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نجد على مدار التاريخ أن أكثر المج�رمين المعت�دين م�ن الكف�ار 

ال��ذين وطئ��وا  دي��ار المس��لمين بأق��دامھم النجس��ة يب��ررون أعم��الھم البش��عة 

ْزَج��اة  ويخف��ون مقاص��دھم الش��ريرة بحي��ل منھ��ا إك��رام الض��عفاء ب��بعض م��ن بض��ائعھم الم'

لمتفض��لون عل��ى ا8ھ��الي، وم��ن وراء ھ��ذه الحي��ل يقوم��ون بنھ��ب فتخ��رج ص��ورتھم وك��أنھم أص��حاب الخي��ر ا

  .  الثروات وغصب الممتلكات وانتھاك ا8عراض وتدمير خيرات الب9د لي9 ونھارا

وھا ھي حكومة الصين الملحدة المّكارة تجدد تكتيكاتھا الخداعة لتم�ارس عل�ى الش�عب المس�لم التركس�تاني 

اء للع�الم أن تركس�تان الش�رقية ليس�ت البل�د ا8ص�لي للتركس�تانيين، أحدث السياسات الوحشية، وتدعي ب�9 حي�

  .وتصنف التواريخ الكاذبة كما فعل اليھود في أرض فلسطين

وھا ھم الشيوعيون الص�ينيون أق�ّروا وعرف�وا أن ال�دين اBس�9مي ھ�و المح�رك ا8ساس�ي للمقاوم�ة فب�دئوا 

دينھم فقتل�وا العلم�اء وال�دعاة وس�جنوھم وأغلق�وا  بالھجوم الشرس ضد اBس9م قاصدين ارتداد المسلمين عن

الم��دارس والتجمع��ات الديني��ة وھ��دموا المس��اجد والص��وامع وأحرق��وا الكت��ب الديني��ة منھ��ا المص��احف الش��ريفة 

ونزع��وا الحج��اب م��ن رؤوس المحجب��ات المس��لمات العفيف��ات ونف��ذوا سياس��ة تحدي��د النس��ل للنس��اء المس��لمات 

وُكْم َعْن ِديِنُكْم إِِن اْسَتَطاُعوا: (لىكقانون رسمي للدولة، قال تعا   )َوJَ َيَزالُوَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َحتIى َيُرد'

ودعم�وا ) الصينية والتركس�تانية" (تعليم اللغتين معا"وفي وقت Jحق أعلنوا سياسة جديدة وخطيرة وھي 

الض��خم ُيس��مع الع��الم ف��ي فب��دأ اBع��9م الص��يني . مش��روعھم ھ��ذا بمص��اريف ھائل��ة م��ن قب��ل الدول��ة الش��يوعية

كإلغ��اء أج��رة الط��ائرة   -اBنترن��ت واBذاع��ة والتلفزي��ون أن الص��ين تم��د الع��ون الك��ريم للمع��ارف التركس��تانية

للط��9ب ال��ذين يدرس��ون ف��ي داخ��ل الص��ين م��ن التركس��تانيين وت��رخيص مص��اريف التعل��يم وتط��وير إنش��اءات 

  . المعارف

  !فيا عجبا لھذا المكار الكريم
. 8طفال المسلمين الصغار بتعلم اللغة الصينية فجعلوا الصغير J يتقن لغته ا8م رغ�م ص�غر س�نهوقد أُجبر ا

وتھدف حكومة الصين الملحدة من ھذه السياسة الخبيثة أن J يعارض التركستانيون وھؤJء ا8طفال الص�غار 

لدول��ة وليرض��وا عل��ى سياس��اتھم ف��ي المس��تقبل،  ب��ل يھيئ��وھم ك��ي يم��دوا ي��د الع��ون للحكوم��ة ف��ي ك��ل ش��ؤون ا

اس��تعباد الش��يوعيين، وم��ن المعل��وم أن ت��رويج الباط��ل ونش��ره يحت��اج إل��ى الت��زين والتجمي��ل وقل��ب الحقيق��ة 
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بمفردات J تمت للحقيقة بھدف، وھا ھي حكومة الصين الملحدة تزين سياس�اته وتس�ميھما با8س�ماء الجميل�ة 

  .كي تكسب الشعب

! فطرة اBس9م ھل سمعتم أن ال�ذئب يش�فق عل�ى العن�ز؟ إن�ه J يمك�نأيھا ا8طفال الصغار الذين ولدوا على 

إذن ف��9 تص��دقوا الحكوم��ة الص��ينية فيم��ا تدعي��ه ف��ي وس��ائل اBع��9م وأنھ��ا تس��عى لتحس��ين معيش��تكم وتط��وير 

  .التعليم ، فما ھي إJ خطة Jستعباد الشعب التركستاني المسلم للشيوعيين

وھ�ذا المث�ل تفي�د المعن�ي " النمو تعطي وإن تري�د القض�اء تس�اعدإن تريد : "وفي الصين مثل مشھور يقال

  . أن الصينيين قوم مكار وJ تواجھك إJ بالحيل

وقس�مت ك�ل وJي�ة تركس�تان ب�ين ) تركستان(واWن حكومة الصين بدأت تدعي من قريب بتطوير سينكيانغ 

ى داخل الصين بحج�ة ت�وفير الوظ�ائف أقاليم الصين بحجة التطور وتدريس الثقافة، ونقلت الشباب والفتيات إل

  .لھم، وما ھذا إB  Jفساد أخ9ق جيل المسلمين وBبعادھم عن دينھم

  ؟"تعليم اللغتين معا"ماذا تخفي حكومة الصين الملحدة من وراء سياسة 

الھدف ا8ساسي من ھذه السياسة القبيحة ھي تربية جيل أخر من التركستانيين ليخرج جي9 ممس�وخا ع�ن  

ه وعقيدته وأخ9قه اBس9مية، فيطمسوا بذلك ھ�ويتھم الت�ي فيھ�ا خي�ر ال�دنيا واWخ�رة، ويس�تبدلوھا بعقائ�د دين

الكف��ار وأخ9قھ��م، وھ��ذا أكب��ر أم��اني الحكوم��ة الملح��دة، فكأنھ��ا تري��د أن تنش��ئ بھ��ذه المش��اريع مص��نعا يخ��ّرج 

  !.الكفار

8س�ماء الجميل�ة والت�ي تس�ميھا حكوم�ة الص�ين أما المصارف الھائلة واBنشاءات المتنوعة التي زينوھ�ا با

  . بتطور المعارف في تركستان فما ھي إJ لتقوية حكم الحكومة ول9ستي9ء الدائم على تركستان

أيھا المسلمون في تركستان أفيقوا من غفلتكم واحترسوا من معونات الشيوعيون وإم�داداتھم فم�ا وراءھ�ا 

، ھ�ؤJء الش�يوعيون ل�م ي�أتوا إل�ى ديارن�ا ول�م يعيش�وا بينن�ا إB Jش�باع إJ العذاب والھوان ف�ي ال�دنيا واWخ�رة

بطونھم ورغباتھم، وھؤJء الخبثاء J يريدوا إJ فجورا وع�دوانا عل�ى ديارن�ا، ونح�ن ق�وم أعزن�ا ] باBس�9م 

  .لصينيينوإن طلبنا العز من غيره أذلنا ]، ولتعلموا جيدا أن الجھاد خير لنا من أن نعيش مثل بھائم ا

ِ َذلُِك�ْم َخْي�ٌر لIُك�ْم إِن :" ولتسمعوا قول ] تعالى I[ َوَجاِھُدوْا ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم ِف�ي َس�ِبيِل ًJاْنِفُروْا ِخَفاًفا َوِثَقا

  )41توبة (" ُكنُتْم َتْعَلُمونَ 

  

  "صوت اBس9م"المركز اBع9مي 
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َ َعَل�ى َنْص�ِرِھْم َلَق�ِديرٌ {: يزالحمد a القائل في كتابه العز I[ Iُھْم ُظلُِموا َوإِن Iِذيَن ُيَقاَتلُوَن ِبأَنIوالص�9ة }أُِذَن لِل ،
ْبحِ «: والس9م على رسوله القائل Iٍد ِبَيِدِه َلَقْد ِجْئُتُكْم ِبالذ Iِذي َنْفُس ُمَحمIوبعد. »َيا َمْعَشَر قَُرْيٍش أََما َوال:  

  

��� ����	
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اتھم��ت وزارة ا8م��ن ف��ي الحكوم��ة الص��ينية ي��وم الس��ادس م��ن ش��ھر نيس��ان بع��ض أعض��اء الح��زب 

وإن ھ�ذا اBع�9ن قام�ت ب�ه الحكوم�ة . اBس9مي التركستاني باBرھاب، وناشدت الع�الم بتس�ليمھم ف�ورا

ھ�دي الح�زب اBس�9مي التركس�تاني وذل�ك لنش�ر اBش�اعات الكاذب�ة ع�ن الصينية للمرة الثالث�ة ض�د مجا

 .المجاھدين

 فمن ھو اBرھابي كما تّدعي حكومة الصين؟

Jشك أن الذين اُتھموا باBرھاب من قبل حكومة الصين الغاشمة ھم الشھداء الذين قضوا نحبھم في 

وبة م�ن المعت�دين الص�ينيين، وھ�م غرفة التعذيب في الدفاع عن دينھم وعرضھم وكافة حق�وقھم المس�ل

ال��ذين ل��م يرض��وا ع��ن الظل��م القب��يح ال��ذي يتع��رض ل��ه المس��لمون ف��ي تركس��تان، وھ��م المش��ردون ع��ن 

 .ديارھم والمعذبون في غياھب السجون بشتى أنواع التعذيب

أن الجھاد في تركستان ليس عمل إرھ�ابي ب�ل ھ�و واج�ب ومس�ئولية ديني�ة وعقدي�ة ! وليعلم الجميع

وأن الجھاد في تركستان عب�ادة فرض�ھا ] علين�ا ف�ي . لى عاتقنا بسبب اعتداء الصينيين عليناملقاة ع

  . ديننا وأنه حق شرعي لمسلمي تركستان الشرقية J يجوز 8ي شخص أن يصفه بتسمية أخرى

وإن قضية تركستان ليس�ت قض�ية أش�خاص أو جماع�ة واح�دة كم�ا ي�دعي الص�ينيون ب�ل ھ�ي قض�ية 

Bمة اjوب�إذن ] ل�ن ت�نجح خط�ط الص�ين . س9مية بكافتھ�ا وخاص�ة مس�لمي تركس�تان الش�رقيةعامة ل
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 J ولن تتوقف المقاومة إن شاء ]، وسنصدق ذلك بالعمل، وسوف يكون الجواب على الصين ما تراه

 .ما تسمعه

عل�ى  وكما فشلت خطط الصين التي أعلنت عنھا من قبل، فستفشل ھذه المرة بإذن ]، ول�ن ين�الوا 

أمانيھم، ولن تتحقق أح9مھم بالقبض على المجاھدين المطلوبين، ومن كان فيه ذرة إنسانية فلن يقب�ل 

بتسليم مجاھدي تركستان الشرقية 8نھم يدافعون عن حق ش�رعي واج�ب، وب�إذن ] س�تذھب دع�واھم 

 .سدا وينقلبوا خاسرين

دفع��ة ا8ول��ى بع��دما ش��ھد الع��الم ف��ي ال" اBرھ��ابيين"لق��د أس��رعت حكوم��ة الص��ين ب��إع9ن قائم��ة 

وأْسَر بعض حراسه في المواجھة، وأعلنت ف�ي  -رحمه ]-) أبو محمد(استشھاد الشيخ حسن مخدوم 

، )كتركي��ا واBم��ارات(الدفع��ة الثاني��ة بع��دما س��معت باعتق��ال بع��ض مجاھ��دي تركس��تان ف��ي بع��ض ال��دول 

 .ار استشھاد بعض المجاھدين  في الجماعةوكعادتھا أعلنت ھذه المرة في الدفعة الثالثة بعد نشر أخب

وحال حكومة الصين لما تفتخر بتصريحاتھا ھ�ذه كح�ال الص�ياد ال�ذي يحم�ل ط�ائًرا ميت�ا وي�تكلم ع�ن 

مھاراته، فھي تدعي أمام العالم أنھا دولة كبرى ذو قوة عظمى تستطيع أن تفعل كما تشاء، ولكنھا في 

  .  ة من ھذه القوائمالوقت نفسه تفشل في تحقيق أھدافھا المنشود

وغاية حكومة الصين من ھذه القوائم ھ�ي قط�ع الص�لة ب�ين المجاھ�دين والمس�لمين معنوي�ا ومادي�ا، 

وحماي��ة حكمھ��ا ف��ي تركس��تان الش��رقية، وأن��ى لھ��م ذل��ك  فش��عبنا المس��لم التركس��تاني ا8ب��ي ذو عق��ل 

  .وبصيرة يعرف مدى مكر الصين الشيوعية ومدى جرائمھا

ندعو جميع المسلمين في داخل تركستان وخارجھا في العالم كافة أن يلب�وا ن�داء وفي ھذه المناسبة 

  !الجھاد وينضموا في صفوف المجاھدين وينصروا المجاھدين ضد حكومة الصين الملحدة الشيوعية
  

  و] غالب على أمره ولكن أكثر الناس J يعلمون
  

  "عبد ] منصور"أمير الحزب اBس9مي التركستاني 

   
 05 /1433 

 04 /2012 
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ن َقَضى َنْحَبُه { Iَعَلْيِه َفِمْنُھم م َ I[ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَھُدوا
لُوا َتْبِدي9ً  Iن َينَتِظُر َوَما َبد I23ا8حزاب( }َوِمْنُھم م(  

  

‚éã�Ö]<‚fÂ<àŠ�]<<EäfŠ©<ÔÖ„Ò<�]æ<äféŠu<<Dä·…<�]< <
  

  
رب����ه فوف����ق للھداي����ة،  ع����رف

وتلذذ بالھجرة والجھاد وكان قلبه 

 �معلق��ا برب��ه وأقب��ل عل��ى لق��اء 

وطل����ب الش����ھادة بص����دق وودع 

الحي��اة بم��ا ن��ال بدرج��ة الش��ھداء 

  )نحسبه كذلك و� حسيبه(

واسمه ا1ص�لي  ،عبد المحسن

يسين بن عب�د ال�رحمن، ول�د ع�ام 

م ف��ي ش��ھر تش��رين ا1ول 1974

، ترع���رع "آوات"ع لناحي���ة الت���اب" أقس���و"بو7ي���ة 

شابنا في أسرة متدين�ة، وم�ع كب�ر س�نه ب�دأ يش�عر 

بقبح وجوه الصينيين الشيوعيين كعام�ة المس�لمين 

ف����ي تركس����تان حي����ث أن الص����ينيين اض����طھدوا 

المس����لمين وع����ذبوھم إن ل����م يرج����ع ع����ن دي����نھم 

ويصبح كالصينيين الكفار، ومع ھذا الليل المظل�م 

مھ�اجرا إل�ى  فكر ش�ھيدنا عب�د المحس�ن ب�الخروج

�، ولكن السبيل مسدود من ك�ل أط�راف الع�الم، 

أن  -ودائم�������ا نق�������ول للع�������الم 

تركس�����تان س�����جن ب�����H س�����قف 

فبدأ شابنا . للشيوعيين الصينيين

بالدراس��ة عن��د أح��د ال��دعاة ف��ي 

بلدت��ه  ودرس عن��د ا1س��تاذ عل��م 

التجويد والتوحيد واللغة العربية 

وم���ن جان���ب آخ���ر ك���ان يس���عى 

لكس�����ب لكس�����ب ق�����وت أھل�����ه با

  .حHل

ك��ان ا1خ عب��د المحس��ن لطيف��ا ورفيق��ا ب��أو7ده 

ومحس��نا وب��را بوالدي��ه وك��ان ين��ذرھم وينص��حھم 

ويھ��تم دائم��ا بتربي��ة ا1و7د ب��المنھج الس��ليم، وم��ن 

ھ���ذا الس���عي المب���ارك وافقت���ه أم���ه عل���ى نفي���ره 

�  .مھاجرا إلى 

ھكذا انطلق ش�ابنا ال�ذي ك�ان مش�تاقا لHلتح�اق 

م��ن حزي��ران  8م 2001بص��ف المجاھ��دين ع��ام 

مھاجرا إلى � وفارا بدينه وتارك�ا أھل�ه وأقارب�ه 
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وغي��ر مب��الي بمحب��ة كثي��ر م��ن الن��اس فق��د فض��ل 

 �محب��ة رب العب��اد عل��ى محب��ة العب��اد، وبع��ون 

انضم في صف الجماعة التركستانية بقيادة الشيخ 

والتي بدأت بتدريب شباب ) رحمه �(أبي محمد 

يا ف���ي ظ���ل اXم���ارة تركس���تان تنظيمي���ا وعس���كر

  .اXسHمية في أفغانستان

بدأ ش�ھيدنا حيات�ه الجدي�دة بالت�دريب العس�كري 

، وك�ان "ت�ورا ب�ورا"في معسكر الجماع�ة بجب�ال 

ا1خ عبد المحسن حليما بإخوانه ومتفاھما معھ�م، 

وكان قلب�ه يت�ألم عن�دما يتفك�ر ف�ي ح�ال المس�لمين 

ال����ذين ذاق����وا أص����ناف ال����بطش م����ن الك����افرين 

ن ف�ي تركس�تان، فك�ان ي�دعو الش�باب إل�ى الملحدي

  . الوحدة وينھاھم عن مضيعة الوقت

ھ�����اجم ا1مريك�����ان المعت�����دون عل�����ى إم�����ارة 
م ف���ي 2001اXس���Hمية أفغانس���تان الناش���ئة ع���ام 

تشرين ا1ول تلك اللحظة كان ا1خ عب�د المحس�ن 
" قندز"في الخط ا1ول من ثغر اXسHم في و7ية 

ف��ي ش��ھر تش��رين " ك��ابول"، وق��در � أن تس��قط 
الث��اني فس��دت ط��رق ا7نس��حاب أم��ام المجاھ��دين 
من الشمال ووقع شھيدنا عب�د المحس�ن أس�يرا ف�ي 

ش�����ابا م�����ن  20قبض�����ة الخون�����ة والعمال�����ة م�����ع 
  .التركستانيين

اجتھ���د أم���راء الجماع���ة ف���ي فك���اك ا1س���رى 
م ف�ي 2002ووفقھم � بف�ك إخوانن�ا جميع�ا ع�ام 

Hمة وك��ان ش��ھر آذار ودخل��وا إل��ى باكس��تان بس��
ا1خ عب��د المحس��ن م��ن ض��من  اXخ��وة المف��رج 

  . عنھم
عب���د المحس���ن ال���ذي رأى ب���أم عين���ه وحش���ية 
الصليبيين وبما قاموا به من مجازر لن ت�نَس أب�دا 
مث��ل مج��زرة قلع��ة جنج��ي، فك��ان ذل��ك يش��د م��ن 
عزم��ه للس��ير ف��ي طري��ق الجھ��اد Xع��ادة إم��ارة 

اXس����Hمية أفغانس����تان ول����م تثن����ه مش����قة الس����ير 
الع����دو فخ����اض ع����دة مع����ارك ض����د  وشراس����ة

ساعة من المسافة  20 – 10الصليبيين بعد سير 
  .في عبور الحدود

عن��دما ع��رف أم��راء الجماع��ة عزم��ه وثبات��ه 
أدخل����ه ف����ي عض����وية الش����ورى للجماع����ة ع����ام 

م، وعين عل�ى  مس�ؤولية اس�تقبال اXخ�وة 2005
الج��دد وك��ان ينص��حھم ويعظھ��م ويثب��ت أق��دامھم 

الجھ��اد وعل��ى إث��ر ويش��رح لھ��م م��نھج الجماع��ة و
ذل�����ك أث�����ر بكثي�����ر م�����ن اXخ�����وة وزاد إل�����زامھم 

  .بالجماعة
ش����ھيدنا عب����د المحس����ن ُع����ين مس����ئو7 عل����ى 

م 2007مجاھ��دا ع��ام  15مجموع��ة مكون��ة م��ن 
في فص�ل الربي�ع ودخ�ل إل�ى أفغانس�تان م�ن أج�ل 
مقارع���ة الص���ليبيين الكف���ار ومك���ث ف���ي قن���دھار 
وھلمند إلى فصل الخريف وك�ان يثب�ت للكف�ار أن 

ذا ال����دين أنص����ارا ومجاھ����دين ي����ذودون ع����ن لھ����
حياض��ه ، وي��دافعون ع��ن دي��ار المس��لمين، علم��ا 

Hوعم .  
اقت���رب موع���د ا1ج���ل وس���لم المجاھ���د روح���ه 

م�ن ش�ھر آذار إث�ر  16م 2010لربه وذل�ك ع�ام 
قُص����ف لمعس����كر الجماع����ة بط����ائرة جاسوس����ية 
أمريكي���ة مم���ا أدى إل���ى مقت���ل اثن���ين م���ن أبط���ال 

نحس��بھم ك��ذلك (ذن � تركس��تان فن��ا7 الش��ھادة ب��إ
وكان أحدھما ا1خ عبد المحس�ن ) .  و� حسيبھم

ا1س��تاذ، والقائ��د، والزاھ��د، والعاب��د قض��ي نحب��ه  
 36وباع روح�ه رخيص�ة ف�ي س�بيل �  وعم�ره 

  . سنة
اللھم تقبل من أخين�ا عب�د المحس�ن وأدخل�ه ف�ي 

  .جنات النعيم
  



        9    

   


	 ������� 1433  شعبان ،شرحادي عالعدد ال���� 

< <

‚éã�Ö]<‚fÂ<h^âçÖ]<<EäfŠ©<ÔÖ„Ò<�]æ<äféŠuD<<ä·…<�]< <

< <
  

شاب آمن بربه وع�اش الحي�اة 

مبتغي��ا رض��ا � وأنع��م � علي��ه 

بالھجرة والجھاد، ث�م ودع الحي�اة 

في الخط ا1ول في ثغ�ر اXس�Hم 

 �نحس��به ك��ذلك (وف��از إن ش��اء 

بالش��ھادة إل��ى رب��ه ) و� حس��بيه

  .تعالى

عبد الوھاب واسمه ا1صلي عمر عثمان، ول�د 

بناحي�����ة " كاش�����غر" م ف�����ي و7ي�����ة1971ع�����ام 

نش��أ ش��ابنا ف��ي أس��رة مس��لمة وتلق��ي ". مرالبش��ى"

الدروس الدينية في بلدته عن�د أھ�ل العل�م وانطل�ق 

بالدعوة إلى �، ومع ت�والي ا1ي�ام ازداد الملب�ون 

لن��داء الح��ق حت��ى أص��بح عب��د الوھ��اب وم��ن مع��ه 

م����ن الش����باب المس����لمين ي����ذھبون إل����ى الناحي����ة 

�  .المجاورة من أجل الدعوة إلى 

ال��دعوة إل��ى � ھ��ّم ك��ل مس��لم مخل��ص ي��ؤمن 

باس��تمرارية ھ��ذا ال��دين، وض��رورة إيص��اله إل��ى 

الن��اس كاف��ة، ش��ابنا عب��د الوھ��اب ق��د ذاق ح��Hوة 

 �ال���دعوة  فك���ان يتمس���ك ب���الحق و7 يھم���ه ف���ي 

لومة 7ئم، بدأت تHحقه عقبات الدعوة فُسجن في 

س��جن الش��يوعيين وج��رى التحقي��ق مع��ه ب��أنواع 

التعذيب وعرف بعد ذلك أن لgيمان 7ب�د  أساليب

ل���ه م���ن اختب���ار واب���تHء فكب���ر عزم���ه وص���بره 

  .وثباته، أطلق سراحه وھو مبتلي بالمرض

جلس ف�ي المستش�فى م�ن أج�ل 

الع��Hج وفك��ر ف��ي نفس��ه ب��الھجرة 

إل����ى � والخ����Hص م����ن وط����أة 

الشيوعيين وذلك أن�ه س�مع الخب�ر 

) حس����ن مخ����دوم(أن أب����ا محم����د 

م الش������باب رحم������ه � ق������د نظ������

التركس���تانيين ف���ي الخ���ارج وب���دأ 

بت��دريبھم عس��كريا وش��رعيا، فق��د ازداد ا7ش��تياق 

  .بصف المجاھدين

  �انطل��ق ش��ابنا عب��د الوھ��اب مھ��اجرا إل��ى 

وفارا بدينه وتاركا أھل�ه وأقارب�ه ومتمس�كا بھ�دي 

النبي صلى � علي�ه وس�لم ووص�ل إل�ى بك�ين ث�م 

جلس ف�ي م، 1997يمم إلى مدينة مانجورية عام 

مانجوري��ة ع��دة أش��ھر وھ��و مش��غول ف��ي إخ��راج 

جواز السفر، ومن المعلوم أن الشعب التركستاني 

المس��لم مح��روم م��ن ج��واز الس��فر م��ن ب��ين جمي��ع 

  .الشعوب المتواجدة في الصين

شھيدنا عب�د الوھ�اب ل�م يك�ن وحي�دا ف�ي س�فره 

مھ����اجرا ف����اراً م����ن ظل����م  17ب����ل ك����ان مع����ه 

كيفي��ة عب��ور  الش��يوعيين، تش��اور المھ��اجرون ف��ي

الح���دود، وق���رروا الخ���روج إل���ى أرض روس���يا 

فتوك���ل عل���ى � خمس���ة م���نھم وعب���روا . مش���يا

الح��دود الش��ائكة بارتف��اع ثHث��ة أمت��ار م��ع وج��ود 

الك��Hب المدرب��ة ف��ي الس��اعة التاس��عة ل��يH ع��ام 

وك���ان م���ن ب���ين . م���ن تش���رين ا1ول 7م 1997
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 �ھؤ7ء الخمسة شابنا عبد الوھ�اب، ولك�ن ق�در 

متحنھم فقُبض في أيدي عسكر الروسيين ف�ي أن ي

أرض روسيا وجلس في الس�جن أكث�ر م�ن أربع�ة 

والتق��وا ف��ي الس��جن م��ع إخ��وانھم الثHث��ة . أش��ھر

ال��ذين عب��روا الح��دود م��ن قب��ل، وش��ھدوا بوحش��ية 

الكفار فقد تم تسليم اXخوة الثHثة إلى الصين بع�د 

  . يوما 21

وحق���ق رج���ال ا1م���ن الروس���يون م���ع ھ���ؤ7ء 

وة الخمس���ة وعق���دوا محكم���ة قض���ائية ع���ام اXخ���

من نيسان وأطلق سراحھم بع�د قب�ول  8م 1998

اللجوء السياسي في أرض روسيا، ث�م تمك�ن عب�د 

الوھ���اب واثن���ان م���ن إخوان���ه م���ن الھ���رب  إل���ى 

م واس��تعانوا بج��وازات 2000قيرغزس��تان ع��ام 

الس����فر الم����زورة، واتجھ����وا إل����ى باكس����تان ث����م 

  .أفغانستان

لوھ����اب ف����ي الت����دريب انش����غل ش����ابنا عب����د ا

العس���كري ف���ي معس���كر الجماع���ة ناس���يا  ال���بHء 

والعقب��ات الت��ي 7قاھ��ا خ��Hل رحل��ة الھج��رة الت��ي 

اس��تمرت ث��Hث س��نوات،  وك��ان يفك��ر كثي��را ف��ي 

الجھ��اد ض��د الش��يوعيين الص��ينيين ف��ي تركس��تان 

حي��ث أن الش��يوعيين ح��اربوا دي��ن � والمس��لمين 

 نھ����ارا وجھ����ارا واض����طھدوا المس����لمين بش����تى

  . أساليب الظلم والقھر

أنھ��ي ش��ابنا حيات��ه التدريبي��ة وس��جل اس��مه ف��ي 

اللح���اق بالجبھ���ات وب���دأ بكتاب���ة وص���يته كع���ادة 

: المجاھدين، وقد أوصى شھيدنا إلى زوجته فق�ال

اترك��ي دي��ار الكف��ار واتجھ��ي إل��ى الھج��رة، وإن "

استش��ھدت أن��ا تزوج��ي بأح��د إخ��واني المھ��اجرين 

  ..."الذين ھاجروا معي

ين من استشھاد عب�د الوھ�اب رأى ف�ي قبل يوم

أن���ه طل���ق زوجت���ه وأرد ال���زواج ببن���ت : المن���ام

م�ا ك�ان ) يعن�ي أم أو7ده(جميلة، ويق�ول لزوجت�ه 

أي ش��يء وھ��و ) يعن��ي م��ع البن��ت الجميل��ة(بينن��ا 

وعن��دما ق��ص الرؤي��ا Xخوت��ه ت��م . يس��تعد لل��زواج

من المك�ن أن�ك ق�د تستش�ھد وأن  -تأوليھا على أنه

لت��ي أردت ال��زواج بھ��ا ھ��ي م��ن البن��ت الجميل��ة ا

  .الحور العين

ارتف���ع ص���وت الرج���ال ب���التكبير إث���ر ھج���وم 

مجموعة عبد الوھاب كا1سد المفترسة ضد ع�دو 

�، وفج��أة داس عب��د الوھ��اب وأح��د إخوان��ه ف��وق 

اللغم، وقتل رفيق�ه ف�ي المك�ان وبت�رت رج�ل عب�د 

الوھاب إثر ا7نفج�ار، ونقل�ه إل�ى مستش�في و7ي�ة 

فاض��ت روح��ه إل��ى رب��ه وعم��ره  وھن��اك" قن��دز"

  .م في شھر تموز2001ثHثون سنة عام 

وھكذا لحق شابنا عبد الوھاب بقواف�ل الش�ھداء 

مق�بH غي�ر م�دبر وق�د ) نحسبه كذلك و� حسيبه(

  .كان حريصا على ذلك

بع��د ش��ھادة عب��د الوھ��اب رآه ع��دد م��ن اXخ��وة 

أن عب�د الوھ�اب  –في حلمھم وحكى أحد ا1خ�وة 

ھذه ل�ي، وأش�ار : ة من حرير وقالأشار إلى خيم

الذي قُتل (ھذه لjخ كمال : إلى خيمة أخرى وقال

  . ، وكان يصف نعيم الجنة)معه في اللغم

نس����أل � تع����الى أن يقب����ل أخين����ا وارزق ل����ه 

الش���ھادة ف���ي س���بيله واخل���ف م���ن بع���ده رج���ا7 

  !صالحين وجيH مجاھدا يسير على دربھم، آمين
  

  

  



        11    

   


