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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .                 احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وعلى آله وصحبه وسلم
من التأييد هلا القبول جاء  كتب حنسب أن اهللا قدواليت " ة اإلسالميتركستان " أعداد من جملتنا  ةبعد صدور أربعف

تشجيع على االستمرار يف هذا العمل املبارك، الكلمات  حبمد هللا وتلقينا ،جلهاديةا كثري من رموز اجلهاد يف الساحات
مما حفزنا على االستمرار ودفعنا  وعلمنا أنه قد استفاد كثري من الناس مما كتب فيها من معلومات وموضوعات قيمة،

ة يف تركستان اإلسالمية على أمتنا الشيوعي جرائم الصنيوببيان خصوصا املقاالت اخلاصة  إىل الزيادة يف هذا املضمار
  . ةاإلسالمي

  .ونسأل اهللا عزوجل أن يوفقنا لالستمرار يف البذل و العطاء يف هذا اجلانب اهلام من دعوتنا
" تركستان الشـرقية  " وبفضل من اهللا وحده استجاب بعض اجلماعات اجلهادية والعلماء والدعاة إىل اهللا لقضيتنا 

  "  6فرسان الشهادة " ذلك يف إصدار إخواننا ااهدين يف دولة العراق اإلسالميةكما جاء احملتلة وحصلنا 
يتوافق مع ما قلناه سابقا يف هذا املوضوع بل وزاد عليه موضوعات أخرى مل نتطرق إليها  وكان حمور ما ذكروه

  مثل حكم شراء البضائع الصينية ومقاطعتها؟
 ونأمل من الدعاة  والعلماء وطلبة العلم وااهدين يف سائر السـاحات لمني خري اجلزاء اهللا عنا وعن املس مفجزاه

ينشر يف فلرياجعوا ما املزيد من املعلومات  املسلم، وللحصول على يف نصرة شعب تركستان الشرقية مأن حيذو حذوه
  .من األفالم والبيانات) التركستاين اإلسالمياحلزب (اإلنترنت من قبل اجلماعة 

  جتاه إخوام يف تركستانواجب املسلمني 
وجوب النصرة بالسيف والسنان على كل من استطاع إىل ذلك سبيال، فإن الفقهاء رمحهم اهللا نصوا أن من  :أوال

وها هـم أهلنـا يف   . منع اإلسالم من االنتشار وجب قتاله بالسيف، فكيف مبن يبيد املسلمني وحياول طمس هويتهم
دينهم وأعراضهم، فتقدمي النصرة هلم واجب على كـل مسـلم،    م والذود عنيستنفرونكم لنصرتركستان الشرقية 

  .فاملسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر
على العلماء املسلمني القيام بواجبهم يف نصرة إخوام والصدع باحلق، وفضح الطواغيت واخلونـة الـذين    :ثانيا

  .حدةلبشىت أنواعها وصورها، ومن ذلك حكومة الصني الشيوعية امل مل الكفريتعاملون مع عا
نها للناس وإيصاهلا للمسلمني يف كل األقطـار، وتعلـيم   يدعمهم إعالميا وماديا، وذلك بنشر قضيتهم وتبي :ثالثا

  .نةالنشء من أبناء املسلمني تارخيهم وبطوالم، ومجع التربعات وإيصاهلا هلم بكل الوسائل املمك
إن اهللا على ذلك . الدعاء هلم والتضرع إىل اهللا بأن يكشف اهللا مههم وينصرهم نصرا مؤزرا وخيذل عدوهم :رابعا
  .قدير

  مؤسسة الفرقان "                       صوت اإلسالم"املركز اإلعالمي                    
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  بيان

  )أمري احلزب اإلسالمي التركستاين(للشيخ عبد احلق 
والصـالة   ،} أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير{ :احلمد هللا القائل يف كتابه العزيز

  :وبعد .» ذَّبحِبِال جِئْتكُم لَقَد بِيده محمد نفْس يوالَّذ أَما قُريشٍ معشر يا «: والسالم على رسوله القائل
منذ خالفة األمويني تعد تركستان الشرقية جزء ال يتجزأ من العامل اإلسالمي، وعلى مدار التاريخ الطويل عـاش  

  . مسلمو تركستانَ الشرقية آمنني ومرتبطني باخلالفة اإلسالمية، ومتمسكني بالكتاب والسنة
م احتل مكانهم الصينيون الشـيوعيون يف عـام   1876 بعدما استوىل كفار املاجنو على تركستانَ الشرقية يف عام

ومنذ هذا اليوم مل تتوقف هجمام على الدين وأهله، وهتك أعراض املسلمني، وب ثروام وجمـازرهم  . م1949
  .اهلمجية على املسلمني، بل ازدادت وتنوعت فاجعام الدموية
  .  ساحة االستعمار دون نظريومارس الشيوعيون يف سنوام األخرية سياساتهم الرذيلة يف

فقتلوا األطفال بأساليب خمتلفة قتال عاما، وقبضوا على شباب املسلمني، وحكموا عليهم باإلعـدام والسـجون   
املؤبدة، وقتلوا العلماء واغتالوهم خفية بأساليب وبطرق خمتلفة، فلم يضيقوا فقط على املسلمني يف عبادام وصلوام 

. اخلناق عليهم يف عقائدهم، وصنعوا هلم عقائد جديدة توافق مبادءهم االشتراكيةَ والعلمانيـة وصيامهم ولكن ضيقوا 
إىل  15ونقلوا مئات اآلالف من فَتيات املسلمني كرها من تركستان إىل داخل الصني من اللوايت يصل أعمارهن من 

  .، وهتكوا أعراضهن كما يريدون)إعطاء الوظائف وتشغيلهن(سنة حتت غطاء  25
ويف هذه . وفاقت سياسات االستعمار الشيوعي الصيين يف ظلمها سائر سياسات االستعمار األخرى لبالد املسلمني

السنة فتح الصينيون صفحةً جديدة جلرائمهم يف سفك دماء مسلمي تركستان الشرقية دون وجه حق، واليت لن تنسى 
  . ولن تترك دون رد

م قاموا بقتل عشرات العمال التركستانيني، وجرحـوا  2009ونيو من عام ي 26يف تاريخ " جواندونغ"ففي إقليم 
املئات منهم والذين قاموا خبطفهم ونقلهم باإلكراه إىل الصني، وثار الشعب التركستاين املسلم لَمـا علمـوا ـذه    

  . الوحشية اهلمجية ومل يصربوا على الصينيني
ثار الناس ضد احلكومة، وانتهت هذه الثورة بسيطرة احلكومة ففي تاريخ اخلامس من شهر يوليو يف مدينة أورجمي 

  .نفس، وسجنِ اآلالف من أبناء الشعب التركستاين املسلم 2000على األوضاع، بعد قتل وجرح أكثر من 
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، ويا شعبنا التركستاين املسلم من الذين قُتل آبـاؤهم أو أمهـام أو   أيها اآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات
أو بنام أو من الذين سجن أقارم وفُقدوا والذين يمضون األيام يبكون هللا دما وحزنا هلذه املصائب، فهذا أخوام 

البكاء الذي كلنا مشتركون فيه لن يضيع أبدا بإذن اهللا، فالذين قُتلوا من إخواننا املسلمني حنسبهم شهداء عند اهللا يف 
  .يب حنسبهم يف رمحة اهللا ومغفرتهجنات النعيم، والذين بقوا يف السجون والتعذ

  .واعلموا أن هذه املصائب ما هي إال فجر حرية جديد يطل على تركستانَ الشرقية
فيا أيها املسلمون يف تركستان الشرقية، جيب أن نتقدم لطريق النجاة واخلالص، وهو طريق اجلهـاد، متمسـكني   

  . فر الظاملبدين اإلسالم كامال، من أجل اخلالص من االستعمار الكا
م يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَـى األرض أَرضـيت  {: قال اهللا تعاىل

إِالَّ قَل ةري اآلخا فينالد اةيالْح اعتا مفَم ةراآلخ نا مينالد اةي38التوبة( } يلٌبِالْح(  
 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س رمنِ عنِ ابقُولُ  -صلى اهللا عليه وسلم-عقَـرِ  « يالْب ابأَذْن مذْتأَخو ةينبِالْع متعايبإِذَا ت

  )سنن أيب داود( .» عه حتى ترجِعوا إِلَى دينِكُمورضيتم بِالزرعِ وتركْتم الْجِهاد سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُال الَ ينزِ
واعلموا أيها املسلمون يف تركستان، أن املوت ال بد منه لإلنسان، لذلك جيب علينا أن جناهد إلعالء كلمـة اهللا،  

  .ونفوز بالشهادة
فَقَالَ الرجلُ يقَاتلُ للْمغنمِ  -اهللا عليه وسلم  صلى -قَالَ جاَء رجلٌ إِلَى النبِى  -اهللا عنه  رضي -عن أَبِى موسى ف 

ف نفَم ، هكَانى مريلُ لقَاتلُ يجالرلذِّكْرِ ، ولُ لقَاتلُ يجالرقَالَ  ي، و بِيلِ اللَّها « سلْيالْع ىه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتلَ لقَات نم
بِيلِ اللَّهى سف وفَه  «.  

  .فقد هجم علينا الشيوعيون جبنودهم وشعوم، وحنن الذين أمرنا بقتاهلم يف ديننا
  )36التوبة(. } وقَاتلُواْ الْمشرِكني كَآفَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَآفَّةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتقني{ :وقال اهللا تعاىل

  .وسلم أن ترك اجلهاد وترك نية الغزو شعبة من شعب النفاق أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نلَى «  -صلى اهللا عليه وسلم-عع اتم هفْسن ثْ بِهدحي لَمو زغي لَمو اتم نم

   )مسلمرواه ( .» شعبة من نِفَاقٍ
، جيب أن نعمل بعقيدة الوالء والرباء يف دين اهللا، فوالء الكفار عامـة والصـينيني   لشرقيةفيا مسلمي تركستان ا

  . خاصة من الذين اعتدوا علينا ومعاونتهم على املسلمني مناقض لعقيدة اإلسالم قطعا
نوع مـن  والدعوة إىل السالم ما هي إال " التعايش السلمي بني القوميات"والدعوات اليت تنادي ا الصني باسم 

 العوام من املسلمني، حىت يصرفوهم عن قتاهلم وجهادهم، وهو مناقض دعا خ احليل واخلدعِ الشيطانية اليت يريدون
  .لعقيدة الوالِء والرباء
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واْ الْكُفْر علَى اِإلميان ومـن  يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولياء إَن استحب{ :قال اهللا تعاىل
  )23التوبة( .} يتولَّهم منكُم فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ

ابن ( ".رى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللاع وثقأ" :بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلماعن 
  )أيب شيبة

سلوا بناتكم إىل داخل الصني، وال تسكتوا عن إكراه الصينيني هلن، ولقد انا فيا مسلمي تركستانَ الشرقية ال تر
  .ديننا أن تسافر املرأة وحدها بدون حمرم، وخاصة إىل بالد الكفار، فيحرم عليها السفر وحدها على كل حال

نةَ أَبِى عريرقَالَ قَالَ - عنهما اهللا رضى - ه بِىلُّ الَ « - وسلم عليه اهللا صلى - النحي أَةرمال نمؤت مِ بِاللَّهوالْيو 
  )رواه خباري( .» حرمةٌ معها لَيس ولَيلَة يومٍ مِسريةَ تسافر أَنْ اآلخرِ

  . اهللافال بد أال نرسل بناتنا ولو أكرهنا الكفار على سفرهن، وإن قُتلنا وحنن ندافع عن بناتنا فنحن شهداُء بإذن 
 بِىنِ النع دينِ زب يدعس نقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-ع : »  ـهلونَ أَهلَ دقُت نمو هِيدش وفَه هالونَ ملَ دقُت نم

هِيدش وفَه ينِهونَ دد أَو همونَ دد سنن أيب داود( .» أَو(  
نهن وفساد أخالقهن وطبائعهن وعادان القومية، وأن حييوا معهن بال فالشيوعيون يريدون بسفرهن ردتهن عن دي

من أجـل  . دين فيصبحن كافرات أمثاهلم، ويفرضون سيطرم واحتاللَهم على أراضينا دون أي مقاومة أو مواجهة
  . ذلك فإن مواجهة ومقاومة هذه السياسات هي من واجبنا اإلمياين

وعلى مر العصور وعـرب  . ن الشرقية أن نستمر يف املقاومة بال يأس أو توقفوالواجب علينا حنن مسلمي تركستا
ومع هذا فأن اهللا يرتل نصره علـى  . التاريخ كانت الفئة القلية املتمسكة باحلق، هي املنتصرة على الفئة الكثرية الباطلة

  .املؤمنني
  )47الروم( .} وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنِني {:قال اهللا تعاىل

ومع هذا فأن األمة اإلسالمية وخاصة ااهدين يف العامل مستعدون كافة، مع إخوام مسلمي تركستان الشـرقية  
  .لقتال الصينيني
  )8املنافقون( .} وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني {:قال اهللا تعاىل

قية وخارجِها قوموا بواجبكم أمام اهللا ورسوله، وفوا بعهـدكم  ، يف تركستان الشرويا أعضاء احلزب اإلسالمي
  .كاملة، واعلموا أنكم سوف تسألون عن هذا العهد وامليثاق مبالطاعة ألمريكم وابذلوا جهدكم، وأدوا مسؤولياتك

  )32املعارج( .} اعونَرالَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم و{: قال اهللا تعاىل
  )91النحل( .} وأَوفُواْ بِعهد اللّه إِذَا عاهدتم والَ تنقُضواْ اَأليمانَ بعد توكيدها{:تعاىل وقال اهللا

ويا إخواننا املسلمني يف املهجر، هلموا إلينا لنستعد جلهاد الصينيني وحنن متمسكون ومعتصمون بالكتاب والسنة، 
  . السالح وحنن جيب أن جناهدهم بالقوة والسالحفالصينيون ال يرغبون يف قيامنا ضدهم ب
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، فعليكم أن تبينوا ظلم الصينيني إلخوانكم التركستانيني، وخاصة هـذه  أما أنتم يا علماء اإلسالم يف أحناء العامل
املذابح األخريةَ للمسلمني على أيدي الصينيني، واليت كانت يف اخلامس من شهر يوليو، وافضحوهم على كل املنابر، 
وأظهروا عداءهم الديين والسياسي لألمة اإلسالمية، وحرضوا املسلمني على األخذ بالقصاص لدماء إخوام وأخوام 

، وألم رفضوا الشيوعيةَ ومبادءها اإلحلاديـة، أمـا مسعـتم    "ربنا اهللا: "الربيئة، اليت سالت بغري ذنب إال أن يقولوا
ذا الصمت، وهذا السكوت على هذه املذابحِ واازرِ واجلرائم؟ وأين صرخات املسلمات الثَكَاىل يف تركستان؟ فلم ه

فاتقوا اهللا يف إخوانكم املستضعفني، وكونوا مع الصادقني، وأدوا أمانة العلـم  ! األخوة اإلسالمية واإلميانية وحقوقها؟
وانكم يف العقيدة ويف الدين، وال اليت محلكم اهللا إياها، واصدعوا بكلمة احلق وال ختشوا يف اهللا لومة الئم، وانصروا إخ

  .تتركوهم فريسة سهلة للوحوش الصينية الكاسرة
أن مسلمي تركستان الشرقية ! ، تذكرواويا أمراء التنظيمات واجلماعات اإلسالمية اجلهادية يف العامل اإلسالمي

 ميرون ا ولو ببيان أو كلمـة  يف أمس احلاجة إىل نصرتكم ونصائحكم، والوقوف جبانبهم يف هذه احملنة العصيبة اليت
فاليوم قام الشيوعيون الصينيون بـالبطش والفتـك   . ترفع من معنويام هناك، وتحمسهم على االستمرار يف املقاومة

