﻢ ﻋـﺎم  2006وأﻋﻴـﺪ ﺗـﻮﻃﻴﻦ 4
ﺁﺧﺮیﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻣـﻮدا ﻓـﻲ یﻮﻥﻴـﻮ ﻋـﺎم  ،2009ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﺒﻠـﺖ
ﺟﺰیﺮة ﺑﺎﻻو ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ.
ﻡﺎ هﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻧﺞ؟
یﻘـــﻮل اﻟﻨﺸـــﻄﺎء ان اﻷﻥﺸـــﻄﺔ اﻟﺪیﻨﻴـــﺔ واﻟﺘﺠﺎریـــﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـ ـﺔ ﻟﻠﻮیﺠـــﻮر ﺗﻘﻴـــﺪهﺎ اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ
ﺗﺪریﺠﻲ.
وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺎﻥﻬـﺎ آﺜﻔـﺖ اﻟﻘﻤـﻊ ﺽـﺪ اﻷیﻐـﻮر ﺑﻌـﺪ
ﻣﻈﺎهﺮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وﻣﻊ أوﻟﻤﺒﻴﺎد ﺑﻜﻴﻦ.
وﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﺪ اﻷﺧﻴــﺮ ﺗﻌــﺮض اﻟﻌﺪیــﺪ ﻣــﻦ اﻷیﻐــﻮر
اﻟﺒﺎرزیﻦ ﻟﻠﺴﺠﻦ أو ﻃﻠﺒﻮا اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻌـﺪ
اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻرهﺎب.
ویﻘﻮل اﻟﻤﻨﺸﻘﻮن اﻷیﻐـﻮر إن اﻟﺼـﻴﻦ ﺗﻀـﺨﻢ ﺧﻄـﺮ
اﻻﻥﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻮیﺠﻮر آﻲ ﺗﺒﺮر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
آﻤﺎ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻘـﻮیﺾ ﻥﻔـﻮذ اﻟﻮیﺠـﻮر ﻣـﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺠﺮات ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌـﺮق اﻟﻬـﺎن ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ
اﻻﺛﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻟﻼﻗﻠﻴﻢ.
ویﺸــﻜﻞ اﻟﻬــﺎن ﺡﺎﻟﻴــﺎ ﻥﺤــﻮ  40ﺑﺎﻟﻤﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺱــﻜﺎن
ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ان ﻥﺤﻮ  45ﺑﺎﻟﻤﺌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻜﺎن ﻣـﻦ
اﻷیﻐﻮر.
ﻡﺎ هﻮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺮاهﻦ ﻓﻲ ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻧﺞ؟
ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﻤﺎﺽــﻲ ﻥﺠﺤــﺖ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮیــﺔ
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آﺒﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺟﻠــﺐ اﻻزدهــﺎر اﻟــﻰ اﻟﻤــﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ
ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ.
وﺗﺮاﻗـــﺐ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ ﻋـــﻦ آﺜـــﺐ أﻥﺸـــﻄﺔ
اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻥـﺐ ﻓـﻲ اﻻﻗﻠـﻴﻢ ،وﻻ ﺗﺘـﻮﻓﺮ
ﺱﻮى ﻣﺼﺎدر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻻﻗﻠﻴﻢ.
وﺗﺒــﺮز اﻟﺼــﻴﻦ اﻟﺘﺤﺴــﻦ اﻟــﺬي ﻃــﺮأ ﻋﻠــﻰ اﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ یﺘﺠﻨــﺐ اﻷیﻐــﻮر اﻟــﺬیﻦ ﺗﻠﺘﻘــﻴﻬﻢ اﻟﺼــﺤﻒ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻥﺘﻘﺎدات ﻟﺒﻜﻴﻦ.
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﻦ ﺡﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺽﺪ أهﺪاف
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ان اﻟﺤﺮآﺔ اﻻﻥﻔﺼـﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎزاﻟـﺖ ﻓﻌﺎﻟـﺔ
وﺗﻤﺜﻞ ﻗﻮة ﻋﻨﻒ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
اﻻﺽــﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘــﻲ ﺵــﻬﺪﺗﻬﺎ اروﻣﺘﺸــﻲ ﻋﺎﺻــﻤﺔ
اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ یﻮﻟﻴﻮ اﻟﺠﺎري أﺱـﻔﺮت ﺡﺘـﻰ اﻵن ﻋـﻦ ﻣﻘﺘـﻞ
 156ﺵﺨﺼﺎ وإﺻﺎﺑﺔ ﻥﺤﻮ أﻟﻒ ﺁﺧﺮیﻦ.
وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻥﻔﺼـﺎﻟﻴﻴﻦ
اﻷیﻐــﻮریﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺨــﺎرج ﻓــﻲ ﺡــﻴﻦ یﻘــﻮل هــﺆﻻء ان
اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻨﺎر ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة ﺱﻠﻤﻴﺔ آﺎﻥـﺖ
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ إﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻷیﻐﻮر ﻓـﻲ اﺵـﺒﺎك
ﻣﻊ ﺻﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺎن ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
اﻟﺜﻼﺛﺎء 7 ,یﻮﻟﻴﻮ /ﺗﻤﻮز(BBC Arabic) GMT 10:52 ,2009 ,