	 ������� 1433  شعبان ،شرحادي عالعدد ال���� 

< <

‚éã�Ö]<‚fÂ<…^f¢]<<EäfŠ©<ÔÖ„Ò<�]æ<äféŠu<<Dä·…<�]< <
  

  عبد � خالد العدم/ أبو عبيدة : كتبه

  
  

في����اٍف وقف����ار ورواٍب  وودي����ان ، 

شھدت لتلك ا1قدام المتوضئة مسيرتھا 

المبارك���ة وھ���ي تقط���ع رحل���ة ا1رض 

ف����راراً ب����دينھا م����ن لظ����ى الش����يوعية 

وبع���د ط���ول عن���اء وس���جن .. الملح��دة 

ن أُس�ود وحرمان حّط الرجال في ع�ري

  .. الرحمن

عب��د الجب��ار واس��مه قرب��ان محم��د 

ولد في أقصو ، وفوق ربوعھا نما وصبا ، وھناك ف�ي 

، وم�ا أن أكم�ل دراس�ته ..مدارسھا تلقى العل�وم ا1ولي�ة

الثانوي���ة حت���ى التح���ق بص���فوف الجامع���ة طالب���اً عل���ى 

وب��ين أروقتھ��ا تف��وق ، وتمي��ز ع��ن .. مقاع��د دراس��تھا 

وات المكتوب��ة، وبإع��داده أقران��ه بمحافظت��ه عل��ى الص��ل

لوجب��ات الطع��ام الخاص��ة ب��ه بعي��داً ع��ن رج��س ونج��س 

  .. الوجبات الشيوعية الصينية

تتابع��ت ا1ي��ام مس��رعة وش��ھيدنا عل��ى حال��ه تل��ك ، 

وقبل أن ُيكمل  س�نوات دراس�ته الجامعي�ة بس�نة واح�دة 

أوعز إليه أميره الشيخ  أبومحم�د التركس�تاني بوج�وب 

تلع��ثم ص��احب القل��ب المفع��م ول��م ي.. الھج��رة والجھ��اد 

بحب ھ�ذا ال�دين ، ولب�ى الن�داء مخلف�اً الجامع�ة وا1ھ�ل 

والخHن قاصداً وجه ربه ورضاه مھ�اجراً عل�ى قدمي�ه 

شاقاً الفيافي والقفار محتسباً المصاعب وا1ھوال طالباً 

تلك المرابع التي يستطيع فيھا أن يتعبد رب�ه بعي�داً ع�ن 

َلُك��ْم أُْس��َوةٌ َحَس��َنٌة ِف��ي  ﴿ َق��ْد َكاَن��تْ .. رج��س الش��يطان 

ا  rا ُبَراء ِمنُكْم َوِمم rِذيَن َمَعُه إِْذ َقالُوا لَِقْوِمِھْم إِنrإِْبَراِھيَم َوال

ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوةُ  r�َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن 

 ِrsى ُتْؤِمُن�وا ِب�اrَواْلَبْغَضاء أََبداً َحت 

َوْح����َدهُ إr7ِ َق����ْوَل إِْب����َراِھيَم 1َِِبي����ِه 

1ََْسَتْغِفَرنr َلَك َوَما أَْملِ�ُك َل�َك ِم�َن 

ْلَن�ا  rَن�ا َعَلْي�َك َتَوك rب rِمن َش�ْيٍء ر ِ r�

َوإَِلْي���َك أََنْبَن���ا َوإَِلْي���َك اْلَمِص���يُر ﴾ 
  )4: الممتحنة (

وبعد طول ترح�ال ح�ّط عب�د 

س الجب��ار رحل��ه ف��ي ب��Hد ال��رو

ولم .. وھناك أُلقَي القبض عليه ، وأودع سجن الروس 

يم��ض س��وى أربع��ة أش���ھر حت��ى ُكس��ر قي��ده ، ولك���ن 

بش��رط البق��اء تح��ت الحماي��ة الروس��ية كHج��ئ يع��يش 

  ... تحت ظل سماھا 

وبعد ثHث�ة أع�وام م�ن المعان�اة اس�تطاع الف�رار م�ن 

وم�ن ھن�اك يم�م .. قبضتھم والرحي�ل إل�ى قرغيزس�تان 

تان الت��ي م��ا أن وص��لھا حت��ى ح��زم وجھ��ه ش��طر باكس��

  ..حقائبه ويمم شطر قرة العين أفغانستان 

  
وھن����اك ب����ين ا1ُس����ود ف����ي معس����كر الف����اروق ب����دأ 

، وما أن أنھى اXعداد ا1ول�ي ..استعداده فأعّد واستعّد 

حت���ى قص���د معس���كرات جماعت���ه الخاص���ة ف���ي كاب���ل 

لعل�وم العس�كرية ، وأم�ام وجHل آباد وأكمل فيھا بقي�ة ا

نفاذ بصيرته وسداد رأيه وحس�ن ت�دبيره ت�م تعيين�ه ف�ي 

  .. مجلس شورى الجماعة التركستانية 

  الھ���وى حي���ث أن���ت فل���يس ل���ي وق���ف
  مت���������������أخر عن���������������ك وJ متق���������������دم

  أج������د الم9م������ة ف������ي ھ������واك لذي������ذة 
�حب����������اً ب����������ذكرك فليلمن����������ي الل����������وم �� �� �� �
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  وليس ينال المجد إJ ابن ھمة
  أبت أن يكون الصعب في نفسه صعبا

وحي��ث أن عب��د الجب��ار ب��ارٌع باس��تخدام الحاس��وب، 

فق���د انتدب���ه إخوان���ه للعم���ل ض���من الھيئ���ة اXعHمي���ة 

  .. اصة بالجماعة التركستانية الخ

كان رحمه � كما حدثني رفي�ق  -:صفاته وأخHقه 

ذا خلق حسن وحي�اء :" دربه ا1خ عبيد � التركستاني

جّم، مخلصاً s في عمله صاحب تقوى ، شديد التوك�ل 

شجاعاً ، مجتھ�داً .. على � خادماً Xخوانه المجاھدين 

  .. " ائماً للنوافل قائماً لليل ص.. في طلب العلم 

وفيم��ا ش��ھيدنا يس��رح ويم��رح متفيئ��اً ظ��Hل ش��ريعة 

ال��رحمن ك��ان أُس��ود التوحي��د عل��ى موع��د م��ع تحط��يم 

فبع��د ان أع��ّد اvس��اد " أمريك��ا " كبري��اء ھب��ل العص��ر 

عدتھم حلق�وا بط�ائرات المج�د الخال�د ، واقتحم�وا س�اح 

المناي����ا ، وارتطم����وا ببرج����ي الرب����ا ووزارة ال����دفاع 

  .. وأحالوھا إلى سراب وركام  البنتاغون

  كانوا كعاد فأمسى ] أھلكھم
  بمثل ما أھلك الغاوين من عاد

وھنا جمع الكفر جموعه ، وقصد أفغانستان عازم�اً 

وعل�ى وج�ه الس�رعة تح�رك .. على النيل من س�اكنيھا 

عب��د الجب��ار، وح��ّط رحل��ه ف��ي ثغ��ور قن��دز لل��ذود ع��ن 

  .. حماھا 

ليب في حشد أتباعه وبعد بضعة أسابيع قضاھا الص

بدأت الحرب واشتعل أوارھا ، وتسابق عشاق الشھادة 

  ..للتصدي للھجمة الصليبية 

ول��م تص��مد قن��دز ط��ويHً أم��ام الطوف��ان الص��ليبي  

وزم��ر ال��ردة فُس��لمت مف��اتيح المدين��ة ، وأُلق��ي الق��بض 

  .. على عبد الجبار الذي أودع زنازين الحقد الدوستي 

زن�ازين ا7عتق�ال ت�م  وبعد أربعة أش�ھر قض�اھا ف�ي

إطHق سراحه وساقته خطاه ليجد نفسه ف�ي كاب�ل الت�ي 

  .. تابع منھا مشوار الغربة إلى بيشاور  

وب��ين ح��واري بيش��اور ض��اقت نفس��ه ا1بي��ة الت��ي 

اشتاقت إلى غبار المع�امع وض�رب الرق�اب وإل�ى تل�ك 

  ...الصحبة الربانية التي خلفھا وراءه سابقاً في كابل 

لغري����ب حقائب����ه ، ويم����م قاص����داً ح����زم المھ����اجر ا

رواسي غرباء آخر الزمان ، وبعد ط�ول س�فر تحقق�ت 

  ... أُمنيته ، وتم العناق الذي طال انتظاره مع الغرباء 

  
وبين الرواسي الشامخة أكمل المشوار الذي كان قد 

بدأه تحت ظل حكم طالبان وصال ، وج�ال ب�ين أروق�ة 

ول��م يعق��ه العم��ل اXعHم��ي ع��ن .. Hم��ي المرك��ز اXع

ممارسة ھوايته بالقت�ل والقت�ال، فش�ارك الغ�ر المي�امين 

جھادھم المفروض من رب العزة ﴿ ُكِتَب َعَل�ْيُكُم اْلِقَت�اُل 

َوُھَو ُكْرهٌ لrُك�ْم َوَعَس�ى أَن َتْكَرُھ�وْا َش�ْيئاً َوُھ�َو َخْي�ٌر لrُك�ْم 

َشرx لrُك�ْم َوّ�ُ َيْعَل�ُم َوأَن�ُتْم 7َ  َوَعَسى أَن ُتِحبwوْا َشْيئاً َوُھوَ 

  )  216: البقرة (َتْعَلُموَن ﴾ 

تصرمت ا1يام وشھيدنا على حاله تلك إلى أن ج�اء 

اليوم الموع�ود، ال�ذي انت�دب في�ه للرحي�ل إل�ى الجن�وب 

الباكس��تاني لغ��رض خدم��ة المجاھ��دين ، وھن��اك التق��ى 

لي��ث ال��وغى م��ع ج��رذان ال��ردة، وتص��افح الرص��اص 

  ... ليودعنا عبد الجبار وإلى يوم الدين 

  
 

 

  إن كن��ت ق��د س��رت ع��ن دار الفن��اء فق��د
  ق����اء حي����ث J ش����يب وJ ھ����رمنل����ت الب

  إن الس�������عيد ال�������ذي كان�������ت عواقب�������ه 
  ب����الخير ف����ي طاع����ة ال����رحمن تخت����تم

� �� �� �� �

  أُولئ�������ك ق�������وم J يخ�������اف انح�������رافھم
  ع���ن الم���وت إن خاف���ت أُس���ود الكتائ���ب
  اذا ض��ل ق��وم ع��ن س��بيل الھ��دى اھت��دوا
�وأّي ض�����������9ل للنج�����������وم الثواق�����������ب �� �� �� �
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سنة بعد اعتقاله              12السلطات الصينية تقتل طف9 عمره 

 القرآن في تركستان الشرقية من مدرسة تحفيظ
  

نش���رت إذاع���ة آس���يا الح���رة خب���ر مقت���ل طف���ل 

عاما نقH عن والد الطفل الذي قتل على  12عمره 

أي�����د ق�����وات الش�����رطة الص�����ينية بمدين�����ة ك�����ور7 

التركس��تانية وإل��يكم تفاص��يل الجريم��ة البش��عة الت��ي 

  .ارتكبتھا السلطات الصينية بحق المسلمين

م داھم�����ت الس�����لطات 20/5/2012بت�����اريخ 

س الس��رية لتحف��يظ الق��رآن الص��ينية إح��دى الم��دار

الت�ي تبع�د ع�ن العاص�مة " كور7"الكريم في مدينة 

كيل����و مت����را بتركس����تان  480أورمتش����ي ح����والي 

منطق�ة ش�نجيانغ ذاتي�ة “الشرقية وتسميھا الصين ب�ـ 

م وت��م اعتق��ال الم��درس 1949وتحتلھ��ا من��ذ “الحك��م

مع اثنين من طHبه أحدھما يدعى مي�ر زاھ�د أم�ان 

  .عاما 12� وعمره 

وبعد يوم م�ن اعتق�الھم اتص�لت الش�رطة بأھ�ل 

"�وأخبرتھم بأن ابنھم توفي ف�ي " مير زاھد أمان 

المعتقل بسبب ضرب رأسه بالجدار وعليھم استHم 

جثته، وت�م تس�ليم الجث�ة 1م�ه بع�د أخ�ذ التعھ�د بع�دم 

تق���ديم ش���كوى 1ي���ة جھ���ة كان���ت وھ���ددت باتخ���اذ 

عتق�ل إجراءات قاس�ية إذا نش�روا خب�ر موت�ه ف�ي الم

ول��م تس��مح بدفن��ه مث��ل ب��اقي الجن��ائز المعلن��ة لعام��ة 

  .الناس

بعد أن دفنه أھله اتصلت أم الطفل بوالده الذي 

عام�ا وأخبرت�ه بم�ا 11يعيش في مكة المكرم�ة م�ن 

حصل 7بنه وأخبرته بأنھا رأت عليه آثار التع�ذيب 

ف��ي جس��ده كم��ا أن عل��ى عنق��ه أث��ر الخن��ق بالحب��ل 

ر م�ن بطن�ه والجان�ب وھناك ثقب في الجانب ا1يس�

  .ا1يمن من رأسه أثر الجرح

ھ��ذه حال��ة واح��دة م��ن عش��رات الح��ا7ت الت��ي 

يعانيھ��ا المس��لمون ف��ي تركس��تان الش��رقية وال���ذين 

يموتون يوميا بالعشرات للحف�اظ عل�ى دي�نھم وتعل�م 

ربم��ا ھ��ذا الخب��ر 7 يس��توعبه كثي��ر . الق��رآن الك��ريم

 من الناس و7 يصدق حدوث مثل تلك الحا7ت ف�ي

بقع�ة م��ن بق�ع الع��الم ولكنھ��ا أص�بحت حال��ة طبيعي��ة 

  .من كثرة حدوثھا

نجزم ب�القول إن الش�عب التركس�تاني يتع�رض 

لgب�����ادة الجماعي�����ة والتطھي�����ر العرق�����ي وال�����ديني 

والثق��افي م��ن قب��ل ا7ح��تHل الص��يني وھ��ذا الش��عب 

المظل���وم يس���تنجد بإخوان���ه المس���لمين ف���ي الع���الم 
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ن للتخفي��ف وال��دول اXس��Hمية للض��غط عل��ى الص��ي

من قمع المسلمين والمطالبة بإعط�ائھم حري�ة تعل�يم 

  .أبنائھم القرآن الكريم والعلوم الدينية

الك��ل يعل��م أن م��ا يح��دث ف��ي س��وريا م��ن قت��ل 

ودمار ومج�ازر يس�معه الع�الم أو7 ب�أول ولك�ن م�ا 

يح��دث للمس��لمين ف��ي تركس��تان الش��رقية 7 يس��معه 

بعي��دا  أح��د بس��بب التعت��يم اXعHم��ي الكام��ل فيح��دث

ذلك 1ن الص�ين تح�اول إبق�اء م�ا . عن أنظار العالم

يح���دث م���ن انتھاك���ات خطي���رة بعي���دا ع���ن وس���ائل 

وعل��ى س��بيل المث��ال .اXع��Hم ال��داخلي والخ��ارجي

ج����اء ع����دد م����ن المقيم����ين ف����ي المملك����ة العربي����ة 

الس�����عودية عب�����ر مط�����ار بك�����ين أواس�����ط ش�����ھر 

م وت���م تفت���يش الرج���ال والنس���اء ف���ي 2012م���ايو

دقيق�ا كم�ا ت�م تفت�يش ھ�واتفھم النقال�ة  المطار تفتيش�ا

وأجبر النساء على خلع جواربھن وتفت�يش أق�دامھن 

  .خوفا من تھريب معلومات وأخبار المسلمين ھناك
 

 م  2009يوليو  5الشباب ا8ويغور الذين اختفوا بعد أحداث 
  

م ب�دأت الس�لطات 2009يولي�و 5بع�د أح�داث  

الص���ينية حمل���ة اعتق���ا7ت وم���داھمات ف���ي من���ازل 

المس����لمين ا1ويغ����ور بمدين����ة أرومتش����ي عاص����مة 

واعتق�ل أكث�ر م�ن ) Xinjiang(تركستان الش�رقية 

عش�����رة آ7ف ش�����اب ف�����ي ليل�����ة واح�����دة وتعاق�����ب 

ا7عتقا7ت ووصل عدد المعتقل�ين ح�والي خمس�ون 

ر منذ تلك ا1حداث ا1ليمة يع�اني كثي�. ألف شخص

. من ا1سر من اختفاء ذويھم و7 يعرفون مصيرھم

ولكن بعد مضي ث�Hث س�نوات عل�ى تل�ك ا1ح�داث 

. ب��دأت الن��اس تفق��د ا1م��ل وتكش��ف أس��رار ذويھ��م

ونح��ن ب��دورنا نلق��ي الض��وء عل��ى ھ��ؤ7ء الش��باب 

  .الذين اختفوا ومعاناة أسرھم

  ترغن جان أبوالقاسم
يقول ص�الح ف�رات ص�احب 

س�تاني فندق المھ�اجرين وھ�و باك

مق���يم ف���ي أرمتش���ي، أن ت���رغن 

ج����ان أب����و القاس����م ب����ريء، وأن 

الس��لطات الص��ينية مس��ئولة عن��ه 

 و7بد أن تجيب أين ھو؟

 70كانت الشرطة الص�ينية اعتقل�ت أكث�ر م�ن 

يوني����و  5شخص����ا بع����د أربع����ة أي����ام م����ن أح����داث 

م  م�ن مجم�وع الش��باب ال�ذين يش�تغلون ف��ي 2009

وھ��ي أربع��ة مط��اعم تح��ت إدارة فن��دق المھ��اجرين 

  .مطاعم ميران، وطشقند، والمدينة، والقصر

و7 يع��رف مص��ير ش��خص واح��د عل��ى ا1ق��ل 

ترغن جان أب�و القاس�م ال�ذي /حتى اvن، وھو السيد

  .“المدينة”كان يعمل طباخا في مطعم 

م ف�ى  1976/ولد ترغن جان أبو القاس�م ع�ام 

  .مدينة كاشغر

مرحبا زوجة ترغن جان عدة /راجعت السيدة 

ئر الحكومية لكي تحصل مرات الدوا

عل��ى معلوم��ات ع��ن زوجھ��ا، ولك��ن 

م��ع ا1س��ف الش��ديد ل��م تحص��ل  عل��ى 

  .أي معلومات عنه حتى اvن

اتصل الصحفي شھرت ھوشور 

م��ذيع إذاع��ة آس��يا الح��رة ف��ي أمريك��ا 

على صاحب فندق المھاجرين صالح 

  .فرات وحصل على معلومات
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  : في حوار مع اXذاعة“ فرات”وقال 

أش���خاص م���ن  5اعتقل���ت  الش���رطة الص���ينية

وق���د ت���م . 2009يوني���و  9ف���ي “ المدين���ة”مطع���م 

وأم�ا ت�رغن . منھم بعد ع�دة أش�ھر 4إطHق سراح 

ج��ان أب��و القاس��م ل��م ي��تم إط��Hق س��راحه و7 يوج��د 

  .عنه أي خبر حتى اvن

كن�ت ق�د أغلق�ت المطع�م : ويقول ص�الح ف�رات

يونيو، ومنعت كل ا1شخاص الذين يعمل�ون  5يوم 

اركة ف�ي المظ�اھرات الت�ي انطلق�ت عندي من المش

ذاك اليوم في أورمتشي، وانحبست فى الفندق حتى 

  .اليوم الثالث من ا1حداث

ذھب صالح فرات في اليوم ا1ول م�ن اعتق�ال 

ت��رغن ج��ان أب��و القاس��م إل��ى مراك��ز الش��رطة ف��ي 

أرومتشي وحصل على معلومات تفيد بأنه محتج�ز 

 500، وأرس��ل ل��ه “لي��وداوان”ف��ي مرك��ز ش��رطة 

  .يوان  للمصاريف

ث��م ذھ��ب بع��د ي��ومين فق��ط إل��ى نف��س المرك��ز 

وأبلغ��ه أح��د الم��وظفين ب��أن ت��رغن ج��ان نق��ل إل��ى 

  !.مكان آخر و7 يعرف أين ھو اvن

وعندما حاول صالح فرات أن يعرف مص�يره 

  .!!وجه له أحد الجنود أسئلة تھديدية ومريبة

والنتيجة أبلغ ص�الح ف�رات إل�ى الس�يدة مرحب�ا 

ان بأن�ه ل�م يس�تطع الحص�ول عل�ى زوجة ت�رغن ج�

أية معلومات عن زوجھا، وحثھا عل�ى البح�ث ع�ن 

مص��يره بنفس��ھا، وحاول��ت مرحب��ا أن تحص��ل عل��ى 

معلوم���ات ولكنھ���ا تعب���ت ول���م تحص���ل عل���ى أي���ة 

  .معلومات عن زوجھا حتى اvن

وما زال صالح فرات ينفق شھريا عل�ى عائل�ة 

ي���وان كمس��اعدة إنس���انية  700-600ت��رغن ج��ان 

  .نا ھذا إلى يوم

ويؤك���د ص���الح ف���رات أيض���ا أن���ه 7 يرغ���ب 

الخ���وض ف���ي أم���ور السياس���ة، لك���ن ك���ل م���ا فعل���ه 

لت��رغن ج��ان وعائلت��ه نتيج��ة إحس��اس بالمس��ئولية، 

ويطال���ب . ببراءت���ه% 100وأك���د أيض���ا أن���ه يث���ق 

الحكوم��ة الص��ينية أن تبل��غ عائل��ة ت��رغن ج��ان ع��ن 

  !! .مصيره
  موقع إذاعة الحرة: المصدر

 

  

  الصينية تھدم المجتمعات اBيغورية حكومةال
  

  :توربانمدينة 
أعلن���ت و7ي���ة تورب���ان ب���دأ عملي���ات البن���اء ف���ي 

، 2011وأنه بحل�ول نھاي�ة أكت�وبر  2011نوفمبر 

ك�ان  6160من أصل  منز7ً جديداً  6019تم بناء 

 400مخطط���اً لبناءھ���ا، وت���م اس���تثمار أكث���ر م���ن 

 63500000أي ح���والي (ملي���ون ي���وان ص���يني 

وم��ع ذل��ك، ذك��رت . ف��ي تورب��ان) دو7ر أمريك��ي

أن م��ا يق��رب  2011وس��ائل اXع��Hم ف��ي ديس��مبر 

من����ز7ً ف����ي المن����اطق الريفي����ة م����ن  70000م����ن 

تورب��ان 7 تلب��ي مع��ايير الس��Hمة الس��كنية الجدي��دة 

ھوتا كان عدد س�كان . لتي وضعتھا حكومة اXقليما

قب�ل الھ�دم، وذك�رت  79200مدينة ھوتان القديمة 

أن م��ا يص��ل إل��ى  2010لجن��ة العم��ل ف��ي يوني��و 

منز7 ف�ي البل�دة القديم�ة الHزم�ة ق�د بن�ي  17300

وتكلف أكثر من مليار يوان صيني لتحويل المدين�ة 

ى وش���ددت اللجن���ة الوطني���ة الص���ينية عل���. القديم���ة
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ض����رورة تحس����ين مس����تويات التعل����يم والمھ����ارات 

المھنية لسكان المدينة القديم�ة، كم�ا أش�ارت اللجن�ة 

الشيوعية إلى مخاوف تتعلق بالسHمة من ال�ز7زل 

والحرائ��ق والبن��اء العش��وائي ف��ي الم��دن الت��ي ي��تم 

بنائھ��ا ح��ديثاً، كم��ا حظ��رت م��ن المم��رات الض��يقة 

عن قلقھا ومشاكل جمع القمامة، كما أعربت اللجنة 

إزاء ع����دم وص����ول المراف����ق العام����ة مث����ل المي����اه 

والكھرب����اء، ون����درة الم����دارس، وارتف����اع الكثاف����ة 

وم���ع . الس���كانية وع���دم وج���ود مس���احات خض���راء

ذل��ك، فق��د فش��لت المش��اريع ا7س��تثمارية تش��جيانغ 

. عل���ى إنت���اج النت���ائج المرج���وة منھ���ا ف���ي ھوت���ان

 2011وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ف�ي يولي�و 

منطق��ة ص��ناعية عل��ى مش��ارف المدين��ة الت��ي ت��م  أن

بناؤھا جزئيا ما زالت فارغ�ة، ول�م تفع�ل الس�لطات 

ش���يئاً ي���ذكر لتحس���ين حي���اة س���كان المدين���ة وال���ذين 

  .يتكون معظمھم من اXيغور
 

 يوليو 5صور أحداث 

 لعنف في تركستان الشرقية المحتلةقتي9ً في تجدد أعمال ا 12 
 

تج��ددت أعم���ال العن���ف ف��ي تركس���تان الش���رقية 
المحتلة من قبل الصين، حي�ث “ شينجيانج”المسلمة 

  .شخصا أمس الثHثاء 12قتل 
وذكرت وكالة ا1نباء الصينية الرس�مية ش�ينخوا 
أن اثني عشر شخصا على ا1قل قتل�وا الثHث�اء ف�ي 

ش��غار ف��ي إقل��يم اض��طرابات وقع��ت ق��رب مدين��ة كا
 .شينجيانغ غربي البHد الذي يقطنه غالبية مسلمة

مش��اغبين ھ��اجموا بالس��Hح ”وقال��ت الوكال��ة ان 
ا7بيض وقتلوا عشرة اشخاص على ا7قل في اقليم 

 .”يشينغ
وأض����افت ان الش����رطة أطلق����ت الن����ار فقتل����ت 

وتHح�ق “ شخصين على ا1قل من مثيري الش�غب”
 .آخرين

ع��ت الع��ام الماض��ي وكان��ت أح��داث عن��ف ق��د وق
جراء ا7ضطھاد الذي يعاني من�ه مس�لمو تركس�تان 

عل�ى “ اXيجور”الشرقية الذين ينحدرون من قومية 
الب��وذيين ال��ذين “ الھ��ان“أي��دي الحكوم��ة الص��ينية و

رحلتھم الصين للسكن في تركستان الشرقية لتغيي�ر 
  .التركيبة السكانية لھا

ووقع����ت اض����طرابات ف����ي يولي����و واغس����طس 
أس���فرت ع���ن مقت���ل العش���رات م���ا دف���ع  الماض���يين

الحكوم��ة الص��ينية إل��ى إرس��ال كتيب��ة م��ن ش��رطة 
 .لقمع المسلمين“ مكافحة ا7رھاب”

وكان��ت أكث��ر ا7ض��طربات عنف��ا ف��د وقع��ت ف��ي 
وقت���ل خHلھ���ا م���ا يق���رب م���ن مئت���ي  2009ع���ام 

 .آخرين 1600شخص وإصابة 
وكانت الصين قد شنت حملة لمواجھة ما أسمته 

للقض��اء عل��ى “ ش��ينجيانج”ف��ي “ التط��رف ال��ديني”
 .روح المقاومة عند الشعب المسلم

» ش��ينخوا«وقال��ت وكال��ة أنب��اء الص��ين الجدي��دة 
في وقت س�ابق إن الس�لطات ا7قليمي�ة ب�دأت تنظ�يم 

لحشد ال�دعم الش�عبي للسياس�ات «محاضرات عامة 
الديني��ة للحكوم��ة وإجھ��اض ا7نش��طة الديني��ة غي��ر 

  .، على حد قولھا»الشرعية
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  قصة ھجرة ا8خت أم أسد ]
  أم أسد �: بقلم

  
والثن�اء علي�ه،  بعد حم�د �... إخواني القراء ا1عزاء

كتب��ت ھ��ذه ا1س��طر ك��ي ي��نھض المس��لمون م��ن غفل��تھم 
  . العميقة، وعسى � أن ينفع بھا المسلمين

بداي���ة أود أن أق���ص لك���م ع���ن حي���اتي الجاھلي���ة قب���ل 
  .إلى �ذكريات الھجرة 

كانت عائلتن�ا مكون�ة م�ن ثماني�ة أف�راد، وكان�ت أخت�ي 
الصغيرة تدرس في ا7بتدائية، أما أنا فقد أنھيت دراستي 
اXعدادي��ة وكن��ت أُجھ��ز نفس��ي 7ختب��ار الجامع��ة، وكان��ت 
أمنيت��ي وأُمني��ة أم��ي أن أدرس ف��ي الجامع��ة، وإذا ح��دث 

   .ولم أنجح في اختبار القبول أحاول في السنة التالية
 1998م���ن ش���ھر أي���ار لع���ام  24وف���ي ي���وم ا1ح���د 

مرض��ت أم��ي فج��أة، فأخ��ذناھا إل��ى المستش��فى بس��رعة، 
وبعد تشخيص ا1طباء لحالتھا وضعوا لھا أُنبوب التنفس 
الص��ناعي ، ورجع��ت أن��ا إل��ى البي��ت ف��ي نف��س الي��وم، ث��م 
ذھب��ت إل��ى المستش��فى ف��ي الي��وم الت��الي بع��د انتھ��اء الي��وم 

نعن��ي ا1طب��اء م��ن ال��دخول الدراس��ي، وعن��دما وص��لت م
إل���ى غرف���ة أم���ي، فكن���ت أبك���ي عن���د الب���اب لش���عوري 
بخطورة حالة أمي، وبعد قليل خرج أبي من عند أم�ي و 
دخل��ت أن��ا إل��ى الغرف��ة، فوج��دت ج��دتي تبك��ي عن��د رأس 
أم��ي وتمس��ح جبينھ��ا، وعن��دما رأتن��ي أم��ي أش��ارت تري��د 
رفع أنبوب التنفس لتتكلم معي، ولكن ا1طباء منعوا رفع 

  . 1نبوبا
وفي اليوم التالي، ذھب�ت إل�ى المستش�فى، وك�ان مليئ�اً 
بأقاربن��ا ال��ذين ب��دورھم منع��وني م��ن ال��دخول إل��ى غرف��ة 
أم��ي، وأش��اروا عل��ّي أن أرج��ع إل��ى البي��ت لتفق��د أح��وال 
إخوتي الصغار، وبعد نصف ساعة من وص�ولي للبي�ت، 
وقف��ت أم��ام بيتن��ا س��يارة ُتِق��ل أُم��ي وإذا بھ��ا ق��د توفي��ت، 

عانقتھ���ا وعين���اي .... رأيتھ���ا وعيناھ���ا مغلقت���ان وعن���دما
كن�ت "! ...أرجوك يا أمي افتِح عينك"وصرخت ... تدمع