فهـم يواجهـون   . بإخوانكم التركستانيني والقضاء عليهم ومل يقصر املسلمون يف مواجهتهم بقدر وسعهم وطاقتهم
  .محة وال اهلوادة يف القتالعدوا شرسا ال يعرف الر

ونصرةُ مسلمي تركستان الشرقية الذين يذوقون الويالت واملآسي على أيدي الكفار الصينيني، والذين حرموا من 
كل إمكانيات املقاومة، وأشرفوا على الفناء من شدة التعب والنصب، مما يالقون من عدوهم واجب إمياين نسأل عنه 

م هو جهادنا، وبِدؤهم باجلهاد ضد الصينيني مكرمة سبقوا غريهم إليها وهو من واجبنـا  مجيعا يوم القيامة، فجهاده
  . فيجب أن نقف معهم يف هذا الوقت بالذات. أيضا

  )72نفالاأل( .} وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر {:  قال اهللا تعاىل
خارجها، واستهداف سفاراتهم وقنصلياتهم ومراكـزِهم وأمـاكنِ   فيجب استهداف الصينيني يف داخل البالد و

جتمعاتهم وقتلُ رجاهلم وأسرهم لفداء إخواننا املسجونني يف تركستان الشرقية، وكل هذا مـن نصـرة إخواننـا يف    
  .تركستان الشرقية

من قَبلنـا ربنـا والَ    ينعلَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذ ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ{
لَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم ا أَنتنمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحترِين286ةالبقر( .}مِ الْكَاف(  

  حلمد هللا رب العاملنيوأخر دعوانا أن ا
 رجب. 1430
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يف د اوملبياد بكني يف داخل الصني وض احلزب اإلسالمي التركستاين بعض العمليات اجلهادية جماهدو أجنز فقد

: ضد الصني الشيوعية اليت تنادي 2009وقد وفق اهللا اإلخوة ببعض العمليات اجلهادية يف عام  تركستان الشرقية،
ثر هذه العمليات العسكرية منتهاها وعلى إ و بلغت التدابري األمنية إىل" ماء ويف األرض فخ بيننا مصيدة يف الس"

  .بإذن اهللا تعاىل ازداد ااهدون ثقه و جتربة وتوفرت هلم ظروف مناسبة ملا سيقومون به من عمليات يف املستقبل
 لىعيقظة وحثتهم ا وانتباه ادت ااهدينقد ز" بشدة  اإلرهابينينكيل بالت" إن سياسة األمن الصيين اليت تسمى 

املسلمني  واستمرار ظلم الصني على.... املبتكرة يف العمل العسكري  ضد الصني و البحث عن أنفع الطرق اجلديدة 
خاصة جمزرة الصني ويقتلوا  ينصروا أو العزم على طريق اجلهاد إىل أنبباً لزيادة بغض ااهدين هلم واملظلومني كان س

لقيام ااهدين بالعمليات اخلاصة و النوعية كشكل قصاصي  كانت سببا 2009يوليو لعام  – 5وعية يف تاريخ الشي
  .ا أدى إىل إصابة الصني ببعض اخلسائر املعنوية واالقتصادية والسياسية مم

  :ان الشرقية يف داخل الصني و يف تركست 2009ما قام به ااهدون من العمليات العسكرية يف عام نذكر هنا و 
يف اليوم اخلامس من أيلول قام ااهدون بالدفاع عن إخوام الذين ليس يف أيديهم قطعة من احلديد عندما  -1

  .تعرضوا زرة فادحة من قبل الصينيني الذين تسلحوا بالسيوف و العصي واملقامع 
  .لشغوا يف مدينة أورجميمن أيلول قام ااهدون بتفجري يف شركة نفطية تابعة  12يف اليوم  -2
  .من أيلول قام ااهدون بتفجري يف معمل كيماوي  يف مدينة يانشي يف مقاطعة حينن  15يف اليوم  -3
  .وغست قام ااهدون بتفجري يف مبىن سكان صينيني يف مدينة قارماي أمن  12يف يوم  -4
  . نة ليين ملقاطعة شندونغ تفجري يف معمل كيماوي يف مدير سبتمرب قام ااهدين بيف شه -5
من سبتمرب هجم ااهدون على شركة يف مدينة تابعة ملقاطعة سجون مما أدى اىل خسائر كبرية  15يف اليوم  -6
  .فيها 
  .من سبتمرب فــجر ااهدون مطعماً باسم االيغور يف بكني  28يف  -7
نيني و خصوصاً يف منغولية داخلية ويف مدينة تيون الناجحة مما اقلق الصيمر ااهدون بعمليام اخلاصة واست -8

  .شانشي ويف يونن ويف أورجمي 
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ن نصرة مسلمي تركستان الشرقية و حترير بلدهم من قبضة الصني الشيوعية، واجب لكل مسلم وخاصة وأخرياً فإ
ليات اجلهادية ضد الصني وأن ينصر إخواننا ااهدين القائمني بالعم همملسلمي تركستان الشرقية نسأل اهللا أن حيفظ
  .يف سبيل أداء واجبهم و أن يقيهم شر األعداء

ن هم من يضحي ألجل مسلمي تركستان الشرقية و أبطاهلم هؤالء ااهدي نأعلموا ايا مسلمي تركستان الشرقية 
  .الربرة 
اهدين هناك و أن على مسلمي تركستان الشرقية ومجيع املسلمني يف العامل كله أن يكونوا عوناً إلخوام اف

  .يؤيدوهم و يناصروهم 
فيا أبطال مسلمي تركستان الشرقية قوموا بالعمليات املوجعة الشديدة ضد الصني لتحرير شعب تركستان املسلم 

  .املظلوم 
    .من عنده مؤزرا يف كل وقت آمني  انسأل اهللا أن يرتل على مجيع إخواننا نصر

 

 ناس ال يعلمونواهللا غالب على أمره ولكن أكثر ال
 

 حفظه اهللا اهللا سيف :العسكري القائد

  حمرم/  1431
  

  

  

  

  

  شركة نفطية تابعة لشخوا يف مدينة أورجمي          مبىن سكان صينيني يف مدينة قارماي         

  

 
 

 
 

  معمل كيماوي يف مدينة ليين ملقاطعة شندونغ                  مطعماً يف بكني              
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  عبد اهللا منصور: بقلم
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   عبد الرحمن غازي: إعداد

 أبرياء أيغور يعتقلون ويقتلون يف السجون الصينية

في إطار حمالت اإلبادة التي تنتهجها الصين 
ية السلطات الصين ضد المسلمين األیغور سلمت

ل ان المعتق ى / جثم شوهرت تورسون إیشان إل
د    ه بع ا  73أهل ه في أورومتشي      یوم من اعتقال

ن    ادس م ي الس رقية ف تان الش مة ترآس عاص
   .م2009یوليو

وار       ص الح م ن دم لك ة نق طور التالي ى الس ف
اتف مع       ر اله يا الحرة عب الذي أجرته إذاعة آس

   .زوجة الشهيد شوهرت تورسون إیشان
   عليكمالسالم : الصحفي

   من ؟: زوجة الشهيد
   .يأنا صحف: الصحفي

اك    : زوجة الشهيد ة؟ هل هن صحفي ألي جه
ا      الم ؟ أن وتي للع ِمعون ص ل ُتس ة ؟ ه أي عدال

   . التي أعرف ما حدث هنا
يا    : الصحفي  ة آس ن إذاع حفيون م ن ص نح

   الحرة في أمریكا
ا؟ ؟؟؟ : زوجة الشهيد   إذاعة الحرة فى أمریك

   یكا ؟نعم في أمر: الصحفي 
سأخبرآم  . نعم عرفت، شكرا : زوجة الشهيد

   .ما حدث
ا هي   : الصحفي ما سبب اعتقال زوجك ؟ وم

ة  ذه النتيج ى ه ي أدت إل باب الت ة؟  األس المؤلم
رتكم       ف أخب دث؟ آي ا ح رفين عم ا ذا تع وم

   الحكومة هذا الخبر المؤلم؟

رموا جثمانه أمامي قائلين إنه : زوجة الشهيد
ب   رض القل بب م ات بس دما  ل. م وه عن د اعتقل ق

  .آان یجلس معي فى البيت و بدون أي سبب
ى  : الصحفي ه ؟ ف وم اعتقال ه ی ت مع ل آن ه

 أي یوم اعتقلته قوات األمن ؟
هيد ة الش ت: زوج ي البي ه ف ت مع م آن . نع

   .اعتقلته السلطات یوم السادس من یوليو
ان یفعل؟    : الصحفي اذا آ في اليوم الخامس م

 ظاهرات ؟هل آان من المشارآين في الم
ان معي في البيت     : وجة الشهيدز ال، . هو آ

   .ال، ال، هو لم یشارك في أي مظاهرة
وم     : الصحفي ه في الي د اعتقال هل رأیتموه بع

 السادس من یوليو؟
ه،    : زوجة الشهيد د اعتقال ه بع ال ، ما التقينا ب

بحثنا عنه في آل مراآز     .لم یسمحوا لنا بلقائه
ه    ر علي م نعث ن ل رطة، ولك ة  . الش ي نهای وف

أنه تم نقله إلى غولجا ورجعت   المطاف سمعت
 هنا إلى غولجا وفي نفس اليوم الذي رجعت من

   .أرومجي ، سلموا لنا جثمانه
حفي  ل   : الص ا ه ى هن ل إل خص نق م ش آ

 عرفت ؟ أو هو فقط؟
  ال أعرف: زوجة الشهيد

ي  : الصحفي  ان ف دما آ ه عن ت مع ل تقابل ه
   . "قوش ئرق"سجن 
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هيد  ة الش ت : زوج ا التقي محوا  . ال ، م م یس ل
   .ألي شخص من األسرة بزیارته وال بلقائه

  آيف عرفتم خبر موته ؟: الصحفي 
قالت لنا الشرطة نطلق سراح : زوجة الشهيد

ذا      ا مسرورین به وم، وذهبن نكم الي ر آي    اب الخب
ان    لنا المك دما وص ه ، عن ا مالبس تقبله ومعن نس

   .أخبرونا بموته
روآم ب : الصحفي  دموا    ألم یخب دما ق ه عن وفات

  إليكم وأخبروآم بإطالق سراحه ؟
م ،  : زوجة الشهيد  نع

ه   ا بموت م یخبرون . ل
اك  لنا هن دما وص عن

د  ا أح ن  أخبرن الجالدی
د مات بسبب     قائال إنه ق

ب ة . مرض القل والحقيق
ن أي    ان م م یع ه ل  إن

ل     ب، ب ي القل اآل ف مش
ذیب واضحة   . مات من التعذیب الشدید آثار التع

ده،  ي جس ية   وت عل دة ووحش دى ش ر م ظه

دماء       ه مجروح و ملطخ بال ذیب، جسده آل . التع
ا ومن ران  أن ارب والجي معي من األهل واألق

ذیب     ا أصابه من التع  نحن . وآل الناس رأوا م
وه        ذین قتل ة المجرمين ال ل معاقب ه قب رفضنا دفن

لطات  ن الس ذیب، ولك لت  بالتع ينية أرس الص
زل وهددت باعتقالن وات األمن وطوقت المن ا ق

حبت  م س ن ث م    وم وم، و ل ه الي ان ودفنت الجثم
اك من  . تسلمنا جثمانه  هل هناك عدالة؟ هل هن

   !!ینصرنا و یسمع أحزاننا وآالمنا ؟
   .شكرا لكم: الصحفي

هذا نموذج واحد فقط   
ي    االت الت ن آالف الح م
تان     ي ترآس ل ف تحص

د  رقية بع داث  الش أح
و5 ة 2009یولي م الدامي

ر   ي راح ضحيتها أآث الت
ن  ين    50م لم ب ف مس أل

  ..واالعتقال واهللا المستعان القتل
  م22/9/2009موقع أخبار العالم الترآي / المصدر

< <

<ð]†qc46<íéÎ†Ö]<á^jŠÒ†i<»<íèæçÞ<íe†Ÿ< <
  

ل       اريخي المتمث دوها الت اء ع ين إلنه ل الص تعم
ون بعضها  ائل يك دة وس تان الشرقية بع لمي ترآس بمس

و     ة، ويك ة براق ر   معلنا تحت أسماء جميل ن الجزء األآب
ر مكشوف، حيث      من تنفيذ هذه الخطة القذرة سريا غي
اء    ين أبن درات ب ر المخ ى نش ينيون عل د الص يعم
ر      ى نش ا عل ون أيض تان ويعمل ي ترآس لمين ف المس
ائل       ك من وس ر ذل ى غي فيروس اإليدز بشتى الطرق إل

انية ات اإلنس عوب والمجتمع دمير الش ه . ت ا تمتلك ولم
درا  ة أصبحت    الصين المجرمة من ق ات هائل ت وإمكاني

دن     ي وم ي أورمج درات ف دز والمخ ار اإلي بة انتش نس
ل     ي آام ارها ف بة انتش ن نس ر م رى أآب تانية أخ ترآس

ض    رة بع ة األخي ي اآلون ا ف ل علين د أط ين ولق الص
ة في        ة النووي الخبراء ليحدثونا عن مدى انتشار األوبئ
ا   ة ننقله ع مقال نترآكم م ة وس رقية المحتل تان الش ترآس

بعض التصرف عن مرآز األخبار اليابانية للوقاية من ب
  .التأثيرات النووية

  :حيث يقول المقال تحت عنوان
  تجربة للقنابل النووية في ترآستان 46إجراء 
ر  ون"أظه اوتين ج ي  " ج ب ف ة الط تاذ جامع أس

ُد" ت      " خوّآاي ذ وق ة من ار الياباني ز األخب ل مرآ ووآي
رت الصين    د أج ه ق ب أن ة نو 46قري رية تجرب ة س وي

ام  32خالل  نة حسب إحصائية ع ا أدى 1996س م، مم
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ذه   ا ه ي حدثت فيه اطق الت ي المن رة ف ى أضرار آبي إل
ؤتمر خاص في    . التجارب ولقد بين المقال عن انعقاد م

ارب      18 ذه التج بب ه ابين بس ن المص تكلم ع آذار ي
وذآروا أنه . النووية وواجبات اليابان اتجاه هذه القضية

ا    1290000ه التجارب قد أصيب إثر هذ ل م نسمة، وقت
ارب  مة 750يق ط . ألف نس ان فق ه ليست الياب الوا أن وق

ل    هي التي انفجرت فيها القنابل النووية حيث حصل مث
نكيانغ     ة س غ   ). ترآستان الشرقية  (ذلك في منطق د بل فلق

ا أضر أهل       200مجموع ما ُفجر هناك  ون طن مم ملي
بال  را  هذه المنطقة أشد الضر، ولوث جو ال ا آبي . د تلويث

ام   التي   1981وخاصة ما حصل في التجربة النووية لع
رى    راض أخ رطان وأم رض الس ار م ببت بانتش تس

ال   ين األطف ة ب ذه    . مجهول ل ه ت آ ا أخف ين تبع والص
ة ارب اللعين ذه التج دثتها ه ي أح ائب الت د . المص وتق

ـ     ر ب ا أآب مساحة األرض التي تأثرت بهذه التجارب أنه
  . ة طوآيومرة من مساح 136

ي      ة الت ارب النووي ال أن التج ي المق ا ف اء أيض وج
أحدثتها الصين أآثر بعشرة أضعاف من التجارب التي  

ألف   190أحدثها اإلتحاد السوفيتي السابق والتي قتلت    
ر مباشر    ارئ بعض     . شخص بشكل غي وإليك أخي الق

  :هذه التجارب
ى  1964أجري في عام ) 1 م تجربة تفجير نووية عل

  .TNTألف طن من  20عادل قوتها األرض، ت
ام ) 2 ي ع ة  1967وف ر نووي ة تفجي ت تجرب م أجري