ﺕﺠﺪد اﻻﺡﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺵﻨﻐﻴﺎﻧﻎ
ﺗﺠــﺪدت اﻟﻤﺼــﺎدﻣﺎت ﺑــﻴﻦ أﻗﻠﻴــﺔ اﻷیﻐــﻮر اﻟﻤﺴــﻠﻤﺔ
ورﺟــﺎل اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ
ﺵﻨﺠﻴﺎﻥﻎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﺡﻴـﺚ ﺗﺸـﻴﺮ
اﻷﻥﺒــﺎء ﺡﺘــﻰ اﻵن إﻟــﻰ ﺱــﻘﻮط
 156ﻗﺘﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻋﺘﻘـﺎل
أآﺜــﺮ ﻣــﻦ أﻟــﻒ ﺵــﺨﺺ ،ﻓــﻲ
اﺽــــﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺮﻗﻴــــﺔ هــــﻲ
اﻷﻋﻨﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد.
ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ أآﺜـﺮ ﻣـﻦ 200
اﻣــﺮأة أیﻐﻮریــﺔ إﻟــﻰ ﺵــﻮارع أوروﻣﺠــﻲ آﺒــﺮى ﻣــﺪن
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺵﻨﻐﻴﺎﻥﻎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮﺑـﻲ اﻟﺼـﻴﻦ اﺡﺘﺠﺎﺟـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻮﻗﻴــﻒ أزواﺟﻬــﻦ إﺛــﺮ اﻟﺼــﺪاﻣﺎت اﻟﺘــﻲ وﻗﻌــﺖ ﺧــﻼل
اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺟ ـﺮى اﻟﺤــﺎدث ﻋﻠــﻰ ﻣــﺮأى ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﺱــﻠﻴﻦ
اﺻــﻄﺤﺒﺘﻬﻢ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺮﺱــﻤﻴﺔ ﻹﻃﻼﻋﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺁﺛــﺎر
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اﻟﺼــﺪاﻣﺎت اﻻﺛﻨــﻴﻦ واﻷﺡــﺪ واﻟﺘــﻲ ﺧﻠﻔــﺖ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ
اﻷﺽﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎریﺔ.
ورددت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ أﻏﻠﻘـﻦ أﺡـﺪ ﺵـﻮارع اﻟﻤﺪیﻨـﺔ
هﺘﺎﻓـــﺎت ﺗﻄﺎﻟـــﺐ ﺑـــﺎﻹﻓﺮاج ﻋـــﻦ أزواﺟﻬـــﻦ ﻣﺘﻬﻤـــﺎت
اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﺑﺎﻋﺘﻘــﺎل ﺡﺘــﻰ اﻷﻃﻔــﺎل ،ﻓــﻲ ﺡــﻴﻦ ﻃﻮﻗــﺖ
ﺵﺮﻃﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ﺵﺒﻪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻘـﺪم ﻟـﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻈـﺎهﺮات ،ﻣﻤـﺎ أدى إﻟـﻰ
وﻗﻮع ﺻﺪاﻣﺎت ﻣﺤـﺪودة ﺑـﻴﻦ اﻟﻄـﺮﻓﻴﻦ اﻥﺘﻬـﺖ
ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ﻓـﻲ اﻷﺛﻨــﺎء ﺡﺎوﻟـﺖ اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻋـﺰل اﻟﺮﺟــﺎل ﺧــﺎرج
اﻟﻤﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻲ داﻣـﺖ ﺗﺴـﻌﻴﻦ دﻗﻴﻘـﺔ دون أي إﺻـﺎﺑﺎت،
ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﺱﺎرﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻟﻰ إﺑﻌﺎد اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
واﻟﻤﺼﻮریﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن.
اﻋﺘﻘﺎﻻت:
وآﺎﻥﺖ اﻟﺸـﺮﻃﺔ ﻗـﺪ ﻓﺮﻗـﺖ اﻻﺛﻨـﻴﻦ ﺑـﺎﻟﻘﻮة ﻣﻈـﺎهﺮة
ﺱﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪیﻨﺔ آﺎﺵﻐﺮ ﺵﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  200ﺵـﺨﺺ ﻋﻠـﻰ
اﻷﻗـــﻞ ﻣـــﻦ اﻷیﻐـــﻮر ،وﺱـــﻂ أﻥﺒـــﺎء ﺗﺤـــﺪﺛﺖ ﻋـــﻦ
ﻋﺜﻮر اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ أدﻟـﺔ ﺗﺆآـﺪ وﺟـﻮد ﻣﺨﻄـﻂ
ﻟﻨﻘﻞ اﻻﺡﺘﺠﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﻣﺪیﻨﺘﻲ "یﻠﻲ "و"ﺁآﺴﻮ".
آﻤــﺎ داهﻤــﺖ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴــﺔ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﻤﻨــﺎزل
واﻋﺘﻘﻠﺖ ﺑﻌـﺾ اﻷﺵـﺨﺎص ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﺸـﺮﻃﺔ إﻥﻬـﻢ آـﺎﻥﻮا
یﺨﻄﻄـﻮن ﻹﺛـﺎرة اﻻﺡﺘﺠﺎﺟـﺎت ﻓـﻲ ﺑﻠـﺪة داوان اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﻟﻤﺪیﻨﺔ أوروﻣﺠﻲ .
وﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻻﺡﺘﺠﺎﺟـﺎت
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﻘــﺎریﺮ إﻋﻼﻣﻴــﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺵـﺎرت إﻟـﻰ اﻋﺘﻘـﺎل
ﺵــﺮﻃﺔ ﺵــﻨﻐﻴﺎﻥﻎ أآﺜــﺮ ﻣــﻦ
 1400ﺵﺨﺺ ﺵﺎرآﻮا ﻓـﻲ
اﻟﻤﻈـــﺎهﺮات واﻟﺼـــﺪاﻣﺎت
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻷﺡﺪ ﺑـﻴﻦ أﻗﻠﻴـﺔ
اﻷیﻐﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ هﺎن اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وآﺎﻥﺖ ﺵﺮارة اﻷﺡﺪاث ﻗـﺪ ﺑـﺪأت اﻷﺡـﺪ ﻣـﻊ ﺗﺠﻤـﻊ
ﻥﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف أیﻐﻮري ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺱﺎﺡﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺪیﻨﺔ
أوروﻣﺠﻲ اﺡﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠـﻰ ﻃﺮیﻘـﺔ ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﻣـﻊ
ﻣﻘﺘﻞ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻷیﻐﻮر ﻋﻠﻰ یﺪ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ "هـﺎن"
یﻮم  25یﻮﻥﻴﻮ/ﺡﺰیﺮان اﻟﻤﺎﺽﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
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ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ:
وﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻷﻥﺒﺎء ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻀـﺤﺎیﺎ اﻟـﺬیﻦ ﺱـﻘﻄﻮا
ﻓﻲ اﻟﺼﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﻥﺪﻟﻌﺖ اﻷﺡﺪ ،ﺡﻴﺚ ﻥﻘﻞ ﻋـﻦ ﻣـﺪیﺮ
ﻗﺴــﻢ اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﻓــﺮع اﻟﺤــﺰب اﻟﺸــﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼــﻴﻨﻲ
ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺵﻨﻐﻴﺎﻥﻎ ﻟﻲ یـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ اﻟﺜﻼﺛـﺎء إن  129رﺟـﻼ
و 27اﻣــﺮأة ﻟﻘــﻮا ﻣﺼــﺮﻋﻬﻢ وأﺻــﻴﺐ أآﺜــﺮ ﻣــﻦ أﻟــﻒ
ﺁﺧﺮیﻦ ،ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ أﻗﻠﻴﺔ اﻷیﻐﻮر ﺗﻌـﻴﺶ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ إن اﻟﻌﺪد أآﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ واﻥﻎ ﻟﻲ آـﻮان إن
اﻟﺴـﻠﻄﺎت أﺧﻤـﺪت اﻻﺡﺘﺠﺎﺟـﺎت ،ﻟﻜـﻦ اﻷزﻣـﺔ ﻟـﻢ ﺗﻨﺘـﻪ
ﺑﻌﺪ ،داﻋﻴﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼـﺪي ﻟﻤـﺎ أﺱـﻤﺎﻩ
"اﻻﻥﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ دﻋﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﺁﺱﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ هﻴـﻮﻣﻦ