لم أتل�َق بع�ُد تع�اليم اXس�Hم، ل�ذلك جزع�ت وبكي�ت بش�دة 
وك��ان بك��اء أخت��ي الص��غيرة يقّط��ع قل��وب ... لف��راق أم��ي

!...... الس��امعين، وھ��ي حينھ��ا ف��ي التاس��عة م��ن عمرھ��ا
الخ��امس والعش��رين م��ن ش��ھر وقع��ت ھ��ذه المص��يبة ف��ي 

  .1998أيار عام 
ح����ين وقع����ت ھ����ذه المص����يبة المؤلم����ة ك����ان موع����د 
ا7متح��ان الج��امعي ق��د اقت��رب، ولكن��ي كن��ت ق��د فق��دت 
حينھ���ا الرغب���ة ف���ي النج���اح، ول���م أع���د أُراج���ع دروس���ي 
فأخفق���ت ف���ي ا7متح���ان، وتحط���م حلم���ي ف���ي ا7لتح���اق 
بالجامع����ة، ول����ذلك كن����ت أعم����ل بع����د ھ����ذا ف����ي البي����ت 

  .رعةوالمز
ذات ي���وم علم���ت ب���أن إح���دى ص���ديقاتي ق���د ب���دأت 
بالص����Hة، وبع����ون � وھدايت����ه ق����ررت تعل����م الص����Hة 
وأركانھا، وجلبُت كتب�اً ش�رعية للبي�ت، وم�ع ا1ي�ام ب�دأُت 
ا7لت��زام بتع��اليم اXس��Hم، وكلم��ا ازداد إيم��اني ب��اs ازداد 
تذكري 1مي، وكن�ت أت�ألم لحالھ�ا وكي�ف س�يكون؟ وھ�ي 

وھ��ل ھ��ي ....! ة الح��ق ول��م تع��رف الھداي��ةل��م تتل��َق كلم��
ُتعذب في قبرھا؟ ب�الرغم م�ن أنھ�ا ل�م ت�ذق طع�م الس�عادة 

فلعلھ���ا ! أس���أل � أن ي��رحم أم���ي...!الكامل��ة ف���ي حياتھ��ا
  !كانت تصلي في غرفة مظلمة

إن الم���وت آت و7 ب���د ف���ي موع���ده، أيتھ���ا ا1مھ���اُت 
ل ف��انتھزوا الفرص��ة واخش��ين � تع��الى، قب��... الغ��افHت 

أيتھ���ا ا1خ���وات !... أن يف���اجئكم الم���وت كم���ا فاج���أ أم���ي
... تفك��روا ف��ي ق��درة � تع��الى...الُمعرض��ات ع��ن الح��ق

ارحم��ن أنفس��كّن وأِن��ْبن إل��ى � وب��ادرَن بالتوب��ة قب��ل أن 
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واع���رفَن الح���ق وانش���ْرَنه ب���ين !... ي���أتَيُكّن مَل���ُك الم���وت
!... عش��يرتكّن، وأُم��رَن ب��المعروف وانھ��يَن ع��ن المنك��ر

إن اXس��Hم 7 يس��مح لك��ّن أْن : يتھ��ا ا1خ��واُت المس��لماتأ
إّن ... تع��رفَن الح��ق وح��دكّن وُتِقْم��َن ب��ين أْظُھ��ر الك��افرين

الدعوة أمانة في أعناقنا، بعدما عرفنا الحق والتزمن�ا ب�ه، 
�ٌة َي�ْدُعوَن إَِل�ى اْلَخْي�ِر { : وقد قال � تعالى rنُكْم أُم َوْلَتُكن م�

َمْعُروِف َوَيْنَھ��ْوَن َع��ِن اْلُمنَك��ِر َوأُْوَل��ـِئَك ُھ��ُم َوَي��أُْمُروَن ِب��الْ 
  )104آل عمران (} اْلُمْفلُِحونَ 

ثم وبعد أن بدأت بأداء الص�Hة ل�م يك�ن أب�ي وأق�اربي 
ينھ��وني عنھ��ا، ولك��ن بع��د التزام��ي بالحج��اب الش��رعي 

وأحيان�ا ك�ان أب�ي يس�بني، . كامH كثر الكHم والطعن ف�يّ 
اة ك��ان قلب��ي مل��يء بالطمأنين��ة وب��الرغم م��ن ھ��ذه المعان��

وب���روح اXس���Hم، وازداد التزام���ي أكث���ر بتع���اليم ال���دين 
  . اXسHمي الحنيف

وذات ي��وم أبلَغن��ا أب��ي بأن��ه س��يتزّوُج ب��امرأة أخ��رى 
لتكون أّماً في بيتنا، تعجبنا من ھذا الكHم ورفضنا ا1مر 
جميع��اً، واعترض���نا عل���ى ق���رار وال��دنا، وذل���ك 1ن���ه ل���م 

أخي��را ع��زم ! ة وال��دتنا إ7 س��بعُة أش��ھريم��ض عل��ى وف��ا
الوال��د أم��ره وت��زّوج وأحض��ر زوجت��ه إل��ى بيتن��ا، وكان��ت 
العHقة مع ھذه الم�رأة حس�نًة ف�ي بداي�ة ا1م�ر، ف�انتھزُت 
ھ����ذه الفرص����َة، والتقي����ت م����ع ا1خ����وات الملتزم����ات، 
وأحض��رت الكثي��ر م��ن الكت��ب الش��رعية للبي��ت، وب��دأُت 

ما علمت وق�رأت م�ن  بدعوة عشيرتي ا1قربين، وبلّغتھم
ا1حكام، ولكّن أصحاب اvذان المغلق�ة أم�ام الح�ق ب�دؤوا 
يعترض���ون عل���ى دع���وتي، وأص���بحت ع���ائلتي تخ���الفني 

ب���ا1مس : "ولس���ان ح���الھم يق���ول. 7لتزام���ي أكث���ر ب���ديني
  !"تعلمت الصHة، واليوم تنكرين علينا؟

وب����دأت عHقت����ي تتغي����ر م����ع زوج����ة أب����ي وب����دأت 
ن��ت تس��خر م��ن حج��ابي تعارض��ني ف��ي ك��ل أم��وري، وكا

فل�م ! وذات يوم سبتني ھذه المرأة. وعبادتي � عز وجل
أصبر على ھذا ا1مر، وخرج�ت م�ن البي�ت وعزم�ت أن 
7 أع���يش م���ع ھ���ذه العائل���ة، وس���كنت ف���ي بي���ت إح���دى 

وفك���رت ب���الزواج بأح���د الش���باب . ا1خ���وات الملتزم���ات
الملتزمين كي أخرج من ھذا الحرج، خش�ية أن أُف�تن ف�ي 

الحم��د s فق��د وفقن��ي � تع��الى وتزوج��ت ش��اباً و. دين��ي
. ملتزماً من قريتنا، ومع مرور الوقت ھدأ غضب والدي

وكنت لم أنسى قول زوجة أب�ي ف�ي أح�د المواق�ف عن�دما 
  !"إْدِع � أن يعطينا سيارة فحم واحدةً : "قالت

وھك��ذا خلص��ني � م��ن حي��اة الظ��Hم وب��دأت حي��اتي 
ت أسرة زوجي ملتزمًة و7 وفق شريعة الرحمن، فقد كان

  .تضي�ق علّي في عبادتي
مرت ا1يام ولم أكن أتصور قبح وجه حكومة الصين 
إ7 بع��د و7دة ابن��ي الث��اني، 1ّن ذل��ك ك��ان خ��ارج نط��اق 
المسموح به من الحكوم�ة الش�يوعية الص�ينية، فأص�درت 
لجان تحديد النسل الصينية غرامًة ماليًة علينا، وم�ع ھ�ذا 

ثة وكانت بنتاً، فاختفي�ت ف�ي البي�ت إل�ى أن َحملت مرة ثال
بل��غ الحم��ل الش��ھر الس��ادس، ث��م بل��غ ا1م��ر رج��ال تحدي��د 
! النس��ل، وأمرون��ي بإس��قاط الحم��ل، فھرب��ت م��ن قريت��ي
ولكن إلى أين أذھ�ب؟ فف�ي ك�ل أنح�اء تركس�تان الش�رقية 
 �تج��ري سياس��ة تحدي��د النس��ل للنس��اء، وأخي��راً برحم��ة 

بس��Hمة وذل��ك ف��ي تش��رين تع��الى ولطف��ه أنجب��ت الطفل��ة 
  .2004ا1ول عام 

وكان كلما دخل رج�ال المراقب�ة علين�ا أنكرن�ا أن ھ�ذا 
وك��ان أحيان��اً ي��دخل . وإنم��ا نح��ن مرب��ون ل��ه! الطف��ل ابنن��ا

رجال ا1من ويفحصون الھوية ويجبرونن�ا عل�ى الرحي�ل 
وھكذا مرت ا1يام ونحن نتنقل من مك�ان إل�ى ! من البيت

يت، وقد اشتد الظلم وازدادت مكان آخر، ومن بيت إلى ب
المراقب�����ة والتض�����ييق عل�����ى الملتح�����ين م�����ن الرج�����ال 
والمتحجبات من النساء، وبلغت القلوب الحن�اجر، وعل�ى 

م، واش��تدت 2009م��ن تم��وز ع��ام  5ھ��ذا وقع��ت واقع��ة 
  .أوضاع تركستان بكافتھا

وكان���ت ش���اھدة عل���ى  -حك���ت ل���ي إح���دى ص���ديقاتي 
نابل الدخانية على أن الصينيين كانوا يرمون الق-ا1حداث

ورأي�ت . المتظاھرين، ويض�ربونھم بالعص�ي ويعتقل�ونھم
ف���ي التلف���از أن إح���دى النس���اء المتحجب���ات ْاُتھم���ت بقت���ل 

فتش��جعت م��ن ھم��ة ھ��ذه ا1خ��ت . ص��يني وأع��دمت بس��ببه
الش��ھيدة، وتعجب��ت م��ن الرج��ال الجبن��اء م��ن المس��لمين، 
ال���ذين 7 يتحرك���ون ح���ين ي���دخل رج���ال أم���ن الحكوم���ة 

إل��ى بي��وتھم وينزع��ون الحج��اب ع��ن رؤوس الش��يوعية 
زوج���اتھم، ولِم���ا ھ���ذا الص���مت وھ���ذا الس���كوت؟ ولِم���ا 
يخت���ارون ع���يش ال���ذل والھ���وان عل���ى الش���ھادة؟ وأي���ن 
رجولتھم؟ ولماذا 7 يقاومون؟ ألم تحيي بعُد قلوَبھم آھاُت 
: السجينات المسلمات؟ وھن يستغثن في الرس�ائل ق�ائHت
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بر عل��ى ھ��ذا الظل��م أيھ��ا المجاھ��دون إنن��ا ل��م نع��د نص��"
  "!.ففجروا السجون بمن فيھا

َوَما َلُك�ْم 7َ ُتَق�اِتلُوَن { : قال � تعالى في كتابه العزيز
َس����اء  َج����اِل َوالن� ِف����ي َس����ِبيِل ّ�ِ َواْلُمْسَتْض����َعِفيَن ِم����َن الر�
َن��ا أَْخِرْجَن��ا ِم��ْن َھ��ـِذِه اْلَقْرَي��ةِ  rِذيَن َيقُولُ��وَن َرب��rَواْلِوْل��َداِن ال 
الِِم أَْھلَُھا َواْجَعل لrَنا ِمن لrُدنَك َولِّياً َواْجَعل لrَنا ِمن لrُدنَك  rالظ

  )75النساء (} َنِصيراً 

فأي مسلٍم يؤسُر من قبل الكفار يج�ب عل�ى المس�لمين 
عموم��اً إنق��اذه، فك��م م��ن س��جين مس��لم يع��ذب ف��ي غياھ��ب 
الس��جون؟ وك��م م��ن مس��لمة عفيف��ة اْنُتِھ��َك ِعرض��ھا ف��ي 

ن؟ فما السبيل ل�نخل�ص أنفس�نا م�ن معص�ية خ�ذ7ن السجو
 �ا1سرى؟  إذاً 7 بد لن�ا م�ن الجھ�اد وإ7 ف�الھجرة إل�ى 

  .كي نخلص أنفسنا من وطأة الكافرين
) 1" (الھجرة إلى � وتأثيرھا"وبعد مطالعتي لكتاب 

ازدادت رغبت��ي ف��ي الھج��رة، وك��ان زوج��ي يبح��ث ع��ن 
ريض�����ًة ف�����ي ذل�����ك الوق�����ت كن�����ت م. طري�����ق الھج�����رة

بالروماتيزم، ومع الوقت أصبح يشق علّي المشي، وكان 
 -م�ن ش�دة ص�عوبة التجھ�ز للھج�رة -زوجي يقول أحيانا 

وعن��دما أس��مع ھ��ذا الق��ول كن��ت أبك��ي !. أنطل��ق وح��دي
  . وأتضرع إلى � وحده

وك�أني ركب�ت حافل�ًة للس�فر، " وذات ليلة رأيت رؤيا 
ف���ي  وكان���ت كراس���ي الحافل���ة لونھ���ا أخض���ر، وأنزل���وني

مكان واسع مليء با1شجار، وكان الماء يموج مثل موج 
لعل����ِك : "فق����ال ل����ي! فحكي����ت الرؤي����ا لزوج����ي". البح����ر

وبع�د ذل�ك تيقن�ت م�ن الھج�رة، وفك�رت ". تخرجين مع�ي
 ،�في نفس�ي ف�H أب�الي ح�ين أخ�رج مھ�اجرًة ف�ي س�بيل 
.  وإن لم أصل إلى الھ�دف س�وف أرج�ع ب�ا1جر والّث�واب

�لن���ا طري���ق الھج���رة، وذل���ك بع���د و7دة  وأخي���راً يّس���ر 
  . الطفل الخامس لنا

وح��ين أبلغن��ي زوج��ي بالس��فر، فرح��ت ج��داً، وب��دأت 
من  24بتجھيز مHبس ا1و7د، ووصلنا مدينة أورمجي 

م ، وبع��د أس�بوع م�ن مكثن�ا ف��ي 2010ش�ھر نيس�ان ع�ام 
أورمجي سلكنا طريقاً إلى داخل الصين مع مجموعة من 

ن الفارين بدينھم من بط�ش الكف�ار المھاجرين التركستانيي
الملح��دين، وركبن��ا القط��ار وك��ان قلب��ي يم��jه الس��روُر، 
رغ��م أن��ي مريض��ة و7 أس��تطيع المش��ي بس��ھولة، وقل��ت 

ف��ردت " ھ��ذه أول م��رة أرك��ب القط��ار:"لرفيقت��ي ا1خ��رى

ف�نحن ". سوف نركب الط�ائرة إن ش�اء �:"علي مبتسمةً 
ھاجرن�ا ب�دون مجموعة من المھاجرين توكلن�ا عل�ى � و

َف�إَِذا ... {: بطاقة شخصية، 1ن � قال ف�ي كتاب�ه العزي�ز
لِيَن  �َ ُيِح���بw اْلُمَت���َوك�ّ rإِن ِ����ْل َعَل���ى ّ rآل (} َعَزْم���َت َفَتَوك

  ) 159عمران
وفعH كان � تعالى مع المتوكلين، ولو أّنا جلسنا في 

  !.ھجرةبيوتنا ولم نأخذ با1سباب لما يّسر � لنا ال
وبعون � تعالى وتوفيقه، وص�لنا بع�د ثHث�ة أي�ام م�ن 
سفرنا إلى أحد أقاليم الصين، وأردنا ا7س�تراحة ف�ي أح�د 
الفن���ادق، ف���رفض ص���احب الفن���دق بس���بب ع���دم وج���ود 

فجلس��نا أم��ام الفن��دق إل��ى المغ��رب، ! البطاق��ات الشخص��ية
وأخي��راً ف��تح لن��ا الغرف��ة، م��ع خوفن��ا أن يوش��ي بن��ا عن��د 

  .الشرطة
ف��ي الص��باح الب��اكر تحركن��ا إل��ى مدين��ة أخ��رى، ث��م و

شخص���ا، م���ن الرج���ال  21وص���لنا إل���ى الح���دود ومعن���ا 
والنساء وا1طف�ال المھ�اجرين، واس�تأجرنا ش�احنًة كبي�رًة 

وتحركن�ا ) دو7ر 4600م�ا يع�ادل ب�ـ (بثHثين ألف يون 
عب��ر الح��دود، وجلس��نا فيھ��ا مختف��ين ف��ي ظ��Hم وح��رارة 

أم�ا أن�ا فكان�ت رج�Hي . ق�يءواختناق حتى غلب علين�ا ال
حت�ى توقف�ت الش�احنة ونزلن�ا منھ�ا وس�رنا . تؤلمني بش�دة

دقيق�ة،  15مشيا على ا1قدام خل�ف دليَل�ين ص�ينيين لم�دة 
ثم وصلنا إلى ساحل البحر، وكنت أسند ف�ي مش�يي عل�ى 
ا1ُخري�ات، ث�م ركبن�ا قارب�اً س�ريعاً، وك�ان الق�ارب يطي�ر 

ونطمئن بذكر � من شدة سرعته، ونحن نمسك ا1طفال 
تعالى، وكان المنظر مخيفاً جداً، وأخيراً وبعد س�فر س�ت 
ساعات في القارب، تجاوزنا حدود دولة الص�ين الملح�دة 

s مة والحمدHبس.  
إّن نص��ر � ولطف��ه م��ع ! ت��أملوا ي��ا إخ��واني ا1ع��زاء

المت��وكلين، إّن � نص��رنا بأي��دي الكف��ار، فم��ن أي ش��يء 
أترض�ون بحي�اة ! ن م�ع القاع�دين؟تخافون؟ ولم�اذا تقع�دو

أتظن��ون !!! ال��ذل والھ��وان تح��ت بط��ش الكف��ار الملح��دين؟
أنفس���كم م���ن الض���عفاء وأص���حاب ا1ع���ذار؟ أل���م يھ���اجر 

  !!؟...ا1طفال والنساء والمرضى
إِنr ال��rِذيَن َتَوف��rاُھُم اْلَم�ِئَك��ُة َظ��الِِمي { : ق��ال � تع��الى

�ا ُمْسَتْض�َعِفيَن ِف�ي ا1َْرِض  أَْنفُِسِھْم َقالُوْا ِف�يَم ُكن�ُتمْ  rَق�الُوْا ُكن
َق��اْلَوْا أََل��ْم َتُك��ْن أَْرُض ّ�ِ َواِس��َعًة َفُتَھ��اِجُروْا ِفيَھ��ا َفأُْوَل��ـِئَك 

ُم َوَس���اءْت َمِص���يراً  rاْلُمْسَتْض���َعِفيَن ِم���َن * َم���أَْواُھْم َجَھ���ن r7ِإ
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َجاِل َوالن�َساء َواْلِوْلَداِن 7َ َيْسَتِطيُعو َن ِحيَلًة َو7َ َيْھَت�ُدوَن الر�
 ًHَعفُ�ّواً * َسِبي ُ�َفأُْوَل�ـِئَك َعَس�ى ّ�ُ أَن َيْعفُ�َو َع�ْنُھْم َوَك�اَن ّ
  )99، 98، 97نساء ( }َغفُوراً 

ث���م بع���د ذل���ك بأي���ة يح���ث � تع���الى ويح���رض عل���ى 
  : الھجرة في سبيله

ُمَراَغم�اً َوَمن ُيَھاِجْر ِفي َسِبيِل ّ�ِ َيِج�ْد ِف�ي ا1َْرِض { 
 ِ�َكِثي���راً َوَس���َعًة َوَم���ن َيْخ���ُرْج ِم���ن َبْيِت���ِه ُمَھ���اِجراً إَِل���ى ّ
َوَرُسولِِه ُثمr ُيْدِرْكُه اْلَم�ْوُت َفَق�ْد َوَق�َع أَْج�ُرهُ َعل�ى ّ�ِ َوَك�اَن 

ِحيماً  rَغفُوراً ر ُ�  )100نساء (} ّ
وَم��ن يخ��رج م��ن أرض {: وج��اء ف��ي التفس��ير الميس��ر

اXس��Hم ف��راًرا بدين��ه، راجًي��ا فض��ل  الش��رك إل��ى أرض
ربه، قاصًدا نصرة دينه، يجد في ا1رض مكاًنا ومتحو7 
ينعم فيه بما يكون سبًبا في قوته وذلة أعدائ�ه، م�ع الس�عة 
ف��ي رزق��ه وعيش��ه، وم��ن يخ��رج م��ن بيت��ه قاص��ًدا نص��رة 
 ،�دين � ورسوله صلى � عليه وسلم، وإعHء كلم�ة 

بلوغ�ه مقص�ده، فق�د ثب�ت ل�ه ج�زاء ثم يدركه الموت قب�ل 
وك��ان � غف��وًرا . عمل��ه عل��ى �، فض��H من��ه وإحس��اًنا

  انتھى } . رحيًما بعباده
إن الھج��رة ل��م تتوق��ف م��ا دام الجھ��اد يكب��ر بص��وت 

  .الرصاص
ع��ن معاوي��ة ق��ال س��معت رس��ول � ص��لى � علي��ه 

�ى َتْنَقِط�َع ا«: وسلم يقول rْوَب�ُة، َو7َ 7َ َتْنَقِط�ُع اْلِھْج�َرةُ َحت rلت
ْمُس ِمْن َمْغِرِبَھا rى َتْطلَُع الشrْوَبُة َحت rأبو داود(» . َتْنَقِطُع الت(  

أيھ���ا المس���لمون كي���ف تت���رّددون والق���رآن وأحادي���ث 
  رسولكم تبّين لكم بوضوح؟

بعد ست ساعات من السفر بالق�ارب نزلن�ا ف�ي إح�دى 
ال��دول المج��اورة للص��ين، ونزلن��ا ف��ي بي��ٍت أحض��ر لن��ا 

احُبه الخض����روات والخب����ز، و قمن����ا نح����ن بتجھي����ز ص����
والحمد s الذي رزقنا ف�ي ھ�ذا المك�ان المجھ�ول . الطعام

  . من غير حول و7 قوة
 �عن عمر بن الخطاب ق�ال، ق�ال رس�ول � ص�لى 

لو أنكم كن�تم توكل�ون عل�ى � ح�ق توكل�ه « : عليه وسلم
» . لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وت�روح بطان�ا

  )ابن ماجة(
فمكثن��ا ف��ي ھ��ذا البي��ت ثHث��ة أي��ام، ث��م بع��د ذل��ك وف��ي 

سافرنا إلى الدولة الثانية، وكان الس�فر  05-2010 -12
 15حي��ث ركبن��ا ف��ي إح��دى الس��يارات وكن��ا ! متعب��اً ج��داً 

شخصاً، وكانت السيارة تسع سبعة أشخاص فق�ط، وك�ان 
ا1طف��ال يبك���ون م��ن ض���يق المك��ان والت���نفس، والس���ائق 

أما أنا فق�د ك�اد يغم�ى عل�ّي . ده أن أسكتوا ا1و7ديشير بي
م��ن الض��يق، 1ن��ي حام��ل ف��ي ش��ھري الخ��امس وأو7دي 

  ... ينادوني بالبكاء
وبع��د س��فر طوي��ل ف��ي اللي��ل نزلن��ا ف��ي أح��د الفن��ادق، 
وذلك مع رعاية ا1خ الخ�ادم م�ن قب�ل الجماع�ة، ففوجئن�ا 

ھجرة عندما لقينا أصدقائنا وصديقاتنا من الذين سبقونا بال
وكثي���ٌر م���ن ا1خ���وات ل���م أرھ���ّن م���ن قب���ل، ! ف���ي الفن���دق

  .ففرحت بصحبة ھؤ7ء ا1خوات المسلمات المھاجرات
بقينا في ھذا الفندق شھرا، وخ�Hل ھ�ذا الش�ھر ابتHن�ا 
� تع��الى ب��بعض ا7متحان��ات، وذل��ك ح��ين اعُتِق��ل بع��ُض 

ولك��ن بفض��ل � ت��م ! إخوانن��ا م��ن قب��ل الش��رطة م��رتين
أما أنا فقد كان مرض�ي يش�تد يوم�ا . بالمال اXفراج عنھم

وك��ان نفس��ي يتوق��ف و7 تتح��رك أعض��اٌء ف��ّي ! بع��د ي��وم
ف��دعوت � . أي��ام م��رًة واح��دة 5أو 4بض��ع دق��ائق، ك��ل 

وف��ي . تع��الى أن يوص��لني إل��ى أرض الھج��رة مقص��دي
وأخي�راً . خHل شھر واحد وضعت امرأت�ان من�ا طفليھم�ا

س��ان بالط��ائرة، وبع��د ش��ھر انطلقن��ا إل��ى جھ��ة أرض خرا
وكن���ت مس���رورًة ج���دا بھ���ذا الس���فر، وھبط���ت الط���ائرة 
بالس��Hمة، إ7 أّن��ه ح��دثت مش��كلة ف��ي المط��ار حي��ث أّن 
! رجال الجوازات كانوا يوقفوني مع أو7دي دون زوجي
وك�ذلك أح�َد رفقائن�ا، وج�ري التحقي�ق معن�ا ط�وال اللي��ل، 
ث���م ف���رج � عن���ا الك���رب ف���ي الس���اعة العاش���رة ص���باحا 

  .sوالحمد 
مكثن��ا ف��ي ھ��ذه ال��ديار ش��ھرين، وك��ان أل��م رج��Hي ق��د 
اش���تد كثي���راً، وذات ي���وم أص���بحت ورجل���ي ق���د أص���يبت 
بالشلل حتى أني لم أعد أستطيع المش�ي، فأخ�ذني زوج�ي 
إل���ى المستش���فى، وفحص���ني الطبي���ب وأعط���اني بع���ض 

ف��ي " س��رطان"ا1دوي��ة، وس��ألت الطبي��ب ع��ن ورٍم لحم��يٍ 
ف���ي ب���Hدي ق���د  وك���ان ا1طب���اء الص���ينيون! خاص���رتي

7 يوج�د أي : "فقال الطبي�ب بع�د الفح�ص. أخبروني بھذا
  "..!ورم

فازداد غضبي على ھؤ7ء ا1طباء الكفار، وكيف أنه 
وأود أن أحك�ي لك�م قص�ة . ليس لھم عمل إ7 أكل أموالِن�ا

شاب قُِتل في معھد طبيٍ بمدينة أورمجي، حيث أّن ا1ب 
الول�د ق�د أُص�يب  أخذ ولده إلى أحد المعاھد الطبية، وكان
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ب��دخول ال��دم إل��ى ال��دماغ، ول��و ف��تح فتح��ًة ص��غيرًة ف��ي 
-الرأس وأجرى عملية سحب للدم با1نبوب لُش�فَي الول�د 

ولك�ن الص�ينيين لحق�دھم عل�ى . كما يق�ول بع�ض ا1طب�اء
المس����لمين ج����اءوا بمجموع����ة م����ن الط����Hب الص����ينيين 

وتم فتح رأس�ه، وعل�ى ! للتجربة الجراحية على ھذا الولد
وطل��ب ا1ب م��ن ا1طب��اء أن يأخ��ذ . ذل��ك م��ات الول��د إث��ر

ابنه، ولكنھم رفض�وا حت�ى يكم�ل دف�ع مص�اريف العملي�ة 
إن ل��م ت��دفع م��ا بق��ي م��ن ا1م��وال : "الجريم��ة، وق��الوا ل��ه

وھ��ددوا ا1ب أن 7 " فس��نأخذ ابن��ك للتجرب��ة ف��ي المعھ��د
وب���اءت ك���ل مح���او7ت ا1ب . يت���أخر ف���وق ثHث���ة أي���ام
  .في أقصى البHدبالفشل، 1ن بيته كان 

تأملوا أيھا المسلمون فإّن أي دواء ُيص�نع ف�ي الص�ين 
ف����H ب����د أن يق����وم الص����ينيون بالتجرب����ة ا1ولي����ة عل����ى 
التركس��تانيين، فك��م م��ن المس��لمين قتل��وا بس��بب مث��ل ھ��ذه 
الج��رائم؟ إّن المس��لمين ف��ي تركس��تان أص��بحوا أق��ل ق��دراً 
 م��ن فئ��ران التج��ارب، 1ن التجرب��ة ا1ولي��ة تج��ري ع��ادةً 

  .على الفئران والحيوانات
و7 ! أيھ��ا المس��لمون ف��ي تركس��تان أفيق��وا م��ن س��باتكم

!! تكون���وا فريس���ة س���ھلة للوح���وش الص���ينيين الملح���دين
وخل�ص��وا أنفس��كم !!! قوم��وا قب��ل أن ُتقّي��د أي��ديكم وأرجلك��م

  ..............من ظلم الصينيين
 �بعد شلل رجHي كنت أص�لي مض�طجعًة، وأدع�و 

، وبقيت على ھذا الحال شھراً، وذات ي�وٍم تعالى بتضرعٍ 
أردت أن أمشي وصحت بزوجي، وأخبرته بعزمي على 
المشي، فكنت أتكئ عل�ى زوج�ي، وأق�دم رج�Hي خط�وًة 

�7 أس�تطيع أن أعب�ر لك�م ف�ي ھ�ذا .... خطوًة، فسبحان 
ا1سطر ع�ن فرحت�ي حينھ�ا، فب�دأت بتم�ارين المش�ي ك�ل 

  .ذا البHء كامHيوم والحمد s أذھب � عني ھ
وبعد شھرين جاءت نوبتنا للتح�رك، فانطلقن�ا بس�رور 

وعبرن���ا الجب���ال -نرج���و � ذل���ك–ب���الغ وني���ة خالص���ة 
والم��دن، وكلم��ا أكمل��ت الس��يارة طريقھ��ا كان��ت الس��يارة 
التالية جاھزة ومقبلة علينا، وُيفرش لنا المائ�دة بخيراتھ�ا، 

اھدين ف�ي وأخيراً وصلنا إلى الھدف ا1خير، ورأينا المج
: الطرقات يحملون أسلحتھم على أكتافھم، وسألت زوجي

: ف���رد عل���ي مبتس���ماً " ؟... ھ���ل ھ���ذه أس���لحة حقيقي���ة أم "
  ....!"سوف تمسكينھا بيدِك وترمين بھا"

رح���ب بن���ا مس���ؤول المھ���اجرين م���ن قب���ل الجماع���ة 
وأرش��دنا إل��ى أح��د بي��وت ا1نص��ار، فض��ّيفونا وق��دموا لن��ا 

ا إل��ى بي��ت أح��د ا1خ��وة م��ن الطع��ام والش��راب، ث��م انتقلن��
جماعتن��ا، وك��ان البي��ت مرتب��ا ونظيف��ا وجم��يH، وُيط��َبخ 