  .TNTمليون طن من  2قوتها 
ام ) 3 ي ع ة  1976وف ر نووي ة تفجي ت تجرب م أجري

  .TNTمليون طن من  4قوتها 
ام ) 4 ي ع ي 1980وأخرى ف ة ف م وحصلت التجرب

  .الجو واألرض
ام   ) 5 ن ع ل م ام  1982وحص ى ع م 1996م إل

  .وية أخرى وآانت تحت األرضتجارب نو
ى اآلن   ر وحت ي األم ق ف د منعت الصين التحقي ولق

  .مقدار ضرر التجارب غير واضح بشكل آامل

رة ولكن    أن الدول التي أجرت التجارب النووية آثي
ذا الشكل الفضيع   ارب به إجراء التج ة ب م أي دول م تق ل

د آانت   . وعلى هذه المساحات الشاسعة من األرض  فلق
ة ال كان وتضع   الدول ر الس ة تخب راء تجرب د إج ي تري ت

ة     ن الحكوم ة، ولك ان التجرب ول مك ائكة ح الآا ش أس
الصينية لم تفعل شيئا من هذا بل آانت تجري التجارب  
رهم     ن دون أن تخب كان م ة بالس اطق المأهول ي المن . ف

ة،     ارب الصين النووي ون ضحايا لتج اس يقع ان الن فك
  .انفأي ظلم وعدوان بعد هذا الظلم والعدو

ة      ون بريطاني وزيادة على ذلك نشرت محطة تلفيزي
اريخ  م   18/7/1998بت ا باس ا وثائقي ي  "م فيلم وت ف الم

ر  ق الحري وختي     " طري ور ت ارة ألن ر زي ه ذآ اء في ج
آعضو بعثة زوار لقرية ترآستانية بقصد فحص صحة 
ن  ر م ال مصابين بكثي را من األطف د أن آثي ا فوج أهله

رض   راض آم فتين "األم تقاق الش ميه  " إش ذي يس ال
عف  رض ض ب، وم فة األرن رض ش تانيين م الترآس
راض       ن األم ا م ال وغيره دماغي لألطف ور ال التط

ة ابون   . المزمن تانيون المص رت الترآس ذلك آث وآ
اء،       دم البيض فائح ال ص ص رض نق دم وم رطان ال بس
رطان       ون بالس ذين يموت تانيين ال بة الترآس ت نس وبلغ

  .فس المرضمن نسبة موت الصينيين بن% 30أآثر بـ 
د     ذلك فلق وقال أنور توختي بل إن الصين لم تكتف ب
وق  ة ف إجراء التجارب النووي تان ب ة باآس سمحت لدول

  .األراضي الترآستانية
اعي التي       دام الجم ى خطط اإلع فانظر أيها العالم إل
أين    لم ف اني المس عب الترآس ها الصين ضد الش تمارس

وب المتوالي    ذه الخط ن ه لمون م ا المس تم أيه ى أن ة عل
دة    بالد البعي ك ال ي تل لمين ف وانكم المس ن  . إخ وا م قوم

دة   ؤالء المالح ى ه وانكم عل روا إخ ادآم وانص رق
ة دم        د اهللا من إراق دنيا أهون عن إن زوال ال األرجاس ف

  .امرئ مسلم بغير حق
 وصلى اللهم وعلى آله وصحبه أمجعني
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  عبد اهللا منصور: بقلم

حبمالت كـثرية علـى    لقد قام الكفار منذ قدمي الزمان
اإلسالم وأهله يف أرض تركستان الشرقية الطاهرة وقلقـوا  
أشد القلق من أن يستيقظ وينتفض عليهم أهل هـذا البلـد   
املسلم، فحاولوا التلبيس عليهم وزعموا أم ال يريدون ضررا 
ذا الدين، خاصة بعدما رأوا تنبه املسلمني يف شـىت أحنـاء   

ظلومني يف تركستان الشرقية فأخذوا العامل لقضية إخواننا امل
يشوهون صورة ااهدين التركسـتانيني ويقولـون إـم    

وزعموا أن هـذه  . وهابيون، وإرهابيون لينفروا الناس عنهم
احلرب ليست حربا دينية بل هي شأن صيين داخلي وخالف 

هم وعند اللّـه  وقَد مكَرواْ مكْر: "قال تعاىل. قومي بسيط
  )46إبراهيم ("  مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ

وبينما كانوا يهرطقون ذا الكالم الفارغ على املسلمني 
يف تركستان أخذوا بإعمال سيوفهم يف رقاب إخواننا داخل 

 26الصني وارتكبوا ضدهم أبشع اازر كمـا حـدث يف   
حيث " جواندنغ شاوجن"ان من العام املاضي يف منطقة حزير

ــينيون  ــل الص دخ
ــرف املســلمني  غ
التركســـتانيني يف 

لــيال  12الســاعة 
وقتلوا خالل ذلـك  

 50ما يقارب الـ 
آخرين  200من فتيات وشباب املسلمني، وأثخنوا باجلراح  

. واستعملوا يف ذلك السيوف والسكاكني والعصي احلديدية
مية فلم حتقق يف هذه احلادثة البتـة بـل   أما اجلهات احلكو

محلت املسلمني مسؤولية اجلرائم اليت ارتكبت ضدهم ممـا  
استثار الشعب التركستاين املسلم فقام الشعب املظلوم الذي 

م مبظـاهرة يف   2009/7/5مل يستطع أن يكظم غيظـه يف  
العاصمة التركستانية أورجمي وغريها من املدن األخـرى إذ  

مـن الشـباب املسـلمني     1000الــ   جتمع ما يقارب
جواندنغ "التركستانيني مطالبني احلكومة بالتحقيق يف جمزرة 

ولكن اجليش رد املتظاهرين بالقوة وأطلق علـيهم  " شاوجن
الرصاص احلي فقتل عددا منهم مما زاد من غضب الشـعب  
الذي مل يبال بظلم اجليش وقوته فأخذ الناس بأيـديهم مـا   

عصي وقاوموا اجليش ا وضـربوا  وجدوا من األحجار وال
عددا من الصينيني وخربوا دكاكينهم فأدى ذلـك لسـجن   

ويف اليوم التايل خرج الصينيون حبماية . عدد كبري من الناس
اجليش والشرطة ومعهم السيوف والسـكاكني والعصـي   
احلديدية وهجموا على املسلمني التركستانيني فقتلوا النسـاء  

شجار حىت مل يسـلم منـهم   وعروهن مث علقوهن على األ

األطفال، فقد قتلوهم وهـم يف أحضـان أمهـام مث راح    
ارمون يرددون شعارات معادية لإلسالم مث هجموا بعـد  

فأعلنت احلكومة حينها . وخربوه" نيرتجو"ذلك على مسجد 

 األبرياء األيغور الصينيون المعتدون
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حالة الطوارئ وقطعوا مجيع وسائل االتصال وأمروا خبروج 
  . يف أحناء العامل مجيع الصحفيني لكي ال ينتشر اخلرب

يف هذه األثناء كان رئيس احلزب الشيوعي يف تركستان 
قد غطى السكر " وانغ لوجن"

عقله املريض بعد حفلة ماجنة 
مبناسبة عيد ميالده املشـؤوم  
فأعطي هذا الشـقي حقنـة   
ليستيقظ من سكره، وبعـدما  

أفاق أصدر هذا األمحق أمـرا باعتقـال مجيـع املسـلمني     
سنة، ولقد  40 – 12تراوحة أعمارهم بني التركستانيني امل

أعلنت احلكومة عن اعتقال ألف تركستاين مسلم وعن مقتل 
من املسلمني والصينيني، ولكـن العـدد احلقيقـي     300

ألفا، والعدد احلقيقـي لقتلـى    20للمعتقلني يتجاوز الـ 
وكان من بركة . املسلمني فقط يصل إىل أكثر من ألف قتيل

ني أن العامل قد انتبه هلذه القضـية وبـدأ   دماء هؤالء املظلوم
يتكلم عن االضطهاد الذي يتلقاه إخواننا هناك حتت وطـأة  

  . الشيوعية املنتنة
وعندما رأت حكومة الصني بيانات ااهـدين وحتـرك   
األمة اإلسالمية شيئا ما، خرج يف التلفاز الناطق الرمسي باسم 

لــ  بتـاريخ ا " جـن جـانغ  "وزارة اخلارجية الصـينية  
وصرح  2009/07/14

هذا الببغاء األخـرق أن  
حادثة اخلامس من متوز 
شأن صيين داخلي وأا 

مسألة قومية بسيطة وليست ذات صبغة دينية، هكذا بقبـق  
هذا الكذاب األشر فو اهللا إن كل من عنده أدىن مسكة من 
عقل يعلم أن هذه القضية قضية دين وعقيـدة، وأن هـذا   

خيص كل مسلمي العامل لـيس  الصراع صراع مبادئ وقيم 

أهل تركستان الشرقية فحسب، فما هذه إال خطة من هـذا  
اللئيم ليعزل أمة اإلسالم عن هذه القضية فتصـبح قضـية   
األيغوريني فقط مثل ما فعل أعداء اهللا قبال وجعلوا قضـية  

  .  فلسطني قضية فلسطينية
فليعرف العامل أن قضية تركستان ما هي إال فصل مـن  

حية معركة اإلسالم والكفر اليت حتـدث منـذ   فصول مسر
  .سنة 1450

يدعي الصينيون دائما أن العالقة بينهم وبـني الشـعب   
ولكننا نستطيع أن . التركستاين املسلم كعالقة املاء بالسمك

نقول هلم إننا ما مسعنا أبدا أن املاء قد خنق السمك وأماتـه،  
صينيون مث نقول هلم إنكم شيوعيون وإننا مسلمون، وإنكم 

وحنن أيغوريون وإن لغتكم صينية ولغتنا تركستانية وإنكم ما 
جنون سكريون عربيدون وإننا أهل عفة وطهر وحجاب فأىن 
. لنا أن ننسجم معكم أو نتعايش كما تعيش السمكة يف املاء

واهللا لن نتقارب بإذن اهللا حىت لو عاش األسد مـع الغـنم   
جاهـدة لصـهر    إن الصني تعمل. وامتزجت املاء مع النار

األيغوريني يف العرق الصيين بقصد مسح دينـهم ومسـخ   
فعملت على ذلك من . عقوهلم ليصريوا صينيني بكل املقايس

  :خالل خطة نلخصها فيما يلي
تسعى لقب حقائق التاريخ دف إقناع النـاس أن  ) 1

أرض تركستان الشرقية اليت كانت لأليغوريني منـذ األزل  
ن األيغوريني دخالء على هذه األرض تابعة ألرض الصني، وأ

واستدلوا لذلك بأدلة باطلة كالعثور يف تركستان على معادن 
  .وآثار تتعلق بالصني

حددوا مالبس معينة لطالب املـدارس واملـوظفني   ) 2
  .ختالف تعاليم اإلسالم احلنيف

منعوا الناس رجاال ونساء من تغطية الرأس رغـم أن  ) 3
س قبعة على الرأس وجتاهلوا بذلك عادة األيغوريني للرجال لب

  .ما يفرضه اإلسالم على املرأة من تغطية رأسها

  جن جانغ
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األمحـر يف  ) الغالسـتوك (أجربوا األوالد على لبس ) 4
أعناقهم الذي يرمز لـدماء  
  .قتلى الشيوعيني يف احلرب

ــني ) 5 ــاءت الص ج
للمسلمني يف تلك الـبالد  

فـال  بعادات كثرية غري مألوفة هلم وأجربوهم علـى االحت 
بأعياد مل يعرفوها من قبل، ومنعوهم عن الكثري من عـادام  
وتقاليدهم اإلسالمية، ونشروا بينهم مهرجانات ما أنزل اهللا 

  .ا من سلطان
واألدهى واألمر من كل هذا ما فعله الصـينيون لتغـيري   
اعتقاد املسلمني وإفساد أخالقهم، فلقد بقـي األيغوريـون   

الدهم قتيبة بن مسلم الباهلي مفتخرون بإسالمهم منذ فتح ب
م عندما تسلط عليهم الصينيون فعملوا على 1949حىت عام 

تقتيل العلماء وسجنهم وحتريق املصاحف والكتب الدينيـة،  
ودمي املساجد، ومنع التدريس الديين حىت منعـوا دخـول   

سنة، ولقد غـريوا املنـاهج    18املساجد ملن عمره أقل من 
الصينية، ومنعوا احتجاب النساء،  الدراسية ووضعوها باللغة

وزجوا باملتحجبات داخل سجوم حيث أهدروا هنالـك  
عفتهن وانتهكوا حرمان حىت عري كـثري منـهن عنـد    

وما نقَموا منهم إِلَّا أَن يؤمنوا بِاللَّـه  ": قال تعاىل. التحقيق
يدمزِيزِ الْح8ج برو(" الْع(  

وما زالوا يسعون جاهدين لنقل فتيات املسلمني إىل داخل 
الصني ونقل سيل من الصينيني األجناس إىل تركستان املسلمة 
ولكن يأىب اهللا إال أن ينصر دينه وخيذل أعدائه فقد بـاءت  
كثري من سياسات الصينيني بالفشل، وواجهت العديد مـن  

  . متوز 5حزيران وما عقبه يف  26املشاكل كما حصل يف 
جـن  "وإنين أود هنا أن أسأل هذا اخلرتير اللئيم املسمى 

ما قصة قتل آالف الصينيني للعمـال التركسـتانيني   " جانغ

املسلمني وضرب عشرات من أفراد شـعبك اـرم لفتـاة    
مسلمة واحدة حىت خرت صريعة على األرض مث تصويرهم 

ـ   ن هلا وهي تلفظ آخر أنفاسها، أرأيت أيها القـذر إىل أي
. وصلت حالة شعبك من اإلجرام واالعتداء على اآلخـرين 

لقد أثبتت هذه احلادثة وغريها مدى وحشيتكم وخسـتكم  
ودناءة طبعكم، أال يكفي كل هذا دليال على أن احلرب بيننا 

وأن التاريخ يعيد نفسه دائما . وبينكم حرب العقائد واملبادئ
عنـدما  فما أشبه مثل هذه احلوادث مبا فعله مشركو قريش 

قتلوا والد عمار بن ياسر رضي اهللا عنه ليثنوه عن دينه، وما 
  .أصاب أم عمار من تعذيبها وغرس الرمح يف مكان عفتها

يف ) إخـوانكم (أال يشبه ما فعله الـروس الشـيوعيون   
أفغانستان من خطف النساء واغتصـان مث رمـيهن مـن    

. منيالطائرات وغري ذلك من اازر اليت ال حتصى ضد املسل
لذلك فإن اجلهاد لتحرير تركستان الشرقية واجب على أمة 

وسيأمثون كلهم إن فرطوا أو تقاعسوا عـن  . اإلسالم مجيعا
وإِن ": قـال جـل شـأنه   . أداء هذا الواجـب الشـرعي  

يمٍ بلَى قَوإِالَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرنصتاس كُمن
ريصلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيب72أنفال ("  و(  

وذه املناسبة حنب أن نشكر من صميم قلوبنا جماهـدي  
اجلزائر األشاوس، ودولة العراق اإلسالمية األبطـال علـى   
وقوفهم جبانب إخوام وبيان حال املسلمني يف تركسـتان  

سأل اهللا أن يؤيدهم ويفتح مجيـع  فن. عرب إعالمهم وبيانام
  .العامل بأيديهم وأيدي أمثاهلم

ونسأل اهللا العظيم أن يوحد املسلمني على عدوهم كما 
توحد عليهم عدوهم، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعـز  

  .أولياءه وال حول وال قوة إال باهللا
  

 وصلى اللهم وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  

 الغالستوك األمحر
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  عبد اهللا منصور: إعداد
  

عضو بتنظيم القاعدة يدعو اليوغور لالستعداد 
 لقتال الصين

حث عضو بارز في تنظيم القاعدة  -) رويترز(دبي 
ادة      تعدادات ج ام باس ى القي ينجيانغ عل ي ش ور ف اليوغ