رایﺘﺲ ووﺗﺶ ﺻﻮﻓﻲ ریﺘﺸﺎردﺱﻮن إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻥﻪ یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ -أیﺎ آﺎن اﻟﺒﺎدئ
ﺑﺎﻻﺡﺘﺠﺎﺟــــﺎت" -اﻟﻌﻤــــﻞ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠــــﺔ أوﺽــــﺎع
اﻷیﻐﻮریﻴﻦ ﻻ زیﺎدﺗﻬﺎ ﺱﻮءا".
اﻟﺜﻼﺛﺎء  1430/7/14هـ  -اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2009/7/7م )ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺠﺰیﺮة(

دﻋﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻲ ﺑﺄﺡﺪاث ﺵﻨﺠﻴﺎﻧﻎ
دﻋـﺖ ﻗﻴﺎدیـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻮﻣﻴـﺔ اﻷیﻐـﻮر اﻟﻤﺴـﻠﻤﺔ ﻹﺟـﺮاء
ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻤـﺎل اﻟﻌﻨـﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠـﺮت اﻷﺡـﺪ ﻓـﻲ ﻣﺪیﻨـﺔ
أورﻣﺠﻲ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺵـﻨﺠﻴﺎﻥﻎ ﺵـﻤﺎل
ﻏﺮب اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ 156
ﻗﺘﻴﻼ وﺟﺮح اﻟﻤﺌﺎت.
ویﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗـﺖ أﻋﻠـﻦ
ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺪر رﺱﻤﻲ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻋﺘﻘﻠﺖ  1434ﺵﺨﺼﺎ
اﺗﻬﻤــــــﻮا ﺑﺼــــــﻠﺘﻬﻢ ﺑﺘﻠــــــﻚ
اﻻﺽﻄﺮاﺑﺎت.
وﻥﻘﻠــﺖ وآﺎﻟــﺔ اﻟﺼــﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻥﺴــﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﺎدیــﺔ
اﻷیﻐﻮریﺔ رﺑﻴﻌﺔ ﻗـﺎدر ﻗﻮﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻨﻔﺎهـﺎ ﻓـﻲ واﺵـﻨﻄﻦ
"ﻥﺄﻣــﻞ أن ﺗﺒﻌــﺚ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة واﻟﻮﻻیــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة
واﻻﺗﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻓﺮﻗـــﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﻓـــﻲ ﻣـــﺎ ﺟـــﺮى
ﺑﺸﻨﺠﻴﺎﻥﻎ" ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﺤﺾ أﻥﺼﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،رﺟﺐ 1430

وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷیﻐﻮري
اﻟﺬي ﺗﺘﺮأﺱﻪ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﺪﻋﻮة أﻥﺼﺎرهﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ إﻟـﻰ
اﻟﻌﻨﻒ.
وﻓــﻲ هــﺬا اﻹﻃــﺎر ذآــﺮت وآﺎﻟــﺔ ﺵــﻴﻨﺨﻮا اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺮﺱﻤﻴﺔ أن "اﻻﺽﻄﺮاﺑﺎت" اﻥﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺪیﻨﺔ أورﻣﺠﻲ
إﻟــﻰ ﻣﺪیﻨــﺔ ﺛﺎﻥﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠــﻴﻢ هــﻲ آﺸــﻐﺎر ،وﻗﺎﻟــﺖ إن
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﺮﻗﺖ زهﺎء ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺵـﺨﺺ "ﺡـﺎوﻟﻮا اﻟﺘﺠﻤـﻊ"
أﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺪ آﺎﻩ وﺱﻂ اﻟﻤﺪیﻨﺔ.
ﺡﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل:
وأﺵﺎرت اﻟﻮآﺎﻟﺔ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟـﺪیﻬﺎ أیﻀـﺎ
"دﻻﺋﻞ" ﻋﻠﻰ أن ﺛﻤﺔ ﺟﻬﻮدا ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "اﺽـﻄﺮاﺑﺎت" ﻓـﻲ
ﻣﺪیﻨــﺔ أآﺴــﻮ وﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ یﻠــﻲ ﻗــﺎزاخ ،یــﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﺑﻴﻨﻤــﺎ
ﻓﺮﺽﺖ اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﺡﻈـﺮًا ﻟﻠﺘﺠـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪة ﻣـﺪن ﻓـﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﻓﻲ ﺡﺪیﺚ ﻟﻠﺠﺰیﺮة ﻥﻔﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻷیﻐﻮریـﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺗﺮآﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻜـﻼ ﻣﻜـﺎن،
أن یﻜــﻮن هﻨــﺎك ﺑﻌــﺪ اﻥﻔﺼــﺎﻟﻲ ﻟﻸﺡــﺪاث اﻟﺘــﻲ ﺵــﻬﺪﺗﻬﺎ
ﺵﻨﺠﻴﺎﻥﻎ ،ﻣﺆآﺪًا أن ﻣﺎ ﻻ یﻘﻞ ﻋﻦ ﺱﺘﻤﺎﺋﺔ ﺵﺨﺺ ﻗﺘﻠـﻮا
ﻋﻠﻰ أیﺪي رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎهﺮات.
ویﻘـــﻮل اﻷیﻐﻮریـــﻮن اﻟﻤﺴـــﻠﻤﻮن إﻥﻬـــﻢ یﻌـــﺎﻥﻮن
اﺽــﻄﻬﺎدًا ﺱﻴﺎﺱــﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴــﺎ
ودیﻨﻴــﺎ واﻗﺘﺼــﺎدیًﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻟﺼـــﻴﻨﻴﺔ ،وهـــﻢ
یﺸﻜﻮن ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮیﻞ ﻣـﻦ
أن اﻟﻬــﺎن اﻟﺼــﻴﻨﻴﻴﻦ یﺠﻨــﻮن
ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺮﺱـﻤﻲ
ویﺠﻌﻠﻮن اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴـﻴﻦ
یﺸــﻌﺮون ﺑــﺄﻥﻬﻢ ﻏﺮﺑــﺎء ﻓــﻲ
دیﺎرهﻢ.
وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ أﻋﺪاد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ إﻻ أن
ﻻ أﻣﻨﻴًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻗﺎل إن اﻟﻌﺪیﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺜﺚ اﻟﺘﻲ رﺁهـﺎ
ﻣﺴﺆو ً
آﺎﻥﺖ ﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻬﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي یﺸﻴﺮ إﻟﻰ
اﻥﻔﺠﺎر ﻏﻀﺐ ﻣﻜﺒﻮت ﻟﺪى أﻗﻠﻴﺔ اﻷیﻐﻮر.
ﻡﻮﻗﻒ أﻡﻴﺮآﻲ:
ﻣــﻦ ﻥﺎﺡﻴــﺔ أﺧــﺮى ﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤــﺪث ﺑﺎﺱــﻢ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴــﺔ إیــﺎن آﻴﻠــﻲ "إﻥﻨــﺎ ﻥﺸــﻌﺮ ﺑﻌﻤﻴــﻖ
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اﻷﺱﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑـﺎﻷرواح" ﻓـﻲ أورﻣﺠـﻲ ،داﻋﻴـًﺎ
"آﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ اﻟﻬﺪوء وﺽﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ".
وأﺽــﺎف آﻴﻠــﻲ أﻥــﻪ یﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ أﻋﻤــﺎل
اﻟﻌﻨــﻒ ﻓــﻲ اﻹﻗﻠــﻴﻢ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤــﺎع ﺑــﻴﻦ ﻥﺎﺋــﺐ وزیــﺮة
اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ ﺟــﻴﻤﺲ ﺱــﺘﻴﻨﺒﺮغ وﻥﺎﺋــﺐ وزیــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وو دواي ،ﻣﺆآﺪا أﻥﻪ ﺱﻴﺘﻢ ﻃـﺮح "ﺑﻌـﺾ هـﺬﻩ
اﻟﻤﺨﺎوف" ﺟﺮاء اﻟﻌﻨـﻒ ﻓـﻲ إﻗﻠـﻴﻢ ﺵـﻨﺠﻴﺎﻥﻎ ﻓـﻲ اﻷیـﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺽﻴﺔ.
اﻟﺜﻼﺛﺎء  1430/7/14هـ  -اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2009/7/7م )ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺠﺰیﺮة(