وكن���ا م���ن قب���ل 7 نظ���ن ح���ال ومعيش���ة ! ا1ك���ل بالغ���از
المجاھ���دين ھك���ذا، وكّن���ا نظ���ن أن حي���اة المجاھ���دين ف���ي 
الجب��ال أو المغ��ارات أو الخي��ام، والحم��د s ال��ذي ي��رزق 

  .عباده في كل مكان
ن نع�يش ف�ي أرض الھج�رة ھا نح... إخواني ا1عزاء

والجھاد في أحسن من الحال الت�ي كن�ا عليھ�ا ف�ي بHدن�ا، 
م�انتو، وفل�و، "كل الطعام الذي كّنا نأك�ُل ف�ي بHدن�ا مث�ل 

متوفٌر ھنا إ7 أن الطريق ليس�ت " وكباب، ولحم الدجاجة
بإسفلت، فعليكم أن ُتغّبروا أقدامكم في سبيل � كما ج�اء 

  .في الحديث
ُ ع��ن َعْب��ُد ال�� r�ِ َص��لrى  r�ْحَمِن ْب��ُن َجْب��ٍرأَنr َرُس��وَل  rر
ِ :" َعَلْي��ِه َوَس��لrَم َق��الَ  r�ْت َق��َدَما َعْب��ٍد ِف��ي َس��ِبيِل  rَم��ا اْغَب��ر

ُه النrارُ  rبخاري(". َفَتَمس(  
ربنا آتنا ما وعدتنا عل�ى لس�ان رس�ولك، و7 تفض�حنا 

لن�ا ذنوبن�ا،  يوم القيامة إنك 7 تخلف الميعاد، ربنا واغفر
وكفر عنا سيئاتنا، واملء قلبونا بالصبر والطاعة، وثب�ت 
أق��دامنا ف��ي المع��ارك وي��وم الن��زال، وانص��رنا عل��ى الق��وم 
الك��افرين، واقب��ل ش��ھداءنا، واكت��ب لن��ا النص��ر ب��دمائھم 

  . ومكن لنا في ديارنا
اللھ���م اقس���م لن���ا م���ن خش���يتك م���ا يح���ول بينن���ا وب���ين 

ب��ه رحمت��ك، وم��ن  معاص��يك ، وم��ن طاعت��ك م��ا تبلغن��ا
اللھم ارح�م آبائن�ا . اليقين ما تھون به علينا مصائب الدنيا

ربن�ا : "وأمھاتنا وأقاربنا وأخواننا وأخواتنا ال�ذين يقول�ون
اللھ�م اجع�ل لھ�م ...!" أخرجنا من ھذه القرية الظالم أھلھا

  !!!واجعل لھم من لدنك نصيرا! من لدنك وليا
لھم فرج كربھم، ال! اللھم فك أسرانا وأسرى المسلمين

  !آمين!!! ووسع مخرجھم
======================  

كت����اٌب ألفت����ه إح����دى  –" الھج����رة إل����ى � وتأثيرھ����ا)"1(
ف��ي جماعتن��ا، وُنِش��ر ف��ي اXنترن��ت، ) أمw س��جاد(ا1خ��وات وھ��ي

ول����ذلك طِب����َع ف����ي داخ����ل تركس����تان م����ن قب����ل بع����ض اXخ����وة 
  .ين ھناكالملتزمين، وكان له تأثيٌر إيجابي في قلوب المسلم
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  عبد ] منصور: بقلم  

 

أيھ���ا اBنس���ان الغري���ب المنتظ���ر بمي���دان الن���زال 

ف��ي وق��ت  -حيات��ه ومعيش��ته بوالرج��ال ال��ذي ض��حى 

ملئ���ت ال���دنيا بل���ذاتھا وش���ھواتھا وتيس���رت ط���رق 

م��ن أج���ل إع��9ء كلم��ة ] تع���الى  -الوص��ول إليھ��ا 

ك أت���ر! وجعلھ���ا ف���ي مي���زان حي���اة اBنس���انية، ق���ف

تأم�ل، واس�مع بقلب�ك !! طعامك وشرابك وك�ل ش�غلك

  ....وعقلك ما أقول لك

أنت قد ذقت ح9وة اBيمان، وأنت عب�د فقي�ر إل�ى 

رب����ك ومجاھ����د ق����د عرف����ت واجب����ك ومس����ؤوليتك 

  ....وانطلقت إليھا، وقد صحبت ا8خيار وا8تقياء

  !فلِما ھذا السكوت وعدم الصبر على العقبات؟

ك، ف�9 ُتِع�ْر أذن�ك وما دمت ت�رزق بجھ�ادك وس�يف

  !للكذب ولوسوسة الشيطان والك9م المزيف

وأن���ت تبتغ���ي وج���ه ] وتحتس���ب ... ولِم���ا تت���رد

ھجرت��ك وغربت��ك عن��ده، وق��د س��لكت طريق��ا Bنق��اذ 

ا8م���ة م���ن ب���راثن الكف���ر، واخت���رت الجھ���اد وس���يلة 

 !وحيدة لتحقق ھدفك

 J ،J ...تظن في نفسك الس�وء J ... وأن�ت تعل�م

م��ن عقب��ات ومعان��اة وفات��ك م��ن م��ال  أن م��ا Jقيت��ه

وع��يش وراح��ة ھ��و اب��ت9ء واختب��ار م��ن ] تع��الى، 

  ! فتذّكر أنك بعت نفسك رخيصة في سبيل ]

كي�ف أن رزق�ك ل�يس ! تأمل أيھا اBنسان الغري�ب

  .بيدك واجتھادك، بل ھو في يد ]

! وJ تحزن على ما فاتك م�ن نع�يم ال�دنيا ول�ذاتھا

قت في سبيل ] رغم احتياج�ك وJ تلتفت إلى ما أنف

  !وحبك

أن��ك س��وف تس��أل وتحاس��ب عل��ى م��ا ... واعل��م

وأن ما كسبته وحصلت عليه ليس من ! أعطاك ربك

قدرتك وذكائك، وأن ما فاتك ليس من س�وٍء في�ك أو 

فعلي�ك أن تش�كر ] تع�الى ح�ق ش�كره . عدم خبرت�ك

  . وتصبر بقسمتك في ا8ول وا8خر

ذا الطري�ق، رغ�م أن�ك وJ تحزن لما Jقيته ف�ي ھ�

ترى اWخ�رين يلعب�ون ويمرح�ون ، وJ تأس�ف عل�ى 

) كم�ا يظ�ن أص�حاب الش�ھوات(فقدان العز والكرامة 

وJ تلتف��ت إل��ى حس��ن جم��الھم وف��رحتھم وض��حكھم، 

فقط تذّكر أن�ك م�ع ]، ول�و تيقن�ت أن�ك م�ع ] فل�ن 

ب��ل ب��العكس، س��تفرح لغربت��ك ! تي��أس لبقائ��ك وح��دك

] علي����ه وس����لم خص����ك تل����ك 8ن رس����ولنا ص����لى 

  ".طوبى للغرباء"بالدعاء والثناء، 

  !نعم، ُطوَبى لِْلُغَرَباءِ 

وقد ھاجرت لما تلوت ق�ول ] ! أيھا العبد الفقير

، وق��د نف��رت "أل��م تك��ن أرض ] واس��عة؟: "تع��الى
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انف�روا خفاف�ا :"لما سمعت ن�داء ] تع�الى) خرجت(

Jوثق��ا"Jتفك��ر بم��ن يحب��ك ويرع��اك م��ن أو Jدك ، و

أّن ... وJ تق�ل كي�ف؟ وJ؟ واعل�م! وآبائك وأزواج�ك

اِحِميَن، س��وف تم��ر  Iَخْي��ٌر َحاِفظ��اً َوُھ��َو أَْرَح��ُم ال��ر ُ[ّ

وسوف تمشي ا8مور بدورانھا سواًء ! ا8يام بدونك

J وأن ] ل��يس بحاج��ة 8ح��د ف��ي ! كن��ت موج��وداً أم

إذاً فلِم����ا تفك����ر ف����ي ع����دم وج����ودك . ت����دبير أم����وره

  ...بينھم

J تظن أنك ول�د ق�د ھ�رب م�ن ! يھا العبد الغريبأ

مسؤوليته، أو أنك رجل ھرب�ت م�ن رعيت�ك، أو أن�ك 

أب ھرب��َت م��ن مس��ؤولية أس��رتك، أو أن��ِك أم ھرب��ْت 

م��ن رعيت��ِك ف��ي وق��ت َغ��ِرق الن��اس ف��ي ح��وائجھم 

  .الشخصية

فأع��د نفس��ك لتحم��ل ثق��ل ...أن��ك مجاھ��د... واعل��م

غل�ى م�ا ھذه ا8مة، وأن�ك علم�ت أن طريق�ك تطل�ب أ

 .... عندك من نفس ومال وفراق وتضحية

أن��ك انطلق��ت م��ن ب��ين الظل��م والظ��9م، ... واعل��م

وم��ن ب��ين أس��رة خاض��عة للباط��ل، وم��ن ب��ين أن��اس 

ل���واء (جھل���ة، وكن���ت ترف���ع مش���عل الع���دل والح���ق 

) رض�ى ](وتبحث عن أھم وأغلى ش�يء ) التوحيد

ف���ي حيات���ك الت���ي ق���در ] أن تك���ون ب���ين ال���دماء 

، والعقب�ات والمعان�اة وJ ب�د م�ن تجاوزھ�ا وا8ش9ء

  .كي تصبح من أصحاب التوحيد

  !انتبه
ف��9 تت��ردد مھم��ا تزلزل��ت ..إن كان��ت دع��واك ھ��ذه

ا8رض م��ن تح��ت ق��دميك، فلتراج��ع دائم��ا م��ا خ��الط 

قلب��ك م��ن إيم��ان وعقي��دة، ولتطل��ب ا8م��ن واWم��ان 

مم��ن يطم��ئن ل��ه قلب��ك ول��يس م��ن إحس��ان الظ��الم، 

ا8بدي�ة والع��يش الك�ريم تح��ت ولتبح�ث ع�ن الس��عادة 

ع�����دل اBس�����9م، وJ تِم�����لْ إل�����ى سياس�����ة الباط�����ل 

ولترج��و ا8ج��ر ..إن كان��ت دع��واك حق��ا... والطغي��ان

والثواب من ] وحده، وJ تلتفت إلى ثناء اWخ�رين 

 ....عليك

أن��ك خرج��ت م��ن أج��ل أداء واجب��ك ... وأن��ت تعل��م

اتج��اه إيمان��ك وعقي��دتك، وھرب��ت م��ن ج��ور الكف��ر 

ة، وھ����اجرت ف����ي س����بيل ] تارك����ا أھل����ك والجھال����

وب��9دك وك��ل م��ن تح��بھم ويحبون��ك م��ن أج��ل ن��ور 

  ... اBيمان وعدل اBس9م

وھ�ل ترض�ى أن تك�ون ف�ي ... إذا فلِما ھذا التردد

وJ تخ�ف م�ن الف�تن واBش�اعات ... صف المذب�ذبين

ولتطل���ب اBجاب���ة م���ن أعم���اق ! مھم���ا كُث���ر غبارھ���ا

المخذلين المنح�رفين  وJ تنظر إلى القاعدين... قلبك

 !!  وJ تسمع لھم) الجھاد(عن القافلة 

إن ك��ان ... س��تفوز ب��إذن ]! أيھ��ا العب��د الفقي��ر

... قص���دك رض���ى ]، ووس���يلة حيات���ك س���نة نبي���ك

وأفضل عبادت�ك الجھ�اد ف�ي س�بيل ]، وأخ�ر ھ�دفك 

وإن كن��ت ص��ادقا مخلص��ا ... الش��ھادة ف��ي س��بيل ]

  !شاء ] مقب9 ومحتسبا فلك الجنة إن

] أكبر والعزة a ولرسوله و8تباعه الص�ادقين 

  !الملتزمين بالعتيق

انس��ي ... ولِم��ا تنظ��ر وتبتس��م! ق��م أيھ��ا المجاھ��د

وتوك�ل ... واترك الش�به والش�بھات... الھم وا8وھام

فھ��ا ھ��ي خي��ل الربي��ع تحمح��م وفرس��ان ... عل��ى ]

 !!!الموسم تلجم
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  سادر بھلوان -3
لمنغ��وليين الغ��ربيين س��لطنة " أي��رات"أسس��ت قبيل��ة 

". آلت��اي"م مرك��زة ف��ي جب��ال 1640ع��ام " جنغغ��ار"

م من قب�ل ھج�وم 1682عام " سعيدية"أُسقطت سلطنة 

الص��وفيين وب��ين " ھداي��ة اXش��ان"مش��تركة ب��ين أو7د 

" س��عيدية"ك أص��بحت مملك��ة وذل��" جنغ��اريين"ج��يش 

بتھجي��ر " الم��انغول"قام��ت حكوم��ة . تابع��ة للمنغ��وليين

إجب����اري 7vف م����ن الفHح����ين التركس����تانيين  إل����ى 

من��اطقھم م��ن أج��ل كف��اءة المؤن��ة الزراعي��ة، وھ��ذا ق��د 

يشبه بتھجير الھبشين من أفريقا كعبد أو رقيق من قبل 

  .أوربا وأمريكا

لون ف��ي أرض ُس��مي الفHح��ون التركس��تانيون الع��ام

م���ن قب���ل " ت���ارا آج���ن"ف���ي ذل���ك الوق���ت ب���ـ " منغ���ول"

وق����د " الفHح����ون الزراعي����ون"المنغ����وليين، ومعناھ����ا 

ف�ي " ت�ارانجي"ُغيرت ھذه الكلمة مع مرور ال�زمن ب�ـ 

  .تركستان

عل����ى )  1912-1616" (س���Hلة جن���غ"اس���تولت 

م وذل���ك أدارت عل���ى 1757ع���ام " جنغغ���ار"س���لطنة 

ة جن������غ بنظ������ام قام������ت س������Hل. تركس������تان الش������رقية

وھ��و نظ��ام عس��كري ويش��تمل عل��ى ك��ل " (جبرن��اتور"

شؤون الدولة ويركز كل المناص�ب في�ه مث�ل اقتص�اديا 

" إيل��ي"ف��ي ش��مال تركس��تان بض��واحي نھ��ر ) وإجرائي��ا

كع�ادة . من جديد فيھ�ا"  كوره"الشمالي وأسست مدينة 

المنغوليين قامت سHلة جنع بالتھجير اXجباري 7vف 

م�ن " إيل�ي"انيين إلى ض�واحي بح�ر من سكان التركست

أجل توفير الزراعية فيه وذلك أس�كنت ك�ل مائ�ة عائل�ة 

ع�ام " غولج�ا"وبنت سHلة جنغ مدينة . في مكان واحد

  .  م كقاعدة حكومية1762

اشتھرت س�Hلة جن�غ بقم�ع الش�عب بش�تى ا1س�اليب 

وقام��ت بأس��ر ك��ل المق��اومين وأخ��ذتھم إل��ى من��اطق ال��ـ 

ازداد ع����دد . قس����متھم فيھ����او" زراعي����ة –ت����ارانجي "

" إيل��ي"الفHح��ين المھ��اجرين س��نويا ف��ي ض��واحي نھ��ر 

م، وك�ان للتھجي�ر 1768أل�ف عائل�ة ع�ام  8وبلغت ب�ـ 

مشقة وعقبات، وكثير من الناس قتلوا في سفرھم بظلم 

م�����انجوريين الوحش�����ية وبق�����ت جث�����ثھم ف�����ي الجب�����ال 

والصحراء وبذلك أنشد الناس أبياتا تذكر ذكريات تل�ك 

  .السنوات

  والجبال مرتفع توصل طريق الغرباء

  والغرباء يموتون 7 لھم من يبكون

  ويبقي الجثث في الصحراء 7 لھم من يقبر

وم��ن ب��ين ھ��ذه المعان��اة ب��ين مس��لمي تركس��تان ُول��د 

الت��ي " ق��اش"م ف��ي قري��ة 1798ع��ام " س��ادر بھل��وان"

" خ��تن"بو7ي��ة " قراق��اش"ُھج��رت س��كانھا م��ن ناحي��ة 

م يستطع أن يصبر الرج�ال فب�دأ وكان الظلم قد اشتد ول

الفHحون بالھرب إلى الجبال وسماھم الم�انجوريون ب�ـ 

ول���ذلك أرس���لوا الجن���ود م���ن خلفھ���م " ف���ارين -قاج���اق"

Xرج���اعھم إل���ى عم���ل الزراع���ة، وم���ن ب���ين ھ���ؤ7ء 
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، وق���د اش���تبك "س���ادر بھل���وان"الھ���اربين بط���ل قص���تنا 

الھ��اربون بجن��ود م��انجو ع��دة م��رات ف��ي الجب��ال وذل��ك 

ف�ي ھ�ذا الج�و الجھ�ادي وص�ار " س�ادر"ش�ابنا ترعرع 

م��ن ش��دة ش��جاعته " س��ادر بھل��وان"لقب��ه عن��د الن��اس ـ 

  .ومھارته في المعارك

عدة مرات في المع�ارك ولك�ن " سادر بھلوان"أُسر 

بع��ون � ث��م  بھمت��ه اس��تطاع أن يھ��رب م��ن الس��جن 

وق���د أل���ف " فHح���ين–ت���ارانجي "ول���ذلك اش���تھر ب���ين 

م��ن ا1ناش��يد الت��ي ت��ذكر  ع��دة أبي��ات" س��ادر بھل��وان"

  :ذكرياته في جريان سجنه وھربه من السجن

  وقد ُسجنت بسجن حكومي خاصة

  وكثرت شعري وتشعثت

  وحفرت السجن وحيث ھربت 

  واستعملت العظام كسكين

ب���دأ الجھ���اد عل���ى إث���ر ا1وض���اع السياس���ية ف���ي  

م���ن ش���ھر  13م 1864ع���ام " إيل���ي"ض���واحي نھ���ر 

مة المسلحة في مدين�ة تشرين ا1ول، وذلك بدأت المقاو

م��ن ش��ھر حزي��ران، وقام��ت  4م 1864ع��ام " كوج��ا"

 22م 1864ع�ام " خ�تن"المقاومة المسلحة ف�ي و7ي�ة 

م��ن " كاش��غر"م��ن ش��ھر ربي��ع ا1ول، وب��دأ الجھ��اد ف��ي 

"   س�ادر بھل�وان"قبل، وانضم صفوف المقاومين بقي�ادة 

  .إلى المجاھدين

 بنتم 1780م وعام 1761على مدار ما بين عام 

، وُس�ميت "إيلي"مدينة في ضواحي نھر  H9لة جنع س

ك��وره، غولج��ا، س��يدنغ، بيان��داي، "تل��ك المدين��ة باس��م 

ب��دأت ". قُرغ��از، تلك��ه، لُس��جونغ، جنغس��خزا، جلف��انغزا

ھجم���ات المجاھ���دين بھجم���ة شرس���ة ومفاج���أة لمدين���ة 

التي سكن فيھا التركستانيون بكثافة في ش�ھر " غولجا"

  .وا بفتح مدينة بالكاملمن تشرين ا1ول واستطاع 13

ف�ي " جلف�انغزا" وھاجم المجاھدون بعد ذلك لمدينة 

. م��ن تش��رين ا1ول وفتحھ��ا ف��ي نف��س الي��وم 14ش��ھر 

لج�يش " يم�اتو"وكمن المجاھدون بع�د ذل�ك ف�ي منطق�ة 

س��Hلة جن��غ ال��ذين ج��اؤوا لمناص��رة جيش��ھم المھ��زوم، 

واستطاع المجاھدون بقتل كل الجيش وغنم م�ا يق�ارب 

   .ألف خيل

م ف��ي ش��ھر ك��انون 1864أُس��ت س��لطنة إيل��ي ع��ام 

ا1ول وُعين القاعد، والقضاة، وعلماء الفت�وى وأرس�ل 

وبعد ذلك ھاجم . الوفد إلى مناطق أخرى من المسلمين

المجاھ��دون  كثي��را م��ن قواع��د ق��وات  ال��زراعيين ل��ـ 

 .وتمكنوا من ا7ستيHء عليھا" سHلة جنغ"

ن ش�ھر م� 24م ف�ي 1865اشتبك المجاھدون ع�ام 

 71المك�ون م�ن " س�Hلة جن�غ"كانون الثاني مع جيش 

" بيان��داي"أل��ف جن��دي وال��ذين ج��اؤوا لمس��اعدة مدين��ة 

وانتھ���ت الح���رب بنص���ر المجاھ���دين وبھزيم���ة ج���يش 

وق��د غ��نم المجاھ��دون ف��ي ھ��ذه الح��رب ". س��Hلة جن��غ"

. من المدافع، وطلقات وكثير من المعدات الHزم�ة 76

" إمنج�ان بھ�اودن"ل�ـ " ت�اريخ إيل�ي"وانظر إلى كتاب (

ل��ـ " غ��زوات ف��ي ممال��ك الص��ين"، وكت��اب 32ص��فحة 

القس�م " ت�اريخ أيغ�ور"، وكتاب 71صفحة " مH بHل"

  ) 250صفحة " ليوزيشياو"الثاني لـ 

م��ن  9" بيان��داي"وق��د دخ��ل المجاھ��دون ف��ي مدين��ة 

شباط واستمر القتال ثHثة أيام مع لياليھا في المدينة ثم 

" مك�دنغ"ھ�دين وقُت�ل قائ�د المدين�ة نصر � عل�ى المجا

الظ��الم وغ��نم المجاھ��دون ك��ل المع��دات العس��كرية ف��ي 

  .المدينة

م ف����ي فص����ل 1865واس����تطاع المجاھ����دون ع����ام 

سيدنغ، قرغاس، جنغس�خزا، تلك�ه، "مدينة  الشتاء فتح 

ثم استعد المجاھدون لھجوم شامل إلى مركز . لُسجونغ

ب�التكبيرات وب�دأ الھج�وم " ك�وره"كفار المانجو بمدين�ة 

م في شھر ش�باط وھ�اجم المجاھ�دون عل�ى 1866عام 

المدينة من عدة أطراف ودخل المجاھ�دون ف�ي المدين�ة 

م���ن ش���ھر آذار وبع���د قت���ال شرس���ة ف���ي المدين���ة ت���م  8

. بالكام����ل" ك����وره"النص����ر للمجاھ����دين وفُ����تح مدين����ة 

ف���ي ك���ل تركس���تان " جبرن���اتور" وقُض���ي عل���ى نظ���ام 
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وذل�ك " من�غ ش�وي"قائ�د الشرقية وقُت�ل رئ�يس النظ�ام ال

  .فجر نفسه مع أو7ده بعد الھزيمة

الت��ي ھ��ي مرك��ز القي��ادة " ك��وره"بع��د ف��تح مدين��ة 

لس��Hلة جن��غ ف��ي تركس��تان ُطھ��ر تركس��تان كاف��ة م��ن 

  . وقُضي على حكم حكومة مانجو. مستعمرة المانجو

والحم���د s ُح����رر ض����واحي نھ���ر إيل����ي بالكام����ل، 

دة مرك�زھم، وھرب جيوش سHلة جنغ الذين فقدت قي�ا

وھ���ذا ا1وض���اع ف���ي تركس���تان ق���د أث���ر عل���ى س���لطان 

يعقوب بك فأسس ملكي�ة كاش�غر ورف�رف ل�واء س�لطنة 

  .إيلي الخضراء في كل ضواحي نھر إيلي كافة

من��ذ بداي��ة الح��رب " س��ادر بھل��وان"وھ��ا ھ��و بطلن��ا 

ض����د س����Hلة جن����غ إل����ى أن كت����ب � النص����ر لعب����اده 

ب�ه ي�ذكر كثي�ر المجاھدين فقد قدم كثير من البطو7ت و

  :من الفتوحات، ونلخص ھنا خصاله الثHثة

أنه كان من أقوى الرجال ف�ي الص�ف، واش�تھر  -1

بدقة الرماية وأنه ُيسمى برجل المب�ارزة وھ�و يس�تطيع 

أن يغلب مائة من الرجال، ووج�وده ف�ي المع�ارك ك�ان 

  . تھديدا للعدو

أنه تعلم علم المتفجرات واستعمله بمھارة، وأنه  -2

لخندق من تحت استحكام الع�دو مث�ل قت�ال مدين�ة حفر ا

وفجرھ����ا بنج����اح وذل����ك اس����تطاع " بيان����داي وك����وره"

المجاھدون الھجوم بعد تفجير قواعد العدو المس�تحكمة 

حت��ى كت��ب كت��اب . ول��م ي��نس الت��اريخ بھ��ذا البط��و7ت

ف��ي " ت��اريخ أيغ��ور"ف��ي كت��اب  -ليوزش��ياو –الص��يني 

در م��ن نق��«: 249و  248الجل��د الث��اني ف��ي ص��فحات 

قبل أن المقاومين 7 يستطيعون أن يستلون على القلع�ة 

فقد حفر سادر بھلوان ومن معه م�ن " ... باينداي"مثل 

المق��اومين م��ن تح��ت القلع��ة م��ن الخ��ارج إل��ى مرك��ز 

  »القلعة وقد نجح في كتمان السر وكان التفجي�ر ناجح�ا

  )  نسخة ا1يغورية بنشرات سينكيانغ الشعبية(

" س���ادر"أن «:  276و  253وج���اء ف���ي ص���فحة 

حف����ر الخن����دق م����ن ا1س����فل إل����ى أن وص����ل مرك����ز 

ا7ستحكام وتوسع قطر الخندق مرتين م�ن أج�ل وض�ع 

ب���أمره، بع���د " س���ادر"المتفج���رات ب���أكثر، وق���د نج���ح 

التفجي���ر فُتح���ت فتح���ة كبي���رة وم���ا اس���تطاعوا جي���وش 

 9سHلة جنغ بدفعھا ودخل المقاومون م�ن ھ�ذه الفتح�ة 

  ».بيانداي–القلعة من شھر شباط إلى وسط 

، وتح�رك "ك�وره"أُمر س�ادر بتفجي�ر قلع�ة لمدين�ة «

برفقائ��ه وحف��ر م��ن التح��ت ش��رقا وش��ما7 وص��نع ع��دة 

... طرق ا1نفاق إلى مرك�ز القلع�ة ووض�ع المتفج�رات

بعد التفجير الشديد ارتفع الغب�ار والت�راب ف�ي الس�ماء، 

وھ��اجم المق��اومون بش��دة كالس��يل إل��ى ك��ل فتح��ة القلع��ة 

وبھذا قُضي على جيوش سHلة جن�غ .... القلعةودخلوا 

  » . بضواحي نھر إيلي

وق�د نف�ذ س�ادر كثي�ر . أنه ماھر في خداع الع�دو -3

من تكتيكات التمويه ف�ي الكم�ائن وح�رب الب�ر وح�رب 

أن : الم����دن وانھ����زم الع����دو بھ����ا، مث����ال عل����ى ذل����ك 

المجاھ��دين ربط��وا الش��مع بعش��رات م��ن ق��رن الم��اعز 

ا1لع���اب الناري���ة (م ناري���ة وربط���وا عل���ى ذيلھ���ا أس���ھ

وس��اقھم ف��ي اتج��اه القلع��ة ف��ي اللي��ل، وعن��دما ) لjطف��ال

رأى الع���دو ھ���ذا المنظ���ر وس���معوا ص���وت تفجي���رات 

  .ا1لعاب أسرع بالتسليم

بع����د الن����زاع والفرق����ة وا7خ����تHف بس����بب رج����ال 

ا7س����تخبارات الروس����ية وا1م����راء محب����ي الكراس����ي 

م 1867م���ن المع���ارك ع���ام " س���ادر"انس���حب بطلن���ا 

وأمضي وقت�ه بالعب�ادة ف�ي بيت�ه إل�ى أن فاض�ت روح�ه 

. م���ن ش���ھر آي���ار بس���بب الم���رض 19م 1871ع���ام 

  . وخلف بطلنا خمسة أبناء وبنتين
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  أبي يحي الليبي رحمه ]: للشيخ المجاھد

 الدرس السادس
  

إن الحمد a نحمده ونستعينه ونستغفره، ونع�وذ 
ِر أنفس��نا وم��ن س��يئات أعمالن��ا، م��ن ب��اa م��ن ش��رو

يھ��دِه ] ف��9 مض��لI ل��ه وم��ن ُيض��لل ف��9 ھ��ادي ل��ه، 
وأش��ھد أن J إل��ه إJ ] وح��دهُ J ش��ريك ل��ه وأش��ھد 
أن محمداً عبده ورس�وله، أرس�له ] بالھ�دى ودي�ن 

  .الحق لُيظھره على الدين كله ولو كره الكافرون
  ..ثم أمــا بـعـد

: عل��ى ق��ول ] ع��زI وج��ل ب��ا8مسكّن��ا ق��د تكلمن��ا 
َھا الIِذيَن آَمُنوا Jَ َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسٰى أَْن { َيا أَي'

َيُكوُن��وا َخْي��ًرا ِم��ْنُھْم َوJَ ِنَس��اٌء ِم��ْن ِنَس��اٍء َعَس��ٰى أَْن 
َيُك��نI َخْي��ًرا ِم��ْنُھنI ۖ َوJَ َتْلِم��ُزوا أَْنفَُس��ُكْم َوJَ َتَن��اَبُزوا 

 ِبْئَس اJِْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اBِْيَم�اِنۚ  َوَم�ْن َل�ْم  ۖ ِبا8َْْلَقابِ 
الُِموَن  Iِئَك ُھُم الظ ، وقلن�ا إن ھ�ذه اWي�ة ق�د }َيُتْب َفأُوَلٰ

نھت عن ث9ثِة أخ9ٍق ذميم�ة يج�ب عل�ى المس�لم أن 
  .يتجنبھا، أولھا ھي السخرية من أخيه المسلم

  .وا8مر الثاني ھو التنابز با8لقاب
  .الثالث ھو اللمز وا8مرُ 

 J وقد فّصلنا الك9م في ھذه العيوب الث9ثة وقلن�ا
يص��لُح للمس��لم أن يحتق��ر أخ��اه المس��لم وھ��و ال��ذي 
تجمع��ه ب��ه عقي��دة اBس��9م وإخ��وة اBيم��ان ورابط��ة 

  .التوحيد
َھ��ا ال��Iِذيَن { : ث��مI ق��ال a ع��زI وج��ل بع��د ذل��ك َي��ا أَي'

� Iإِْث�ٌمۖ  آَمُنوا اْجَتِنُب�وا َكِثي�ًرا ِم�َن الظ wن� Iَبْع�َض الظ Iإِن wن
ُسوا َوJَ َيْغَتْب َبْعُض�ُكْم َبْعًض�اۚ  أَُيِح�ب' أََح�ُدُكْم  Iَتَجس Jََو
 Iإِن ۚ َ I[ قُ��وا Iأَْن َيأُْك��لَ َلْح��َم أَِخي��ِه َمْيًت��ا َفَكِرْھُتُم��وهُ ۚ َوات

اٌب َرِحيمٌ  Iَتو َ I[{.  