خوانهم المسلمين إودعا " الغاشمة" لجهاد ضد الصين ل
 .الى تقديم الدعم

ى    بو يحيى الليبي في شر    أوحذر  ديو نشر عل يط في
ي م ع الكترون وم األإوق المي ي ن  س ين م اء الص ربع

يرا   ابقة مش يوعية الس وة العظمى الش ل للق مصير مماث
 .الى االتحاد السوفيتي الذي تفكك منذ حوالي عقدين

ا الصين بارتك  م فيه الة اته ي رس ي ف ال الليب اب وق
ى  عي ال ور والس د اليوغ ذابح ض ويتهم إم اء ه ن إلغ

ا حدث     . لحاد في طريقها للسقوطدولة اإل" ا م سيحل به
 )"االتحاد السوفيتي(للدب الروسي 

وات الروسية    ام    أوغزت الق  1979فغانستان في ع
اتلين   ل د مق ية ض ة مارآس ن  إدعم حكوم الميين ولك س

 1988هزمت في حرب عصابات وانسحبت في عامي 
ي . 1989و ات الت ن الجماع دة م يم القاع رج تنظ وخ

 .حاربت القوات السوفيتية في هذا الوقت
ي  لمون ف م مس يمويعيش اليوغور وه ينجيانغ  إقل ش

ميه اإل  ذي يس رقية  الصيني وال تان الش الميون ترآس س
ات ربطهم عالق ط    وت ي وس ة ف عوب الترآي ة بالش ثقافي

 .سياآ
ي  ال الليب م  إوق ن الظل تخلص م بيل لل د س ه ال يوج ن

دينهم  ) اليوغور (تمسكهم "والقهر دون  تعداد  .. ب واالس
بيل اهللا وح   ي س اد ف ؤالء    الج ه ه ي وج الح ف ل الس م

 .)الصينيين(الغزاة 
وم  " وا بجانب   أحق على المسلمين الي خوانهم  إن يقف
ة األ  المكل ة   ومين في ترآستان الشرقية وقف خوة االيماني

 ".هم بما في وسعهم وطاقتهمفيؤازروهم ويناصرو

م  تخدام  أواته ين باس ا الص الأ"يض يطانيةس " يب ش
تبد يم واس ي اإلقل لمين ف ع المس ات لقم خرى أالهم بعرقي

 .بينما تنهب ثرواتهم وتقوض ثقافتهم ودينهم
ين  د بك ىأوال تري د قبضتها عل ي  ن تفق ينجيانغ ف ش

يم ويشترك  . قصى الغرب أ الشاسع في حدود مع      اإلقل
ا وقا  يا ومنغولي تان  روس تان وقرغيزس زاخس

تان و د و أوطاجيكس تان والهن تان وباآس ه فغانس لدي
از     أاحتياطيات نفطية وفيرة وهو  ة منتجة للغ ر منطق آب

 .الطبيعي في الصين
ى     ن اإوقال الليبي  الم في حاجة ال لمسلمين حول الع

 .ن يكونوا على دراية بوضع اليوغور في الصينأ
ة    لقد حاولت ال "واضاف  حكومات الصينية المتعاقب

دة  ين ا أجاه لة ب ل ص ع آ تاني ن تقط عب الترآس لش
ين األ  وم وب ة اإلالمكل الميةم ل ف... س ل  وتعم ه عوام ي

ذوب شخصيته   أحتى تتقلص .. فناء اإل عدادهم يوميا وت
 ".سالميةاإل

يم ج  آغسطس  أوفي  ماعة تسمي نفسها    ب حث زع
تان اإل زب ترآس ة  ح ى مهاجم لمين عل المي المس س

ذابح ضد      ا وصفه بم المصالح الصينية لمعاقبة بكين لم
 .المسلمين اليوغور

تان اإل ان حزب ترآس ام  وآ م القي ذي زع سالمي ال
ل     افلتي نق ر ح ا تفجي ي الماضي منه ة ف ات عنيف بهجم

ار     ايو اي د شن هجمات     2008عام في شنغهاي في م ق
اب   ين بارتك م الص ي واته ي الماض ة ف ذابح "عنيف م

 .ضد المسلمين في شينجيانغ" وحشية
هد  يموش وز       اإلقل و تم ي يولي ف ف ن العن ة م موج

ان    في أورومتشي   عندما هاجم يوغور صينيين من اله
مة  د  عاص ينجيانغ بع ق   أش رطة تفري ت الش ن حاول

ي         ور ف ال يوغ د عم ة ض ات قاتل ى هجم اج عل احتج
 .مصنع بجنوب الصين
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ل   أوشهدت  صابة  إشخصا و  197حداث العنف مقت
ان  1600آثر من أ واحتجز  . معظمهم من الصينيين اله

ة      1000حوالي  شخص معظمهم من اليوغور في حمل
  .حكومية لفرض النظام بعد ذلك

  

د على تهديدات القاعدة وتؤآد الصين تر
  قدرتها على مجابهة اإلرهاب

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية  / بكين 
ى ضمان         درتها عل ة من ق ما زاوتشو، إن الصين واثق

يم     ا تنظ دات أطلقه د تهدي عبها، بع المة ش دة"س " القاع
لمين  ا المس ا فيه ور"دع ة " األيغ ي مقاطع نغيانغ"ف " ش

ذي يسميه المسلمون    بشمال غرب الب ترآستان  "الد، ال
  . إلى الجهاد ضد بكين" الشرقية

ه    دث إن ال المتح ة   "وق ينية الثق ة الص دى الحكوم ل
اس     اة الن ة وحي المة األم ة س ى حماي درة عل والق

  ". واألمالك
و    ي، وه ى الليب ي يحي وة أب ى دع ك ردا عل أتي ذل ي

ادة   ار ق اد ضد من أسماهم  " القاعدة "أحد آب ى الجه إل
زاة الصينيينال" ه " غ ائال إن تخلص "ق بيل لل د س ال يوج

ك    ر دون تمس م والقه ن الظل ور"م دينهم " اإليغ ب
  ".واالستعداد للجهاد في سبيل اهللا وحمل السالح

حق على المسلمين اليوم أن يقفوا بجانب "وأضاف، 
ي   ومين ف وانهم المظل رقية "إخ تان الش ة " ترآس وقف

رو    ؤازروهم ويناص ة في وة اإليماني ي  األخ ا ف هم بم
  ".وسعهم وطاقتهم

ال    و، ق ر أن زاوتش ة "غي نغيانغ"إن مقاطع ، "ش
أنجزت إجراءات لتحقيق العدالة اإلثنية والحرية الدينية 

ة   ين عرقي ان"ب ينيين    " اله ة الص كل أغلبي ي تش الت
سنواصل التعاون مع المجتمع "، وأضاف، "اإليغور"و

  .الدولي لمواجهة التهديد اإلرهابي
اضي، طالب زعيم جماعة تسمي   وفي أغسطس الم

ة المصالح    " حزب ترآستان  "نفسها  لمين بمهاجم المس
د  ذابح ض فه بم ا وص ى م ين عل ة بك ينية لمعاقب الص

  ".اإليغور"المسلمين 

وب   ي جن ة ف درت محكم ك أص ون ذل ي غض وف
ى رجل من      دام عل ان "الصين، حكما باإلع ورط  " اله ت

ال الشغب      دالع أعم  في مشاجرة اعتبرت السبب في ان
  . تلك

ة      ينية، إن المحكم ة ص ادر إعالمي ت مص وقال
ي  اوجوان"أصدرت ف اة  " ش دى الحي جن م ا بالس حكم

رات      جن لفت ا بالس درت أحكام ر، وأص ل آخ ى رج عل
ى تسعة        اني سنوات عل تتراوح بين خمس سنوات وثم

  ". آخرين
ن     ين م ر، إن اثن ال تقري ور "وق ا " اإليغ تعرض

رون بج  ة آخ وت وأصيب ثالث ى الم روح للضرب حت
ال إن  ل، وق ي الشجار القات رة ف ة أبلغت "خطي المحكم

ال من        دما وجد عم دلعت عن أن المشاجرة ان ان"ب " اله
رأة من    " اإليغور "عامال من  ان "يطارد ام داخل  " اله

ن       رين م اال آخ ر، إن رج اف التقري نع، وأض المص
ان" ال   " اله ى عم وا عل ور"انقض ربوهم " إيغ وض

عفين     وا المس ة، ومنع بان حديدي ة  بقض ن معالج م
  .الجرحى

  )هام(فتوى بخصوص الصين
 

  رحمة اهللا السالم عليكم و
  ...هللا و الصالُة و السالُم على رسول اهللا الحمُد

ل  يخنا الفاض اآم اهللا ش َع  ... حي أل أْن ينف و اَهللا نس
  ...بعلمكم و يزيدآم منه

وات  ...شيخي ا فعلت الق د سمعتم م م ق د و أنك ال ب
و "... ترآستان الشرقية" هايمإقلالصينية بالمسلمين في 

ود     ذ عق لمين من  و... الذي آانت احتله الصين من المس
   ...ذو أغلبية ُمسلمة اإلقليم
د  لمين و        فق ات المس ل مئ وات الصينية بقت قامت الق

و آانت ... التهديد بإعدامهم و... جرح و اعتقال اآلالف
  تجري إعدامات مستمرة 

  ...اإلقليممنذ احتالل 
~~~~~~ 

   ...شيخنا ؤالفالس
ينية     ات الص ة المنتج البون بُمقاطع ن ُمط ل نح ه

ا مع   ة و ثالث     والتي يبلغ حجمه دول اإلسالمية مائ ن يال
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ام   ل ع ار دوالر آ ينية ... ملي ائع الص رة  والبض منتش
ا العربي   ة     ... بكثرة في عالمن ا بمقاطع د قامت ترآي و ق

ى المجزرة      عشرات شرآات   األلعاب الصينية ردًَّا عل
   ...سلمينبحق الم

ا يجب        ذه المجزرة وم ال ه ة حي أفيدونا شيخنا بكلم
ا    ارًا إلخوانن ه انتص ا أن نفعل زاآم اهللا ... علين و ج

  ...خيرا
~~~~~~~~~ 

   :الجواب
  وعليكم السالم ورحمة اهللا وبرآاته

  آمين ، ولك بمثل ما دعوت
ما ترتكبه الصين في حّق مسلمي ترآستان الشرقية  

  .وآنت أشرت إليه هنا  بل هو قديم ليس جديدا ،
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/8.htm 

ة    وا وقف ؤولين أن يقف ات والمس ى الحكوم ب عل ويج
ا   ن إخوانن بالء ع د ال ع ي ين ، لترف ّد الص ة ض حازم

  . المسلمين هناك
واستخدام   ِمن ُوقوف الشعوب  فإن لم يفعلوا فال أقّل

ه       ال أثبت فاعليت د  . سالح المقاطعة ، وهو سالح فّع فق
دت شرآات   ة       تكّب رى بسبب المقاطع ائر آب رى خس ُآب

  . الشعبية
ر ، وتبصرة لكل     وفي هذه األحداث ِعبرة لكل ُمعتب

فال ترى أحدا ُيحرِّك ! ِمّلة واحدة  ُمستبِصر ؛ بأن الكفر
الدم المسفوك هو دم    طالما أن! ا ساآنا ، أو ُينكر منكر

  .واهللا تعالى أعلم مسلم
  الشيخ عبد الرحمان السحيم حفظه اهللا

ارات :المصدر :المصدر واطئ اإلم ديات ش وى بخصوص  -  منت فت
   . )هام(صينال

 اإلسالميمسلحو حزب ترآستان 
   یحيى أبو أمين :إعداد

اب ؤونٍِ االره عٌ متخصٌص بش رز موق صورا    اب
دربوَن     لمتشددینً ینتمون لحزب ترآستان االسالمي یت

ة ُ  ه منطق ع بان ه الموق ار الي اٍن اش ي مك تان  ف وزیرس
ٍت سابق         .الباآستانية ن في وق د اعل ان ق يُم آ هذا التنظ

تقالِل     وي محاربةَ  الحكومةانه ین ِل إس َالصينية من اج
  . اقليمِ شين جيانغ ذي االغلبيِة المسلمة

  هل تذآرآم هذه االناشيد بشيء ؟
  وهل یرتبط هذا المشهد في أذهانكم بجهة معينة ؟

د  ان واح دود  : المك ى الح تان عل ة وزیرس منطق
  .األفغانيةالباآستانية 

ان  ذا ا: والزم ن ه ارس م هر اذار م امش  لع
ات داخل باآستان او     اما الهدف فقد ال یكون شن عملي

  .ضد اهداف اجنبية في دول العالم
المي     تان االس زب ترآس لحو ح م مس و   انه وه

ة    ى عرقي يم     منظمة اویغوریة نسبة إل لمين في اقل المس
درب     ة التي ت شين جيانغ شمال غرب الصين والمنظم

ا  ب    افراده ية بحس تان الباآتانس ة وزیرس ي منطق ف
ع متخصص بشؤون االرهاب       ا موق  / صور اورده

ل   ن اج لطات الصينية م اربون الس ددین یح تضم متش
ي ة إسالمية ف ة دول يم اقام لمة   االقل ة المس ذي الغالبي

  .والناطق بالترآية
راد حزب    ویظهر الشریط التدریبات التي یتلقاها اف

ة وهي نفس      ترآستان على الحدود تانية االفغاني الباآس
دریبات ا ورةالت جيالت مص ي تس وهدت ف ي ش  لت

تان     ان باآس ر طالب دة وعناص ر القاع  .لعناص
ة        الحكومة الصينية  ال ثماني سبق ان اعلنت عن اعتق

ترآستان االسالمي    عشر شخصا من عناصر حزب    
ة  ين وثماني ام الف ي الع ل    ف ى مقت ات ادت إل د هجم بع

 .شرطيا على حدود الصين مع طاجيكستان   ستة عشر
لطات ا تهم الس ذ نحو وت ذآور بتنفي لصينية الحزب الم

ام تسعين     مئتي هجوم على منطقة شين  ذ ع انج من   جي
ة        ن حرآ ل م ع آ ات م اء عالق ا ببن ا أیض ا تتهمه آم

في أفغانستان وتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن  طالبان
دم  م تق ين ل ر أن الص ك  الدن، غي ى ذل يال عل  .دل

ى      ر عل كل آبي رز بش د ب تان ق زب ترآس ان ح وآ
ت رب المس دَّد بض دما ه ي عن اب  وى االعالم األلع

ي   ام الماض ي الع رت ف ي ج ين الت ي بك ة ف األولمبي
  .العالم بحضور عدد من زعماء

ل     وآانت السلطات الصينية قد أعلنت بالفعل في قب
ن  ين ع ي بك اد ف دء االولمبي فته   ب ا وص اط م إحب

ز    اب والمراآ تهدف االلع ة تس ـمخططات إرهابي ب
الل  ية خ ي الریاض ن   . ندورة بك وات األم ت ق وقام
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ي    داهمات ف ي م لمين ف ن المس رات م ال العش  باعتق
  .أورومغي عاصمة إقليم شينجيانج

ریل  16، تلفزیون اآلن ب   2009ا
  

التلفزيون الصينية الناطقة  لماذا محطة
  بالعربية؟

 عبيدلي العبيدلي
ان   تتفوق في«ن أآد أن عليها أ خمسة مجاالت إذا آ

رامج   لها أن تنافس القنوات الدولية األخرى التي تبث ب
ة  ب والتقني رامج والمواه ي الب ة، وه ة العربي باللغ

ون   ، حدد نائب»واإلدارة والشرآاء رئيس شبكة التلفزي
انجمينج   ج ش ة زان ينية المرآزي د  (CCTV) الص أح

ة    التلفزيونية الصينية الج أهداف القناة ة باللغ دة الناطق دي
ام، ل أي ي أطلقت قب ة، الت ه  العربي إيصال صورة «بأن

إلى شعوب الشرق األوسط   ) الصين(حقيقية عن البالد 
إفريقيا، فهي ستكون بمثابة جسر حيوي لتعزيز  وشمال