اﻟﺼﻴﻦ ﺕﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺑﺴﻂ ﺱﻴﻄﺮﺕﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻔﺘﺎح
أیﻐﻮر یﺘﻈﺎهﺮون ﻓﻲ أورﻣﺠﻲ
"ﻟﻨﺪع اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻥﻔﺴﻬﺎ".
ﺗﺼﺮیﺢ ﻏﺮیﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ واﻥﻪ ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ
ﺡﻜﻮﻣﺔ اﻗﻠـﻴﻢ ﺵـﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻋﻘـﺐ اﻋﻤـﺎل اﻟﺸـﻐﺐ
اﻟﺘﻲ ﺵﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪﻥﻴﺔ أورﻣﺠﻲ یـﻮم اﻻﺡـﺪ اﻟﻤﺎﺽـﻲ اﻟﺘـﻲ
ﺧﻠﻔﺖ  156ﻗﺘﻴﻼ.
ﻏﺮاﺑﺔ اﻟﺘﺼﺮیﺢ ﺗﻜﻤـﻦ ﻓـﻲ ان اﻟﺼـﻴﻦ آﺎﻥـﺖ داﺋﻤـﺎ
ﻣــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ یﺤــﺮص ﺡﻜﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤــﺎ
یﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ ﻗﺮاءﺗـﻪ او اﻻﺱـﺘﻤﺎع اﻟﻴـﻪ او رؤیﺘـﻪ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺵﺎت.
وﻟﻜﻦ هﺎ هﻮ ﻣﺴﺆول ﻣﺤﻠـﻲ ﺻـﻴﻨﻲ یﺒـﺪي اﺱـﺘﻌﺪادﻩ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ – وﺡﺘﻰ اﻻﺟﺎﻥﺐ ﻣﻨﻬﻢ – ﻓﻲ
ﺗﻐﻄﻴﺔ واﺡﺪة ﻣﻦ اﺧﻄﺮ اﻻزﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸـﻬﺪهﺎ
اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺗﺎریﺨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎرﻥﺔ ،اﻏﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻗﻠـﻴﻢ
اﻟﺘﺒــﺖ آﻠﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺽــﻲ ﻋﻨــﺪﻣﺎ اﻥــﺪﻟﻌﺖ اﻋﻤــﺎل
ﺵــﻐﺐ ﻓــﻲ ﻋﺎﺻــﻤﺘﻪ ﻻﺱــﺎ ،وﻟــﻢ یﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺼــﺤﻔﻴﻴﻦ
اﻻﺟﺎﻥﺐ ﺑﻮﺻﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ ﺑﺘﺎﺗـﺎ .وﻟـﻢ ﺗﺴـﻤﺢ اﻟﺴـﻠﻄﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮر اﻻﺡﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺒـﺖ اﻻ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور یﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺕﻜﺘﻴﻚ ﻡﺨﺘﻠﻒ:
ﻣﻦ اﻟﻮاﺽﺢ ان اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ اﺱـﺘﻮﻋﺒﺖ دروﺱـﺎ ﻣﻬﻤـﺔ
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺽـﻲ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻗﻤﻌـﺖ
ﻗــﻮات اﻻﻣــﻦ اﻋﻤــﺎل اﻟﺸــﻐﺐ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻥﺎﺵــﻄﻮن
ﺗﺒﺘﻴــﻮن .ﻓﺎﻻﻥﻄﺒــﺎع اﻟــﺬي ﺧﻠﻔــﻪ ﻗﺮارهــﺎ ﻣﻨــﻊ وﺱــﺎﺋﻞ
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اﻻﻋﻼم ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺡﺪاث آﺎن اﻥﻬﺎ اﻥﻤﺎ ﺗﺤﺎول اﺧﻔـﺎء
ﺵﺊ ﻣﺎ.
وﻟﺬا ﺵﻬﺪﻥﺎ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ آﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ
هــﺬﻩ اﻟﻤــﺮة ،وهــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ذآﻴــﺔ وﻓﻌﺎﻟــﺔ
ﻟﺘﺼﻮیﺮ ﻣﺎ ﺡﺪث ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﺗﺨﺪم اهﺪاﻓﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﺱـﺘﺨﺪام
ﻥﻔﺲ اﻻﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺵﺮآﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وایﻘﻦ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻣﻨﺬ اﺵﻬﺮ ﻋﺪیﺪة ﺑـﺄن هـﺬا
هﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺱـﻠﻮآﻪ ﻋﻨـﺪ ﻣـﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﻣﺸـﺎآﻞ
آﺒﻴﺮة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ .
ﻓﻘــﺪ درﺱــﻮا اﻻﺧﻄــﺎء اﻟﺘــﻲ ارﺗﻜﺒﻮهــﺎ هــﻢ واﻟﺘــﻲ
ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺽﻲ ،وﺻﻤﻤﻮا ﻋﻠـﻰ
اﻻ یﻜﺮروا هﺬﻩ اﻻﺧﻄﺎء.
ﻓﻔﻲ ﻏﻀﻮن ﺱﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ اﻥـﺪﻻع اﻋﻤـﺎل
اﻟﺸــﻐﺐ ﻓــﻲ ﺵــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ،اﺱﺘﻀــﺎﻓﺖ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ
اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺱـﺘﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻋﻼﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ أورﻣﺠـﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺤﺪث.
وﻗﺪ ﺱﻬﻠﺖ اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﻓـﻲ اﻻﻗﻠـﻴﻢ ﻟﻠﺼـﺤﻔﻴﻴﻦ زیـﺎرة
اﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﺡﻴــﺚ یﺮﻗــﺪ اﻟﺠﺮﺡــﻰ ،آﻤــﺎ اﺗﺎﺡــﺖ ﻟﻬــﻢ
ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺡﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﻣـﻦ ﺟـﺮاء
اﻋﻤﺎل اﻟﺸـﻐﺐ .ورﻏـﻢ اﺻـﺮار اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻣﺮاﻓﻘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﻮد اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﺱﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑـﺎﻟﺘﺠﻮل ﺑﺤﺮیـﺔ
ﻓﻲ ارﺟﺎء اﻟﻤﺪیﻨﺔ.
ﺕﺴﻬﻴﻼت:
یﻘـــﻮل زهـــﺎو ﺑﻴﻨـــﻎ ،وهـــﻮ ﻣﻌﻠـــﻖ ﺱﻴﺎﺱـــﻲ ﻓـــﻲ
هﻮﻥﺠﻜﻮﻥﺞ ،إن هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺠﺪیﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﺡﻠﺤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮد
اﻟﺘﻲ آﺎﻥﺖ وﺱـﺎﺋﻞ اﻻﻋـﻼم اﻻﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺗﺘﻮﻗـﻊ ان ﺗﻔـﺮض
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف آﻬﺬﻩ.
ویﻘﻮل زهﺎو إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓـﻲ ﺑﻜـﻴﻦ آﺎﻥـﺖ ﺗﺮیـﺪ ان
ﺗﺒﻌــﺚ ﺑﺮﺱــﺎﻟﺔ واﺽــﺤﺔ ازاء اﻻﺡــﺪاث ،واﻥﻬــﺎ ﻗــﺮرت
اﺱﺘﺨﺪام اﻻﻋﻼم اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
ویﻘـــﻮل اﻟﻤﻌﻠـــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺱـــﻲ" :ارادوا ﻣـــﻦ اﻟﻌـــﺎﻟﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ان یﻔﻬﻢ ﺑﺄن ﻣـﺎ یﺤـﺪث ﻓـﻲ ﺵـﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻋﺒـﺎرة
ﻋﻦ ﺻـﺮاع ﺑـﻴﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﺘﻴﻦ ﻋـﺮﻗﻴﺘﻴﻦ ،وﻟـﻴﺲ ﺡﺮآـﺔ
اﻥﻔﺼـــﺎل .ارادوا ان یﺼـــﻮروا اﻻﻣـــﺮ آﺼـــﺮاع ﺑـــﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺡﻮل ﻗﻀﺎیﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،واﻥـﻪ ﻻ یﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻤﻄﻠـﺐ
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ﺑﺎﻻﺱﺘﻘﻼل".
وﻗــﺎل زهــﺎو إن اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ اﻗﺘﻨﻌــﺖ ﺑــﺄن
اﻻﺟﺎﻥـــﺐ ﺱﻴﺸـــﺎرآﻮﻥﻬﺎ وﺟﻬـــﺔ ﻥﻈﺮهـــﺎ اذا ﺱـــﻤﺤﺖ
ﻟﻠﺼــﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺰیــﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﻟﻠﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺡﺎﻟــﺔ
اﻟﺠﺮﺡﻰ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪث اﻟﻰ ﻣـﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﻬـﺎن واﻷیﻐـﻮر
ﻓﻲ ﺵﻮارع أورﻣﺠﻲ.
ویﻀﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠـﻖ ﺑـﺄن ﺑﻜـﻴﻦ ،رﻏـﻢ اﺗﻬﺎﻣﻬـﺎ ﻷیﻐـﻮر
اﻟﻤﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮیﺾ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ ،ﺗﻌﻠﻢ ان اﻟﻮﺽﻊ
ﻓﻲ ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺘﺒـﺖ ،وﻟـﺬا ﻓﻤـﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ان ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻥﻔﺴﻬﻢ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺡـﻆ ان اﻟﺼـﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﺼـﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟـﻢ یﺘﻤﺘﻌـﻮا
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘـﺪر ﻣـﻦ اﻟﺤﺮیـﺔ اﻟﺘـﻲ اﺗﺎﺡﺘﻬـﺎ ﺑﻜـﻴﻦ ﻟﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺘﻘﺎریﺮ اﻟﺘـﻲ اﻋـﺪوهﺎ آﺎﻥـﺖ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ
ﺡﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺪدة آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل داﺋﻤﺎ.
ﻡﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻬﺪﺋﺔ:
رآﺰت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺡﺪاث اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻥـﺎة ﺻـﻴﻨﻴﻲ اﻟﻬـﺎن اﻟـﺬیﻦ
اﺱﺘﻬﺪﻓﻬﻢ اﻟﻤﺸﺎﻏﺒﻮن.
واﺱﺘﻤﺮ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﺡﺘﻰ یﻮم اﻟﺜﻼﺛـﺎء
ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺧــﺮج اﻟﻬــﺎن اﻟــﻰ ﺵــﻮارع أوروﻣﻮﺗﺸــﻲ ﺱــﻌﻴﺎ
ﻟﻼﻥﺘﻘــﺎم ﻣــﻦ اﻷیﻐــﻮر واﺻــﻄﺪﻣﻮا ﺑﻘــﻮات اﻻﻣــﻦ اﻟﺘــﻲ
ﺡﺎوﻟﺖ ﺛﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
وﺑﺤﻠــﻮل یــﻮم اﻻرﺑﻌــﺎء ،اﺗﺨــﺬ اﻻﻋــﻼم اﻟﺮﺱــﻤﻲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺟﺪیﺪ رآﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ.
ﻓﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺱـﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜـﺎل ﺡـﺬرت
ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﻬــﺎ اﻻﻓﺘﺘــﺎﺡﻲ ﻣــﻦ ان "اذا آــﺎن اﻻﻥﺘﻘــﺎم ﺱــﺒﻴﻼ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﺑﺪا".
وﺽﻢ ﻋﺪد یﻮم اﻻرﺑﻌﺎء ﻣﻦ اﻟﺼـﺤﻴﻔﺔ ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻣـﻊ
ﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻌـﺐ اﻻﻃﻔـﺎل ﻓـﻲ اﻗﻠـﻴﻢ ﺟﻮاﻥﺠـﺪوﻥﺞ
ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺬي ﺵﻬﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮة ﻓـﻲ اﻟﺸـﻬﺮ اﻟﻤﺎﺽـﻲ
ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎل هﺎن وﺁﺧـﺮیﻦ أیﻐـﻮر – وهـﻮ اﻟﺤـﺪث اﻟـﺬي
یﻘﺎل اﻥﻪ اﺵﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ ﻓـﻲ أورﻣﺠـﻲ اﻻﺡـﺪ
اﻟﻤﺎﺽﻲ.
وﻗﺎﻟــﺖ اﻟﺼــﺤﻴﻔﺔ إن اﻟﻌﻤــﺎل ﻟــﻢ یﺘﻮﻗﻌــﻮا ان ﺗــﺆدي
اﻟﻤﺸــﺎﺟﺮة اﻟــﻰ ﻣــﺎ ادت اﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ اراﻗــﺔ ﻟﻠــﺪﻣﺎء ﻓــﻲ
ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ.
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وآــﺎن اﻟﺸــﺠﺎر ﻗــﺪ اﻥــﺪﻟﻊ ﺑﻌــﺪ ان ﻥﺸــﺮت ﻣﻮاﻗــﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻥﻴﺔ ﺧﺒﺮا یﻔﻴﺪ ﺑـﺄن ﺱـﺘﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﺎل اﻷیﻐـﻮر ﻗـﺪ
اﻏﺘﺼﺒﻮا ﻓﺘﺎﺗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ.
وﻟﺬا آﺎن اﺡﺪ اﻟﺮدود اﻟﻤﻠﺤﻮﻇـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻄﺎت اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ اﺡــﺪاث اﻻﺡــﺪ اﻟﻤﺎﺽــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬــﺎ ﻗﻄــﻊ ﺧﺪﻣــﺔ
اﻻﻥﺘﺮﻥــﺖ ﻋــﻦ اﻗﻠــﻴﻢ ﺵــﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻟﻤﻨــﻊ اﻟﺘﺒــﺎدل اﻟﺤــﺮ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ارﺟﺎء اﻟﺼـﻴﻦ ﺡـﻮل اﻋﻤـﺎل
اﻟﻌﻨﻒ.
ویﺒﺮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن اﺗﺨﺎذهﻢ هـﺬﻩ اﻟﺨﻄـﻮة
ﺑــﺎﻟﻘﻮل إن اﻟﺸــﺎﺋﻌﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺆآــﺪة ﺗﻜﺘﺴــﺐ ﻣﺼــﺪاﻗﻴﺔ
اآﺒــﺮ واﻥﺘﺸــﺎرا اوﺱــﻊ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﻜــﺮر ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻮاﻗــﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻥﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺵﺎآﻠﺔ )ﻓﻴﺴﺒﻮك( و)ﺗﻮیﺘﺮ( ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ
وﺽﻊ ﻣﺘﻔﺠﺮ آﺎﻟﺬي آﺎن ﺱﺎﺋﺪا ﻓﻲ اﻻیﺎم اﻟﻤﺎﺽﻴﺔ.
وﻟــﺬﻟﻚ ﺟــﺎء ردهــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺎهﻞ ﻣــﻊ وﺱــﺎﺋﻞ اﻻﻋــﻼم
"اﻟﺘﻘﻠﻴﺪیﺔ" ﺑﻞ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﻞ اﻻﺡﺪاث ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
ﻓﺮض ﻗﻴﻮد وﺗﺸﺪیﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ "اﻟﻌﺼـﺮیﺔ" ﻟﻨﻘـﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ آﺎﻻﻥﺘﺮﻥﺖ.
ﻓﺎﻟﻘﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن یﺨﺸـﻮن وﻗـﻮع ﻓﺘﻨـﺔ داﺧـﻞ ﺑﻠـﺪهﻢ
اآﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ یﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻓﺎﻟﺼﻴﻦ ارادت ان ﺗﺘﺄآﺪ ﻣـﻦ ان اﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴـﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﺡﺪاث ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ ﻟﻦ ﺗﻠﻬـﺐ اﻟﻤﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﻗﻴـﺔ
ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،وﻟـﺬا ﻓﻘـﺪ ﻓﺮﺽـﺖ رﻗﺎﺑـﺔ ﺻـﺎرﻣﺔ ﻋﻠـﻰ
وﺱﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺱﻤﻴﺔ.
آﺮیﺲ هﻮج ،ﺑﻲ ﺑﻲ ﺱﻲ  -ﺑﻜﻴﻦ

أﺡﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻟﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺹﺤﻴﻔﺔ أﻡﺮﻳﻜﻴﺔ ﺕﺒﺪي دهﺸﺘﻬﺎ ﻡـﻦ ﺕﻘـﺎﻋﺲ ﻡﺴـﻠﻤﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻋـﻦ
ﻧﺼﺮة اﻷﻳﻐﻮر.

ﻡﻔﻜــﺮة اﻹﺱــﻼم :أﺑــﺪت ﺻــﺤﻴﻔﺔ آﺮیﺴــﺘﻴﺎن ﺱــﺎیﻨﺲ
ﻣﻮﻥﻴﺘــﻮر دهﺸــﺘﻬﺎ ﻣــﻦ أن أﻏﻠــﺐ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ
ﻼ ﺡﻴــﺎل اﻻﻋﺘــﺪاءات
أﻥﺤــﺎء اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻟﺘﺰﻣــﻮا ﺻــﻤﺘًﺎ ﻗــﺎﺗ ً
اﻟﻌﻨﻴﻔــﺔ اﻟﺘــﻲ وﻗﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻷیﻐــﻮر اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
ﻗﻮﻣﻴﺔ اﻟﻬﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺵﻨﺠﻴﺎﻥﺞ.
وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ :ﻣـﺎ اﻟـﺬي یﺠﻌـﻞ "اﻟﻈﻠـﻢ" اﻟـﺬي
ﺗﻌﺮض ﻟـﻪ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻮن اﻟﺼـﻴﻨﻴﻮن اﻷیﻐـﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔًـﺎ ﻋـﻦ
ﻏﻴﺮﻩ؟!
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وأﺽـــﺎﻓﺖ أن اﻟﺼـــﻤﺖ
اﻟﻤﻄﺒـــــﻖ ﻓـــــﻲ اﻟﺸـــــﺎرع
اﻹﺱﻼﻣﻲ ﺱـﺎد ﺑﻌـﺪ أﻋﻤـﺎل
اﻟﺸــﻐﺐ اﻟﺘــﻲ وﻗﻌــﺖ ﻓــﻲ
ﺵـــﻨﺠﻴﺎﻥﺞ وراح ﺽـــﺤﻴﺘﻬﺎ
أآﺜﺮ ﻣﻦ  800ﺵﺨﺺ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼـﺤﻴﻔﺔ" :ﻟـﺌﻦ
آﺎﻥﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻗـﺪ
أﻋﻠﻨﺖ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﺘﻠﻰ هـﻢ
ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻴﺔ اﻟﻬﺎن إﺛﺮ هﺠﻮم ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻴﺔ اﻷیﻐﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
اﻟــﺬیﻦ یﺸــﻜﻮن ﻋﻘــﻮدًا ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﻤــﻴﺶ وﺱــﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ
واﻹهﻤﺎل واﻻﺽـﻄﻬﺎد ,ﻓـﺈن آﺜﻴـﺮًا ﻣـﻦ اﻷیﻐـﻮر ﻗﺘﻠـﻮا
آﺬﻟﻚ ,آﻤﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻵﻻف ﻣﻨﻬﻢ ,وﻗـﺪ
ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ إﻋﺪام آﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ".
وﻗــﺪ أﻗــﺪﻣﺖ ﺑﻜــﻴﻦ آــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ إﻏــﻼق اﻟﻤﺴــﺎﺟﺪ
اﻷﺱﺒﻮع اﻟﻤﺎﺽـﻲ ,ﻣـﺎ یﻌـﺪ ﺧﻄـﻮة ﺗﻀـﺎف إﻟـﻰ اﻟﻘﻴـﻮد
اﻟﻌﺪیــﺪة اﻟﺼــﺎرﻣﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻔﺮﺽــﻬﺎ اﻟﺼــﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﺡﺮیــﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺵﻨﺠﻴﺎﻥﺞ.
وأﺽــﺎﻓﺖ اﻟﺼــﺤﻴﻔﺔ أن هــﺬﻩ اﻷﻣــﻮر ﻣــﻦ ﺵــﺄﻥﻬﺎ أن
ﺗﺜﻴﺮ اﺡﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴـﺔ هﺎﺋﺠـﺔ ﻟـﻮ ﺡـﺪﺛﺖ ﻓـﻲ أي ﺑﻠـﺪ
ﻋﺮﺑــﻲ ,آﻤــﺎ ﺡــﺪث ﻋــﺪة ﻣــﺮات ﻓــﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ..ﻟﻜــﻦ ﻟــﻢ
ﺗُﺤــﺮق أﻋــﻼم ﺻــﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ آﺮاﺗﺸــﻲ وﻻ دﻣــﻰ ﻟﻠــﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺼــﻴﻨﻲ هــﻮ ﺟﻨﺘــﺎو ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎهﺮة ,وﻟــﻢ ﺗﺘــﺮدد هﺘﺎﻓــﺎت
"اﻟﻤﻮت ﻟﻠﺼﻴﻦ" ﻓﻲ ﺵﻮارع ﻃﻬـﺮان ,ﻓﻤـﺎ اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ؟!
دﻋﺎﻳﺔ ﺹﻴﻨﻴﺔ:
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻋﻴﻤﺔ اﻷیﻐﻮریﺔ رﺑﻴﻌﺔ ﻗﺪیﺮ ﻓﺈن "ﺱـﺒﺐ
ﺻﻤﺖ اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻹﺱـﻼﻣﻲ ﺡﻴـﺎل ﻣﻌﺎﻥـﺎة اﻷیﻐـﻮر هـﻮ أن
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻥﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎیﺔ اﻟﺘـﻲ روﺟـﺖ ﻟﻬـﺎ
داﺧــﻞ اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻹﺱــﻼﻣﻲ أن اﻷیﻐــﻮریﻴﻦ "ﻣﺘﻐﺮﺑــﻮن"
)ﻣﻮاﻟﻮن ﻟﻠﻐﺮب( أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ هﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺡﻘﻴﻘﻴﻮن".
رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺮآﻲ:
وﺟــﺎء اﻟــﺮد اﻷﻗــﻮى ﻣــﻦ رﺋــﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺘﺮآــﻲ
رﺟـــﺐ ﻃﻴـــﺐ أردوﺟـــﺎن اﻟـــﺬي وﺻـــﻒ ﻣـــﺎ ﺟـــﺮى
ﻟﻸیﻐــﻮریﻴﻦ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻥــﻪ "إﺑــﺎدة" ,آﻤــﺎ ﻥــﺰل ﺁﻻف
اﻷﺗﺮاك إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع ﻟﻠﺘﻨﺪیـﺪ ﺑﻤـﺎ ﺗﻌـﺮض ﻟـﻪ إﺧـﻮاﻥﻬﻢ
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اﻷیﻐﻮر اﻟﺬیﻦ یﺸـﺎﻃﺮوﻥﻬﻢ
ﻥﻔــﺲ اﻟﻠﻐــﺔ ,وﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن
اﻟــﺪﻋﻢ ﻓــﻲ ﺗﺮآﻴــﺎ یﺘﺠــﺎوز
ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ إﺧﻮان
ﻣﺴــﻠﻤﻴﻦ یﺘﻌﺮﺽــﻮن ﻟﻈﻠــﻢ
اﻟﻜﻔﺎر.
ﻡﻘﺎﻃﻌــــــــﺔ ﺕﺮآﻴــــــــﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ:
وﻗﺪ أوﻗﻔـﺖ  20ﺵـﺮآﺔ
ﺗﺮآﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺼـﻴﻦ ،وﺱـﻂ ﻣﺨـﺎوف ﺻـﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺱﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻌﻬﺎ.
وذآﺮت "اﻟﺠﺰیﺮة .ﻥـﺖ" أن ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﺗﺠـﺎر اﻷﻟﻌـﺎب
اﻟﺘﺮآﻴــﺔ أﻋﻠﻨــﺖ أن  20ﺵــﺮآﺔ ﻣﺴــﺘﻮردة ﻟﻸﻟﻌــﺎب ﻣــﻦ
اﻟﺼﻴﻦ أوﻗﻔﺖ اﺱﺘﻴﺮداﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰایﺪت اﻟﺪﻋﻮات إﻟـﻰ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وآﺎن وزیﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮآﻲ ﻥﻴﻬﺎت أرﻏﻮن ﻗﺪ دﻋـﺎ
إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ردًا ﻋﻠﻰ اﻻﻥﺘﻬﺎآﺎت ﺽﺪ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷیﻐﻮر اﻟﺬیﻦ ﺗـﺮﺑﻄﻬﻢ ﺻـﻼت اﻟﻠﻐـﺔ
واﻟﻌﺮق ﻣﻊ ﺗﺮآﻴﺎ.
ﺁﻻف اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ:
وأآﺪت اﻟﻤﻌﺎرﺽﺔ اﻷیﻐﻮریﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻰ أن ﺡﺼـﻴﻠﺔ
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﺽـﺪ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ اﻷیﻐـﻮر
اﻟﺬیﻦ یﻌﺎﻥﻮن ﻣﻦ اﻻﺽﻄﻬﺎد واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻔﻮق ﺁﻻف اﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ودﻋــﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺽــﺔ اﻷیﻐﻮریــﺔ اﻟﺴــﻮیﺪ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﻮﻟﻰ
اﻟﺮﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوریﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ إرﺱﺎل ﻣـﺮاﻗﺒﻴﻦ
إﻟﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﺵﻴﻨﺠﻴﺎﻥﺞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺵـﻤﺎل ﻏـﺮب اﻟﺼـﻴﻦ ﻟﻮﻗـﻒ
هﺬا اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻌﻨﻴﻒ.
وﻣــﻦ ﺟﺎﻥﺒــﻪ أﻋﻠــﻦ أردوﺟــﺎن أﻥــﻪ ﺗــﻢ إدراج اﻷزﻣــﺔ
اﻷیﻐﻮریﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤـﺎﻥﻲ اﻟﺘـﻲ
یﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
 130ﻡﻠﻴﺎر دوﻻر ﺡﺠﻢ ﺕﺠﺎرة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﻊ
اﻟﺼﻴﻦ:
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺨﺸﻰ اﻟﺼـﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗﻔـﺎﻗﻢ ردود اﻟﻔﻌـﻞ
اﻹﺱــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﻤــﻊ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺼــﻴﻦ ﻟﺘﺸــﻤﻞ
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ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺱﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ
ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
یﺬآﺮ أن ﺡﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻐـﺖ اﻟﻌـﺎم اﻟﻤﺎﺽـﻲ ﻥﺤـﻮ
 130ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
هــــﺬا ،وآﺎﻥــــﺖ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌــــﺔ اﻹﺱــــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀــــﺎﺋﻊ
اﻟﺪﻥﻤﺎرآﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻥﺸﺮ اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺴـﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﺱـﻮل اﻟﻜـﺮیﻢ