ورة ُتبين كما ذكرنا في أول السورة فإن ھذه الس
ا8سس والقواعد التي يقوم عليھ�ا المجتم�ع المس�لم 
ف��ي التعام��ل وف��ي الع9ق��ات ف��ي م��ا بي��نھم، ف��أمرت 
بأخ9ٍق يجب على المسلمين أن يأخذوا بھا كم�ا ق�ال 

َھا الIِذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق { : ] عز وجل َيا أَي'
ُن���وا  Iِبَنَب���ٍأ َفَتَبي { Iرت منھ���ا ونھ���ت ع���ن أخ���9ٍق وح���ذ

وأم��رت المس��لمين أو الم��ؤمنين أن يجتنبوھ��ا، فم��ن 
ھ��ذه ا8خ��9ق الذميم��ة الت��ي يج��ب عل��ى المس��لم أن 
يتورع عنھا ھو سوُء الظنw بإخوانه المسلمين، ق�ال 

َھ�ا ال�Iِذيَن آَمُن�وا اْجَتِنُب�وا َكِثي�ًرا { : ] عز وجل  َيا أَي'
نw إِْثٌم  Iَبْعَض الظ Iإِن wن Iنسان } ِمَن الظBيقع ا J فحتى

ف���ي ھ���ذا ال���بعض ال���ذي ھ���و معص���يٌة a ع���زI وج���ل 
والذي ھو أذيٌة 8خيه المسلم، فينبغي ل�ه أن يجتن�ب 

: ولھ��ذا ق��ال ] س��بحانه وتع��الىكثي��راً م��ن الظ��ن، 
نw إِْثٌم { Iَبْعَض الظ Iإِن wن Iاْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظ{.  

  :ة أموروذكَر العلماء للظن المذموم ث9ث
أوJً أن يك��ون ھ��ذا الظ��ن ف��ي ح��قw المس��لم ول��يس 
في ح�قw الك�افر، كم�ا ق�ال ] ع�زI وج�ل ھن�ا اجتنب�وا 

  .كثيراً من الظن أي في حقw إخوانكم من المسلمين
ا8مر الثاني ھو أن يكون ھذا الظن أو ھذا الظ�ن 
المنھ���ي عن���ه ھ���و ال���ذي يس���تقر ف���ي القل���ِب ويثب���ت 

م���اذا؟ حت���ى يص���بح ويحقق���ه ص���احبه حت���ى يص���بح 
كاليقين فيبني عليه تصرفاته وع9قاته م�ع إخوان�ه، 
أما الھ�واجس والخ�واطر الت�ي تعُب�ر ب�نفس اBنس�ان 
عبوراً وJ تس�تقر وJ يبن�ي عليھ�ا ش�يئاً م�اذا؟ فھ�ذا 

  .ا8مر ماذا ؟ ھذا اBنساًن J يؤاخذ على ھذا ا8مر



        28    

   


	 ������� 1433  شعبان ،شرحادي عالعدد ال���� 

ا8م���ر الثال���ث أن يك���ون ھ���ذا ف���ي م���ن ظ���اھرًه 
وى وأم��ا المج��اھر بالمعص��ية وال��ذي الص��9ح والتق��

ُي��دخل نفس��ه ف��ي مواض��ع الريب��ة والش��ك فھ��ذا ھ��و 
وق�ال , الذي أوقع نفسه في م�اذا؟ ف�ي دائ�رة التھم�ة

َھا الIِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا { ] عز وجل ھنا  َيا أَي'
 wن� Iَبْعَض الظ Iإِن wن Iوالنب�ي ص�لى ] علي�ه }ِمَن الظ ،

إي����اكم والظ����ن ف����إّن الظ����ن أك����ذُب : " وس����لم ق����ال
، وكثيراً ما يتعامل اBنسان مع م�ا يق�ع ف�ي "الحديث

نفس���ِه م���ن الظن���ون وا8وھ���ام وربم���ا يبن���ي عليھ���ا 
أحكام��اً ق��د يك��ون ھ��ذا الحك��م تفس��يقاً أو تكفي��راً أو 
ھجراناً 8خيه المسلم وربما غيبًة وربما تحذيراً م�ن 

ى ھذا الظ�ن، أخيه المسلم إلى غير ذلك مما ُيبنى عل
ف��إذا تحق��ق م��ن ھ��ذا وبح��َث عن��ه وتفحص��ه وج��ده 

  .مجرد وھم و مجرد ظنون J أصلَ لھا في الواقع
َھا الIِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُب�وا { : فقال ] عزI وجل َيا أَي'

نw إِْث�ٌم  Iَبْعَض الظ Iإِن wن Iَبْعَض الظ Iإِن wن Iَكِثيًرا ِمَن الظ {
س�ارت علي�ه ھ�ذه اWي�ة ف�أوJً  وتأملوا الترتيب الت�ي

نھ��ت ع��ن الظ��ن وھ��ي الخ��واطر الت��ي تق��ع ف��ي قل��ب 
المؤمن ثمI ماذا؟ فإذا اBنسان أصابه ظن سوء بحق 
أخيه المسلم، يعني ظننت بأخي�ك المس�لم ظن�اً س�يئاً، 
فبعد ھذا الظن سيدعوك للتحقق منه يعن�ي س�تحاول 
أنت أو يحاول ھذا اBنسان الظان بأخيه سيحاول أن 

تفحص وأن يتحق���ق م���ن ص���حِة ھ���ذا الظ���ن فھ���ذا ي���
يدعوه إلى ماذا؟ إلى التجسس يدعوه إلى التجس�س 
، ولھذا قال ] عزI وجل بعد النھي ع�ن الظ�ن نھ�ى 

ُس��وا { : ع��ن التجس��س ق��ال Iَتَجس Jَيعن��ي م��ا دام } َو
أخوك المسلم مستوراً فدع�ه عل�ى حال�ة س�تره وأم�ا 

ن��ا وم��ن البح��ث وال��تفحص ومحاول��ة التنقي��ب م��ن ھ
ھن��ا ف��ي أم��ور ليس��ت ل��ك بھ��ا ع9ق��ة وJ يتعل��ق بھ��ا 

  .حكٌم شرعي تحتاجه فھذا أمٌر منھي عنه
J تجسس��وا : " النب��ي ص��لى ] علي��ه وس��لم ق��ال

بع���ض العلم���اء ق���ال إن التجس���س , " وJ تحسس���وا
يك��ون ف��ي أم��ور الش��ر والتحس��س يك��ون ف��ي أم��ور 

وا َي���ا َبِن���يI اْذَھُب���{ الخي���ر كم���ا ق���ال ] ع���ز وج���ل 
ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخي�ِه  Iوبع�ض العلم�اء ق�ال } َفَتَحس

ُيطل���ق ك���ل منھم���ا عل���ى اWخ���ر يعن���ي يطل���ق عل���ى 
التجسس بأن�ه تحس�س ويطل�ق عل�ى التحس�س بأن�ه 

  .كذلك تجسس
ف��اa ع��زI وج��ل ھن��ا نھ��ى ع��ن التجس��ِس ولك��ن 
التجس���س م���اذا؟ التجس���س ال���ذي يك���ون ف���ي ح���ق 

مين الم���ؤمنين ال���ذي يكش���ف ع���ن ع���ورات المس���ل
ويبح��ث ع��ن م��اذا ؟ عي��وب المس��لمين ويح��اول أن 

  .يطلع على خفايا أخطاء ھؤJء المسلمين
أما من جاھر فھذا لن تتجس�س علي�ه 8ن�ه أعل�ن 
بماذا؟ أعلن بمعصيته ومخالفته 8مر ] ع�ز وج�ل، 
إذن التجسس المنھ�ي عن�ه ھن�ا ھ�و التجس�س ال�ذي 
يك���ون بحث���اً وتنقيب���اً ع���ن عي���وِب المس���لمين وع���ن 

ت المسلمين، النبي ص�لى ] علي�ه وس�لم ق�ال عورا
يا معشَر م�ن آم�َن بلس�انِه ول�م ي�دُخل اBيم�ان ف�ي " 

قلبِه، J تغتابوا المسلمين وJ تتبعوا عوراتھم، فإنه 
م��ن يتب��ع ع��ورات المس��لمين يفض��حُه ] ول��و ف��ي 

إذن اBنس���ان منھ���ي ع���ن تتب���ع م���اذا؟ " عق���ِر بيت���هِ 
ن غيب����ة ع����ورات المس����لمين كم����ا نھ����ي أيض����اً ع����

  .المسلمين
وقلنا إن الذي يدعوا إلى التجس�س م�ا ھ�و ؟ ھ�و 

َوJَ { : س���وء الظ���ن، فلھ���ذا ق���ال ] ع���زI وج���ل ھن���ا
ُسوا َوJَ َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا  Iَتَجس{.  

ثمI نھى ] سبحانه وتعالى بعد ذل�ك ع�ن الغيب�ة، 
 Iنس���ان إذا ظ���نBوھ���ي تك���ون نتيج���ة للتجس���س، فا

سوء، ثمI حاولَ أن يطل�ع أو يتحق�ق م�ن بأخيه ظنI ال
صحِة ذلك الظن الذي وقَع ف�ي نفس�ه فھ�ذا س�يدعوهُ 
ويدفع��ُه إل��ى التح��دث ع��ن أخي��ه المس��لم بم��ا يك��ره، 

  .وھذه ھي الغيبة
النب���ي ص���لى ] علي���ه وس���لم نھ���ى ع���ن الغيب���ة 

ذك��رَك أخ��اَك بم��ا : " وعن��دما ُس��ئل ع��ن الغيب��ة ق��ال
، " ي م��ا أق��ولأرأي��ت إن ك��ان ف��ي أخ��: "قي��ل" يك��َره

يعن�ي أرأي��ت إن ك��ان ف��ي أخ�ي المس��لم م��ا أق��ول في��ه 
م���ن العي���وب، في���ه بع���ض العي���وب الت���ي يمك���ن أن 

إن ك���ان في���ه م���ا تق���ول فق���ْد : " أتح���دث بھ���ا، ق���ال
إذن , "اغتبته، وإن ل�م يك�ن في�ِه م�ا تق�ول فق�ْد بھت�ه
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البھتان أشّد من الغيبة، والغيبُة نقلَ غي�ر واح�ٍد م�ن 
ي�رةٌ م�ن الكب�ائر، وھ�ي محرم�ٌة العلماء على أنھ�ا كب

باتف��اِق العلم��اء وبدJل��ة الكت��اب الص��ريحة وبدJل��ة 
{ : الس��نة الص��حيحة أيض��اً، فق��ال ] ع��ز وج��ل ھن��ا

وا8حاديث في النھ�ي ع�ن } َوJَ َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا 
  .الغيبة كثيرة

فقال ] ع�ز وج�ل ھن�ا نھ�ى ع�ن الغيب�ة وض�رَب 
لعمل القب�يح، والغيب�ة ھ�ي أعظ�م مث9ً ُينفwُر من ھذا ا

ما يفسد الع9قات ب�ين المس�لمين، الغيب�ُة والنميم�ة، 
الغيبة ھ�ي أن ت�ذكر أخ�اَك ف�ي المج�الس بم�ا يكرھ�ه 
والنميمة ھو أن ينقل اBنسان ك�9م ھ�ذا لھ�ذا وك�9م 

" ، "J ي�دخل الجن�َة قّت�ات" ھذا لھذا لُيفس�د بينھم�ا 
صلى ] علي�ه  كما قال النبي" وJ يدخل الجنة نّمام

  .وسلم
ع�ن فھنا ] س�بحانه وتع�الى نھ�ى نھي�اً ص�ريحاً 

ث��مI ض��رَب } َوJَ َيْغَت��ْب َبْعُض��ُكْم َبْعًض��ا {: الغيب��ة ق��ال
أَُيِحب' أََحُدُكْم أَْن َيأُْك�لَ َلْح�َم { ۚ: لھذه الغيبة مث9ً، قال 

ھ�ذه ھ�ي حال�ة المغت�اب، كحال�ِة إنس�ان } أَِخيِه َمْيًت�ا 
ث��ِة أخي��ه وب��دأ ُيقط��ع لحمھ��ا ويأكلھ��ا جل��َس عل��ى ج

وھذا ا8خ ھو إنس�ان مي�ت، ھ�ل ھن�اك إنس�ان يمك�ن 
أن يقب���ل مث���ل ھ���ذه الص���ورة أو يش���تھي مث���ل ھ���ذا 
اللح���م، ھ���ذا ھ���و ح���ال المس���لم ال���ذي يغت���اُب أخ���اه 

  .المسلم
ق��ال العلم��اء وج��ه التش��بيه م��ن أي��ن؟ أوJً، ھ��ذا 
ا8خ أن��ت تأك��لُ لحم��ه فك��ذلك أن��ت تتح��دث عن��ُه فھ��ذا 

  .الك9م الذي تقوله كأنك تأكل لحم أخيك
ا8مر الثاني ھذا اBنسان ھو غائٌب ليس موجوداً 
في مجلسَك J يدري بما تقوله أنت عن�ه فك�ذلك ھ�ذا 
المي��ت J ي��درك م��ا يق��ال عن��ه، واض��ح ؟ فك��أن ھ��ذا 
اBنس��ان الغائ��ُب ھ��و إنس��ان مي��ت وأن��ت تأك��ل لحم��ه 

  .وتتفكه به
ورة وھو أن يأكل فكما أن اBنسان يكره ھذه الص

لحم أخيه المسلم الميت، فكذلك يجُب علي�ه أن يك�ره 
الح���ديث أو أن يك���ره إعاب���ة وعي���ب أخي���ه المس���لم 

  الغائب عنه، واضح يا أخوة؟

َوJَ َيْغَت���ْب َبْعُض���ُكْم { : فق���ال ] ع���زI وج���ل ھن���ا
J نع�م } َبْعًضاۚ  أَُيِحب' أََحُدُكْم أَْن َيأُْكلَ َلْحَم أَِخيِه َمْيًت�ا 

َفَكِرْھُتُم��وهُ ۚ { يح��ب أح��دنا أن يأك��ل لح��م أخي��ه ميت��ا 
 َ I[ قُوا Iَوات{.  

وذكَر العلماء أن ھناك بعض الحاJت التي تج�وز 
 Jفيھا الغيبة وذلك إذا كان ھن�اك مقص�ود ش�رعي و
يمكن الوصول إلى ھ�ذا المقص�ود الش�رعي إJ بھ�ذه 

  الطريقة، واضح؟
وَن ھذا ال�ذي إذن بضابطين، الضابط ا8ول أن يك

س��تتكلم عن��ه ھ��ذا العي��ب س��تذكره لمقص��وٍد ش��رعيٍ 
معتبر، وا8مُر الثاني أنك J تستطيع أن تتوصل إلى 
ھ���ذا المقص���ود إJ عب���َر ذك���رَك أخ���اَك بم���ا يك���ره، 

  واضح؟
  :وذكر العلماء ستة صور لھذا نذكر بعضھا

الحال���ة ا8ول���ى ھ���ي حال���ة ال���تظلم، ق���الوا ل���و أن 
َذ مال�ه أو ض�ربه ظلم�اً أو 8ّي إنساناً ظلَم إنس�اناً أخ�

ن��وع م��ن أن��واع الظل��م فلھ��ذا اBنس��ان أن ي��تكلم ع��ن 
من ظلمه في الموضع الذي يحتاج فيه لبيان الظل�م، 
م���ث9ً ي���ذھب إل���ى القاض���ي ويق���ول إن ف9ن���اً ظلمن���ي 
خ��انني أك��ل م��الي إل��ى غي��ر ذل��ك م��ن ا8ش��ياء الت��ي 
يحتاج فيھا لبيانه، المقصد الشرعي ما ھو ھنا، ھو 

  سترجاع حقه ھذا مقصٌد شرعي، صحيح؟ا
وا8مر اWخر أنك تريد أن تبين حقيق�ة ھ�ذا حت�ى 
يحكم القاض�ي أو م�ن أراَد أن يحك�م ل�ك بم�اذا ؟ بم�ا 

  .تستحقه
َمط�لُ الغن�ي : " والنبي صلى ] عليه وس�لم ق�ال

، يعن�ي اBنس�ان إذا ك�ان "ظلٌم يحل عرضه وعقوبته
يماط�لُ ف�ي ھ�ذا  غنياً يستطيع أن يقضي دينه ثمI ب�دأ

الدين يطلبُه الدائن ولك�ّن الغن�ي يماط�ل يعن�ي يت�أخر 
ويتق��اعس ف��ي قض��اِء ھ��ذا ال��دين فلھ��ذا اBنس��ان أن 
يتكلم على ھذا الغني ويقول ھ�و ظلمن�ي وأك�ل م�الي 
و مارّد ديني وإلى غير ذلك، واضح ھذا ؟ إذن ھ�ذه 

  .ھي الحالة ا8ولى وھي حالة التظلُم
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ة اJس��تفتاء، يعن��ي ل��و أن الحال��ة الثاني��ة ف��ي حال��
إنسان عنده نازل�ه وج�اَء إل�ى أح�ِد العلم�اء يس�تفتيه 
فيقول مث9ً ضربني ف�9ن أو خ�انني ف�9ن أو ظلمن�ي 
ف��9ن ف��ي ك��ذا وك��ذا وك��ذا فم��ا الحك��ُم؟ ل��يس قض��اء 
ولك��ن ھ��ذا ف��ي اJس��تفتاء يعن��ي يبح��ث ع��ن الحك��م 
الشرعي الذي يتعلق بھذا الشخص ففي ھذه الحال�ة 

ة واس��تدل العلم��اء لھ��ذه الحال��ة ب��أن ھن��د J تع��د غيب��
رضي ] تع�الى عنھ�ا وھ�ي زوج�ة أب�ي س�فيان ب�ن 
ح��رب رض��ي ] عن��ه ج��اءت إل��ى النب��ي ص��لى ] 
عليه وسلم وقالت يا رسول ] إن أب�ا س�فيان رج�لٌ 
ش��حيح، J يعطين��ي وأبن��ائي م��ا يكفين��ي أفآخ��ُذ م��ن 

، واض��ح؟ "ُخ��ذي م��ا يكفي��ك وأبن��اءكِ : " مال��ه ؟ ق��ال
إذن ھنا ج�اءت ووص�فت زوجھ�ا بأن�ُه ش�حيح يعن�ي 
بخيل واضح؟ ومع ذل�ك ل�م ينك�ر عليھ�ا النب�ي ص�لى 

  ] عليه وسلم، واضح يا إخوة؟
ا8م���ر الث���اني التعري���ف، إذا ك���ان ھن���اَك ش���خٌص 
صاحب بدعة أو ص�احب فس�ق أو ص�احب فج�ور أو 
ج��اءك ش��خٌص يستنص��حك ف��ي ح��ق رج��ل لمعامل��ًة 

ذميم��ًة ف��ي ھ��ذا  س��تكون بينھم��ا وأن��ت تعل��م ص��فةً 
؟ م�ا تعتق�ده شخص فھنا يجُب علي�ك أن ت�ذكر م�اذاال

في ھذا J شخص وأن تبين ما فيه من العي�ب م�ادام 
ُي��ـبنى علي��ه مص��لحة ش��رعية، وف��ي ھ��ذا أن النب��ي 
صلى ] علي�ه وس�لم، جاءت�ه ام�رأة وقال�ت خطبن�ي 
ف9ن وف�9ن يعن�ي تستش�يره م�ن تت�زوج منھم�ا ق�ال 

واWخ�ر م�ن؟  –أبي سفيان  لھا الذي ھو معاوية بن
الث��اني ھ��و أب��و جھ��م فق��ال النب��ي ص��لى ] علي��ه  -

وس��لم أم��ا معاوي��ة فرج��لٌ ص��علوك J م��ال ل��ه، ذك��رهُ 
النب��ي ص��لى ] علي��ه وس��لم بم��ا يعرف��ه م��ن حال��ه، 
ص��ح؟ وأم��ا أب��و جھ��ٍم فق��ال النب��ي ص��لى ] علي��ه 
وس��لم إن��ه رج��لٌ J يض��ع العص��ا ع��ن عاتق��ه وف��ي 

ض�ّراب للنس�اء، ف�ذكر النب�ي ص�لى رواية أخرى إنه 
] علي�ه وس��لم م�اذا؟ ذك��ر الص�فتين اللت��ين تتعلق��ان 
بھذين الص�حابيين حت�ى ق�ال لھ�ا انكح�ي ف9ن�اً يعن�ي 

  .أسامة رضي ] تعالى عنه

ك��ذلك م��ن ھ��ذا الب��اب تج��ريح الش��ھود وال��رواة، 
ل ھ�ذا الش�اھد  wالشاھد إذا جاَء القاضي وأراَد أن يع�د

ع���رف عن���ه ؟ وأن���ت تع���رُف أن���ه وس���ألَ عن���ه م���اذا ت
لم�اذا؟ , فاسق فتقول يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل ك�ذا

8ن ش��ھادته س��يبنى عليھ��ا حك��ٌم ش��رعي، وم��ن ھ��ذا 
الباب أيضاً ما يفعله علم�اُء الح�ديث عن�دما يقول�ون 
ھ���ذا ال���راوي م���ث9ً ك���ذاب وھ���ذا م���تھم وھ���ذا ك���ذا 
ويذكرون بعض الصفات ف�ي بع�ض ال�رواة 8ن ذك�َر 

ء يترت��ُب عليھ��ا مص��لحة ش��رعية وھ��ي ھ��ذه ا8ش��يا
المحافظة على الس�نة، إذن ھ�ذا ھ�و الم�وطن الثال�ث 

  .الذي تجوُز فيه الغيبة
الم��وطن الراب��ع، ق��الَ العلم��اء إذا احت��اَج اBنس��ان 
أن يستعيَن بشخٍص ف�ي إنك�ار منك�ر، يعن�ي ل�و ك�ان 
ھناك إنس�ان يفع�ل منك�راً وأن�ت J تس�تطيع أن تنك�ر 

ا ھ��و في��ه وتعل��م أن��ه ھن��اك علي��ه وJ أن تمنع��ه مم��
شخصا له سلطة وقدرة عل�ى من�ع ھ�ذا اBنس�ان م�ن 
منك��ره وإزالت��ه عن��ه فھن��ا يج��وز ل��ك أن ت��ذھَب لھ��ذا 

علي�ك، وأن تق�ول ل�ه إن ف9ن�اً الشخص وربما يج�ب 
يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ھ�ذا م�ن ب�اب الغيب�ة 
صحيح ؟ 8نك تذكره بم�ا يكرھ�ُه واض�ح؟ وف�ي ھ�ذه 
زت الش���ريعة ل|نس���ان أن يس���تعين ف���ي  Iالحال���ة ج���و
إنك��ار المنك��ر بش��خٍص ول��و ذك��ر اWخ��ر بم��ا في��ه م��ن 

  .المنكر
  

ھ���ذه بع���ض المواض���ع الت���ي تج���وز فيھ���ا الغيب���ة 
  .مل غداً ونك

  
وصلى ] على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 

  .أجمعين 
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 ناصر أحمد سنه. د.أ: بقلم
 

إن م�ن نك�د وش�ؤم ھ�ذه ا1نظم�ة : بداية 7بد م�ن التأكي�د
فس��دة الت��ي قمع��ت العربي��ة الطاغي��ة الُمس��تبدة، الفاس��دة المُ 

الشعوب العربية واحتلتھا وقتلتھ�ا ونھبتھ�ا وأذلتھ�ا وباعتھ�ا 
أن تجعل البعض يض�طر إل�ي مخاطب�ة .. في سوق النخاسة

المستجير عل�ي ملع�ب ”آمHً منھم موقفاً مسانداً، كـ . أمثالھا
 .”من الرمضاء بالنار“ القذر”السياسة الدولية 

يني، أن ل�ديكما كما 7 تظن، أيھا النظام الروس�ي والص�
مكانة معنوية أو حتى مادية، سوي احتكاركم�ا من�ذ ح�ربكم 

ورق��ة . “الفيت��و/ ح��ق ال��نقض”العالمي��ة الثاني��ة لم��ا يس��مي 
وتتHعب��ون بھ��ا . تس��اومون بھ��ا ف��ي س��وق النخاس��ة ال��دولي

لخدم��ة مط��امعكم، وتحقي��ق انتھ��ازيتكم، بقط��ع النظ��ر ع��ن 
لك�ن . ىالمواقف المبدئي�ة أو حت�ى مص�الح الش�عوب ا1خ�ر

 .”المعاملة ستكون بالمثل”
لم��اذا ل��م تقف��وا موقف��اً : أيھ��ا النظ��ام الروس��ي والص��يني

إيجابياً مع بدايات ثورة الشعب الليب�ي ض�د الطاغي�ة الليب�ي 
وكتائب��ه ومرتزقت��ه ال��ذين دم��روا العب��اد وال��بHد ، وترك��وا 

 .خراباً يباباً “ المختار”ليبيا 
خوف��اً عل��ى ث��م لم��ا انتص��رت الث��ورة أتي��تم ص��اغرين، 

معت��رفين ب��المجلس .. “ مط��امعكم ف��ي كعك��ة ال��نفط الليب��ي”
. الوطني ا7نتقالي الليبي وبثورة الشعب الليبي الح�ر ا1ب�ي

“ ا7س�تغHلية”وساعين لgبقاء أو تجديد أو تطوير عق�ودكم 
 .السابقة مع النظام الليبي الفار الھارب البائد

وا موقف��اً لم��اذا ل��م تقف��: أيھ��ا النظ��ام الروس��ي والص��يني
إيجابي��ا م��ع ث��ورة الش��عب الس��وري، ض��د نظام��ه الش��مولي، 
وقاتلي�����ه وش�����بيحيته، وجHدي�����ه، ومعتقلي�����ه، وُمھجري�����ه، 

 .دولياً .. وعارضتم إدانته
ثم لما تنتصر الثورة السورية ستأتون أيضاً ص�اغرين، 

مطامعكم في كعكة التبادل ا7قتص�ادي والنف�وذ ”خوفاً علي 
المجلس ال����وطني ا7نتق����الي معت����رفين ب����.. “ ف����ي المنطق����ة

وس��اعين . الس��وري وبث��ورة الش��عب الس��وري الح��ر ا1ب��ي

الس��ابقة “ ا7س�تغHلية”لgبق�اء أو تجدي��د أو تط�وير عق��ودكم 
 .مع النظام البعثي الفار الھارب البائد
لم��اذا تقف��وا متف��رجين : أيھ��ا النظ��ام الروس��ي والص��يني

ق���د و. بالم���ذابح الت���ي تج���ري للش���عب اليمن���ي“ مس���تمتعين”
ضرب أروع ا1مثلة في سلمية ثورته وھ�و ال�ذي ل�و ش�اء، 

 .بما يشيع لديه من سHح، لجعلھا دموية حتى النخاع
أتظنون أن الشعوب العربية والُمسلمة وبخاصة الش�عب 
الليب����ي والس����وري واليمن����ي سينس����ي لك����م ھ����ذه المواق����ف 
ا7نتھازية، بل المعادية لحق الشعب العربي في نيل حريته 

 .عدالته وانعتاقه من طغاته ومستبديهوكرامته و
 ھل ننتظر من ھؤ7ء موقفاً مشرفاً؟؟

 ُ وأن��تم ال��نظم . م��ن أن��تم حت��ى ننتظ��ر م��نكم موقف��اً مش��رفا
الش��مولية القمعي��ة الفاشس��تية الت��ي تس��وس ش��عوبھا بالحدي��د 
والنار، وتسوقھم سوق القطيع، حتى تعترف�وا بح�ق الش�عب 

 .لعدالةالعربي في الحرية والتحرر الكرامة وا
فھ��ذا النظ��ام الروس��ي، وري��ث ال��دب الس��وفيتي الس��ابق 
والبائ��د أيض��ا، وقمع��ه للحري��ات واحتHل��ه س��بعينيات الق��رن 

وھا قد خلفت�ه أمريك�ا ف�ي ھ�ذا . الفائت لجمھورية أفغانستان
ا7ح��تHل وتعاون��اً ض��د ش��عب ھ��ذا البل��د المقھ��ور المظل��وم 

 .المسكين
مص���ير أي���ن ھ���ذا النظ���ام الروس���ي م���ن ح���ق تقري���ر ال

لشعوب الجمھوريات السوفيتية السابقة وبخاصة جمھوري�ة 
ب��ل ن��راه يعي��ث فس��ادا فيھ��ا وُينص��ب حكوم��ات . الشيش��ان؟؟

ون��راه . عميل��ة وموالي��ة ل��ه 7 تحظ��ي برض��ا الش��عب عنھ��ا
 .يشن حرب استنزاف للشعب الشيشاني ومقدراته وثرواته

ھذا النظام الروسي يتدخل تدخHً سافراً، وم�ا زال، ف�ي 
ون الداخلي����ة لجمھوري����ات كازاخس����تان وقيرغيزي����ا، الش����ئ

 وأوزباكستان وتركمانستان وأبخازيا وجورجيا الخ
ھل ننس�ي ل�ك، أيھ�ا ال�دب الروس�ي العنص�ري، موقف�ك 
المع����ادي 7س����تقرار منطق����ة البلق����ان بع����د تفت����ت ا7تح����اد 
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أننس�ي موقف�ك . اليوغوسHفي كما تفتت اتح�ادك الس�وفيتي؟
، المس�اند للس�Hف “ة واح�دةأنتم عرق وعقي�د“العنصري، و

س�����اوبودان ”الص�����رب وص�����ربيا، وطغاتھ�����ا وس�����فاحيھا 
وغيرھم�ا ف�ي ح�ربھم “ ، ورادوفان ك�ارازادتش“مليسوفتش

بح�ق “ البوسنة والھرسك”ومذابحھم ومجازرھم البشعة في 
وك�������ذلك ف�������ي جمھوري�������ة . المس�������لمين ث�������م الك�������روات

 .المستقلة حديثاً، بحق المسلمين ا1لبان“كوسوفا”
، “القض����ية القبرص����ية”وقف����ه الس����لبي م����ن وھن����اك م