ن     ين م ين الص ا ب اهم م ل والتف الم   التواص ة والع جه
رى   ة أخ ن جه ي م ل   . »العرب ق العم يحاول فري ذا س ل

شخصا من الصينيين النجاح      80المكون من    الصيني
ون   300في مخاطبة  دا   22مليون مشاهد عربي يقطن بل

يا    في ة شرق آس  .الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطق

ألتي   ار مس ن اعتب ا    ال يمك ى أنهم ة عل ت واللغ التوقي
 جاءتا محظ الصدفة، بقدر ما يعكسان خطة استراتيجية

ا،  ة عموم و المنطق ه نح ى صينية تتج يج عل ى الخل وإل
مبر  ع ديس ي مطل ه الخصوص، فف انون األول  /وج آ

اض    2007 عودية الري مة الس ن العاص ت م ، انطلق
بين الحضارتين العربية والصينية  فعاليات ندوة الحوار

الم  ة واإلع ا وزارة الثقاف ي نظمته عودية الت  .الس

ام   ى       2007وفي الع ة الصينية عل أيضا وافقت الحكوم
ة  دول 3إضافة   ان       عربي ين الست دول وهي عم من ب

تكون  والمغرب وموناآو وسورية وناميبيا وبلغاريا آي
ا     واطنين الصينيين، علم المقاصد للسياحة الخارجية للم

ر  ي أآب أن الصين ه ي   ب ة ف ياحة الخارجي مصدر للس
ام   ي الع يا، فف افر  2007آس ائح صيني   34س ون س ملي

ى ارج إل ذه    . الخ ى ه ا عل ن حينه ين، م افظ الص وتح

و     در بنح نوية تق ادة س ة بزي ة  10المكان ي المئ وال . ف
ا لمصادر صينية       دى الصين، وفق ينبغي أن ننسى أن ل

ى  مية، وحت ام  رس ى   «، 2007الع د عل ا يزي  1600م
م   ة لألم الم التابع ظ الس ام حف ى مه دمون ف دي يخ  جن

نهم  دة، م ان و 335المتح ي لبن ردا ف ي  435ف ردا ف ف
نتدى التعاون الصيني  الم وقبلها آان تأسيس. »السودان

  .2004أيلول / العربي في سبتمبر
ا نحو       وإذا ما وضعنا ا والتفتن ة جانب السياسة والثقاف

ادل م التب د أن حج ين  االقتصاد، فسوف نج التجاري ب
ى نحو      ار دوالر   100العرب والصينيين سيصل إل ملي

ر       ،2010بحلول العام  امن أآب ة ث دان العربي ر البل وتعتب
ال   اري ع ريك تج ينش ة . مي للص ل قيم  وتص

دها       ا يؤآ ة، آم دان العربي االستثمارات الصينية في البل
ام المساعد    ين الع دول      األم ة ال للشئون السياسية بجامع

و     ى نح ي، إل ن حل د ب ة أحم ار دوال 2.44العربي  ملي

ن     ارب م ا يق ي الصين بم ة ف تثمارات عربي ا اس تقابله
ادل  علما بأن حجم الت ،2007، حسب أرقام العام 1.28 ب

ة    ن خمس ز م ة قف دول العربي ين الصين وال اري ب التج
دوالر أميرآي منذ عشر سنوات إلى أآثر من   مليارات

ام     60 ي الع ي ف ار دوالر أميرآ ا 2007ملي  .أيض

ة،    ة العربي ذه المحط ين ه الق الص ف وراء إط يق
ي،      باإلضافة إلى تحسين واطن العرب دى الم صورتها ل
 :أربعة عوامل رئيسية

اد  . 1 ة االقتص امي حاج ادر    تن ن مص يني م الص
ين     وزة الص رغم أن بح توردة، ف ة المس ي  1.8الطاق ف

ن ة م ر  المئ اني أآب ا أيضا ث المي، لكنه اطي الع االحتي
الم من حيث استهالك     ات     دولة في الع د الوالي نفط بع ال

ام   ذ الع ة، فمن دة األميرآي ين 2003المتح اوزت بك ، تج
و ث    طوآي ال، حي ذا المج ي ه ت«ف و  تس ا نح هلك حالي

ع     ة م ا، بالمقارن ل يومي ين برمي بعة مالي تهالك  س اس
  .«الواليات المتحدة البالغ عشرين مليونا

ن ر م ع الكثي ات  وتتوق بة «الدراس ع نس أن ترتف
ة من استهالآها    40استيرادها للنفط، من نحو   في المئ

ى   ام    50الحالي إل ول الع ة بحل تقفز 2010في المئ ، وس
تهلكه الص   ى      ين من نسبة ما تس نفط الشرق األوسط إل
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و  ام    70نح ول الع ل حل تيرادها قب ن اس ة م ي المئ ف
ا 2015 م تكن         ، آم ذي ل از، ال يبلغ استهالآها من الغ س

ام   ر    25 ، نحو 2000تستورد إيا منه حتى الع ون مت ملي
 .«أيضا 2010مكعب بخلول العام 

ذي حافظ  حاجة االقتصاد الصيني . 2 افي، ال المتع
ة خالل السنوات      9رب من  على معدل نمو يقت في المئ

و،   العشر األخيرة، إلى أسواق جديدة تملك مقومات النم
بوسعها امتصاص نسبة    وبحوزتها السيولة النقدية التي

ة، أو      ن جه ينية م ادرات الص ن الص ا م أس به ال ب
ة       االستثمار في ة من جه المشروعات الصينية المجزي

  .ثانية
تثمارات     ى االس ة المشار   المت ونظرة فاحصة إل بادل

  .إليها سابقا تؤآد هذا اإلتجاه لدى القيادة الصينية
التحوالت االستراتيجية في العالقات الدولية التي  .3

ة     بدأت تشهدها السياسة ة، وفي المقدم الخارجية العربي
دأت  ا ب در م ي بق اون، الت ا دول مجلس التع ذور  منه ب

ا       ي، بم ين دول المعسكر الغرب ا وب ق بينه  الخالف تنطل
ات ا الوالي ارب   فيه ذور التق دأت ب ا ب در م دة، بق المتح

  .تنتعش بين هذه الدول والصين
ة بعض     وتخشى الصين، إن هي تأخرت في مواجه

ة   دة   الصعوبات، في حال نجحت اإلدارة األميرآي الجدي
ة التي    بقيادة باراك أوباما في تجميد حالة الكره المتنامي

 .إدارة جورج بوش السابقة زرعتها

 قتراب من ساحة حليف استراتيجي التفت نحوالا. 4

ران       دول آسيا وعلى وجه الخصوص الصين، وهو إي
الملف  «بقضية   أبان أزمتها مع الغرب بسبب ما عرف

ي  د،       »النووي اإليران ق بع م يغل ه ل درك الصين، أن ، وت
اك ر      وأن هن ال تعث ي ح د ف ن جدي ه م االت فتح احتم

ي    دتين ف ين الجدي ين اإلدارت ورات ب نطن وا الح ش
 .وطهران

  اإلنسان وحقوق... الصين
 مختلف  من  تخلصت قد الصين، أن من الرغم على
اط يط أنم زي التخط دي، المرآ ذي التقلي ان ال ي آ  ف

ة،  مجاالت  في  عقبة يشكل السابقة، المراحل ى  مهم  عل
ق ة طري ادي، واإلصالح التنمي ى االقتص ا إل ت م  آان

فه ة تص ـ الدول اد« ب وق اقتص تراآي الس  ديلالب »االش
ن يط ع زي، التخط ذي المرآ دف ال فة يه املة بص  ش

عة ايا لتوس الح قض د اإلص ات وحش وارد الطاق  والم
ة اءة، االجتماعي ا البن ي ورد آم تور ف دل الدس  المع

وبر  في  المجاز  الصيني  الشيوعي  للحزب  تشرين / أآت
ام  من األول ذي  ،1992 الع بالد،   أوصل  وال ى  ال  أن إل
ارة  في  االقتصاد  عمالقة من واحدة تصبح يوية  الق  اآلس
ى توى وعل الم، مس ى الع رغم عل ن ال ود م داد وج  أع
   خط تحت تعيش التزال الصيني الشعب من هائلة

ر، يما الفق ي والس اليم ف ر أق ة تعتب ا ثري  بموارده
 الذي يانغ، شينغ إقليم مثل الحيوية وصناعاتها الطبيعية
دثت ه ح طرابات في ة، اض ى دامي ة عل ب خلفي  المطال
 حيث الوطنية، للثروة العادل والتوزيع لثقافيةوا القومية
اك  توجد رة  فجوات  هن د  آبي  في  مستمر،  بشكل  وتتزاي

ار  مستوى اعي،  االقتصادي  االزده ين  واالجتم اليم  ب  أق
ة  الساحلية  الصين ا  الغني ة،  وأقاليمه اني  التي  الداخلي  تع
 النمو معدالت في والرآود والبطالة التهميش من الكثير

  .البشرية ميةوالتن االقتصادي
 خلصت التي الثورية، التغيرات هذه آل رغم وعلى
بالد ن ال ة م ة البيروقراطي ت المفرط ر وحقق ن الكثي  م

زات ادية المعج ة، االقتص ي المهم دت والت وال غ  ط
ورة  عمر  من الماضية، العقود ة،  االشتراآية  الث  العمالي
ا ي عائق ه ف دم وج ي التق ام التقن ديات الع ة وتح  المنافس
ى دولي، االقتصاد صعيد عل بالد باقتصاد ودفعت ال  ال
   الوقت في

وق  نحو  الراهن ر  التف ى  الكبي ر  اقتصاديات  عل  الكثي

الم،  في  الكبرى الدول من وق  التي  الع وم  تت دخول  الي  لل

ي وق ف يني الس ن الص ع م واب أوس را األب وع نظ  لتن

ناعات ينية الص دة الص ص الجي ا، ورخ رغم ثمنه  وب

 التي الصين إن القول على الصينيين، المسئولين ترآيز

ع اء تجم ر فسيفس ن أآث ار م ار ونصف ملي ن الملي  م

ع البشر، وع وتتمت افي بتن ذهل ثق ة« هي م دة عائل  واح

دة ا »موح ونها يحميه ام ويص م نظ تراآي الحك  االش
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ادل، ذي الع نح ال ل يم واطنين آ ى الم دم عل اواة ق  المس

م  الصين  فان العامة، الوطنية والواجبات الحقوق آافة  ل

د ادرة تع ا ق و آم ي ه اد، ف رس أن االقتص اح تك  النج

ح امل الواض ي والش ام ف ي النظ ديمقراطي السياس  ال

   وحقوق االجتماعية والعدالة

ذ  تأصلت  التي السياسية فالمرآزية اإلنسان، ام  من  قي

زال  ال الماوية، الفالحية الثورة دها  ت ة  ي  رسم  في  مطلق

ات ة سياس يوعية الدول ارمة الش ي الص ل ف يء، آ  ش

ات ر وحري ات التعبي زال والتجمع ة الت وة مقموع  بق

ار،  الحديد ا  والن ة  وأم داول  السياسية  التعددي  السلطة  وت

وق ة والحق ة المدني حافة، وحري ا الص ى فإنه ن تبق  م

ات، ي المحرم ل ف ام ظ مولي نظ د ش رفض واح  ي

إنزال  ويتوعد  والمنافسة،  المشارآة ة  جيوشه  ب  العمالق

ة ى المدرب دة عل يوعية العقي ارمة الش حق الص  لس

ين البين المعارض ط والمط وق بأبس ة حق  المواطن

  .اإلعدام بأحكام قادتهم وتهديد المشروعة،

ي ذي الوقت نفس وف تكون ال ه س ادرة الصين، في  ق

ى ة عل ديات مواجه ب التح ا، والتغل يش عليه ي والع  ف

تقرار  ظل  ذي االقتصادي،  االس ا  سيوفر  ال  مواصلة له

تمرار ي االس ق ف دالت تحقي وال مع ادي نم  االقتص

ة،  والتنمية تبقى  االجتماعي راقبين،  بحسب  س  تواجه  الم

 القومية المطالب مستوى على وحساسة آبيرة مشكالت

ة ة والعرقي االت واالثني ة ومج وق الديمقراطي  وحق

ان، ي اإلنس ذت الت تد أخ راوة تش ي ض ذا ف ت ه  الوق

ذات، بب بال ة بس رات العولم الحية والتغيي ي اإلص  الت

تبدادية  السياسية  نظمةاأل معظم شملت ة  االس  في  القمعي

ى  المضطهدة  الشعوب  وحفزت برمته، العالم ام  عل  القي

  .بحقوقها للمطالبة »مخملية ثورات« بـ

 الصيني،  الشيوعي  الحزب فان المراقبين، وبحسب

ذي  اد ال ذ  أعت ن من د  زم ى بعي ة  عل اليب ممارس  األس

ة  على للحفاظ الدماء وسفك االستبدادية  في  الحزب  هيب

لطة م، الس ر والحك ه يتعس ر علي ات تغيي ر سياس  األم

ع، ي الواق ت الت وى أنهك ة ق عب، غالبي الح الش  لص

ة  بالحريات السماح وق  الديمقراطي ع  اإلنسان  وحق  وتمت

ة  القوميات ة  العرقي ا  واالثني ا  بحقوقه  األصيلة،  وثقافاته

ان  ساحة  في  باألمس حصل ما ذلك آل على والدليل  تي

ة  نتفاضة اال سحقت حيث) 1989( ان ة  الطالبي  المطالب

دها  ومن  اإلنسان،  وحقوق بالديمقراطية يم  بع  التبت  إقل

ة ذو ة األغلبي ا البوذي و وم وم، حاصل ه ي الي يم ف  إقل

انغ،  شينغ ة  ضد  ي ة  القومي لمة،  األيغوري د  التي  المس  تع

اني ر ث ات عشر أآب ية قومي ي رئيس و( الصين ف  8 نح

ين ف 400و مالي مة أل ب نس اءات بحس ا إحص  مالع

ي) 2000 ى خرجت الت وارع، إل ب الش ا تطال  بحقوقه

ي ت  الت ا  حرم ى  منه دى عل ر  م ن  أآث نة  60 م  س

لة، م متواص اهماتها رغ حة مس ي الواض وير ف  تط

اد يم، اقتص هار اإلقل م وانص ا معظ ي أبنائه م ف  جس

زب يوعي الح يني، الش ت الص ن ودفع ك ثم ل ذل  بمقت

ا، 184 ال شخص ر واعتق ن أآث و 1500 م ن عض  م

ا بب أبنائه ادر حس مية، المص ن الرس ارآوا مم ي ش  ف

  .األخيرة المطلبية االحتجاجات
اني ريس ه بكة - ال ة ش رقية المنطق ة الش ديات - الثقافي ة منت  المنطق

رقية دد، الش اء|  2511:  الع و 22 األربع ق م2009 يولي عبان 10 المواف  ش

  هـ 1430
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  )فك اهللا أسره(أبو مصعب سوري : بقلم

لدعاة مضرجة بدمائها، متضي بعد وهكذا متضي قوافل ا
متضي .. أن عبدت طريقها الوعر الشائك بأشالئها ومجامجها

وقد سطرت تارخياً ناصعاً رافدةً صفحاته القليلـة بصـفحة   
  ... جديدة من صفحات العز واد والشموخ

خمدوم ولـد يف العاصـمة    حسن حممد وامسه الشيخ أبو
   .. 1964ام القدمية لتركستان كشغر وكان ذلك يف ع

وهناك يف كنف أُسرة ملتزمة حمافظة نشأ وترعرع ، ويف 
املدارس الشيوعية درس مخس سنوات ، وما لبث بعد تلـك  
السنني اخلمس أن التحق باملدارس الدينية طالباً على مقاعدها 
ينهل من معينها الصايف العذب بعيداً عن رجس الشـيوعية  