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،رﺟﺐ 1430

– ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺱــﻠﻢ – ﻗــﺪ ﺗﺴــﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﺧﺴــﺎﺋﺮ
اﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﺽﺨﻤﺔ ﻟﻠﺪﻥﻤﺎرك ،ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ أن ﺡﺠـﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ ﻻ یﻘﺎرن ﺑﺤﺠـﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎریـﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺪول اﻹﺱـﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺘـﻲ
ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺑﻤﺮاﺡﻞ.
اﻟﺜﻼﺛﺎء 22،ﻣﻦ رﺟﺐ1430،هـ 2009-7-14م ) ،ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة
اﻹﺱﻼم(

ودوﻧﻜﻢ اﻵن ﺹﻮرا ﺕﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﺡﺪاث اﻷﺧﻴﺮة وﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﻇﻠﻢ ﻓﻲ )أورﻡﺠﻲ(
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بقلم :عبد ﷲ منصور

ﻧﺸﺮﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ )ﺍﻛﺴـﱪﺱ( ﰲ
ﻣﻦ ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺧﱪﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻭﻓﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻴﺔ ﺯﺍﺭﺕ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣـﻦ
ـﻴﻨﻴﺔ
ـﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼـ
ﺍﻟﺴـ
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﳏﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﻭﻗـﺪ
ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﰲ
ﻏﺮﺱ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ ﺃﲪﺪ ،ﻭﺳﻴﺪ ﻣﻨﻮﺭ
ﺣﺴﲔ ،ﻭﻟﻴﺎﻗﺖ ﺑﻠﻮﺝ ،ﻭﺳﺮﺍﺝ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﳏﻤﺪ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﺎﻥ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺁﺻﻒ ﻟﻘﻤﺎﻥ
ﺑﺼﺪﺭ ﺭﺣﺐ ﻭﻓﺮﺣﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻞ .ﻭﺗﻌﺎﻫـﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﻳﻮﻃﺪﻫﺎ ﺑـﲔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﲔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺘﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄـﺮﻓﲔ ﺗﻌﻬـﺪﺍ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳊﺰﺑﲔ )ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼـﻴﲏ
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼـﲔ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺭﲰﻴﺔ ،ﻭﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﻷﺎ
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﺴـﺒﻴﻞ ﺃﻣـﺎﻡ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸـﻘﻴﻘﺔ،
13

ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻜﺜﲑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ
ﻧﻘﺎﺑﱵ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻭﻋﱪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺿــﻲ
ﺣﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺃﻧﻪ ﳛﻤﻲ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺃﻧـﻪ ﻻ
ﻳﺆﻭﻱ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻛﻞ ﺷـﺮﺫﻣﺔ ﺻـﻴﻨﻴﺔ
ﲣﺎﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼـﲔ
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﻺﺿﺮﺍﺭ ـﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺿﻢ ﺻﻮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺒﺖ
ﻭﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻄﻠﺒﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪ
ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﻤﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ.
ﻭﻃﻠﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ
ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺸﻤﲑ.
ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﰲ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻟﺘﻪ ﺑﺈﲰﺎﻋﻴـﻞ
ﺗﻠﻮﺍﺩﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻴﻜﻴﺎﻧﻎ )ﺗﺮﻛﺴـﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ( ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻧﻜﻞ ﻢ ﻭﺃﺫﺍﻗﻬﻢ
ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻟﲑﺿﻲ ﺳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ .ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻧﺪﺭﻱ ﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ
ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺬﺍ ﺍﻟﺬﺋﺐ؟ ﻫـﻞ ﻟﻴﺒـﺎﺭﻙ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ
ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺃﻡ ﻟﻴﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﳊﻖ ﻛﻲ
ﳛﺒﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﺮﻡ؟!
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ! ﱂ ﻧﻜﻦ ﻧﺘﻮﻗـﻊ ﺃﻥ ﺗﺴـﺘﻬﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﻫـﻲ ﻣـﻦ ﺃﺧﻄـﺮ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ،ﻓﻠﺴـﻨﺎ
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ﻧﺪﺭﻱ ﻫﻞ ﳚﻬﻠﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﺃﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻣﻊ
ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﺧﻄﻮﺭﺎ؟!!
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼـﲔ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻓﻮﺩ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﺼﺪﺭ ﺭﺣـﺐ ،ﻭﻳﻘﺒـﻞ ﲨﻴـﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﻢ ،ﻭﻳﺒﺬﻝ ﻣﺎ ﰲ ﻭﺳﻌﻪ ﻹﺭﺿﺎﺋﻬﻢ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬـﻢ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .ﻛﻞ ﺫﻟـﻚ ﻷﺟـﻞ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺑﺎﻛﺴـﺘﺎﻥ ﺣـﱴ
ﻳﻠﻌﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺇﲬﺎﺩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺜـﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﺏ ﺭﺟﺎﳍﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ
ﺃﻭ ﳚﺪ ﻗﺎﺩﺎ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﻣﺄﻭﻯ ﻭﻣﺴﺘﺮﺍﺣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ
ﺇﺧﻮﺍﻢ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻄﺮ ﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﺇﳕـﺎ ﻳﺼـﺪﻗﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻀﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻐﻄﺮﺳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺒﺪﺓ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ﻓﺄﹶﻋﺪﻣﺖ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻨـﻬﻢ ﻭﺯﺝ
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻘﺎﺳﻮﻥ ﻫﻨـﺎﻙ
ﺷﺪﺍﺋﺪﻫﺎ.
ﻭﺍﻵﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﻭﻧﻘﻮﻝ :ﺧﱪﻭﻧﺎ
ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﻘﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻜﻞ
ﻫﺬﻩ؟ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﳎﺒﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻼ ﳝﻠﻚ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﺇﺭﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣـﻦ
ﺑﻄﺸﻬﺎ ﻣﺴﺘﺪﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﶈﺬﻭﺭﺍﺕ ،ﻓـﺄﻱ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﲔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻬﺎ ﻣـﻊ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ؟
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﺃﻥ
ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﲝﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ
ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺗـﺪﺭﺱ
ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺇﻻ ﺳـﺘﺨﺪﻉ ﻭﺗﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
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ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳐﻄﻄﺎﺎ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻈﻠـﻢ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﻮﻥ.
ﻭﻟﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸـﺄﻥ
ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣـﺮﺓ ﻓـﻨﻐﺾ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻧﻘﻮﻝ :ﺯﻟﺔ ﻗﺪﻡ .ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻗﺪ
ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻧﻀﺤﻲ ﺑﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻷﺟﻞ  25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﻠﻢ
ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﺁﻥ ﻟﻠﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻨﺨﺪﻋﻮﺍ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﲢﻜﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺸﺪﻗﺖ
ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻃﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﳊﺎﻫﻢ.
ﻭﻧﺬﻛﹼﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﲣﺎﻑ
ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﺘﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﲟﺼﺎﱀ ﺍﻹﺳـﻼﻡ
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺰﺓ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻻ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﷲ ﲨﻴﻌﺎ .ﻓﻠﻨﻄﻠﺒﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ
ﺍﷲ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﺍﻟﺸـﻴﻮﻋﻴﲔ ﺍﳌﻠﺤـﺪﻳﻦ .ﻗـﺎﻝ ﺍﷲ
ﺨﺬﹸﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻜﹶـﺎ ﻓﺮﹺﻳ ﻦ ﹶﺃ ﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺩﻭ ﻥ
ﺗﻌﺎﱃ}:ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﻳﺘ 
ﲔ ﹶﺃﻳ ﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ﻋﻨ ﺪﻫﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺰ ﹶﺓ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﻌ ﺰ ﹶﺓ ﻟ ﹼﻠ ﻪ ﺟﻤﻴﻌﹰﺎ{.
ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ﻣﹺﻨ 