وانحيازه ـ ككثي�رين غي�ره ـ للش�طر اليون�اني م�ن الجزي�زة 
دون ا7عت��راف بالش��طر الترك��ي منھ��ا، أو حت��ى . الُمقس��مة

الترك���ي : المس���اھمة الج���ادة ف���ي جھ���ود توحي���د الش���طرين
والذي وافق عليه القبارصة ا1تراك ورفضه ـ . والقبرصي

 .بتعسف ـ اليونانيون
ا النظ��ام الص��يني ال��ذي قم��ع ش��بابه وقت��ل طHب��ه وھ��ذ

بس�بب . “مي�دان الس�ماء”وسحقھم بالمدرعات والدبابات في 
م���ن س���جن الح���زب “ ب���بعض الحري���ة والتح���رر”من���اداتھم 

 .الشيوعي الصيني ونظامه القمعي
ھذا النظام الصيني الذي 7 يك�ل و7 يم�ل، م�ن ارتك�اب 

إقل���يم / يةتركس���تان الش���رق”الم���ذابح الدموي���ة البش���عة ف���ي 
ليخمد أي ص�وت ين�ادي بح�ق تقري�ر المص�ير , “سكينكيانغ

والحري����ة والتح����رر وا7نعت����اق م����ن ا7ح����تHل والھيمن����ة 
 .الصينية علي اXقليم المسلم

ا1نظم�ة . عل�ي ھ�ذه ا1نظم�ة وأمثالھ�ا..العار ك�ل الع�ار
المنافقة العارية من كل أوراق التوت التي تداري عوراتھم 

أس����اس ف����ي ك����ل ھ����ذه المش����اكل إنھ����م س����بب . المكش����وفة
لسنا بحاجة إل�يھم .. ليتھم يخرسون ويصمتون. والمشكHت

لك��ن س��نقف بالمرص��اد . و7 إل��ي تص��ريحاتھم وش��عاراتھم
 .لمواقفھم التي تكيل بكل مكيال

أننتظ���ر م���ن ھ���ؤ7ء وأمث���الھم موقف���ا مس���اندا لحريتن���ا 
وتحررنا وكرامتنا وعدالتنا ا7جتماعية، واھ�م م�ن يتص�ور 

“ القري�ة الكوني�ة”كن، علي أي�ة ح�ال، ف�ي ظ�ل ھ�ذه ل. ذلك؟
المتشابكة المصالح والمفاسد في آن، ل�ن يس�تطيع ش�عب أو 
 .دولة أو حضارة أن تعيس منعزلة أو بمعزل عن اvخرين

ش��بكة م��ن ) الروس��ي والص��يني(إن لھ��ؤ7ء النظ��امين 
العHق��ات وجمل��ة ال��روابط ا7قتص��ادية والسياس��ية والثقافي��ة 

الع��ين ب��العين، والس��ن “ف��ـ. عربي��ة واXس��Hميةف��ي منطقتن��ا ال
. “بالس��ن، والمعامل��ة ـ لjنظم��ة المعادي��ة لحقوقنا��ـ بالمث��ل

ولتجد ھذه ا1نظمة مواداً خاماً غير موادنا الجيدة والمتاحة 

والرخيصة، ونفط�اً غي�ر نفطن�ا الجي�د والمت�اح وال�رخيص، 
بل وأسواقاً، يسوقون فيھ�ا س�لعھم، غي�ر أس�واقنا الشاس�عة، 

ولق�د أثبت�ت المقاطع�ات . الكبيرة العدد، العظيمة ا7س�تھHك
ا7قتص�ادية فض�Hً ع�ن الثقافي�ة والفكري�ة ـ عل�ي المس�توي 

وأس��الوا إن . الش��عبي عل��ي ا1ق��ل، فعلھ��ا الفاع��ل والم��ؤثر
ش������ئتم الكي������ان الص������ھيوني وا1مريك������ي وال������دينماركي 
والفاتيك���اني وغي���رھم مم���ن يتخ���ذ مواقف���ا مادي���ة لحقوقن���ا 

ول��تعلم ، ھ��ذه ا1نظم��ة، أن . تن��ا كأم��ة عربي��ة مس��لمةوتطلعا
بسياس���اتھم الخرق����اء إنم����ا يض����رون ش����عوبھم م����ن حي����ث 

 .يظھرون إنھم يعملون علي رعاية مصالحھم
م��ن أن��ت حت��ى : 7 يتح��ذلق متح��ذلق ويق��ول.. وأخي��راً 

. تتح��دث بھ��ذه اللھج��ة ونياب��ة ع��ن الش��عب العرب��ي المس��لم
ملكي�اً أكث�ر ”لتي وم�ن أن�ت حت�ى ت�رد مق�و: والرد المنطق�ي

فلنح��تكم إل��ي . “م��ن المل��ك، ومزاي��داً أكث��ر م��ن المزاي��دين
لك�ن ح�رة ونزيھ�ة .. الشعب العرب�ي المس�لم ف�ي اس�تفتاءات

وش��فافة 7 ك��التي ك��ان تزورھ��ا ا1نظم��ة البائ��دة الت��ي تم��ت 
 .الثورة عليھا، وكنسھا إلي مزبلة التاريخ

ول�و  عزيزة كريمة حرة.. تحيا ا1مة العربية اXسHمية
 .كره الكارھون

قوي�ة مھاب�ة، لھ�ا مكانھ�ا .. تحيا ا1مة العربية اXسHمية
 .ومكانتھا، تعامل بالمثل

تحي��ة إل��ي ك��ل ش��باب وش��ابات، ورج��ال ونس��اء الث��ورة 
 .العربية الكبرى

تحية إلي أھلنا وأشقائنا في تونس وليبيا ومصر وال�يمن 
 .وسوريا الخ

ل�����ين تحي�����ة إل�����ي ك�����ل الجرح�����ى والمص�����ابين والمعتق
 .والُمھجرين والُمشردين

وتبقي التحية موصولة للش�ھداء، م�ن الش�باب وا1طف�ال 
والرج���ال والنس���اء، ال���ذين رووا ب���دمائھم أروع ص���فحات 

تحي�ة إل�ي ك�ل م�ن . تاريخ الث�ورات الس�لمية عل�ي اXط�Hق
سقط شھيداً م�ن أج�ل رفع�ة وكرام�ة وحري�ة وتح�رر ا1م�ة 

الذكي����ة ال����ثمن ف����دفعوا م����ن دم����ائھم . العربي����ة اXس����Hمية
رغ����م أن����ف .. الُمس����تحق لحريتھ����ا، وعزتھ����ا، وكرامتھ����ا

النظ���امين الروس���ي والص���يني، وم���ن ل���ف لفھم���ا، وس���لك 
 .دربھما، وانتھج نھجھما

 
  موقع  دنيا الرأي: المصدر 
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 الصين تعلن قائمة ا8سماء لستة إرھابيين
  

 نش����رت الش����رطة الص����ينية قائم����ة بأس����ماء س����تة
 .إرھابيين وقررت تجميد أموالھم وأصولھم

وذك��ر بي��ان ل��وزارة ا1م��ن الع��ام أم��س الخم��يس إن 
اXرھابيين الستة ھ�م أعض�اء أساس�يون ف�ى المجموع�ة 

 ".الحركة اXسHمية لشرق تركستان"اXرھابية 
التنظ�يم والتخط�يط  ف�يوقالت الوزارة إنھم شاركوا 

داخ��ل والتنفي��ذ 1عم��ال إرھابي��ة ض��د أھ��داف ص��ينية 
 .البHد وخارجھا

وأعرب�����ت ال�����وزارة ع�����ن أملھ�����ا ف�����ى أن تس�����اعد 
الحكومات ا1جنبية وأجزتھا لتنفيذ القانون على القبض 

 .على الستة وتسليمھم إلى السلطات الصينية

تقوم " الحركة اXسHمية لشرق تركستان"7تزال  و
ق���وى الش���ر "بأعم���ال دعاي���ة وتح���ريض ب���ين أعض���اء 

لتط����رف واXرھ����اب، ال����ذين ا7نفص����الية وا": ال����ثHث
الص��ين وتح��اول القي��ام بأعم��ال إرھابي��ة،  ف��ييعيش��ون 

 .وفقا لما ذكرت الوزارة
وق������ال متح������دث باس������م وزارة ا1م������ن الع������ام إن 

لس��Hمة  وحقيق��يأكب��ر تھدي��د مباش��ر  ھ��يالمجموع��ة 
  .البHد تواجھه الصين

ابري�����ل  6بك�����ين   2012-04-06 10:41:17  
    arabic.china.org.cn) شينخوا( 2012
  

 

 نظيرته الباكستانية يلتقيوزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي 
 

عقد وزير الخارجية الصيني يانغ جي�ه تش�ي، ال�ذى 
يق��وم بزي��ارة رس��مية لباكس��تان، اجتماع��ا م��ع نظيرت��ه 

 29/الباكستانية حنا رباني خار بإسHم أباد يوم الثHثاء
  /.و الحاليماي

وقال يانغ جيه تشي إن الصين وباكس�تان ش�ريكتان 
ف���ي ظ���ل جمي���ع ا1ج���واء وإن الص���داقة  إس���تراتيجيتان

الباكستانية ص�مدت أم�ام اختب�ارات  -الخاصة الصينية 
وف��ي ظ��ل الوض��ع الح��الي، أص��بحت أھمي��ة . متك��ررة

الباكستانية أكثر بروزا من الناحية  -العHقات الصينية 
  .اXستراتيجية

ذكر أن الحكومة الصينية سوف تتب�ع عل�ى ال�دوام و
سياسة مواصلة ت�دعيم الص�داقة م�ع باكس�تان ومس�تعدة 

 اXس�تراتيجيةللعمل مع باكستان للحفاظ عل�ى الش�راكة 
  .بين البلدين ودفعھا وتحسينھا

الباكستانية 7 يتماشى  -ان تعزيز الصداقة الصينية 
، وإنم��ا فق��ط م��ع المص��الح الجوھري��ة للبل��دين والش��عبين
وان . يعزز أيضا السHم وا7ستقرار والتنمية في العالم

الجانب الص�يني مس�تعد للعم�ل م�ع الجان�ب الباكس�تاني 
لتعميق التعاون العملي، وتدعيم التنسيق ا7ستراتيجي، 

الباكس��تانية إل��ى أف��ق  -وا7رتق��اء بالعHق��ات الص��ينية 
  .جديد

وأض���اف ان الجان���ب الص���يني يق���در ال���دور الھ���ام 
لنشط الذي تضطلع به باكس�تان ف�ي الش�ؤون الدولي�ة وا

  .واXقليمية
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ان يفھ���م  ينبغ���يوذك���ر ي���انغ أن المجتم���ع ال���دولي 
التض��حيات الھائل��ة الت��ي ق��دمتھا باكس��تان ف��ي الحمل��ة 

  .الدولية ضد اXرھاب ويقدم الدعم للبHد 
ومن جانبھا، قالت وزي�رة الخارجي�ة الباكس�تانية إن 

نموذج����ا  أص����بحتلص����ينية ا -الص����داقة الباكس����تانية 
وأض��افت ان باكس��تان حكوم��ة . للعHق��ات ب��ين ال��دول

وش���عبا ت���ولى اھتمام���ا بتنمي���ة العHق���ات م���ع الص���ين 
وتشعر با7متنان إزاء الدعم الثابت الذي تقدمه الص�ين 
لباكس��تان م��ن أج��ل التركي��ز عل��ى تنميتھ��ا ا7قتص��ادية 

  .وتحسين مستوى معيشة شعبھا
بالرض����ا إزاء تق����دم ويش����عر الجان����ب الباكس����تاني 

التعاون الثنائي في مختلف المجا7ت بم�ا فيھ�ا الطاق�ة، 
  .والبنية التحتية، والزراعة 

توس�يع  فيوقالت أيضا إن الجانب الباكستاني يأمل 
التباد7ت بين الشباب من البلدين، ومواص�لة دف�ع تقلي�د 

الصينية في ظل جمي�ع ا1ج�واء  –الصداقة الباكستانية 
.  

ان عل���ى مواص���لة تعمي���ق التع���اون واتف���ق الجانب���
العمل��ي ف��ي جمي��ع المج��ا7ت بم��ا فيھ��ا البني��ة التحتي��ة، 
وإع��ادة البن��اء الزراع��ي، والطاق��ة لمس��اعدة باكس��تان 
على اكتساب قدرة أكبر على تحقيق التنمي�ة المس�تدامة 

واتفق�ا أيض�ا . وتحقيق تنمية مشتركة عل�ى نح�و أفض�ل
، وتدعيم التنسيق على زيادة التباد7ت الشعبية والثقافية

، وحماي�����ة المص�����الح المش�����تركة  ا1ط�����رافمتع�����دد 
  .للجانبين

وتبادل الجانبان أيضا وجھات النظر ح�ول القض�ايا 
الدولية واXقليمية ذات ا7ھتمام المشترك وتوصH إل�ى 

  .نطاق عريض من التوافق
وف��ي أعق��اب ا7جتم��اع ، التق��ى ي��انغ ونظيرت��ه م��ع 

  .الصحفيين
الصيني يانغ جي�ه تش�ي إل�ى وصل وزير الخارجية 

م��ايو ب��دعوة م��ن وزي��رة الش��ؤون  29إس��Hم أب��اد ي��وم 
  . الخارجية الباكستانية حنا رباني خار

     2012:05:30.16:03/ شينخوا: مصدر 
 

 قتي9ً في تجدد أعمال العنف في تركستان الشرقية المحتلة 12
 
ج����ددت أعم����ال العن����ف ف����ي تركس����تان الش����رقية ت 

حيث قتل , المحتلة من قبل الصين“ شينجيانج”المسلمة 
 .شخصا أمس الثHثاء 12

وذكرت وكالة ا1نباء الصينية الرس�مية ش�ينخوا أن 
اثن���ي عش���ر شخص���ا عل���ى ا1ق���ل قتل���وا الثHث���اء ف���ي 
اض���طرابات وقع���ت ق���رب مدين���ة كاش���غار ف���ي إقل���يم 

 .الذي يقطنه غالبية مسلمةشينجيانغ غربي البHد 
مش����اغبين ھ����اجموا بالس����Hح ”وقال����ت الوكال����ة ان 

 إقل��يمف��ي  ا1ق��لعل��ى  أش��خاصوقتل��وا عش��رة  ا1ب��يض
 .“يشينغ

شخصين ”وأضافت ان الشرطة أطلقت النار فقتلت 
  .وتHحق آخرين“ على ا1قل من مثيري الشغب

وكانت أحداث عنف قد وقعت العام الماضي ج�راء 
يع�اني من�ه مس�لمو تركس�تان الش�رقية ا7ضطھاد ال�ذي 

عل���ى أي���دي “ اXيج���ور”ال���ذين ينح���درون م���ن قومي���ة 
الب���وذيين ال���ذين رحل���تھم “ الھ���ان“الحكوم���ة الص���ينية و

الص��ين للس��كن ف��ي تركس��تان الش��رقية لتغيي��ر التركيب��ة 
 .السكانية لھا

الماضيين  وأغسطسووقعت اضطرابات في يوليو 
م�ة الص�ينية أسفرت عن مقتل العش�رات م�ا دف�ع الحكو

لقم�ع “ مكافح�ة ا7رھ�اب”إلى إرسال كتيبة من ش�رطة 
 .المسلمين

وكانت أكثر ا7ض�طربات عنف�ا ف�د وقع�ت ف�ي ع�ام 
ش���خص  م���أتيوقت���ل خHلھ���ا م���ا يق���رب م���ن  2009
 .آخرين 1600وإصابة 

وكان��ت الص��ين ق��د ش��نت حمل��ة لمواجھ��ة م��ا أس��مته 
للقض�اء عل�ى روح “ ش�ينجيانج”ف�ي “ التطرف ال�ديني”

 .مة عند الشعب المسلمالمقاو
ف�ي » ش�ينخوا«وقالت وكال�ة أنب�اء الص�ين الجدي�دة 

وق����ت س����ابق إن الس����لطات ا7قليمي����ة ب����دأت تنظ����يم 
لحش���د ال���دعم الش���عبي للسياس���ات «محاض���رات عام���ة 
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الديني����ة للحكوم����ة وإجھ����اض ا7نش����طة الديني����ة غي����ر 
 .على حد قولھا, »الشرعية

  أخبار عالمية عن تركستان الشرقية

 

  لصينية تھدم المجتمعات اBيغوريةالدولة ا
  

  :كاشغر البلدة القديمة
تعتب��ر مدين��ة كاش��غر مدين��ة أس��طورية عل��ى طري��ق 
الحري��ر، حي��ث أنھ��ا مدين��ة تاريخ��ة ھام��ة تعتب��ر ملتق��ى 
لتب��ادل الس��لع وا1فك��ار والت��ي يعتبرھ��ا اXيغ��ور مث��ل 
مدين��ة الق��دس بالنس��بة للمس��يحيين وھ��ي بمثاب��ة مرك��زاً 

قد تم ھدم مدينة كاشغر القديم�ة . سط آسياثقافياً ھاماً لو
ب���بطء خ���Hل العق���ود الس���ابقة ف���ي ظ���ل إدارة الح���زب 

تم ھ�دم مدين�ة مھ�د خن�دق المحيط�ة . الشيوعي الصيني
بالمدين���ة القديم���ة Xنش���اء طري���ق س���ريع، كم���ا وقع���ت 

للمدينة، في “ إعادة البناء”عملية ترحيل خHل  2500
ت��د 1كث��ر م��ن ح��ين أن ت��اريخ مدين��ة كاش��غر القديم��ة يم

كم��ا ب��دأ المس��ؤولون الحكومي��ون عل��ى . س��نة 2000
حين غرة بھدم واسع النطاق لمدينة كاشغر القديمة ف�ي 

، كج���زء م���ن مش���روع إع���ادة ت���وطين 2009فبراي���ر 
السكان وال�ذي يھ�دف إل�ى تحري�ك المدين�ة القديم�ة إل�ى 

ھدفا في البلدة القديمة  85حدد المسؤولون . مكان آخر

ني�ة كيل�ومترات مربع�ة م�ن المن�ازل يمتد على مدى ثما
التقليدي��ة اXيغ��ور، والب��ازارات، وأم��اكن العب��ادة، تع��ود 

، ت�م 2009عاما، وفي صيف عام  600إلى أكثر من 
كشف النقاب عن خطط Xقامة أماكن س�كنية، ومب�اني، 
ومدارس في شكل ھندسي أني�ق ب�د7 م�ن المتاھ�ة الت�ي 

أس����رة م����ن  65000كان����ت تع����يش فيھ����ا أكث����ر م����ن 
  .Xيغورا

وج�اء . 2010وقد تم توسيع أعمال الھدم ف�ي ع�ام 
أن��ه ت��م تنفي��ذ مش��روع رائ��د  2010ف��ي تقري��ر م��ارس 

يھدف إلى ھدم خمسة أحياء في المدينة القديمة، والذي 
بحسب ھذا التقري�ر، . 2010سيتم بشكل أكبر في عام 

أي (ي���وان ص���يني  700،000،000وت���م تخص���يص 
  ).مليون دو7ر أمريكي 111حوالي 

  : رابط الموضوع
http://www.alukah.net/Translations/0/41629/

#ixzz1xCVhPfjB 

  

 )طبخ البيض في أبوال ا8طفال(اختراع صيني خبيث 
  

مع بداية فصل الربي�ع 
إنتش�����ر ل�����دى الص�����ينيين 
عادة قبيحة وسيئة جدا أ7 
وھ���ي بي���ع وأك���ل الب���يض 

فف�����ي الم�����دن . المس�����لوق
الص��ينية إعت��اد الن��اس أن 

ا م������ن ا1س������واق ي������أكلو
الش����عبية الت����ي تب����دأ م����ع 
غ��روب الش��مس وتس��تمر 

إلى آخر الليل وھم يأكلون البيض المسلوق الذي يطبخ 
ف��ي أب��وال أطف��ال الم��دارس وھ��و أك��ل مفض��ل ل��ديھم 
وأغل��ى س��عرا م��ن الب��يض الع��ادي، 1ن ھن��اك إعتق��ادا 

ل����دى الص����ينيين ب����أن ب����ول 
ا1طف���ال ع���Hج لكثي���ر م���ن 

 .ا1مراض
م����ن  الغالبي����ة العظم����ى 

الص��������ينيين ملح��������دون، 7 
يؤمن��ون ب��دين ول��يس ل��ديھم 
أي مانع ف�ي أك�ل الحش�رات 
وال���دواب والحيوان���ات مث���ل 
الضفادع والخنازير والقطط 
و 7 توجد لديھم ثقافة ا1كل الممنوع و7يعرفون طبع�ا 

والش����يئ ال����ذي يثي����ر اXش����مئزاز . الح����Hل والح����رام
تق��دم إنتش��ارالمطاعم الخاص��ة لjثري��اء الص��ينيين الت��ي 



ë
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لزبائنھ��ا لح��وم ا1جن��ة المجھض��ة وا1طف��ال المس��روقة 
  .من بني البشر

وبالمناسبة نحذر إخواننا المسلمين الذي يسافرون   
إل��ى الص��ين للتج��ارة أن ينتبھ��وا ف��ي اختي��ار المط��اعم 

والم��أكو7ت وحت��ى الب��يض ال��ذي 7يح��رم أكل��ه ولكن��ه 
 أعاذن��ا � وإي��اكم م��ن أك��ل. يط��بخ  ف��ي أب��وال ا1طف��ال
 .ا1طعمة المحرمة والنجسة

  
 

 السوق واJشتباه في آخر يبيع جلداً بشرياً في.. صبياً  20اعتقال صيني أكـل 
 

  دنيا الوطن –غزة 
 20اعتقلت الشرطة الصينية رج�H تش�تبه ان�ه قت�ل 
كوا انه صبيا واكل لحمھم او باعه الى اشخاص لم يدر

ام�س ف�ي » ذا س�تاندرد«وذكرت صحيفة . لحم بشري
ھونغ كونغ ان الشرطة اعتقلت ش�انغ ي�ونغمين بع�د ان 

. مراھقين وقتل واحد م�نھم 7اشتبھت بتورطه باختفاء 
غير ان الشرطة التي داھمت منزله وجدت مقل عيون 
بش��رية اح��تفظ بھ��ا داخ��ل زجاج��ات كح��ول ف��ي مدين��ة 

 .نوب غرب الصينكونمينغ في اقليم يونان ج
كما اكتشفت ف�ي حديق�ة مج�اورة العدي�د م�ن العظ�ام 
الت�ي يعتق�د انھ�ا رف�ات بش��رية وت�م ارس�ال ق�وة خاص��ة 
من قبل وزارة ا7من العام ف�ي بيجين�غ لHش�راف عل�ى 

 .التحقيق بعد طرد مسؤول محلي في الشرطة
صبيا يعيش�ون  20واشارت وسائل ا7عHم الى ان 
ونغمين ھ����م بع����داد ض����من كيل����ومترين م����ن من����زل ي����

 .الماضية 5منھم في ا7شھر الـ  6المخطوفين ا ختفى 
م�ن العم�ر ان ش�انغ ك�اد  17وقال والد فتى ف�ي ال�ـ 

ان يقت��ل ابن��ه ح��ين ل��ف حزام��ا جل��ديا ح��ول عنق��ه لك��ن 
صرخات استغاثته نبھت الجيران فھبوا 7نق�اذه وق�د ت�م 
ابHغ الشرطة لكنھا افرجت عن�ه بع�د ان ق�ال ان�ه ك�ان 

 .مع الصبي يمزح
ا7شتباه في رجل ف�ي الص�ين يبي�ع جل�داً بش�رياً ف�ي 

 السوق
اوقفت الشرطة الصينية رجH يشتبه بأنه ن�زع جل�د 

في الس�وق واح�تفظ » لحم نعامة«بشر وباعه على انه 
ب��أعين ض��حاياه ف��ي اوعي��ة ف��ي منزل��ه عل��ى م��ا ذك��رت 

 .الصحف الجمعة
وھ��و م�زارع م��ن اقل��يم ) عام�ا 56(زان�غ يونغمين��غ 

نان في جنوب غرب الصين اوق�ف نھاي�ة ابري�ل ف�ي يو
اطار تحقيق حول قتل شاب في التاسعة عشرة على ما 

واكتش����ف . لHنب����اء» غوانتش����ي ني����وز«ق����ال موق����ع 
المحقق��ون ف��ي منزل��ه الھ��اتف النق��ال للض��حية وبطاقت��ه 

 .المصرفية
لكن الشرطة اوضحت انھا تتوقع اكتش�افات اخ�رى 

ن يترك�وا اث�را ف�ي شخصا اختفوا م�ن دون ا 17اذ ان 
الفترة ا7خيرة في المنطقة م�ن بي�نھم اش�خاص يقيم�ون 

 .على بعد مئات ا7متار فقط من منزل زانغ
وق����ال س����كان م����ن البل����دة اورد كHمھ����م الموق����ع 

» زانع وينغمين�غ اك�ل لح�وم بش�ر رھي�ب«ا7لكتروني 
مض��يفين انھ��م ش��اھدوا اكياس��ا بHس��تيكية معلق��ة ام��ام 

 .بعض العظام احيانا منزله وكانت تبرز منھا
الص���ادرة ف���ي ھون���غ » س���تاندرد«وقال���ت ص���حيفة 

كون���غ ان الش���رطة اكتش���فت ف���ي من���زل المش���تبه في���ه 
عشرات العيون محفوظة في قوارير من المشروبات «

 .»الكحولية
وق�د عث�ر المحقق�ون ايض��ا عل�ى اش�Hء جل�د بش��ري 
على ما يبدو، معلقة في المنزل من اج�ل تجفيفھ�ا عل�ى 

 .حيفةما اوضحت الص
وقال��ت الش��رطة انھ��ا تش��تبه ف��ي ان زان��غ ايض��ا ق��دم 
الى كHبه الثHثة جلدا بش�ريا لتأكلھ�ا وك�ان يبي�ع ج�زءا 

عل��ى م��ا » لح��م نعام��ة«آخ��ر ف��ي الس��وق عل��ى انھ��ا 
 .اوضحت الصحيفة

ورفضت الشرطة المحلية في اتصال ھاتفي اجرت�ه 
معھ����ا وكال����ة ف����رانس ب����رس التعلي����ق، موض����حة ان 

 .ي الوقت المناسبالمعلومات ستصدر ف
ان زان����غ ادي����ن » غوانتش����ي ني����وز«وق����ال موق����ع 

س����نة وراء  20بجريم����ة قت����ل ف����ي الس����ابق وامض����ى 
  .القضبان
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 عبيد �: بقلم

  

  ابني الحبيب ھل أنت بخير؟

  !لكم اشتقنا لرؤيتك

نحن اvن مع أم�ك نت�ابع أم�ام شاش�ة الكمبي�وتر  

وق���د غط���ى ال���دمع لف���يلم ق���د ص���ورناك م���ن قب���ل 

  .وجوھنا

  ھل أنت مشتاق لنا كذلك؟.. أتساءل يا بني

تعلم أن الكلم�ات 7 تس�تطيع أن تعب�ر ع�ن م�دى 

أن���ه م���ع بداي���ة كت���ابتي لھ���ذه ! وتص���ور. حب���ي ل���ك

  ...الرسالة دمعت عيني

ول��م أن��َس ذل��ك الص��وت الرقي��ق حي��ث تن��ادي  

وأن��ت ... وق��د اھت��ز قلب��ي بص��وتك" أم��ي ، أب��ي "

يرة فوق قلب�ي 7 عل�ى ا1رض، تسير برجلك الصغ

وأنت تمسك وتأخذ قلبي بيدك الصغير حي�ث تلع�ب 

  .لعبتك

ع��ادت بن��ا ال��ذكرى 1ي��ام و7دت��ك، فك��م فرحن��ا 

  وقتھا، وبنينا عليك العديد من اvمال؟

فق��د أحببن��ا أن نربي��ك بعل��وم ال��دين والحي��اة ك��ي 

تك���ون م���ن العلم���اء والمجاھ���دين ا1قوي���اء ا1تقي���اء 

من التضحية من أجل إعHء كلم�ة  الذين 7 يخافون

تركن��اك ! ق��در � م�ا ش��اء فع��ل... ولك��ن. � تع�الى

أمانة s تعالى في صغرك وودعن�اك وھاجرن�ا ف�ي 

سبيل � ولم نجد سبيH ك�ي نأخ�ذك معن�ا م�ن أج�ل 

 –ك�م بكين�ا ! وي�ا � ... ظلم الشيوعيين الص�ينيين 

  .من مرارة ھذا الفراق –و7 زلنا 

عرف���ت بع���د  مفارقت���ك أن تض���حية  ي���ا بن���ي ق���د

 Hم بذبح ابنه إس�ماعيل ك�ان عم�Hإبراھيم عليه الس

كبيرا، نسأل � تع�الى  أن يثبتن�ا ف�ي ھ�ذا ا7ختب�ار 

  !وأن يقبل عملنا

وق���د يت���ألم قلب���ي ح���ين أت���ذكر ابتس���امة وجھ���ك 

وحركات طفولتك ولكن عندما أتأمل خروج بع�ض 

تة وأزواجھ�م إخواننا تاركين أبنائھم ا1ربعة أو الس�

يستقر الصبر ف�ي قلب�ي، أس�أل � تع�الى أن يلھمن�ا 

  .الصبر جميعا

ح�ين تنظ�ر يمين�ك فم�ا ... يا بني أتش�عر بالغرب�ة

تج��د أب��اك العط��وف ال��ذي يلع��ب مع��ك وي��داعبك، 

وح��ين تنظ��ر ش��مالك فم��ا تج��د أم��ك الحن��ون الت��ي 

تطعمك وتنظف مHبسك، لعلك 7 تجد في التفاتاتك 

اصبر ي�ا ... لك تحزن وتألم بفراقنالع... إ7 الغربة 

ھ���ا نح���ن اvن م���ع أم���ك ف���ي الخ���ط ا1ول ... بن���ي

نجاھد ضد أعداء � الذين فرقوا ا1بناء عن أبائھم 

وأمھاتھم وا1زواج ع�ن زوج�اتھم وخرب�وا ا1س�رة 

لت�دمير ع�رش الكف�ار أعددنا أنفسنا السعيدة ، ولھذا 

ا الذين فسدوا وأفسدوا في ا1رض بھ�واھم، وعزمن�

أن نجاھ��د Xع��Hء كلم��ة � ونحم��ي ش��رف الق��رآن 
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واXس���Hم، وانطلقن���ا ك���ي ننق���ذ المستض���عفين م���ن 