   ...امللحدة
املدارس الدينية بدا لـه أن  وبعد سبع سنوات قضاها يف 

يلتحق بالشيخ العامل عبد احلكيم خمدوم حجـي ، والزمـه   
مخس سنوات ، وعقب جناحه يف االختبارات حصل علـى  

 ...اإلجازة يف تعليم العلوم الدينية
   ...والعلم أنفس شيء أنت ذاخره 

  ءفال تكن جاهالً تستورث الندما
   ...تعلم العلم واجلس يف جمالسه

  ءط لبيب جالس العلماما خاب ق
وما أن حصل على اإلجازة يف تعليم الناس تعاليم دينهم 
حىت افتتح أول مدرسة يف مرتله املتواضع لتعلـيم الطـالب   

ولكن هذا األمر مل يرق ألبنـاء اإلحلـاد   .. العلوم الشرعية 
الشيوعي وسرعان ما أغلقوا مدرسته الطيبـة ، واعتقلـوه،   

للجهاد وتأسـيس حـزب    وأودعوه السجن بتهمة اإلعداد
  ...إسالمي

وبعد طول حبس خترج الداعية من مدرسة يوسف عليه 
السالم، وقد ازداد عزماً وتصميماً على مواصلة الطريق الذي 

وضع الشيخ اجلليل حتت املراقبة الدائمة من قبل أجهـزة   بدأ
الشر اإلحلادية ، ومل ميض على تفيئه ظالل احلرية حىت زج به 

زنازين احلقد الشيوعي وذلك بسبب دعوته ملـؤمتر  ثانية يف 
 ...طاليب عام

"  -:بو الوليد األنصاري عنه قائالً أوقد حدثين الشيخ  
ملا سجن رمحه اهللا كانت زنزانته ثالثة أمتـار يف متـرين ،   
وكان كثرياً ما يلفها مشياً ، وهو يردد ما حيفظه من علـوم  

ظة على لياقته البدنية وعدم دينية ، وما ذاك إال طمعاً يف احملاف
ت قضاها حتت وبعد ثالث سنوا ..."إصابة ركبتيه باألمراض
، ومل يلبث طويالً بعيداً عن مدرسـة  ذل القيد خرج بضمانة

يوسف فقد أُعيد مرةً أُخرى إىل تلك الزنازين اليت غـدت  
  ...  جزءاً من حياته

 وأمام ذاك الواقع األليم ، وتلك املصائب اجلسام ، وذاك
التضييق الذي ال حد قرر شهيدنا بعد خروجه من السـجن  

 إبراهيممع بعض رفقاء اهلجرة من مسقط الرأس متأسياً بأبيه 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسـنةٌ فـي    ".. اخلليل عليه السالم 

و نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهرـا  إِبمم
تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ 
   يماهـرلَ إِبإِلَّا قَـو هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاء أَبضغالْبو
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ن شم اللَّه نم لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهـا  لنبٍء ري
ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَي4:املمتحنة( " ع( 

حزم املهاجر بدينه حوائجه ، وميم وجهه قاصـداً قـرة   
العني ومبهج النفس ومهوى الفؤاد مكة املكرمـة ، وكـان   

وحج سنته تلك، وتزامن ذلـك مـع    1997ذلك يف عام 
وسيطرا على كابل والعديد من مدن امتداد حركة طالبان 

أفغانستان وتطبيقها لشريعة الرمحن ، وسرعان ما تنامى اخلرب 
إىل مسامع املهاجر بدينه ، وما لبث أن قصد تلـك الـبالد   

 ...املباركة بتطبيقها لشريعة رب العباد
وهناك يف عرين اُألسود ومورد الصفاء ودار التوحيد بدأ 

حزب اإلسـالم  " ته املوحدة مشواره اجلديد، وأسس مجاع
 ".التركستاين

وتأيت علـى قـدر    ...على قدر أهل العزم تأيت العزائم
  الكرام املكارم

وتصغر يف عني العظيم  ...وتعظم يف عني الصغري صغارها
  العظائم

وبني ربوع تركستان ترامى اخلرب إىل مسامع الشـباب  
اد خرب املوحد العائد إىل ربه واملتعطش إلرواء ظمئه من اجله

وعلى أجنحة .. الداعية أيب حممد وتأسيسه جلماعته املوحدة 
الشوق بدأت أسراب املوحدين املهاجرة بالتوافد على قصعة 
اخلري اليت وضع لبناا الشيخ املهاجر ، وراحت تعد العـدة  
هناك يف قلعة اإلعداد معسكر خلدن العتيد وأخذ يشـرف  

ا وتعليمها تعاليم بنفسه على تدريب الطيور املهاجرة إىل ر
دينها احلنيف ، ويعدها روحياً خلوض غمار املعامع القادمـة  

  ...مع الكفر العاملي
   ...ومن طلب الفتح اجلليل فإمنا

  مفاتيحه البيض اخلفاف الصوارم
  ...وما تنفع اخليل الكرام وال القنا
  إذا مل يكن فوق الكرام كرام

خـاض   وهناك يف الشمال األفغاين وحول ثغور كابـل 
   ..ليوث التركستان العديد من املعامع ومضى الكثري إىل ربه

ومل تلن أليب حممد قناة ومل تفتر له عزمية ، بل كانـت  
تلك الدماء اليت تدفقت رافداً له وحافزاً على تقدمي املزيد يف 

 ...هذا الطريق الشاق الوعر
تصرمت األيام مسرعةً لتسوقين خطاي هناك يف كابـل  

الطود الشامخ وكان لقاًء طيباً مع هذا الداعيـة  أللتقي ذا 
 ....الغريب

  هو الكرت للعرفان والكف للندى 
  هو احللم واملعروف واخلري والرب

ذا تواضع جـم ،  : " كان رمحه اهللا  -:صفاته وأخالقه 
ونترك نائبـه  .. دائم البسمة ، تعلوه هيبة العلماء املوحدين 

كـان  : عن أخالقه قائالً  الشيخ عبد احلق التركستاين حيدثنا
رمحه اهللا صاحب صرب عجيب ، كرمي النفس، عاملاً بكتاب 
اهللا ، شجاعاً يف ميادين القتال، سخياً صاحب أدب رفيـع  

، وقد ? حريصاً على سنة احلبيب املصطفى .. وحياء كرمي 
أنه قد أسر له عن : " حدثين الشيخ ابو الوليد األنصاري عنه 

التعصب املذهيب اليت ترىب عليها أفـراده   رغبته يف كسر حدة
يف تركستان ، ومل يلبث أن أرسل له اثنني من طالب العلم 

   ".ليطلبا العلم على يديه
توالت األيام والليايل مسرعة وشيخنا على حالـه تلـك   
مناصراً لقوافل املهاجرين إىل اهللا، ومعلماً وداعيـاً ومربيـاً   

بالسيف مناصراً إلخوانـه  لتالميذه، ويف ذات الوقت جماهداً 
الطلبة الذين نصروه يف اهللا ، ورفضوا تلك اإلغراءات الـيت  
تقدمت ا احلكومة الشيوعية الصينية ، وأصروا على موقفهم 

  ... الرافض تسليم أيب حممد، وحاولت الصني إال أا
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهـى قرنـه   

  ...الوعل
وتكاليف اهلجرة آخذةً عليه جلّ وقته  وفيما أعباء اجلهاد
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كان التسعة عشر موحداً على موعد مع حتطـيم كربيـاء   
وإحالة تلك األجمـاد  " أمريكا " الطاغوت األكرب يف األرض 

  ... الزائفة اليت يتغىن ا إىل سراب وركام وحطام
وهنا بدأت جماميع الشيطان بالتقاطر علـى أفغانسـتان   

وبعد بضعة أسابيع من اجلمع .. وأحاطت جيوش الكفر ا 
الغاشم بدأت محم السماء تنهال علـى معاقـل املوحـدين    
وانربى الشيخ أبو حممد مع ليوثه للذود عن محى ال إلـه إال  
اهللا  وبعد صمود عتيد وصرب مرير سقطت كابـل بأيـدي   
أحالف الردة واخليانة وسلمت املدينة مفاتيحهـا وعالهـا   

 ... الصليب حبكمه الغاشم
، ومبن واحلالة تلك سوى االحنياز بزوجه  جيد شهيدناومل

تبقى من مجاعته إىل زورمت اليت تابع منها مشوار غربته إىل 
عوال شاهي كوت ومنها واصل رحلته إىل مضارب القبائل 

  ... البشتونية األبية املناصرة
ويف تلك الربوع املعطاءة بدأ أبو حممد بتجميع صـفوفه  

ن الرتال مع قوى الصليب وعمالئـه  واإلعداد لشوط ثان م
املرتدين ، على الرغم من ضيق احلال وقلة املعني والناصـر  

 ... ولكن
  إذا اعتاد الفىت خوض املنايا 
  فأهون ما مير به الوحول

وما أن أعد الشيخ جنده ومبعيـة إخوانـه املهـاجرين    
واملناصرين حىت بدأت طبول احلرب تقرع أجراسها ، وراح 

عن عزة هذا الدين، وبدأت الكمـائن تقلـق   الرصاص يعرب 
  .. عبدة األوثان بعد أن نالت منه

  وبات الروم يف قلق ورعب 
  .لترجيع الصدى صوت النعى

وأمام ضربات ااهدين مل جيد عبدة الصـلبان سـوى   
عبيدهم املرتدين اجلامثني على صـدر الشـعب املسـلم يف    

زوا إليهم ، وأوع" برويز مشرف وزمرته ارمة " باكستان 
بضرورة التحرك للقضاء على الثلة الباقية من غربـاء آخـر   

لن يربح هـذا  ? ? قال .. الزمان الذين يقاتلون عن أمر اهللا 

الدين قائماً يقاتل عليه عصبة من املسـلمني حـىت تقـوم    
   ....الساعة

وسرعان ما لىب جيش الردة وجنراالته أمر السيد املطاع ، 
فل الردة وقد حفها الشـيطان  ويف ليلة مظلمة وصلت جحا

وسرعان ما أحاطـت مبـرتل   .. من كل جانب وزيرستان 
الشيخ ورفاقه ، وعرب مكربات الصوت وصـل النـداء إىل   
مسامع املوحدين بضرورة التسليم وإلقاء السـالح، وأنـى   
للوجوه املتوضئة اليت تربت على سورة القتال واألنفـال أن  

   ؟....ترضى الدنية يف دينها
لك اللحظات عزف الرصـاص حلنـه ، وانـربى    ويف ت

وسرعان ما أقبلت رصاصات الغدر .. اُألسود ملعانقة املوت 
.. واخليانة تشق طريقها الوعر لتستقر جبسد الشيخ اجلليـل  

وفاضت الروح إىل بارئها ، ومضى الشيخ املبجل إىل ربـه  
بعد أن أحيا اهللا به أُمةً كانت مواتا وحق لنـا أن نـردد يف   

  ... عهودا
   ...ذهبت كما ذهبت بساطع نورها
  مشس النهار وأعقب اإلظالما

 من كلمات الشيخ ااهد أيب حممد التركستاين
حنن ال نلتفت إىل اللسان وال إىل اللون وال إىل الوطن "
بل جيب علينا أن نتحد مجيعاً ، وأن نبين دولة إسـالمية  ... 

السنة واجلماعة عاملية ، دولة إسالمية بنيت على عقيدة أهل 
  " ... واليت حتمي املسلمني واملستضعفني من املعتدين

 وال نوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني "
حنن ال نشك بل نعلم على بصرية : وحنن نقول إلخواننا .. 

وحنـن  .. أننا على احلق ، وأننا اخترنا سبيل القرآن والسنة 
ن والسنة، ولذا حنن ال نتـأثر  عرفنا هذه احلقيقة بأدلة القرآ

  "...بكثرة أعداء اجلهاد وقلة الصادقني يف هذا الطريق
 وصلى اللهم وعلى آله وصحبه أمجعني
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وم  واجيس وحل دنيا ه رى ال ه ت ا م  ي

ور اتين وطي ة بس رى الجن ه ت  يم

ور   رآكم مجب ى ت ي عل ه تران  ويم

ور الي ده وى ب ا ه ت ي  وإن عش

ور    ا القب ه نهايتن ان يم  وإن آ

وم     ل مكل زن آ يع ح ا يض  اهللا م

ورود وقي ال ري ف حي وانث دين ض  لل

ا    اللي عملن القبر ب بح ب م نص  ث

ا   ل وفيه ن قب ا م ي دارن عدنا ه  س

ا  ر أهلن ق ننص ه وح ادى اإلل  ن

ا ذ عمرن اي يأخ ة ج هم المني  س

ا     ر وطنن ار ونهج د الكف ا نجاه  خلين

نا      ى بعض رحمن نلق ة ال ي جن  ف

برنا    ولي ص ور وق ي للح  وزفين

 

 

Ò…^¹]áç<í×]<»< <

  أبو جعفر السوري: بقلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

عساها تصل إلى سويداء قلوب . فهذه رسالة من مجاهد إلى أمه خاصة وإلى أمهات المجاهدين عامة
  أبو مصعب المكي: بقلم.  تثبيت جنانهمأمهات الشهداء فتكون عونا في الربط على أفئدتهم و

  

  

  

  

  

  

  

ال      ي الجب ر ف ل آبي دٌ رج  مجاه

ولهم    ر رس يطان ذآ اهم الش  أنس

ورة  ا مأس ال وأختن ال الرج  ي

ارهم   هم ودي بالد وعرض اعوا ال  ب

ا كوتا ربم تم س تكم آن ا لي  ي

د  ريعة أحم تم ش نكم خن  لك

د    ن محم رون دي وف ت ما لس  قس

ا   رون أن أعزن وف ت ما لس  قس

راجنا  ت س برا فأن امٌة ص  أأس

دنا   ر جن ا وناص  اهللا موالن

د    ى درب اله يروا عل ا س  ىأحبابن
 

ذالن ى الخ وا إل بابنا هم  وش

القرآن داد ب ك األج  وتمس

ان    ن الخرف ألى م ونهم م  وبط

ان    ر والطغي ج الكف و لعل  ذل

ان    ة الفيض كوت عالم ض الس  بع

لبان ات للص تم الهام  وحني

ثقالن زاز لل زه اإلع  لبع

ان  رآن ال األوث ل الق و حام  ه

ان  ورة البرآ أل ث  واهللا نس

ان   ولة الفرس يوقف ص ن ذا س  م

يوقف   ن ذا س رحمن م رعة ال  ش
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دناهم ا فق م أم يخا وآ م ش ال وآ م طف  آ

يناهم  ة نس ي غفل اس ف ال الن  وح

اهم    ا ترآن ع وإن آن اس مطل  ورب الن

ل أحب  م واص انهض وق اهم أال ف ا جفين  اب

ديناهم روح ف ا ال ب حملن م خط ل به  إن ح

دناهم     وان فق ل وإخ اس معتم وب الن  بقل

اهم داد عققن يش وأج ن الع نك م ي ض  ف

ذلناهم   مدوا خ ا ص ال لن  وأطف

اه       اض طوين ا م ر لن ن عب اريخ م ي الت  وف

اهم داد خلفن احا آأج ور وض نعيد الن  س

م  ا ه د خيرن دين واألس رين ال  ع

ق   ور الح اموا ون د ق رب ق م للح اهم ه  يرع

كناهم     رب س اح الح وا وس ا وهن انوا وم ا ه  م

واه    ب مث ا القل ا بحناي ا جرح  آي

يرا اه وس ثم بمين در ينه ين الغ  ص

اه    مير دفن ور وض تان واأليغ  ترآس

عاه     ت مس ذا الوق لم ه ا مس ين ي رض الع  وف

اه  ل معن ل األه ا ووص دين يجمعن  إن ال

راه      ار مج رح ص ذآرًة وج األمس ت ا ب  لن

حى ا  يناهم وأض دلس نس اه أن م نلق  إلث

اه    م ذقن ر الس وان وم زن عن ار الح  فص

مناه  درة وس وان بمق مت عن حى الص  أض

دناه    ى وج ا والمنج ن اهللا ملجئن  دي

واه ر مث إن النص ي ف تان ال تبك  ترآس
واه       ع س م ورب الجم ن عج رب وم ن ع م صف م  له
اه   دقا ليرض م ص اري نع روح للب اعوا ال  ب