)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ( 139

ﻚ ﹶﻗ ﻮﻟﹸﻬ ﻢ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺰ ﹶﺓ ﻟﻠﹼـ ﻪ
ﺤﺰﻧ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻭ ﹶﻻ ﻳ 
ﺴﻤﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻌﻠﻴ 
ﺟﻤﻴﻌﹰﺎ ﻫ ﻮ ﺍﻟ 
ﻢ {) .ﻳﻮﻧﺲ( 65
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ} :ﻣﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳﺮﹺﻳ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺰ ﹶﺓ ﹶﻓ ﻠﻠﱠـ ﻪ ﺍﹾﻟﻌـ ﺰ ﹸﺓ
ﺢ ﻳ ﺮ ﹶﻓﻌﻪ
ﺐ ﻭﺍﹾﻟ ﻌ ﻤﻞﹸ ﺍﻟﺼﺎﻟ 
ﺼ ﻌﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻠﻢ ﺍﻟ ﱠﻄﻴ 
ﺟﻤﻴﻌﹰﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻴ ﻪ ﻳ 
ﺕ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺷـﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﻜﹾـ ﺮ
ﺴﻴﺌﹶﺎ 
ﻭﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﻳ ﻤ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ ﺍﻟ 
ﺭ {) .ﻓﺎﻃﺮ( 10
ﻚ ﻫ ﻮ ﻳﺒﻮ 
ﺃﹸ ﻭﹶﻟﺌ 
ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧﻮﺍـﺎ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺟﻬﻜﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﻣﺴﺎﺭﻋﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺇﱃ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻓﻮﻝ ﴰﺲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ ﲡﺪﻭﺍ
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ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﲝـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺃﻗﺎﻣﺘـﻬﺎ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻷﺎ ﺫﻧﺐ ﳛﺮﻛﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳـﺔ
ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼـﻤﺖ ﺍﻟﺮﻫﻴـﺐ
ﻭﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﳌﺨﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﲣـﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺰﻋﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺬﲝﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻷﻧـﺎﺱ ﻻ
ﺫﻧﺐ ﳍﻢ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ ﻹﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﻣﻄﺎﺑﺘـﻬﻢ
ﲢﻜﻴﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﰲ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ .ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻭﻣـﺎ ﻧ ﹶﻘﻤـﻮﺍ
ﺤﻤﻴ 
ﻣ ﻨ ﻬ ﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥ ﻳ ﺆ ﻣﻨﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﹺﺰ ﺍﹾﻟ 
ﺪ {) .ﺍﻟﱪﻭﺝ(8
ﻭﷲ ﺩﺭ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻤﺴﻜﻮﺍ
ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺰﻋﻮﻣـﺔ ﺃﻥ
ﻮﺩﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﻨﺼﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﲤﺠﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺮﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘـﺎﻢ
ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺿﺪ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺭ
ﻭﺑﺪﺀﻭﺍ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻨـﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴـﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣـﻦ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ.

ﻟﻜﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﺗﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺼـﻴﺒﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺟﲑﺍﻧﻜﻢ ﺃﻭ
ﻏﲑﻫﻢ ،ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﺎﻕ ﻭﺭﺩﺓ ﺫﻣﻪ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﰲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ } :ﹶﻓﺘﺮﻯ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﻓﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮﹺﺑﻬﹺﻢ
ﺨﺸﻰ ﺃﹶﻥ ﺗﺼﻴﺒﻨﺎ ﺩﺁﺋ ﺮﺓﹲ
ﻣ ﺮﺽ ﻳﺴﺎ ﹺﺭﻋﻮ ﹶﻥ ﻓﻴ ﹺﻬ ﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻧ 
ﹶﻓ ﻌﺴﻰ ﺍﻟ ﹼﻠ ﻪ ﹶﺃﻥ ﻳ ﹾﺄﺗ ﻲ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻔ ﺘ ﹺ
ﺢ ﹶﺃ ﻭ ﹶﺃ ﻣ ﹴﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻩ ﹶﻓﻴﺼـﹺﺒﺤﻮﹾﺍ
ﲔ {) .ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ(52
ﺴ ﹺﻬ ﻢ ﻧﺎ ﺩ ﻣ 
ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﹶﺃ ﺳﺮﻭﹾﺍ ﻓﻲ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺇﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻳﻨﺸﻖ ﺍﻟﻔﺠﺮ ،ﻭﻟـﻴﺲ
ﺑﺒﻌﻴﺪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺳـﺒﺎﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﻳﺘﺸﺒﺜﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻹﺳـﻼﻡ ﻭﻳﻄـﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺼـﻴﻨﻴﲔ
ﺍﳌﻠﺤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺃﺭﺿـﻬﻢ،
ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻮﺍﺟﻬﻮﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ؟ ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻋﲔ ﺗﻨﻈـﺮﻭﻥ ﺇﻟـﻴﻬﻢ؟
ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :ﻛﻴـﻒ ﺗﻮﺍﺟﻬـﻮﻥ ﺍﷲ ﻳـﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺿﺤﻴﺘﻢ ﲟﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﻢ .ﻳﻘﻮﻝ
ﻛﻤﺎ ﺃﻢ ﺁﻭﻭﺍ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳉﺌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﺮﺍﺭﺍ ﺇﱃ
ﺨﺬﹸﻭﹾﺍ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ﻓﺮﹺﻳ ﻦ
ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺟﻞ} :ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﹾﺍ ﹶﻻ ﺗﺘ 
ﻜ ﻢ ﺍﷲ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻐﺎﺭﺎ .ﺃﻋﺰﻫﻢ ﺍﷲ ﻭﻧﺼﺮﻫﻢ
ﺠ ﻌﻠﹸﻮﹾﺍ ﻟ ﹼﻠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﹸ
ﲔ ﹶﺃﺗﺮﹺﻳﺪﻭ ﹶﻥ ﺃﹶﻥ ﺗ 
ﹶﺃ ﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭ ﻥ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ﻣﹺﻨ 
ﺟﺰﺍﺀ ﺇﻛﺮﺍﻣﻬﻢ ﻹﺧـﻮﺍﻢ ﻭﺗﻔـﺎﻧﻴﻬﻢ ﰲ ﺫﻟـﻚ .ﻗـﺎﻝ ﺍﷲ

ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﻧﹰﺎ ﻣﺒﹺﻴﻨﹰﺎ {) .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ( 144
ﺨﺬﹸﻭﺍ ﻋ ﺪﻭﻱ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ} :ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﺘ 
ﻭ ﻋﺪ ﻭﻛﹸ ﻢ ﹶﺃ ﻭﻟﻴﺎﺀ ﺗ ﹾﻠﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﹶﻟ ﻴﻬﹺﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﻤ ﻮ ﺩ ﺓ ﻭ ﹶﻗ ﺪ ﹶﻛﻔﹶـﺮﻭﺍ ﹺﺑﻤـﺎ
ﻖ{) .ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ(1
ﺤ
ﺟﺎﺀﻛﹸﻢ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
ﺇﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻼﰐ ﻭﺍﺟﻬﻦ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴـﺠﺪ
ﺍﻷﲪﺮ ﻗﺘﻠﺖ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﺒـﺪ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺼﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳜﺎﻑ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋـﻢ،
ﺣﱴ ﺗﺘﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﲡﺪ ﺯﻟﻔﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﺍﳌﻠﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻭﳓﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﳍﺎ :ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﻛﺘـﺎﺏ
ﻭﺑﺄﻳﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻴﻔـﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺍﺕ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺎﺕ؟! ﺑﺄﻱ ﺩﻳﻦ ﺗﺪﻳﻨﻮﻥ؟
ﻭﺑﺄﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ؟! ﺧﱪﻭﻧﺎ ﺑﺎﷲ ﻓﻘـﺪ ﺃﻋﺠﺰﻧـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻜﻢ.

ﺗﻌﺎﱃ}:ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﹾﺍ ﻭﻫـﺎ ﺟﺮﻭﹾﺍ ﻭﺟﺎﻫـﺪﻭﹾﺍ ﺑﹺـﹶﺄ ﻣﻮﺍﻟ ﹺﻬ ﻢ
ﻚ
ﺼﺮﻭﹾﺍ ﹸﺃ ﻭﻟﹶــﺌ 
ﺴ ﹺﻬ ﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﹼﻠ ﻪ ﻭﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁﻭﻭﹾﺍ ﻭﻧ 
ﻭﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
ﻭﻟﻴﺎﺀ {) .ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ(72
ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ﹶﺃ 
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠـﻦ ﳉﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺃﺫﻧﺎﻢ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺎ ﺑﺄﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﻟﻦ
ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺍﶈﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟـﱵ ﺭﲰﻬـﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﱴ ﲢﻴﻲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﷲ ﻭﺃﺫﻧﺎﻢ
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪﺕ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﺗﻜﺪﺭﺕ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺑﻌـﻮﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ
ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ} :ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻳﺪﺍ ﻓﻊ ﻋ ﹺﻦ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻟﹶـﺎ
ﻛﻔﹸﻮ ﹴﺭ {) .ﺍﳊﺞ(38
ﺐ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺧﻮﺍ ﻥ ﹶ
ﺤ 
ﻳ 
ﻱ
ﺼ ﺮ ﻩ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﹶﻟﻘﹶـ ﹺﻮ 
ﺼ ﺮ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻣﻦ ﻳﻨ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ  } :ﻭﹶﻟﻴﻨ 