الرج���ال والنس���اء والول���دان وا1س���رى م���ن بط���ش 

الكافرين، ولحقنا بقوافل الجھاد التي أمرنا بھا ربنا 

تع��الى و نبين��ا محم��د ص��لى � علي��ه وس��لم والت��ي 

ة الش�ھداء ستمضي إلى قيام الساعة، واش�تقنا لمنزل�

التي تمناھا نبينا محمد صلى � عليه وس�لم م�رات 

ومرات، وأحببنا الجنة ونعيمھا التي ھ�ي دار ق�رار 

والراحة ا1بدية بعكس متاع ال�دنيا الزائل�ة الرديئ�ة،  

أحسس��نا أن ع��ذاب � ف��ي اvخ��رة أش��د وأبق��ى م��ن 

ع��ذاب ف��ي ھ��ذه ال��دنيا الفاني��ة، واخترن��ا أن نك��ون 

طواغي����ت، وأردن����ا أن نع����يش مث����ل عبي����دا s 7 لل

ال�ذين ب�اعوا دني�اھم  -الصحابة رض�وان � عل�يھم 

ف�ي زم�ن  -بأخراھم وتركوا لذات ال�دنيا وش�ھواتھا 

غرق الكثير فيھ�ا، وعزمن�ا أن نض�حي بأنفس�نا م�ن 

أج���ل عقي���دتنا وإع���Hء كلم���ة � بعك���س كثي���ر م���ن 

الن��اس الت��ائھين ف��ي محب��ة ال��دنيا م��ن أج��ل إش��باع 

ب�اتھم، وس�ألنا م�ن � تع�الى أن يثب�ت بطونھم ورغ

أق��دامنا ف��ي الجھ��اد ويخ��تم عمرن��ا بالش��ھادة وذل��ك 

�  .نشفي لك ومن معك من ا1قرباء إن شاء 

ي����ا بن����ي ھ����ذه عقي����دتنا، وھ����ذا طري����ق س����لكناه 

واخترناه، وم�ن الممك�ن أن يم�ن � عليھ�ا  ب�الفوز 

بمنزل��ة الش��ھادة فتطي��ر أرواحن��ا للق��اء � قب��ل أن 

ك، فربما لن نأتي الفرصة لعناقط وشم رائحت�ك نلقا

مرة أخرى، وربما لن تكتحل عيوننا برؤيتك وأنت 

  . تلعب مع أخيك الصغير يدا مع يد

7 تنس�ى أب�دا أن � ! ولكن اسمع ي�ا بن�ي وانتب�ه

 ،�خالقنا، وكل شيء عندنا من نفس ومال في ي�د 

وكل نعمة نرزق بھا ھي م�ن عن�د �، ول�ذلك ھ�ذه 

نعم 7 ب�د أن ن�ؤدي ش�كرھا، وھات�ان الي�دان 7 ب�د ال

أن تحمH السHح في سبيل �، وھاتان الرجHن 7 

 ،�ب��د أن نس��ير بھم��ا ونتج��اوز الجب��ال ف��ي س��بيل 

وھات��ان العين��ان 7 ب��د أن تس��ھر عل��ى الرب��اط ف��ي 

سبيل � في ثغور اXس�Hم، وھ�ذا اللس�ان 7 ب�د أن 

إلى توحيد �، وھذا يرطب بذكر � ويدعو الناس 

القلب يجب أن ُيبعد من الشرك والري�اء ويثب�ت ف�ي 

ي�ا بن�ي ھ�ذه وص�ية أبي�ك ...... طاعة � عز وج�ل

  ... وآمال أمك

أس��أل � العظ��يم الق��دير أن يحفظ��ك كم��ا أح��اط 

موس���ى علي���ه الس���Hم بالرحم���ة بح���وض فرع���ون 

وأسأل � تعالى أن يھديك بالحق كم�ا ھ�داه موس�ى 

Hم بحض���ور الك���افر الظ���الم، وأس���أل � علي���ه الس���

تعالى أن يرجعك إلينا عاجH غير عاجل كما رج�ع 

 �موسى عليه السHم إلى أمه بأمر م�ن �، أس�أل 

تعالى أن يجمعنا في أسرع وقت بظ�ل حك�م الق�رآن 

وش��ريعة الرحم��ان، أس��أل � أن ت��رث بن��ا وتك��ون 

�، من المجاھدين المتقين ال�ذين 7 يخ�افون س�وى 

  !  آمين
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  عبد �: بقلم
  

  جن شورن -5
الص��ينية، وھ��و يع��د " خ��ن"م��ن قومي��ة " ج��ن ش��ورن 

م ف��ي 1879ال��والي العاش��ر لتركس��تان الش��رقية، ول��د ع��ام 
ج��ن ش��ورن درس . الص��ينية" لنش��يا"بمدين��ة " جنس��و"إقل��يم 
" جنس��و"ف��ي وق��ت حكم��ه ف��ي إقل��يم " ين��غ زن��غ ش��ن"عن��د 

ف�ي وق�ت " ين�غ زن�غ ش�ن"وطلبه . ودخل في الوظيفة ھناك
م واس����تعمله ف����ي ا1م����ن 1914و7يت����ه بتركس����تان ع����ام 
م لو7ي�ة 1915وعين�ه والي�ا ع�ام . واXستخبارات للحكومة

إل�ى أرومج�ي ع�ام " أقص�و"ونقل�ه م�ن . بتركستان" أقصو"
ن��اظرا ف��ي ا1م��ور اXجرائي��ة التنفيذي��ة ف��ي م وعين��ه 1921

م ف�ي عم�ل رئ�يس الن�اظر 1928الحكومة، واستعمله ع�ام 
  .الشعبي للحكومة
عل���ى رئاس���ة تركس���تان بق���وة " ج���ن ش���ورن"اس���تولى 

م��ن تموزع��ام  7ف��ي" ين��غ زن��غ ش��ن"الس��Hح، بع��د مقت��ل 
وبعد توليه تركستان قام بزي�ادة ع�دد الج�يش ف�ي . م1928

وقب�ول  المجن�دين م�ن مواطني�ه م�ن أول أمره، وذلك بضم 
في الجيش، وفي المقاب�ل ط�رد أف�راد الج�يش " جنسو"إقليم 

وم���ن " تنغك���ان"م���ن قومي���ة " ين���غ زن���غ ش���ن"الس���ابق ل���ـ 
والنتيجة أن قام . القوميات ا1خرى من وظائفھم في الجيش

بسياس���ة التص���يين ف���ي الج���يش الحك���ومي " ج���ن ش���ورن"
  .الكافر

أفراد الج�يش بتط�وير  مع زيادة عدد" جن شورن"اھتم 
قوة الجيش، وقد اشترى كثيراً م�ن المع�دات العس�كرية م�ن 

م�ا اش�تراه م�ن اXتح�اد :ومثال ذل�ك. بعض الدول الخارجية
السوفيتي عدد من الطائرات المقاتلة، وشراءه من بريطانيا 

  .صناديق الطلقات 400قطعة سHح و 200
 –" ين��غ زن��غ ش��ن"وھك��ذا قُض��ى عل��ى قواع��د سياس��ة 

  .سة العسكري الضعيفسيا

ونوضح ھنا بع�ض ا1س�باب الت�ي س�ببت تغيي�ر سياس�ة 
  :العسكري الضعيف

الت���ي أسس���ت بأي���دي " جن���غ"أس���قطت عل���ى س���Hلة  -1
م من قبل القوميين الصينيين عام 1616قومية المانجوعام 

م  ودارت حرب دموية بين القوميين الص�ينيين م�ن 1911
" ننجن�غ"ة وأعلن�ت حكوم�. م1928م إلى ع�ام 1912عام 

م بوح�دة ا1راض�ي 1928من حزيران ع�ام  15للعالم في 
  " .جنغخوا منغو"الصينة وسمت الدولة بـ 

وك��ان الص���ينيون ي���رون ف��ي ت���اريخھم أن ف���ي الص���ين 
، وأن "خ���وا"وا1ُخ���رى " جن���غ"قوميات���ان اثنت���ان إح���داھما 

، "خ��وا"و " جن��غ"مركب��ة م��ن كلم��ة " جنغخ��وا منغ��و"كلم��ة 
وف�ي ھ�ذا الوق�ت كان�ت . بية الص�ينيةالدولة الشع -ومعناھا 

تركستان والِتب�ت ومانجوري�ة تتب�ع لھ�ذه الدول�ة الناش�ئة ف�ي 
  .   ا7سم فقط وأما في الحقيقة لم توجد لھم أي سيطرة

وخاف��ت ھ��ذه الدول��ة الص��ينية الناش��ئة أن ُيقض��ي عل��ى 
حكمھا في تركستان من قبل التركستانيين المقاومين، وذلك 

ي الضعيف، فن�ادت بخطابھ�ا عل�ى على إثر سياسة العسكر
��َى بتع��اليم الحك��ام " ج��ن ش��ورن"ع��دم ص��Hحية  ال��ذي ُرب�

وت�دير " جن ش�ورن"وأرادت أن تقضي على حكم . القدماء
بھذا " جن شورن"وشعر . تركستان بسياسة عسكرية  قوية

الخطر على و7يته ف�ي تركس�تان وب�دأ بزي�ادة ع�دد الج�يش 
  . ة الصينيةوتطويره وفق سياسة الدولة المركزي

لدول���ة " خن���غ يش���يانغ"أعل���ن نائ���ب قائ���د الق���وات  -2
وف�ي . بانفصاله عن الدولة وق�ام بالمقاوم�ة" جنغخوا منغو"

و " جنس���و"ي���دير إقل���يم " خن���غ يش���يانغ"ذل���ك الوق���ت ك���ان 
و قسم الغربي لـمنغوليا الداخلية، و حينھا لم يك�ن " ننغشيا"

بمعدات��ه " فن��غ يوش��يانغ"ك��امH وق��ام " التب��ت"ق��د ت��م حك��م 
القوية العسكرية بين تركس�تان وب�ين مرك�ز الدول�ة، وعل�ى 
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إرس���ال ب -"جنغخ���وا منغ���و"إث���ر ھ���ذا فش���لت خط���ط دول���ة 
  . الجيش بكثافة إلى تركستان

ال��ذي انتھ��ز الفرص��ة فب��ين الرج��اء " ج��ن ش��ورن"أم��ا 
والي��أس ق��ام بزي��ادة ع��دد الج��يش، وأس��س الج��يش الق��ومي 

، "فن�غ يوش�يانغ"ى الصيني، وعين نفسه قائدا له، وھجم عل
وبذلك أظھ�ر ص�داقته للحكوم�ة المركزي�ة، والت�ي اعترف�ت 

  .بدورھا برئاسته العسكرية على تركستان الشرقية
بتص��يين الج��يش وزي��ادة ع��دد " ج��ن ش��ورن"اھ��تم  -3

أفراده، في وقت قد عم الصين شعاُر القومية الص�ينية، أم�ا 
الش����يوعيون الروس����يون فق����د أخ����ذوا ي����دعون للش����يوعية 

يمھا والتعھد لمن يدخل بھا في آس�يا الوس�طى، ول�ذلك وتعال
بتطھير صفوف الجيش م�ن أي قومي�ة " جن شورن"اجتھد 

  . أخرى غير الصينية وفق أوضاع البHد
وذل�ك " ين�غ زنغش�ن"م�ن قت�ل " جن ش�ورن"استفاد  -4

ين���غ "أن ينف���ذ انقHب���اً عل���ى " ف���ن ي���اونن"عن���دما اس���تطاع 
فقام��ت الدول��ة  .بعش��رات م��ن ا1ش��خاص وقتل��ه"  زنغش��ن

ب��ا1وامر، وعل��ى " ج��ن ش��ورن"المركزي��ة الص��ينية ب��دعم 
أي مقاومة م�ن قب�ل أف�راد " جن شورن"صعيد آخر لم يجد 

" جن شورن"، وبھذا انتھز الفرصة "ينغ زنغشن"أو جيش 
  .  وتطوير نظامه) جنسو(وقام بتكثير عدد الجيش بمواطنيه 

 ظھ��ور تع��اليم ال��دين اXس��Hمي بش��كل واض��ح ع��ام -5
م في تركستان الشرقية تسبب ف�ي لف�ت نظ�ر الدول�ة 1930

يكث�رمن ع�دد الج�يش " ج�ن ش�ورن"الصينية، وكذلك جعل 
  . وتصيينه وتطوير نظامه

ل�م يك�ن ع�دده " ينغ زنغشن"وحيث أن الجيش في وقت 
 -وباجتھ��اده" ج��ن ش��ورن"يتج��اوز عش��رة آ7ف، اس��تطاع 

م��ن فرق��ة الج��يش  6وق��ام بتأس��يس نظ��ام الج��يش، وأس��س 
 14م�ن كتيب�ة المش�اة، و 6م�ن ل�واء المش�اة، و 1مشاة، وال

م��ن  14م��ن كتيب��ة الترص��د، و  13م��ن س��رايا الفرس��ان، و
  .رھط من الرشاشات 1رھط الفرسان، و

مليون  21ازدادت بھذاالمصاريف العسكرية فأصبحت 
م 1932م، أم�ا ع�ام 1920يون في تركستان الشرقية عام 

م�ن مائ�ة  10.9دل مليون يون، وھذا قد يع�ا 39فقد بلغت 
كت��اب . (م��ن ميزاني��ة الحكوم��ة ف��ي ك��ل تركس��تان الش��رقية

" ج�انغ داج�ن"لمؤلف�ه > سنة من عواص�ف س�ينكيانغ 70<
  ) 2876صفحة 

وھذه السياسة والتي كلفت مبالغ طائل�ة لتط�وير الج�يش 
ونظامه ماديا ومعنويا، قد تسببت باضطراب اقتصادي ف�ي 

" ج�ن ش�ورن"ق�ام  أنحاء تركستان الشرقية، وعلى إثر ذلك
  : بالتدابير ا7قتصادية التالية

أوام�����ر بإلغ�����اء سياس�����ة " ج�����ن ش�����ورن"أص�����در  -1
وق�ام بمص�ادرة ا1م�وال " قم�ول"لو7ي�ة ) 1"(سيورغانلق"

  . وا1راضي وكل ممتلكات الو7ية للحكومة
بطباع���ة عمل���ة نقدي���ة ورقي���ة " ج���ن ش���ورن"ق���ام  -2

  .ونشرھا في تركستان
  .كبيرة في الضرائببزيادة " جن شورن"قام  -3
  .سيطر على طرق التجارة بالكامل داخليا وخارجيا -4

وم��ن ھ��ذه الت��دابير ا7قتص��ادية الحمق��اء ا1ربع��ة رب��ح 
أموا7ً ھائلًة في تركستان، وعلى صعيد آخر " جن شورن"

ج�ن "قام المسلمون بالمقاومة وا7نقHب المس�لح ض�د حك�م 
ل����م ، وق����ام الش����عب ب����الثورة المس����لحة ض����د الظ"ش����ورن

م�ن ش�ھر ش�باط ع�ام  20ف�ي " قم�ول"والطغيان في و7ي�ة 
مفت���ي "وق���ام الش���عب ب���انقHب عس���كري بقي���ادة . م1931
 20في " قمول"المجاورة لو7ية " طرفان"بو7ية " محمود

م ، واس�تطاع الش�عب تطھي�ر 1932من كانون ا1ول ع�ام 
وامت��دت شراس��ة ا7نق��Hب " ج��ن ش��ورن"الو7ي��ة م��ن حك��م 

للو7ي���ة المج���اورة " مدين���ة س���ود -رقراش���ھ"إل���ى مدين���ة 
 36الذي كان قائد ق�وات الل�واء " ماجنغ ينغ"أما ". كور7"

ف��ي الحكوم��ة المركزي��ة للص��ين فق��د لب��ى ن��داء قائ��د الث��ورة 
بجيش�ه إل�ى و7ي�ة " جنس�و"وانسحب م�ن إقل�يم " خوجنياز"
ج��ن "وذل��ك  م��ا س��بب ضغطاًعس��كرياً عل��ى حك��م " قم��ول"

  .في تركستان" شورن
" كوج�ا"بانقHب عسكري ف�ي مدين�ة " ور عليتم"وقام 

م واستطاع اXستيHء 1933من كانون الثاني عام  27في 
وھو من قومي�ة " (عثمان"وقام البطل ". أقصو"على و7ية 

م 1933ب���الثورة المس���لحة  ف���ي ش���ھر آذار ع���ام ) قرغي���ز
" خ�تن"أما مجاھ�دي و7ي�ة ". كاشغر"واستولى على و7ية 
م�ن  27ف�ي " قراق�اش"سلح في مدين�ة فقد قاموا بالجھاد الم
و " محم��د أم��ين بغ��رى"م بقي��ادة 1933ش��ھر ش��باط ع��ام 

"Hواس����تطاعوا أن يس����تولوا عل����ى الو7ي����ة " ثاب����ت دم����ول
بالكامل وكان ھدفھم تأسيس دولة إسHمية تحكمھا الشريعة 

  .في تركستان
وف���ي ھ���ذه المرحل���ة والت���ي تع���د زم���ن الث���ورة للش���عب 

الث���ورة ف���ي أنح���اء ال���بHد  التركس���تاني، وق���د انتش���ر لھ���ب
وطوق��ت نارھ��ا تركس��تان ق��ام  خمس��ة أش��خاص م��ن أم��راء 

ج��ن "بتوحي��د كلم��تھم وص��فھم وانقلب��وا عل��ى " ج��ن ش��ورن"
ج�ن "م وق�اتلوا 1933ش�ھر نيس�ان ع�ام  -12ف�ي " شورن
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حتى شعر ا1خير بالخطر عل�ى نفس�ه ول�م يس�تطع " شورن
 مقاوم��ة ا7نقHبي��ين فھ��رب م��ن تركس��تان إل��ى روس��يا وم��ن

" جنس�و"م ف�ي إقل�يم 1941ومات ع�ام . روسيا إلى الصين
  .الصينية بسبب المرض" لنجو"بمدينة 

ھ��ؤ7ء ا1ش��خاص ال��ذين ق��اموا ب��انقHب عس��كري عل��ى 
  :وقضوا على حكمه ھم" جن شورن"حكم 
الص�ينية ول�د ف�ي " خن"وھو من قومية " جن لونغ" -1
ودرس ف����ي مرك����ز الص����ين  بالمدرس����ة " أنخ����وي"إقل����يم 
م 1932وجاء إل�ى تركس�تان ع�ام . ة وتخرج منھاالعسكري

وكان يعم�ل ف�ي وق�ت عص�يانه . بأوامر الحكومة المركزية
في الرئاسة العسكرية العالية بتركس�تان " جن شورن"على 

  .  الشرقية
الص�ينية ول�د ف�ي " خ�ن"وھو من قومية " تاومنغيو" -2
م 1915ودخل في الوظيفة اXجرائي�ة ع�ام " ججيانغ"إقليم 

ف��ي وق��ت " أورمج��ي"وك��ان حاكم��اً لمدين��ة . س��تانف��ي ترك
  ".جن شورن"عصيانه على 

وك��ان أح��د ق��واد " روس"وھ��و م��ن ق��وم " جملك��ن" -3
  ".ينغ زنغشن"القوات الروسية التي أسست في وقت 

الص�ينية ودرس " خ�ن"وھو م�ن قومي�ة " لشياوتين" -4
وعم�ل ف�ي الج�يش . في اليابان بالمدرسة العس�كرية الجوي�ة

وك��ان أس��تاذاً ف��ي فرق��ة الل��واء . ق الص��ينف��ي ش��مال ش��ر
  ".  جن شورن"الجوي في وقت عصيانه على 

وك�ان  . الص�ينية" خ�ن"وھو م�ن قومي�ة " جاوديشو" -5
ج���ن "قائ���داً عس���كرياً ص���غيراً ف���ي وق���ت عص���يانه عل���ى 

  ".  شورن
إن ھ��ؤ7ء ا1ش��خاص الخمس��ة رغ��م خب��رتھم وتوح��دھم 

ا1وض�اع أن ي�ديروا " ج�ن ش�ورن"ما استطاعوا بعد طرد 
ال���ذي ك���ان يعم���ل -" ش���نغ شس���ي"ف���ي تركس���تان، ف���انتھز

مستش��اراً عس��كرياً ف��ي الحكوم��ة وال��ذي ُع��ين ك��ذلك قائ��دا 
انتھ�ز الفرص�ة  -" قم�ول"عسكريا Xخماد الثورة في و7ية 

" ج�ن ش�ورن"واستطاع أن يكس�ب المنص�ب الرئاس�ي بع�د 
بقوت��ه العس��كرية وا7قتص��ادية، وھك��ذا ب��دأت الظلم��ات م��ن 

تركس��تان بھ��ذا ال��والي الك��افر ال��ذي يع��د ال��والي جدي��د ف��ي 
  .الحادي العشر في عصر تركستان الشرقية

ف����ي الجان����ب العس����كري " ج����ن ش����ورن"رغ����م خب����رة 
" ين����غ زنغش����ن"وا7قتص����ادي إ7 أن����ه ك����ان يتب����ع سياس����َة 

حكم��ه ف��ي تركس��تان بن��ى مدرس��تين الحمق��اء، وعل��ى م��دار 
ت�دريس مدرسة ابتدائي�ة ف�ي مدين�ة أرومج�ي ل: ، ا1ولىفقط

حلق��ة دراس��ية لت��دريب : والثاني��ة. بن��ات م��وظفي الحكوم��ة
  .رجال الطياران

. خمس س�نوات ف�ي حك�م تركس�تان" جن شورن"قضى 
وكانت ھذه السنوات م�دة كافي�ًة لمس�لمي تركس�تان لترس�يخ 
اXيم�����ان ف�����ي قل�����وب المس�����لمين، و التعري�����ف بعقي�����دتھم 
 وم��نھجھم، وق��د ُرب��ي كثي��ر م��ن طلب��ة العل��م وب��دأوا يق��ودون
المس��لمين نح��و العقي��دة الص��افية، وم��ن جان��ب آخ��ر اجتھ��د 
الروس��يون ف��ي نش��ر الش��يوعية ب��ين أبن��اء تركس��تان، وم��ن 

وھ��ذه . جان��ب آخ��ر ب��دأ نش��ر القومي��ة التركي��ة ف��ي تركس��تان
  .   العقائد الثHثة قد أثرت كثيراً في أوضاع وأبناء تركستان

وكان " ا1بتر" "جن شورن"ولذلك كان الشعب يسمون 
  :اس ينشدونالن

  .....جني حقاً "  جن شورن"
  .....وأعماله 7 تساوي أي شيء

  .....أعمال جني وأموره
  .....لم تساوي مثقا7ً أو أدنى

  
==========================  

  
  :شرح لبعض الكلمات في المقال

  
وھذه السياسة قد تشبه قانون الحكم الذاتي  -سيورغانلق) 1(

ملكية، بحيث تس�يطر الحكوم�ة أو نصف المستعمرة أو نصف ال
المركزية على الحقوق العسكرية والدبلوماسية الخارجي�ة لل�بHد 

" س�يورغانلق"ودام قانون . والباقي يتتابع عليه الحكام المحليون
إل�ى أن ألغي�ت ف�ي وق�ت حكوم�ة "  قم�ول"سنة في و7ي�ة  233

  .وقد ُعينت ثمانية أمراء في تلك المدة" جن شورن"
م إلى ع�ام 1697وقت إمارته من عام  عبيد � وكان )1

  م1710
م إل��ى ع��ام 1710أم��ين وك��ان وق��ت إمارت��ه م��ن ع��ام  )2

  م 1737
م إلى ع�ام 1737يوسوف وكان وقت إمارته من عام  )3

  م 1766
م إل�ى ع�ام 1766إسحاق وكان وقت إمارته م�ن ع�ام  )4

  م1780
م إل�ى ع�ام 1780عردشر وكان وقت إمارته من عام  )5

  م1813
م إل�ى 1813إمارته م�ن ع�ام  بشير الكبير وكان وقت )6

  م1867عام 
م إل�ى ع�ام 1876محمود وكان وقت إمارته م�ن ع�ام  )7

  م1882
م إل�ى 1882شاه محمود وكان وقت إمارت�ه م�ن ع�ام  )8

  م1930عام 
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������� 2����#� 6	����7� E�����* F���������,H�	 �� �����C
 ����� %����&� %����*�� 2�M !� (��M���*�� Y����9 E����� �����,%:��

+����  F�������� �
���� =9�	 ���*	. (=�%
�� �.# G)
'/�X�, 2�, E�* �
��� �� ��X����:  

 ����� %��
)� ���/�C� ����� W����� 2��� E���� �/�Z���, -�0��	
' 87 �/�C�  

%[� 2�,�:  
 ���� G) >��� G���M��� >�� ����	 F�<9 �� G�
�

G�:�  
�% ���� -����*� ���� ;� !� >���� ! !-���%�� ���� ! '4����8��

 E�� �
���J��C�� ! >��� (>��� E��� ?.�� �
��� �/��
 '������� ������ %���[�� 2�3� ������� ������ (2���#D	 ����/� +�����

���# �����:��� ����"��#� ��"������ �����%�� �����
� ( �.��/	 : !
 ��� ��� '��* $]� �/) �#�����	 2�� �� (;� !� >��
 1�%�* ���� ���� $����� $��� �/) �/�)% ��� (1��9	* 1��	�

 1��9%,.  
����H� G��	� �� W+�����	 ��%����)� �.� @����� G���� �� ! '0

 Q'���  
 ����� %4����*� $�.���� �����"��) 2����7���  ����� ������� ��

 Q�*�� W'��^  
�������� '����� @�����,� ����� ������	 ����"� ����� =%���:� ��  

;� �������	� : ����������� ������*� Y������/��� ���������� �	�����C���
 ���*� ���� E���� ����	 F�� ����/C�� -%���� F������ ����#�%��

�
*�!�� ����� �� >�)
.  
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 @.��������#I;� ���������	� ����������I  ������������� ��	���������� ����������	
 '/�������) FM%������ �̂ (��������������	 F�������* G��������� 
�������
*�!��
>������	 ����/�� %���	�� �� %�����9�� B�
������ G������ ������M/��:  
@����� $��9 ������ F�	� �/)%7� ��� $�� ���)%7 '� 

�������	 ���� ���� 
����	 �� �	���	  

 G������� %�����&[� ������) (%D�������� ��������� ��	������ ������)%�
C��J������ %D��� �.# �� F  

%����&[� '���A�� ����� ;� !� >����� ! ! (�����^ �����	��, ������
 �����*�H� G���) 2���&��� (%����:�� G���) ��%���*�� -����. ����� _�����

 ������/�� �#�.����� %���9����I�����		 ����� ���&����*�� �����I 
 $2������ (���0�����H� �0	������ G����) _#��������� ������	 �������)�
 %���3� B������ F%���7 E���* %���3� �%����� $G������C�

� �� �������C!� ���	%��� M���%�� ���	#. ��� (��M*� ���"
 2���������9��� ��������� ������������� G���������� ��������� ����������C�� 2�������)�*���

������C!�.  
 '������� E�����  �������� 1�������) 1�*0���� F�������� ��%������
 '0�������H� (1��������9	 1!0<��������� ��"���������� �/�<��������� (2������&����
 !� (������* !� (������ ! ��%���7� G���)� (����/�%��� �/�����7

 ���/C� (�%���^ ` 20<����� Y��9	� �#��<������ ('�/����� ���/� �
 ����/�� �����*�� 2���� �0���^ E����� �����C� ������� ����� %���&��
 (%����&�� %����&� >������ Y������ ������ (�%���� ����� �.���# (��%�����

 F�������&�%*�� E�������� E�������* ������������� ��%��������� F�����������I
������������ ������&�%*�� Y������ ��%�������� �%������7 F����������I  �������)

 O;� ��*	��������������� !! J2����������������C ���������������&�%*�� G��������������) 2��������������#.  
� G) 2#�! J��, ��%��.  

 $Y�9	 $20<���� >����� (1��, !� 1!��C ��/�� +�� 1�.�
 ('/������%^�� '/������

� =������*�� ����������� '������	 ��%�������

-�. G) ��*C��.  

 �Q.���8� F�:������ (������"� ��X������ ����� W%����&� B�������
 (2������ ������� (����&%���� F������) ��	���
� �,����7) �/������


�
*�!�� ����� %�&a �� �#�.  
��������� ����� J2���C% ���� ! $ ���	� '���� +����� $�%��9 $�������

%�.�  
 ��	#.�� '��� ��	�9�� ��� W%��&� ��%*�� 2	����� G)�
 (����� �̂ +D�� E��� '/���,�� ������� %�:���� %/��� �0	�

J�����#� �.���� (����^�	 �����*� G��) '/����	 F������ ! >����
��
�
*��� ��:�� %�&a �� $%&�.  

 $2������,�I;� ������	� ������I �� ������ '��������� �.����# G����) 2�����
 � ������������%�� �������)%� ������� (G�0������H� �������7�,!� '������A�	
 2������ %�&����� ����� (����:��� ��%�#���� ����	 !� �������9��
 �0����	 G����) %�&������� �����/�� J;� ������	� ������ ����������� ������3�

�%�7���.  
 (�����	%^ �� ��,%���9 F��%���9 ����/	 '������ ������%���9� ��
 ��������� ���7%� F	*� �� (�/X���� ��� �/��7%� ��

 �%�� ������� '�����/�3 (F��������� �������	 F%������/�! ��������%�� � ������	
 %D������ ������� @"��9�� -���.� (����3� 2���D��	 ���<���9�

���X�� !�.  
 ��������� G����	� �%����7�� ����/����� E����� $����:X�
 2A�����

�%	�3�  
 2�����# ������ ' %̂������	 2M����� '����� -����/C� '0�����H� ������� ������

�%:�� �X��9�� 
����  � �� �������	 !�"  

�����:�� %����&a ����� : '���� '�������� �� (������ ������ 6	���7�
 %4����O�O�8� (1������/� 10�����. 6	���7�� (1������%� 1�M����M� 1����	�/� ������
 ������ � ��%���� M��% 6	7� 2	 (>�� % OP�8�� >���
2������ ����� +����� 2����:� 2���	 (2����:� !� 2������ (������M/���.  
%����	���� 2������� ������� -�����9��) 10	������, '0������� ��%�����&� $'�����,  
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�3 (����� ��X������ �����, ���� ���	�/��� ;� BM��� ���� '��� ����
 E��� ���,� ���� �� ����*�) (>A:*� '�� (>�
� '�� ;�
 -�.��	 �������� (G������� '�������� b����&�� '�������	 E����� ����
 ������# (������ W�����#� W���#0		 ���#��%�� (��"������ J����
'#M������� '/�����7�� >������� ��M���� ������� ('/�.D����) ;� E�����.  