 

  "ترآستان ال تبكي"قصيدة بعنوان 

  )أبو عبيدة الليبي.  (فير إلى ساحة العزأبيات آنت فد آتبتها قبل الن الشوق إلى الحوراء

الي  ام واللي ب األي بحت أراق  أص

ية  ة قاس ن غرب ا م ا له  في

يوف   ة الس ق لمقارع ب عاش  فالقل

اجع    ن المض رت م وارح نف  والج

نها   ي حض ام ف ت إال أن تن  وأب

فها     ي وص فون ف ب الواص د تع  فق

ه  ق والوج عر ذو بري  الش

ت ل هان ا الرج ئن عانقه  ول

رب   ب ال ار يطال ودةوص  بع

ها  اة ذل نعيش اة حي أي حي  ف

ف  م خل ق زج به ار ح  وأنص

ب  اتني الرآ ري إن ف  فلعم

ل  و وأتوس ي أدع اك رب  فإي

الي اء ح ي وس ازدادت غربت  ف

ال ل درب الرج ا الرج ارق فيه  يف

ان وز بالجن و تف روح ودت ل  وال

الي    ارق خي وراء ال تف ورة الح  وص

اني    وٌم ه نها ن ي حض النوم ف  ف

رحمن  ة ال هيد عطي ي للش  فه

ان  د والعين ن الخ ا لحس ر وي  قم

زان   ن األح دنيا م ائب ال ه مص  علي

ران ال خس دماء ب ذرف ال دا ي  مجاه

يطان  ة الش ه طغم اع في ت يط  وق

جان ز الس ت غرائ بان تح  قض

ان   ي الجن ى ف ز والملتق ب عزي  رآ

جعان يد الش زة س ه حم ا نال  م
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  عبد اهللا: بقلم
  

ى رجل     غالبا ما تقوم الدول والحضارات عل
واحد يأخذ على عاتقه نشر ما اقتنع به من أفكار 
ث أن ينصره   ا يلب م م ادئ ث ن مب ه م ن ب ا آم وم
اريخ   على ذلك طائفة من الناس وإن من يتتبع الت

قول أن من  ونستطيع أن ن. يجد هذا يتكرر بكثرة
د و رجل واح دول والحضارات ه ذه ال  يسقط ه

ود       ال يع ه ف ع أخالق ه وتتمي د دين ا، يفس أيض
ده أي وزن  يم عن ادئ والق نقص . للمب ا س وفيم

ة التي        ذه النظري ى صحة ه ل عل عليكم اآلن دلي
ك أخذ      تكاد أن تكون سنة آونية فمقصدنا من ذل
ال الفكر حتى     العبر واستخالص الدروس وإعم

ا   ال يلدغ ا ا بالن لمؤمن من جحر واحد مرتين، فم
دائنا     م آمون أع اليوم تنهش أيدينا من جحور نعل
راٍت واهللا  رات وم يهم م دها إل م نم ا ث فيه

تعان ة  !المس ذه الحكاي ع ه نترآكم اآلن م ، وس
تان     اريخ ترآس ن ت ة م ة المظلم ة والحقب المؤلم

  .الشرقية
لقد وصل سلطان سعيد خان للحكم في ترآستان  

م، ثم أسقطه من يسمون  1514/  9/  21بتاريخ 
يض الصوفي   "  ل األب اء الجب اريخ  " أولي ي ت ف

د اهللا    1682 ذه السلطنة عب م، وقد استولى على ه
اريخ    ي ت ان ف د اهللا  1638خ دما رأى عب م، وعن

ى     ا عل خان الخطر الذي يشكله الصوفيون داخلي
انغول      ه الم ذي يمارسه علي الحكومة والضغط ال

ا أرا  ار خارجي ة  الجنغ ذه األزم ل ه د أن يح
غ  ك الجن ى مل اده عل ه باعتم ان حكم ويوطد أرآ

ام  ، )1911 -1616( ك ع ان ذل م، 1646وآ
د   " ترم تاي خان"وعندما الحظ  ن أخ عب وهو اب

ه أسس   ة عم ي دول ذا االضطراب ف ان ه اهللا خ
ة        غ في منطق ك الجن م مل دولة مستقلة لنفسه بحك

وجو" تانيون،  "س ة ترآس ذه الدول ي ه يش ف ، تع
  ".قمول"ان هذه المنطقة مجاورة مع والية وآ

تعانة  ر لالس ان أآث د اهللا خ جع عب ا ش مم
اء   دف القض ين به ه،     بالص ن أخي وذ اب ى نف عل

د اهللا خان     . وفعال تم له ما يريد ل عب وحتى اعتق
ى أخوه    "ترم تاي"أبو " باي خان"أخوه  م ول ، ث

من قبل عبد اهللا " قمول "على " أبو محمد خان"
غ،     خان، وأبو محم ك الجن ل لسياسة مل د هذا يمي

ه ضد        ه في حرب ولذلك أنه لم يشارك مع إخوان
ك   دايا لمل ل اله ل أرس ار، ب انغول الجنغ الم

انجو  كلة   ) 1(الم ل مش د أي يح ان يري وآ
  .المانغول الجنغار بيد المانجو

ام  ي ع لم 1696وف ان"م استس د اهللا خ " عبي
ه   اء نفس ن تلق امال م ول للصين استسالما آ القم

ول    فأعط ة قم م والي انجو حك ة الم ه حكوم ت ل
  . مكافأة له على عمالته
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ذ آالف       ين من ده الص ت تري ا آان ذا م وإن ه
ى     ينية عل الت الص ت الحم د توال نين، فلق الس
الترآستان ولم ينجح أي من هذه الحمالت بسبب 
الصحراء الجرداء الشاسعة التي تفصل الصين    
ى       ل أن يصل إل ك الجيش قب عن الترآستان فيهل

وما لم تستطع أن تنجزه الحمالت    ) 2" (قمول"
ل       ان وبأق د اهللا خ ة عبي ه خيان كرية أنجزت العس

أآبر معسكر لجيش  " قمول"التكاليف فأصبحت 
ا   ق منه تطيع اآلن أن ينطل ذي يس انجو ال الم

رقية   تان الش ة ترآس تالل بقي ث. الح أت  حي أنش
ة    ي وبقي ة والرع را للزراع زا آبي اك مرآ هن

يش  تلزمات الج عى  و. مس ين ستس ا أن الص حتم
ك الخبيث        ذا المل م في نسل ه جاهدة إلبقاء الحك

فإن الذي خبث ال يخرج إال   "وآما هو معروف 
دا ان  " نك د اهللا خ ين أوالد عبي د ع أي والة (، فق
ول ى ) قم ل"والة عل ان"و " إي د " ترف ا بع أيض

د  ى     . هالك أبيهم المرت قياء عل فعمل هؤالء األش

ت عب الترآس الق الش اد أخ ن إفس وا م اني وفعل
ك      دين في ذل ره معتم الفضائح ما ُيستحى من ذآ
دهم      ائهم من بع على دعم المانجو لهم ثم جاء أبن
انجو       ى الم م ترآستان عل ليم حك وآانوا سببا لتس

  .م1755في عام 
  :  وآان من هؤالء األشقياء 
واليا على والية آان الذي " شاه مقصود ) "1

ول ين " قم ا عل" و أم ان والي ذي آ ة ال " ى والي
الثورة  " ترفان ة   "اللذان قام ضدهما ب تيمور خلف

  . م1912في عام " و محدين خلفة
ة    "حاآم بك ) 2 ى والي ا عل ل " وآان والي " إي

تان    ة ترآس ي جمهوري ا لرئيس ان معاون ذي آ ال
  .م1944الشرقية في عام 

ى      يطرة عل انجو الس تطاعت الم ذا اس وهك
ى      يطرة إل ت الس م انتقل رقية ث تان الش د ترآس ي

  .م1911الصين عام 
 وصلى اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين

----------------------------------   
  آلتاي  قوم من عرقية مانغول یتكلم بلغة: المانجو) 1(
  أن قمول هي منطقة حدودیة تفصل الصين عن ترآستان) 2(
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  عبد اهللا: بقلم
  

ا           استغل ال ام به د الحمالت التي ق راك بع ذي أصاب األت وهن ال " مر يأميرت"روس الضعف وال
روس في         ) 1( دأ ال را، فب تنزافا آبي راك اس وة األت تنزاف ق على البالد المجاورة له والتي أدت الس

  .االعتداء على أراضي األتراك والسيطرة على أجزاء منها 12القرن الـ 
  :األراضي على الشكل التالي وآانت التسلسل الزمني الحتالل تلك

  .م1552م واحُتلت عام 1316التي تأسست عام : سلطنة بلغاري) 1
  .م1556م واحُتلت عام 1459التي تأسست عام : سلطنة استراخان) 2
  .16م واحُتلت في القرن 1426التي تأسست عام  :سلطنة ُنغاي) 3
  .16م واحُتلت في القرن 1426التي تأسست عام : سلطنة صابري) 4
  .م1783م واحُتلت عام 1449التي تأسست عام : سلطنة قریم) 5
  .م1797م واحُتلت عام 1511التي تأسست عام : سلطنة قازاق) 6
  .م1865م واحُتلت عام 1511التي تأسست عام : سلطنة خوة) 7
  .م1867م واحُتلت عام 1563التي تأسست عام : سلطنة بخارى) 8
  .م1868م واحُتلت عام 1709التي تأسست عام : سلطنة قوقان) 9

تان) 10 ة ترآس ام : جمهوری ي تأسست ع ام 1921الت ت ع ة 1944م واحُتل ي جمهوری م وه
  .طوى الذاتية الحكم التابع حاليا لروسيا

ام    يا ع تولت الروس م 1871واس
ن    زء م ي ج ي ه ي الت ة إیل ى منطق عل
يا  تولت روس رقية، واس تان الش ترآس

غ   ا و جن ع بریطاني ين(م ى ) الص عل
وا من     1878غر عام آاش حيث اقتطع

ن    ر م غر أآث ي وآاش ف  620إیل أل
م اقي األراضي للصين . 2آ وسلمت ب

  .دولة ترآية 12وهكذا احتل األتراك 
  

 وصلى اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين
--------------------------------  

  14هو أحد سلطان اإلمبراطوریة التيمور وقد عاش في قرن : أمير تيمور) 1(
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د أن      ادة الرياضيات وبع آان حسين يذاآر في م
م      ائل الصعبة بنفسه ول حاول آثيرًا حل إحدى المس

 .أبيه من مساعدةال طلب يتوصل إلي الحل فكر في

ه وقف       وعندما دخل حسين   ه في غرفت ى أبي عل
دعو امكانه باحترام وسكينة منتظرًا أب  ه الذي آان ي
ة العشاء وهو  سن ىاهللا تعالي رافعًا يديه بعد أن صل

ول دعو ويق م: ( ي ي   الله لمين ف ا المس م اخوتن ارح
م .. فلسطين والشيشان وترآستان وأفغانستان      الله

 .)ارحم المسلمين في آل مكان
دما انتهي األب   ه       وعن ي ابن دعاء التفت إل من ال

ه   ال ل ر فق و يفك ًا صامتًا وه ده واقف ًال: فوج ا  أه ي
 .يا بني ؟ حسين لماذا أنت واقف بالباب تعالي إلي

ه  د     : وتقدم حسين إلى والده وقال ل ا أبي آنت ق ي
ي   جئت إليك لتساعدني في حل مسألة رياضية ولكن

 .! اآلن أريدك أن تحل لي ما هو أهم

ه ا ال ل ان وق د حسين في حن ا هو : بتسم وال وم
 .؟ ىهذا األهم يا تر

ر   ين بتفك ال حس ق  ق دعو اهللا  : عمي معتك ت س
ال لمين ول ىتع رحم المس م  أن ي ان ل رت مك ك ذآ كن
مع ي   أس ا أسمع ف تان فأن و ترآس ل وه ن قب ه م عن

طين      ي فلس اربون ف لمين يح ن مس رة ع  النش
ذه ؟    والشيشان وأفغانستان ولكن ما هي ترآستان ه

 نعرفهم؟ وآيف يوجد بها مسلمون وال
اب إل   ر األب بإعج ال     ىنظ ه ح ذي هم ه ال ابن

ال      ه وق ه إلي المسلمين أآثر من همه الشخصي فقرب
 : سىحنان ممزوج بالحزن واألفي 

لمين في ترآستان     يا حسين إن لنا - ماليين المس
ة   ة الحكوم وء معامل ن س انون م ذبون ويع  يتع

ي أراضيهم     يالصينية لهم الت تحاول أن تسيطر عل

ع  تان تق رواتهم ألن ترآس ة   وث ن ناحي ا م بجواره
ل      الطرد والقت ًا ب ددون دائم م مه رب ، وه الغ

ولكن لكي تعرف .. صالة الصوم وال والحرمان من
ي فعًال ما يعانيه هؤالء اإل اب في    خوة سأدلك عل آت

 .اإلنترنت لتكتشف ذلك بنفسك ىالمكتبة ومواقع عل

اب      حسين ساعات ىأمض ة يبحث في الكت طويل
ي اإلنترنت         ده ويبحث أيضًا عل ه وال ه علي الذي دل

ن رقي  ع تان الش ات حول ترآس ة معلوم ي  ةأي والت
ي "سماها الصينيون    اسمها   ىعل  ليقضوا " نكيانغس

ا       ر من المعلومات عنه المسلم ، وجمع حسين الكثي
 :ولخصها فيما يأتي

رقية  - تان الش ينكيانغ"ترآس عة " س أرض واس
ي        رب وه ة الغ ن ناحي ين م وار الص ع بج دًا تق ج

ا   لمين فيه بة المس غ نس لمة تبل ن % 95أرض مس م
  .السكان

د   ىتم فتحها عل - ة  الخلي أيدي المسلمين في عه ف
ام      ك ع د المل ن عب د ب ا     95الولي ر فيه م انتش ـ ث ه

ر    اإلسالم عن طريق دعاة وآثي التجار المسلمين وال
ن الجيش اإلسالمي وا م ذين بق ود ال ا  من الجن فيه
  .وتزوجوا من بناتها وأقاموا المساآن والمساجد

دور المسلمين في نشر الحضارة في ترآستان   -
  .والصين

ة   واألخالق آان المسلمون ينشرون العلم  الكريم
الد         روا ب د عم ذلك فلق ه ول ذهبون إلي ان ي في آل مك

وشجعوا أهلها علي العلم وتنشيط   ترآستان الشرقية
  .التجارة والتوسع في العمران

لم بالدوواستمر المس ذه ال ي ه ى  ن سعداء ف حت
ة    فقامت  " مانشو "حكمت الصين عائلة اسمها عائل
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لمين طهاد المس ذلك باض يهم ول اءة إل ام  واإلس ق
 دينهم وممتلكاتهم بعدة ىالمسلمون الذين غاروا عل

ثورات ضد هذه العائلة الحاآمة ولكن آثير من هذه 
لمين   م يساعدوا      الثورات فشل ألن المس الم ل في الع

ة    إ أي شئ النشغالهم بمحارب  خوتهم في ترآستان ب
ذي      باني ال ي واإلس اني والفرنس تعمار البريط االس

 .يحتل بالدهم

ام   ي ع ـ1911وف ن    ه و م ة مانش قطت عائل س
يوعي   م الش رة قصيرة الحك دها بفت اء بع م وج الحك

اد السوفيتي        وهو تمد من فكر االتح ذي اس الحكم ال
أي   ؤمن ب ن ويحارب آل     السابق والذي آان ال ي دي

م    ذا الحك ي ظل ه دأ ف ذلك ب ه ، ول ن يتمسك بدين م
ه  ذي قلدت اة اإل  ال ين مأس ي   الص لمين ف وة المس خ