ﻋﺰﹺﻳﺰ) .{ ﺍﳊﺞ(40
א 
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بقلم :عبد ﷲ
من ذ أن تش كلت القومي ة الص ينية إل ى يومن ا ھ ذا
اس تعملت كثي راً م ن الحي ل والخ داع السياس ية ض د
األق وام التركي ة وطبقتھ ا عل يھم س واء أك انوا ف ي حال ة
الض عف واالس تعباد أم ف ي حال ة النص ر والتمك ين
واكتملت ھذه الحيل وتحققت على مدار سنين ومنھا ما
يأتي:
أوالً :دأب ت الحكوم ات الص ينية عل ى مھادن ة
جيرانھا البعيدين والحروب مع خصومھا األقربين.
ثاني ا ً :تفري ق وتمزي ق الق وى القوي ة المعادي ة
والتح ريش بي نھم وإعان ة الض عفاء عل ى األقوي اء
وإضعافھم ثم القضاء عليھم جميعا.
ثالث ا ً :إغ راء المل وك بالنس اء والفتي ات الص ينيات
حت ى إذا ول دن أم راء م ن أمھ ات أخري ات يتن ازعون
بي نھم عل ى المل ك حت ى تق وم األم الص ينية بتح ريض
أبنائھا عل ى األم راء اآلخ رين م ن األمھ ات األخري ات
حت ى يفرق وا الدول ة ودس الجاسوس ات المثقف ات عن د
الملوك لتربية أبنائھم ومسخ عقولھم.
رابعا ً :االھتمام بكتابة تاريخ األسر الحاكمة الس ابقة
للدولة الصينية وإظھار عدواة الصين ووسائل التعذيب
والقھر الت ي اس تعملوھا ض دھم حت ى ال ينس وا مآس يھم
على مدار سنين.
خامس ا ً :ع دم قب ولھم بالمعتق دات الجدي دة إال بم ا
يتواف ق م ع معتق داتھم وال ذي ھ و إتب اع مل ة اآلب اء
واألجداد والتعصب لقوميتھم.
سادس ا ً :الس عي واالجتھ اد ف ي الوص ول للحك م أو
الملك ولو على حساب ھتك أعراضھم وحرماتھم.
س ابعا ً :الخض وع والمداھن ة والل ين أم ام األع داء
األقوي اء واس تغالل أول فرص ة للقض اء عل يھم عن د
ضعفھم بعزم وإصرار.
ثامنا ً :وضع الخطط الطويلة والكامل ة للقض اء عل ى
الخص وم والص بر ف ي س بيل ذل ك عل ى تحم ل األذى
وعدم إشعار العدو بحركاتھم السرية.

تاس عا ً :االحتف اظ ب العرق الص يني والس الالت
الص ينية واالقتص ار عليھ ا وع دم الس ماح ب االختالط
باألجن اس األجنبي ة األخ رى وال يمك ن أن يول و عل يھم
م ن ول دوا م ن قومي ات مختلط ة ول و ك انوا رج اال
موھوبين ومرموقين.
عاشراً :يولون عليھم أرفعھم نسبا ً وأصالً ويھتمون
ألصولھم وأجدادھم وتاريخھم.
الح ادي عش ر :تفري ق األع داء قب ل االنقض اض
عليھم وذلك باستمالة أفراد م ن بي نھم يكون ون أص دقا ًء
لھم.
الثاني عشر :التركيز على توس يع ملكھ م واالھتم ام
بإص الح األراض ي الزراعي ة وتس ليمھا للفالح ين ث م
تأسيس قواعد عسكرية للجنود.
الثال ث عش ر :القض اء الت ام عل ى المخ الفين
والخصوم واستئصالھم حت ى ال تق وم لھ م قائم ة ول ذلك
ينتزعون األفكار من أصولھا ويرھبون اآلخرين.
الرابع عشر :تنص يب وت أمير رج ال غي ر ص ينيين
عل ى األق وام األخ رى حت ى يس دد المحك ومين
المظلومين سھامھم إلى غير الصينيين.
الخامس عشر :التحريش وزرع العداوة والبغضاء
ب ين اآلخ رين والتظ اھر أم امھم بالع دل واإلنص اف
وبھذا يتسع نفوذھم السياسي.
الس ادس عش ر :تنص يب وت أمير الس فھاء والجھ ال
عل ى األق وام األخ رى حت ى يض منوا الس يطرة عل يھم
وإثارة الفتن بينھم وتدميرھم بأنفسھم.
الس ابع عش ر :تغي ر مع الم وأس ماء األراض ي الت ي
يحتلونھا بأسماء صينية وبھذا تضيع الحقوق ويض عف
المطالب ة ب الثورات الفكري ة م ن أبن اء المحتل ين عل ى
مرور الزمن.
الث امن عش ر :ت ذويب األق وام والمجتمع ات
المحكومة ومزجھا بالجنس الصيني.
التاسع عشر :القضاء على الشخصيات الب ارزة م ن
المثقفين والزعماء والعلماء واختطافھم وسبي نسائھم.
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العشرون :إبعاد المھني ين ع ن مھ نھم وإبع اد رج ال
األعم ال ع ن أش غالھم وإض عاف ثق تھم بأنفس ھم حت ى
يضطروا إلى االنتماء بالصين للحفاظ على ما بأيديھم.
الح ادي والعش رون :التركي ز عل ى ب ث العي ون
والجواسيس بين العدو المخالف لھم قبل الھجوم عليه.
الث اني والعش رون :جع ل الص ينيين ف ي مجتمع ات
مغلقة حتى ال يتناسوا حض ارتھم ومعتق داتھم وألس نتھم
وال يذوبوا في أقوام أخرى.
الثالث والعشرون :تغير الشكل الھندس ي المعم اري
ف ي المن اطق الت ي يس يطرون عليھ ا وبن اء البناي ات
الجديدة عل ى الش كل المعم اري الص يني وھ دم المب اني
واآلث ار القديم ة للحض ارات الس ابقة فيم ا يع رف
بالتغير).الديموغرافي(
الرابع والعشرون :تقسيم القبائل والش عوب وتفري ق
أم اكنھم وتس ميتھا بأس ماء جدي دة حت ى ينفص لوا ع ن
حضارتھم وتاريخھم.
الخامس والعشرون :القضاء على المثقفين والساسة
والتج ار حت ى ال يتط وروا وال تعظ م ش عبيتھم وال
يشكلوا خطرا يھدد الصين.
وبتنفيذ ھذه الحيل السياس ية م ن قب ل ق ادة ومفك ري
الصين السياسيين على مدار ثالثة آالف سنة متواص لة
اس تطاعوا القض اء عل ى أق وام )ألت اي( الس اكنة ح ول
ج دار الص ين وعزل وا م نھم م ن أراد أن يخ الف ھ ذه
السياسة ويجانبھا وعاقبوه.
وقد تمسك الحكام الصينيون بالرذاالت المذكورة
ونفذوھا ولم يھملوھا ورثتھم من بعدھم ليحققوا بھا
أھدافھم الخبيثة ويذلوا الشعوب.
وفي العھد الشيوعي للصين ضموا إلى الحيل
السابقة حيال شيطانية أخرى منھا ما يلي:
 (1اعتماد حرب العصابات للقضاء على العدو
األجنبي والخصوم المحليين ثم اللجوء إلى الحروب
النظامية لحسم المعركة.
 (2التدرج في فتح البالد عبر القرى ثم المدن.
 (3إنشاء وتأسيس القواعد العسكرية في األماكن
اإلستراتيجية.
 (4وضع خطط للحروب وتنفيذھا على مدى طويل
والصبر عليه.
 (5االعتماد على اإلتحاد السوفييتي في حل المشاكل
الخارجية أما المشاكل الداخلية فيحلونھا بأنفسھم.
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 (6تقسيم األراضي الزراعية على جميع طوائف
الشعب وتحريضھم على التعاطف مع الدولة.
 (7فرض اإلتباع األعمى للحزب الشيوعي وتخضيع
الجيش لسياسة الحزب ومتابعة من يريد خيانة
الحزب.
 (8نشر الجواسيس ودعاة الفكر السياسي السري في
كل أنحاء البالد.
 ( 9االعتماد على الطرق السياسية قبل الحلول
العسكرية في حصول التمكين والظفر.
 (10جذب نخبة الناس إلى الحزب ورفع شأن الحزب
أمام الشعب.
 (11تقوية أنفسھم بجمع جميع الطوائف واألحزاب
والجماعات الذين يريدون إقامة الدولة الصينية
المستقلة بدعوى اإلتحاد وجعل اآلخرين عمالء تابعين
لرئاسة الجيش واالستخبارات التي يملكون زمامھا
والقضاء على تطوير اآلخرين واستغاللھم بكل
الطرق.
 (12االعتماد على الغنائم واآلالت العسكرية من
العدو كأساس لبناء الدولة وجعل شرائھا فرعا ً ال
أصالً.
بعد التمكين والنصر يقومون بتصفية وقتل أمراء
وزعماء األحزاب المنافسة لھم وبھذا تتم السيطرة
عليھم وتحقيق أھدافھم وھم بھذه البرامج السياسية
العسكرية قاموا بتطوير برامجھم األساسية األخرى.
وإقامة الدول القومية وتطويرھا وفي ھذه األثناء
أصبح كل من عنده شعور بالقومية الصينية من
الطوائف األخرى أصبحوا يقلدونھم في تطبيق ھذه
الخطط ولو لم يكن لديھم عالقة مع الشيوعيين وبھذا
أصبح الناس يعملون باسمھم وإن لم يكن لھم بھم صلة
مباشرة ويتحرك الشعب الصيني كله نحو تحقيق ھدفه
وكل واحد منھم يواصل العمل من حيث توقف سلفه
وھكذا انتھت حركة الفوضى السياسية والتضحيات
دون أن تحقق أھدافھا وتالشت ظاھرة تكرار الثورات
والتضحيات ألنھا جربت وعرفت نتائجھا وصار
الناس مع السلطة كالقطيع مع الراعي .ھذه األسباب
وغيرھا كانت سببا ً في رقيھم وتمكينھم في األرض.
وصلى ﷲ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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