ان  م آ تان ألنه دينهم ترآس كين ب عائره  وا متمس وش
و   ي النح ة الصينية باضطهادهم عل فقامت الحكوم

  :التالي
اجد   - ت المس اجد وأغلق اء المس ت بن أوقف

 .الموجودة

م    - طاردت األئمة والعلماء المسلمين لكي ال يعل
 .ن دينهموالمسلم

زي اإلسالمي  - داء ال ن ارت لمين م منعت المس
 .فمنع الفتيات من لبس الحجاب

ي     أحر - ودة ف المية الموج ب اإلس ت الكت ق
 .المساجد والمكتبات

ذي   - فرضت علي المسلمين أآل لحم الخنزير ال
 .حرمه اهللا علي المسلمين

ول   - دم الوص لمين ع ي المس ت عل  فرض

دون فقط      تهم يعتم بالد وجعل للمناصب المهمة في ال
ال يكونوا أشخاصًا   علي حرفة الرعي والنسيج لكي

  .ولةمهمين ومؤثرين في الد

ه      ا ال نعرف ر ولكنن ره الكثي ك وغي ل ذل ألن  آ
لمين     الجرائد والتلفزيون ال يهتمون بالوصول للمس

لمين      في ترآستان الشرقية    الد المس ا من ب وغيره
  .البعيدة عن العالم العربي

لم  ل المس م يحتم ًا ل تانووأيض ي ترآس  ن ف
ا   الشرقية آل ذلك فقاموا بثورات آثيرة أظهروا فيه

دة     1940و  1936و  1928 في أعوام  بطوالت خال
ولكنها انتهت في النهاية بانتصار الحكومة الصينية  

ال وال     ألن الح والم ي الس انوا قليل لمين آ المس
ي  لمين ف ن المس اعدات م دون مس الم  يج اء الع أنح

 .ألنهم ال يعرفون عنهم شيئًا

ام   ا ق لم  إخوتن رة أخري      والمس د م ذه البل ن في ه
الصينية   لكن الحكومةو 1996بثورة آبيرة في عام 

دول  ل وطالبت ال لحة ب ل األس تخدمت ضدهم آ اس
بمساعدتها ضدهم بتهمة أنهم  األوروبية واألمريكية

حيح    ر ص ك غي ل ذل ون وآ ابيون ومتطرف إره
 يئًافي ترآستان الشرقية ال يريدون إال ش فالمسلمون

د م  ًاواح بالدهم عن الحك تقالل ب و االس الصيني  ه
وا    دون أن يحكم م يري هم وه المي (أنفس م إس ) حك

  .ألنهم مسلمون
ب  ىوعل ك فواج وطن   ذل ي ال ات ف الحكوم

اإلسالمي والشعوب البحث عن آل المعلومات التي 
لمين في ترآستان الشرقية      تخص ينكيانغ (المس ) س

ذهم   من المصير    ومساعدتهم بكل الوسائل حتى ننق
ي    المخيف الذي يتهددهم بالسجن والقتل والطرد عل

 .ينيةالص يد الحكومة

ين دما وصل حس تألت  وعن ذه النقطة ام ي ه إل
ال  م : عيناه بالدموع ورفع يده إلى اهللا تعالي وق  الله

تان        ي ترآس ان وف ل مك ي آ لمين ف م المس ارح
ديم   د العون    وساعدني لكي أستطيع مساعدتهم وتق ي

 .بكل ما أستطيع يارب العالمين

 منقول
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  أصحابها، وآذلك الترآستان الشرقية قضية فلسطين هي قضية أرض إسالمية ُتسرق من

  

عن تاريخ أرض الترآستان الشرقية،   تحدثنا 
رن الهجري األول،   و عرفنا أنها إسالمية منذ الق

ة  ات المغولي ا الحكوم ا آيف تعاقبت عليه ورأين
ور؛   والصينية، ولم يغيِّر آل ذلك من طبيعة األم
ي      ا ه ا م الم يوًم ت باإلس ي ُحكم األرض الت ف

المي لمين أن   أرٌض إس ى المس ب عل ة يج
ى      و أت اة، ول الة والزآ وَب الص ا، وج يحرِّروه
ى      ال، وعل ٍس وم ذلك على آل ما يملكون من نف

ووصلنا في  . هذا أجمع فقهاء األمة بدون خالف
ذي    ارثي ال مقالنا السابق إلى الغزو الشيوعي الك

نة     ي س رقية ف تان الش دث للترآس م، 1949ح
يوعيين الد  ة الش رف طبيع ا يع ة، وآلن موي

ورأيناها في سلوك السوفييت واليوغسالف، ولم 
ي     ٍل وال ف ي قلي ينيون ال ف نهم الص ف ع يختل

ر ر،     .. آثي ة بالش ة المتأجِّج س العاطف ا نف إنه
م   .. الكارهة للبشر، المدمِّرة لما حولها وم ل إنهم ق

ُر    نهم غي يدرآوا أن للكون خالًقا، فكيف ُينتظر م
  !ما يفعلون؟

  ترآستان الشرقيةالثروات البترولية لل
ا  رقية  رزق اهللا: ثالًث تان الش يم الترآس إقل

از والفحم،    ثروات ضخمة جدا من البترول والغ
ة  ة األهمي ي غاي ة ف دة طاق ذلك قاع ل ب وهي تمثِّ
نفط في      تج لل اني من بالنسبة للصين، وهي اآلن ث

تج    ث تن ين؛ حي نويا،    27.4الص ن س ون ط ملي
يم    د إقل انج "وتأتي بع ي شمال شرق   ف " هيلونجي

ك    40.2الصين والذي ينتج  مليون طن، ومع ذل
فإنه من المنتظر أن تصبح الترآستان في سنة       

ين،   2010 ي الص نفط ف تج األول لل ي المن م ه
مليون طن سنويا،   60حيث سيصل إنتاجها إلى 

نة   ي س ا ف راء أن يصل  2020أم ع الخب م فيتوق
ا     100إنتاجها إلى  مليون طن سنويا، لتصبح له

نفط      م اطي ال أن احتي ا ب ة، علًم ة عالمي كان
 !مليار طن 8.2بالترآستان يبلغ 

  الصواريخ النووية الصينية
ا  ا : خامًس ذلك مخزوًن تان آ ل الترآس تمثِّ

رول والفحم       ى من البت ا هو أغل !! استراتيجيا لم
الزم   وم ال اجم اليوراني ة بمن تان غني فالترآس

تج أ   اجم تن جود  للصناعات النووية، وبها ستة من
ة ألن تكون    ذا فهي مؤهَّل وم؛ وله واع اليوراني أن
دولة نووية إذا انفصلت عن الصين، خاصًة أن    
د تقف   ي ق يا، الت ع روس ة م اٍت حدودي ا عالق له
ا تفعل       ووّي مثلم ا في مشروعها الن ى جواره إل
مع إيران؛ وذلك إلحداث توازن في المنطقة مع  

وحش الصيني م .ال از والفح رول والغ يس البت ول
ي   وا دة الت روات الوحي ي الث ط ه وم فق ليوراني

ر من       ا الكثي ل إن به تان، ب تنتجها أرض الترآس
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  !! المعادن األخرى، يأتي في مقدمتها الذهب
   زراعة القطن في ترآستان

ك الترآستان   :سابًعا من الناحية الزراعية تمتل
ود       ن أج ي م عة، وه ة شاس احات زراعي مس

ر   تان أآب ي الصين، وبالترآس ر األراضي ف نه
ا      ا أن به اريم، آم داخلي في الصين، وهو نهر ت
رة    ي بحي ين، وه ي الص ة ف رة عذب ر بحي أآب

تينغ ئ مشمس . بوس و داف تان بج ع الترآس وتتمت
اج زراعي     ا إلنت طوال العام تقريًبا، وهذا يؤهِّله
درة  اطق المص ر المن ن أآث ي م ز، وه متمي
للمنتجات الزراعية داخل وخارج الصين، وهي  

دة إل ر قاع ز   أآب ين، ويتمي ي الص ن ف اج القط نت
ن  و القط ة، وه ودة فائق تان بج ن الترآس قط

واع      . الطويل التيلة تج الترآستان أفخر أن ا تن آم
تج     ك تن ى ذل العنب والبطيخ األصفر، وإضافًة إل
اح  امية واألرز والتف ذرة الش تان ال الترآس
ًرا من     دًدا آبي والُكمَّْثرى والمشمش والَكَرز، وع

  .زةالخضروات المتمي
  المسلمون في الصين 
ًعا  ع : تاس ي يتمت ة الت روح اإلسالمية العالي ال

ا،   بها األتراك عموًما، وشعب اإليجور خصوًص
ترهب الدولة الصينية؛ فهذا الشعب عانى الكثير 
في تاريخه من أزمات آان من المتوقع أن تمحو 
ه   ه، ولكن ن ثوابت ازل ع ه يتن ه، أو تجعل عقيدت

ه محافًظ ى دين تمر عل ه، اس وًرا ب ه، فخ ا علي
لمة   تان المس ي ترآس تان ه أن الترآس ًزا ب .. معت

ى   ذي تلق يم ال عب العظ ة الش وا قص وراجع
وة     ه بصبره وق الضربة األولى من التتار، فإذا ب

وِّل   الم يح د اإلس ه لقواع ن تطبيق ه وُحس تحمُّل
لمين   ى مس م إل ين ال وزن له ن وثنيِّ ول م المغ

وال ننسى   .آرم، ويّتبعون رسوله األ يعبدون اهللا
ة   ى الدموي رِّر، وال ننس تالل الصيني المتك االح
تان آانت  ة الترآس يوعية، وال ننسى أن دول الش
ْين شيوعيين إجراميين      ر قطب محصورة بين أآب
اد السوفيتي والصين، ومن       ا االتح في العالم هم
جنوبها دولة هندوسية مضطِهدة للمسلمين وهي   

ك   ل ذل ر آ م يغيِّ ذا ل ع ه د، وم ن الهن يًئا م ش
ه ين،  .عقيدت ب الص ب ُيرِه ك العجي ذا التمسُّ ه

ول      خاصًة أن اإلحصائيات الرسمية الصينية تق
تين     غ س ين يبل ي الص لمين ف الي المس إن إجم
دد      ول اإلحصائيات اإلسالمية إن الع مليوًنا، وتق
ل     يربو على مائة مليون مسلم، ولكن الصين تقلِّ

ِعف من من اَألعداد؛ لتهمِّش دور المسلمين وُتض
تهم ورة  . َحِميَّ ي خط ر ف وال شك أن الصين تفك

المي    دين اإلس كة بال روح المتمس ذه ال ار ه انتش
ا     رة في الصين، آم داد اإلسالمية الغفي في األع
ي    المية ف دعوة اإلس ار ال اَل انتش أّن احتم
انون من      م يع ر؛ فه الصينيين أنفسهم احتماٌل آبي
دة     دهم عقي يس عن ل، ول ي آام واٍء ُروح خ

دين  يتمس  يهم ال رض عل و ُع ا، ول كون به
ذا      ه، وه د يرتبطون ب اإلسالمي بشكل واضح فق
ى الصين الشعبية التي        ر عل دلوجي آبي خطر أي

ادي  تراآي اإللح ر االش ى الفك ت تتبنَّ ا زل ل .م آ
تان   ة الترآس كة بدول ين متمس ل الص ذا يجع ه
ع وصول اإلسالم     لتمارس عليها القمع الذي يمن

 .إلى عموم أهل الصين
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 حالم االستعماريةاأل
ًرا ن  : عاش تعمارية ع دول االس دأ ال ال ته

ات      ًدا أحالُم اإلمبراطوري التوسُّع، وال تتوقف أب
ة   عن ضمِّ أراٍض جديدة، وزيادة الرقعة المملوآ
تان    د الترآس ين عن ر الص ف تفكي ا، وال يق له
الشرقية، بل هي بوابتها إلى عدة دول ضعيفة لم 

ل من    تتحرر من االستعمار السوفيتي   ذ أق إال من
تان     تان وطاجكس ي آازاخس ا، وه رين عاًم عش
تان،    م أوزبكس ن ورائه تان، وم وقيرغيزس
ة      رُّر والواقع ِة التح دول المحتمل ى ال افًة إل إض
تان     ل تتارس ي مث تالل الروس ت االح اآلن تح
ا دول   تان، وآله ان وداغس والشيش

وتعتبر الصين نفسها الوريث الشرعي    .إسالمية
وفيتي اد الس وفيتي، لالتح اد الس ان االتح ، وإذا آ

د   ية ق رية األرثوذآس يا القيص ه روس ن قبل وِم
ة   ن ثالث ر م المية أآث دول اإلس ذه ال وا ه احتل
دأ      ن أن تب انع م اك م يس هن رون فل ق
ا، وأن تتوسع في     اإلمبراطورية الصينية دورته
ة       ع حال ًة م دا، خاص عيفة ج اطق الض ذه المن ه

ر    ة غي ع الغفل المية، وم كون اإلس رَّرة  الس المب
ام   ذا  .التي يعاني منها العالم اإلسالمي بشكل ع ه

سيناريو قد يراه البعض تشاؤميا، ولكن أقول إنه 
دول     ل ال السيناريو األقرُب إلى الحدوث، وال تقب
ة    ات هّش ادًة بوجود آيان رى ع االستعمارية الكب

ا ى جواره ذي .إل و السبب العاشر ال ذا ه ان ه آ
ة  ين بدول ك الص ه تتمس ن أجل تان  م الترآس

د  -ولهذه األسباب !المسلمة، فتلك عشرة آاملة وق
ذلك  ا آ ون لغيره ي    -يك يني ف ال الباحث الص ق

ة    ا الكندي ة ألبرت انج "جامع ران جي و "وين ، وه
ذي    ف ال يِّ المتعسِّ لوب القمع ى األس ق عل يعلِّ
ع  ا م ي تعامله ينية ف ة الص ن الحكوم اه م رأين
و     ي يوني تان ف ي الترآس رة ف ة األخي األزم

يني  .. م2009 ث الص ال الباح ة : "ق إن األهمي
ينجيانج   تراتيجية لش رقية (االس تان الش ) الترآس

ل     ِدث مث َل ُتح طرابات أو قالق ي أّن أيَّ اض تعن
د أيَّ َذرَّة    ن تج رة، ل طرابات األخي ك االض تل

ذي   ".تسامٍح من جانب الحكومة الصينية  ذا ال وه
د أن    ا، وبع ّي تماًم  قاله الباحث الصيني أمٌر واقع

رأينا آنوز الترآستان وقيمتها فإنه من العبث أن 
ين ا راغب ى .. نظنَّ أن الصينيين يترآونه ل عل ب

ينية   ة الص م أن الحكوم ا أن نفه س علين العك
ائل   ل الوس تخدم آ ا، وستس ل طاقاته تبذل آ س
يم      ذا اإلقل ع ه المشروعة وغير المشروعة لترآي

يم ل .اإلسالمي العظ تخدمت الصين بالفع د اس لق
ائل  ق    وس ى تحقي دف إل رة ته يطانية آثي ش

دة    يلة الوحي و الوس ل ه ِد القت م يُع أغراضها، ول
ائل،   دد الوس ا تتع عوب إنم ى الش يطرة عل للس
ى       ة إل ي النهاي ؤدي ف ا ي رق، وآله وع الط وتتن

ين  .نتيجة واحدة ُترى ماذا فعلت الصين في الثالث
ة   سنة الماضية لتحقيق السيطرة الكاملة على دول

ى الشعوب     الترآستان الشرق  اذا يجب عل ية؟ وم
ة؟ ذه الكارث ه إزاء ه المية فعُل ا !اإلس ذا م ه

ادم  ال الق ي المق إذن اهللا ف نتناوله ب أل اهللا ..س وأس
  .سبحانه وتعالى أن ُيِعزَّ اإلسالم والمسلمين

 المالح_سفينة
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