 F0������9�	 '/���������*� F�������	�� (�������
�,� +��������� +X������
 (��3� c'�# (>���� 2	����� �� >�	����	 �%) 2� 2<9���

 !� >���� !� (1���:� %̂� 1!����� 1���C�M� 1�����	 -����� �� ���*����
�������� ����� �/���7%� ����� ;� ! �0	���� %����%*��� �������� ������

 ������ ���� J>��) ��*� ���� L%���� ����� ��� J��������
J;� ����  0��ٕ� ��/C�� ���% Y)%�  

;� ��	� :	�� ��	 @.# ��������� ���� %��&a� ��
���������� ���/�� ;� E���� ������ ������) ('#%���^ '������ ! ��

 W>���� W��%��� ��� @�#��9�� @�%�� ��� =�
�� �.# ���0�
 '�� %̂� (����3�	  0	���� ���
�*� '�� %̂� (b����*3� 2��� '�� %̂
 (;� E����� 1����	��� 1����	��� 1�������) (;� E����� ����*���� ������C�*

3 1�*���) 1�*���) (1����4A�� 1��*��7 1!���
	�ٕ� (����3�  �����
��%7�� ; 1�%7�� ('#���� 1!�
	�. 

!����#########�� $�#########%	& �#########� '��(#########)� �#########��� �#########�  
!�#########��*��	 +#########���,� +#########� -&�#########��� ��#########( �#########�  
!#########��.�	 ��#########/. �#########��� -0��#########. -1#########2( ��#########(�  
!�##########��(��	 !�##########3��( ��&##########�� 4 �##########��� �##########�  
!#########�&��� !#########��� �#########� �#########���� #########�� #########3��  
+#########�2� �#########���� 5&#########�� 6"#########�	 7�#########( ��#########�8�  

�&#######� �#######�+#######��� �#######���� �#######) 6"#######�	 �#######3�	 9  
!�###########� +###########�� ��###########):�� ;�&�###########) ;��###########*� 4�  

!######�*����	 $�######*�	 6" �######� �######)��	 +######�� �######�,�.  
 '�/��� (%D��� W%��� W 0�	 ��� ���������	 ��� Y)%� '/���
 '0����e� ������ '���/��� (������#� W������ ����� '���/	 ����� Y���)%�
 W G��9 2��� E���� -���� '#���C�� '/����,� '#M��� �����������

 �������� ����� 2����,� (%�����, >����� @�%:<������) ;� %:<������� (�
'�*%�� %�:<�� �#. 

�������	 ���� !��3�  ���  
 ;� !� >������� ! �� �/�����9�� (������������� �% ; �������*��
 (>������%� @����	� 1������*� �� �/���9�� (>���� -�%���9 ! @����*�
 '������� ���	��������� >	*����7� >�����a E������� >������� ;� E�����7

 1�%�&� 1������ (��	 ���:  
;� ����	� :���� E������� ('X�M��/��� F���	���� ���������� E

 ������ '/������* E������ ������������ G�����	 ������ E��������� 2A�������
;� 2��%�� ; '/	%* ;� 2�	�� G) ��/C�� '/�%�� } ���

 ��������. !� �������/C�� '������, -%������ { ������������� %�����7��� ��������
 Y�C�%��) (;��	 ��%�7��� ����� (������	 !� ������	 2X��3�

 M������ �.����# G����) K������� �����*�� ;�����	 ��������7 ������7��� ��
>�) ?.�� (=�,���:  

 ! ��&�<���������� %�����/�� ��%����*��� G����) �������7��� '�
 8%&� !� $YC%  

 G���) ����/���� F	����� ����,  ������* �#�����, G���) +������� �
 8%A��� F�7�� ��.�  

 W�X�� ?���D	� ��*	8. '� �����  ��	� �� ���0��� 2�
��%98�  
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 ���#�%& G��) ����"��� F��*%	 ���� ����<)3� ���� 1��0��	 ������
��� 8��	 8%�  

 ����� =��*�� 2��)�*C F����) ���� -0��)3�� 2������ 2X�����
 8%	�� �# �C  

 � =�%����� G��) 2��# $�����	� ������� �����*� FM��/ 8C 2��#
 8%8�8<�� 2C�C W�C�  

 J+������ F����, 2��# J�/�%��7�� W?���/� ������� '���, 2��#
 8%C��� �/	 ���� 2#  

 2�����X�	��� 2������ 1������:��� ;� F�������	 G�����) F�����9/C� 2�����#
 8%�3��  ��*3��  

f0����7 ������ ���������a  G����) ��������� �����,� ���������� ���������
 8%C<�� ���������  

 ;�����	 $F����	�& ����������� ��������*� '���� %̂ ������� =����*�� ������� ������
 8%	
7�  

 1�	�����9� 1�������* ;� '��D������ %����	C�� ?����� �����	 1�����^
 ������� �.��# M��� G��) '���%�� ���� J'������ @���C� '������ �.����
 '/������� ������ '�������� ������
*��� ������������ ������� �� ������	

J����	�  
� %��������� �� G�����# '�������� �%�����A����� ������,������ ('������A

��3� 2�C% �� �%A����� �,�����. 
=+�� ��� ��� >:2�	 �� 

0:�?	 �� !8&�)�	 $&�2�	  
 W������ G��) 2��&��� ���������� ���*� ����:��� L0����� ��
 (����* ! ;���) (;� B%�9� W'��*�� ('0�H� E�� W�,��7

����*�� ;� E���� ��������	 !� %��) !� (M��� !� ;� B%��9 '

��� ;� E�� -�. �� ����� �� E��� (;� �%� G) :
 } P'8�O���O& P�O� ���8��8�O� ! 4'�8& P'8� O%P� Ô  1�� P�O, P2 Q�P	O� P�O� �P�4� O�O�O� P�Qٕ�O� {
]��*�:38 [. 

!�&�/��	 !�(���	  
 G�/���� ��%�����	 %��3�� (����/C�� ��	%���	 '�����

2 ����� ��� (%����� �� : % 2�# ��* E��� ��� ��	� ����	
 2�	��� G��) F������ ��������!� E���� '#�����	% 2��# J����/C��
 b����/�� ����������  �%� ��.������ (������/C�� �������%� (;�� ! J;�

���	 2��*) (��%���������)� ������ %D��� ���� 2��* ���� � :
]] ��/��� 6��7� ��� !� ���3� @.�# %�a 6��78� �� [[ O'�	�

;� 2�	� G) ��/C��	 J�/��� 68� O7.  
��"���������  ���������� �� E�����9�� (F�%��"�������� ���������*�

 %������� ���
�*� ����	 ��
���*� (�#�*���� W����9� ����	 �������
 ��%�:) J;� ���	� ��� %�:��� ���� J�%/��� ��D) ('7����	
 (����C%�� E��� ��	�9�� ���	%� (;� E��� ������� (;� E��
 ( ���/�� ����� 2��*�� ! YX��� $YX��� '/	���^ G�) ��	�	9

 2��# (+���9�� �	%��� !� ����/C���� ��������� E����  !"��#
 ������ %����&�� Y������C� ������0��� ������ �������� G����) J'#�������
 ��� '������ 2 ������ (��%��	� ��#�9�� L%:�� ��� ��&0&

�����/C�� ?������� ������� :�����/C�� E����� G���* ! =�
������ '����
@�	�������CD) +��������	� ?���������� '#���������� ��.��������  !"������# ��������.  

 G��/) (�[� '/��	%��� �������� E���� ��	�	��9 G���	 �X��� ;��
�'����:�� !� �������� 0��) (���&%��� ]] : ;� ����M�� $'���, ���*�

 ;� ���.� @%�<	 �M��� ���<�	� ��/�� ('0�H�	.[[ 
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%����� �� G/���� ��%����	 %�3�	 Y��C��� ���,�  
  �������� 2���* ��	��9�� �������� (���������� ������ Y����C��
 6����7���� (2X���������� _#��������� 6O����� P78��� ('�������� �����	�
�

 � %�D���'�	��
� (;� !� E9� ! >��� : 1�%���� ��% ��
 ! (����X�������� E������ ���������) (M�����/C �� (�:�*����7 G����)
 E�"�� �� ;� ;�) (�%<& E�� ��� $2�) (���� !� ������

;� �	� �� -�	, �� '0�H� !�%�3�	 '�/�� '& : } '���)
 >�����% ���� $2�X���� '������ WB�% } @��%����� WB�% ���� �����

�% ;� �����*X�% >������� ;� '%����* !� '����/� 1�����9�^ F�����	) (������
 ����C�� { (2�X���� 2������ (2�X���� �3�� (2�X���� ���X����

 ('��3� @.# 'A��� 'A�� �/����X�� '3�� (���X�� '3��
 ! ( G�9 2��	 �/��� 2�	� G) G*�� �,��7 1��� ��%�
 (���/X��M� G��) W�M��^ ���� ���/�� �#"������ ����%� ���� 2�	��� G��)

� E����� ����/	 WL�%���� Y���� ����/���	� WY�������� (�%)����� B%�����9�
'���� ���X����.  

 ���������
 1�	��������9 F����������� �/������������ �.� $���������%�� '3��
 Q=�%�3�  

 ���������
 1�	��������9 F���������)� �/����������)� �.� $���������%�� '3��
 Q=�%�3�  

 ������9X�� �/��������, 1�������� �������%� � ������C�� � ������7:* �
�����M;� ����	� ���� '�X������ ����/	��� (���# �������� '����� ( !

 ( ������������������� �/	����������������7�?%����������������� ! ������������������ ��	������������������.  
 ?%������� F������� ��ٕ� $�	������7� -�������) ?%������� ! F������� �h�����)

 8'A�� �	�7���)  

 ���/��� F![ ���#���%� (�������	 G��) ��������, ���� �������
 B�������� ��*%����� 2���
	 +%������ �3� 6	���7�� ('�������
+�����*� ! +�������C ������#� ������/��� >������) %��������� (>�������	 G�����).  

� ����� (�������� ����� J$�����* '������ ����� J2������� ����� +��*
J 8%�9��  

 �����%� �� @%���/
� ���� ���	! (Y����C��� �����,� ���� ���	!
 $A���:*� ('������	 $M���M� '0���H�� (���C���� ��������� �M�����
 ����/�� %���/���� 2������ G���	 ���� W=���	 >���� ��������� ('������	
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�	����� ���	�
� ������ ��� ��� ����� ��� !  
  

  
ِ َجِميًعا َوJَ {: الحمد a القائل  I[ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل

ِ عَ  I[ قُوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت Iَف َتَفرIَل�ْيُكْم إِْذ ُكْن�ُتْم أَْع�َداًء َف�أَل
َبْيَن قُلُوِبُكْم َفأَْص�َبْحُتْم ِبِنْعَمِت�ِه إِْخَواًن�ا َوُكْن�ُتْم َعَل�ى َش�َفا 
ُ َلُك�ْم آَياِت�ِه  I[ ُن wاِر َفأَْنَقَذُكْم ِمْنَھا َك�َذلَِك ُيَب�ي Iُحْفَرٍة ِمَن الن

َوJَ َتُكوُنوا {: والقائل  ،]103: آل عمران [} َلَعلIُكْم َتْھَتُدونَ 
َن�اتُ  wقُ�وا َواْخَتَلفُ�وا ِم�ْن َبْع�ِد َم�ا َج�اَءُھُم اْلَبي Iِذيَن َتَفرIَكال {

، والص��9ة والس��9م عل��ى نبي��ه الك��ريم ]105: آل عم��ران [
الذي أنقذنا ] به م�ن الض�9لة وأخرجن�ا م�ن العماي�ة 
وجنبن��ا س��بل الغواي��ة وح��ذرنا م��ن التف��رق واJخ��ت9ف 

رنا باJجتماع واJئت9ف، ودعانا إلى قط�ع أس�باب وأم
التن���ازع والح���ذر م���ن تتبعھ���ا، ف���إن الجماع���ة رحم���ة 

  .والفرقة عذاب
ف���إلى إخ���واني الكرم���اء الفض���9ء م���ن مجاھ���دي 
تركستان الشرقية حفظھم ] وسددھم ونصرھم على 

  .عدوھم ويسر لھم سبل الخير والطاعة
  

  الس9م عليكم ورحمة ] وبركاته
  

تب إليكم ھذه الكلم�ات س�ائ9 الم�ولى ف�ي عليائ�ه أك
أن تص��لكم وأن��تم م��ن خي��ر إل��ى خي��ر وم��ن طاع��ة إل��ى 
كم م��ن ش��ياطين  Iك��م وُتغيظ��ون ع��دو Iطاع��ة ُترض��ون رب

 wنس والجنBا.  
أن ] ع��ز  -وفقن��ي ] وإي��اكم لك��ل خي��رٍ –اعمل��وا 

وج��ل ق��د أك��رمكم ب��نعٍم J تحص��ى، وأف��اض عل��يكم م��ن 
ر المرء على ذكره فض9ً عن شكره اBحسان ما J يقد

َ َلَغفُ����وٌر {:  I[ Iُتْحُص����وَھا إِن Jَ ِ I[ وا ِنْعَم����َة َوإِْن َتُع����د'

، وأعظمھ����ا نعم����ة الھداي����ة إل����ى ]18: النح����ل [} َرِح����يمٌ 
اBس��9م الت��ي J تع��دلھا نعم��ة، ث��م م��ا وفقك��م إلي��ه م��ن 
معرفة الحقw في زمن كثرت فيه الف�تن والت�بس الح�ق 

ط�����ل، وتنازع�����ت الن�����اَس أھ�����واؤھم وف������رقتھم بالبا
ش��ھواتھم، وص��اروا طرائ��ق ق��ددا، وِفرق��اً وِش��يعا ك��ل 
ح��زب بم��ا ل��ديھم فرح��ون، J س��يما وأن��تم تح��ت ع��دو� 
سافٍر ق�اھٍر مج�اھٍر بح�رب ] ورس�وله وأوليائ�ه، ق�د 
أفس��د ال��دين وال��دنيا، وأھل��ك الح��رث والنس��ل، وأذاق 

ھم إل��ى أن��وا Iٍع م��ن الكب��ِت الن��اس س��وء الع��ذاِب، وج��ر
والخن���ِق والتش���ديد والتعني���ِت م���ا يعج���ز القل���م ع���ن 
وص��فه، وص��رفھم  ع��ن الھ���دى بك��ل وس��يلة وحلي���ة 
ترغيبا وترھيباً، واجتھ�د ف�ي تنش�ئة أجي�ال المس�لمين 
عل��ى الكف��ر واBلح��اد والفس��اد وَص��ْبِغھم بھ��ا ظ��اھراً 

عق�ودا طويل�ًة J  -وJ يزال–وباطناً، واستمر في ذلك 
، وكلم���ا قط���ع مرحل���ة أوح���ت إلي���ه يك���اد يفت���أ لحظ���ةً 

ش��ياطينه بالتم��ادي واJزدي��اد ودفعت��ه إل��ى اBيغ��ال ف��ي 
اBلحاد والِعناد؛ وقد تمثIل أمام كلw واحٍد م�نكم م�ا قال�ه 
أھ��ل الكف��ر لرس��لھم م��ن قب��ل مم��ا حك��اه ] س��بحانه 

ُكْم ِم��ْن {: ع��نھم  Iِذيَن َكَف��ُروا لُِرُس��لِِھْم َلُنْخ��ِرَجن��Iَوَق��الَ ال
وكم��ا ق��ال  ،]13: إب��راھيم[ }ِض��َنا أَْو َلَتُع��وُدنI فِ��ي ِملIِتَن��اأَرْ 

َق�الَ اْلَم�jَُ ال�Iِذيَن {: قوم شعيٍب له و8تباعه الم�ؤمنين 
َك َي�ا ُش�َعْيُب َوال�Iِذيَن آَمُن�وا  Iاْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه َلُنْخِرَجن

  ]88: ا8عراف[} اَمَعَك ِمْن َقْرَيِتَنا أَْو َلَتُعوُدنI ِفي ِملIِتنَ 
ب���ل زاد ھ���ؤJء الملح���دون عل���ى أولئ���ك أنھ���م ل���م  

يقبل���وا م���نكم حت���ى الخ���روج م���ن أرض���كم مھ���اجريَن 
س��ائحين عاب��دين a حيثم��ا ش��ئتم، وإنم��ا نص��بوا لك��م 
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العوائ��ق وقطع��وا أم��امكم الس��ُبل، وص��بوا عل��ى العب��اد 
أن���واع الع���ذاب لس���لخھم ع���ن دي���نھم وإبع���ادھم ع���ن 

ي بح���ر اBلح���اد اWس���ن عقي���دتھم لينغمس���وا معھ���م ف���
المن��تن، فل��م يقبل��وا م��ن الن��اس إJ الع��ودة إل��ى مل��تھم 
بع��دما تفنن��وا ف��ي الط��رق الت��ي س��لكوھا 8ج��ل تحقي��ق 
ھذا المقصد الخبيث، حتى أصبح الدين غريباً في تل�ك 
��را، وبق��ي فيھ��ا  wس��9م مبكBال��ب9د الت��ي أظلھ��ا ن��ور ا
أزمانا طويلة، والمستمسك بشيء م�ن حقائق�ه يع�يش 

���ف يك���اد ي9زم���ه م9زم���َة ف��� ي خ���وٍف وترق���ب وتخط'
أنفاس��ه، فھ��و يرق��ب فرج��اً وينتظ��ر مخرج��اً م��ن تل��ك 
الغواش��ي وُظلم��ات الظل��م إم��ا بف��تٍح م��ن ] ُيھل��ُك ب��ه 
ع���دّوه، وإم���ا بتيس���ير طري���ق الھج���رِة ف���ي أرض ] 

َي�ا ِعَب�اِدَي ال�Iِذيَن {: الواسعِة ثق�ًة بوع�ِد ] ال�ذي ق�ال 
��اَي َفاْعُب��ُدونِ آَمُن��وا إِنI أَ  Iالعنكب��وت[} ْرِض��ي َواِس��َعٌة َفإِي :

، ويك���اد يك���ون لس���ان ك���ل واح���د م���نكم ف���ي تل���ك ]56
��ي فيھ��ا نفس��ه ب��الھجرِة، ويس��يح  wاللحظ��ات الت��ي يمن
بفك���ِره ف���ي أرج���اء ا8رِض، وف���ي غم���رات الكرب���اِت 

قُ�لْ {: يطابُق حالَ من حك�ى ] ع�نھم ق�ولھم وح�اَلھم 
�يُكْم ِم�ْن  wًعا َمْن ُيَنج ُظلَُم�اِت اْلَب�رw َواْلَبْح�ِر َتْدُعوَن�ُه َتَض�ر'

��اِكِرينَ  Iِم��َن الش Iَوُخْفَي��ًة َل��ِئْن أَْنَجاَن��ا ِم��ْن َھ��ِذِه َلَنُك��وَنن{ 
فھناك وفي تلك الحال كان كل واحد م�نكم  ] 63: ا8نع�ام [

لم يخط�ر ببال�ه أن يج�د النعم�ة الت�ي يس�رھا ] علي�ه 
الحريِة ف�ي أداء عبادات�ه في ساحات الجھاِد، من تمام 

لرب���ه، وم���ن ل���ذة اBيم���ان وح9وت���ه ف���ي قلب���ه، وم���ن 
غ�ه ل�ذلك، وم�ن  اJنشغال الدائم ف�ي خدم�ة ال�ديِن وتفر'
 Iتمام ا8لفة والمحبة والمودة وا8خوة التي كان�ت أع�ز
ش����يء يفتق����ده الن����اس، وم����ن دوام لقائ����ه بإخوان����ه 
واجتماع���ه بھ���م جھ���راً J س���راً، وبأم���اٍن وم���ن غي���ر 

ٍف، وم��ن آف��اق الفھ��م والھداي��ة لكثي��ٍر م��ن س��ُبل خ��و
بًة عنه، ثم زادك�م أن ھي�أ  Iالتي كانت مغي wالخيِر والحق
لك��م أس��باب اBع��داد للجھ��اد ف��ي تل��ك ال��ب9د الت��ي ك��ان 
أكث���ركم J يطم���ع ب���أكثر م���ن النج���اة بنفس���ه م���ن ش���ر 

َوآَتاُكْم ِم�ْن ُك�لw َم�ا {: المتسلطين عليھا كما قال تعالى 

ِ Jَ ُتْحُصوَھا إِنI اBِْْنَس�اَن َسأَْلتُ  I[ وا ِنْعَمَت ُموهُ َوإِْن َتُعد'
، فحري� بكل واحد م�نكم اWن ]34: إبراھيم [} َلَظلُوٌم َكفIارٌ 

��ه ونفس��ه، وينظ��ر كي��ف  wأن يق��ف وقف��ة ص��دٍق م��ع رب
كان وأين ھو اWن، ويقابل م�ا ك�ان علي�ه م�ن الض�يق 

والھمw واJضطراب  والخوف والشدة والتنكيل والحيرةِ 
وما ص�ار إلي�ه م�ن الس�عة وا8م�ن والتيس�ير والعافي�ة 
اد والسكينِة واJستقرار؛ فإنI قدر النعمة يعرف  Iوالرش
ر واستحضار أض�دادھا،  كم�ا أن ط�ول  ويستشعر بتذك'
اBلف لھا ينسي على المرء قدرھا ومنزلتھا، كما ق�ال 

ب��دٍر  ] تع��الى م��ذكرا الص��حابة بع��د انتص��ارھم ي��وم
واخت9فھم ف�ي الغن�ائم م�ا ك�انوا علي�ه م�ن ال�ب9ء وم�ا 

َواْذُك�ُروا إِْذ أَْن�ُتْم {: أصبحوا فيه م�ن النعم�اء والھن�اء 
َفُكُم  Iَقلِي��لٌ ُمْسَتْض��َعفُوَن ِف��ي ا8َْْرِض َتَخ��افُوَن أَْن َي��َتَخط

َب�� wي Iَدُكْم ِبَنْص��ِرِه َوَرَزَقُك��ْم ِم��َن الط�� Iاُس َف��آَواُكْم َوأَي�� Iاِت الن
وكم�ا ق�ال لنبي�ه ص�لى ] ، ]26: ا8نف�ال [}َلَعلIُكْم َتْشُكُرونَ 

{ : عليه وسلم مذكرا له بنعم�ه وم�ا ك�ان علي�ه قبلھ�ا 
) 7(َوَوَج�َدَك َض�اJًّ َفَھ�َدى ) 6(أََلْم َيِج�ْدَك َيِتيًم�ا َف�آَوى 

، ف�9 ش�ك أن م�ن ]8 - 6: الض�حى [}َوَوَجَدَك َعاِئ9ً َف�أَْغَنى
الُكُربات والشدائد التي كان يعيشھا ف�ي يستحِضر تلك 

تركستان، ومعاينته للص�ينيين الملح�دين ا8راذل وھ�م 
يتبجح��ون ويتبخت��رون َبَط��راً وأََش��راً ف��ي ط��ول ال��ب9د 
 J وعرض��ھا يقھ��رون الن��اس ظلم��اً وع��دواناً م��ع ذل��َك
ن حت�ى  Iي�تمك J يستطيع أن يمنعھم أو يدفعھم بل ربما

ِر والتضايِق منھم ثم من النظر إليھم أو إظھار ا لتضج'
يرى ما ھ�و في�ه اWن م�ن واف�ر النعم�ة وعظ�يم الع�زِة 
ُي���درك أن فض���ل ] علي���ه ك���ان كبي���راً، وأن ھ���ذا م���ن 
أعظ�����م دواع�����ي الخض�����وع a واJستس�����9م 8م�����ره 
واJجتھاد في عبادت�ه والح�رص عل�ى مرض�اته ش�كراً 
له أوJً واتقاًء لس�ْلِب م�ا أول�ى ثاني�اً بس�بب م�ا تكس�ب 

َوَم�ا أََص�اَبُكْم ِم�ْن ُمِص�يَبٍة {: 8يدي كما قال عز وج�ل ا
 ،]30: الش��ورى[} َفِبَم��ا َكَس��َبْت أَْي��ِديُكْم َوَيْعفُ��و َع��ْن َكِثي��ٍر 

  .نسأل ] لنا ولكم الس9مَة والعافية
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ھ��و أن J يغي��ب  -إخ��واني ا8حب��ة–إذاً فالمقص��ود 
عنكم ب�أي ح�اٍل وتح�ت أيw ظ�رف ت�ذكُر م�ا كن�تم علي�ه 

ب9دك��م المحتل��ة المظلوم��ة المكلوم��ة المحروم��ة،  ف��ي
وما زال يعانيه أھلك�م –وما كان يعانيه كل واحد منكم 

م��ن تج��رع أن��واع القھ��ر واBذJل والظل��م  -وإخ��وانكم
والحسرة والكبت الذي لم يكن يجد له م�دفعاً وJ عن�ه 
منزع��اً؛ وذل��ك للعج��ز الت��ام ال��ذي ك��ان يطوق��ه م��ن ك��ل 

ع��دو الغاش��م الظ��الم م��ن ك��ل جان��ٍب، حي��ث يح��يط ب��ه ال
ناحي��ٍة وJ يرق��ب في��ه إJً وJ ذم��ة، وكثي��ر م��ن الن��اس 
يفض����لون الم����وت ويستس����ھلونه أم����ام تل����ك الحال����ة 
المزري��ة الت��ي ذاق ك��ل واح��د م��نكم مراراتھ��ا وتج��رع 
غص���تھا وع���اش آJمھ���ا ف���ي نفس���ه وأھل���ه وأقارب���ه 
وجيران��ه ب��ل وش��عبه كل��ه، إذ ل��م تك��ن ص��ور وأص��ناف 

منه طريق وJ س�وق وJ مدرس�ة وJ ذلك الظلم تخلو 
بيٍت وJ مسجٍد، حتى لحق أخص خصوص�يات الرج�ل 
وأھله إذ فرض عل�يھم ح�د J يتجاوزن�ه ف�ي اBنج�اب، 
وأن��ا أعل��م أنك��م جميع��ا تعرف��ون ھ��ذه الحق��ائق وأكث��ر 
منھ��ا، ومھم��ا حاول��ت تص��ويرھا فل��ن أبل��غ منھ��ا م��ا 

� wركم عاينتم وعانيتم فليس الخبر كالمعاينة، ولكني أذك
بھ��ا حت��ى J تت9ش��ى ع��ن أذھ��انكم م��ع ط��ول ال��زمن 
وم��رور ا8ي��ام، ول��يس مقص��دي م��ن ذكرھ��ا والت��ذكير 
بھ��ا ھ��و إث��ارة ك��وامن آJم النف��وس وJ َنْك��ت ج��روح 
غائرة J يكاد نزفھا يتوق�ف، ولك�ن مقص�دي م�ن ذل�ك 
ھ���و استحض���ار تل���ك الح���ال ونص���بھا أم���ام ا8ع���ين 

J ننس��ى م��ع  ومقارنتھ��ا بم��ا ام��تن ] ب��ه عل��يكم، ك��ي
ط���ول زم���ن الس���عة وا8م���ان وت���واتر م���نن ] علين���ا 
وعل��يكم وذل��ك أن ط��ول إل��ف النعم��ة واعتيادھ��ا ينس��ى 

أنكرھ�ا وتنك�ر  -والعي�اذ ب�اa–صاحَبھا قيمتھ�ا وربم�ا 
لھا فتسلب من�ه ف�ي وق�ت ھ�و أح�وج م�ا يك�ون إليھ�ا، 

َذلِ�َك ِب�أَنI {: سواء كانت تل�ك النعم�ة ديني�ة أو دنيوي�ة 
 َI[  ُروا َما wى ُيَغيIًرا ِنْعَمًة أَْنَعَمَھا َعَلى َقْوٍم َحت wَلْم َيُك ُمَغي

َ َسِميٌع َعلِ�يمٌ  I[ Iِبأَْنفُِسِھْم َوأَن {] وق�ال ع�ز ]53: ا8نف�ال ،
��ُروا َم��ا {: م��ن قائ��ل  wى ُيَغي�� Iُر َم��ا ِبَق��ْوٍم َحت�� wُيَغي Jَ َ I[ Iإِن

ُ ِبَقْوٍم ُسوًءا َف9َ َمَردI َلُه َوَما َلُھْم  ِبأَْنفُِسِھْم َوإَِذا أََرادَ  I[
  ].11: الرعد[} ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوالٍ 

لقد خرج كل واح�د م�نكم م�ن داره / إخواني ا8حبة
وفارق أھله ووطنه وربما لم يكن له آنذاك ھ�م� س�وى 
أن ُيحرز نفسه وينجيھا من الظلم ويخرجھا من تح�ت 

مھ��اجرا إل��ى ] وج��د م��ن  وط��أة الطغي��ان، فلم��ا خ��رج
�ل أمام�ه م�ا قال�ه  Iالسعِة م�ا ل�م يك�ن ف�ي حس�بانه، فتمث

ِ َيِج���ْد فِ���ي {: ] تع���الى  I[ َوَم���ْن ُيَھ���اِجْر ِف���ي َس���ِبيِل
ا8َْْرِض ُمَراَغًم��ا َكِثي��ًرا َوَس��َعًة َوَم��ْن َيْخ��ُرْج ِم��ْن َبْيِت��ِه 

ِ َوَرُس��ولِِه ُث��مI ُيْدِرْك�� I[ ُه اْلَم��ْوُت َفَق��ْد َوَق��َع ُمَھ��اِجًرا إَِل��ى
ُ َغفُ�وًرا َرِحيًم�ا I[ َوَكاَن ِ I[ أَْجُرهُ َعَلى {] 100: النس�اء[، 

َي��ا ِعَب��اِدَي ال��Iِذيَن آَمُن��وا إِنI أَْرِض��ي {: وقول��ه تع��الى 
�اَي َفاْعُب�ُدونِ  Iفوج�د فع�9ً ف�ي  ]56: العنكب�وت[} َواِسَعٌة َفإِي

اً لھجرته ُيرِغم وُي�ِذل أي مكاناً ودار) مراغماً (مھجره 
ب��ه م��ن ك��ان يؤذي��ه ف��ي داره، ووج��د س��عًة ف��ي رزق��ه 
وف���ي ش���أنه كل���wه، وم���ن ب���ين م���ا وج���ده أمام���ه تل���ك 
الجماعة المباركة التي جدI وكدI أھل الص�دق واBيم�ان 

وتعب����وا وس����ھروا عل����ى إيجادھ����ا  -كم����ا نحس����بھم–
وتكوينھ��ا وتش��ييد بنائھ��ا وتجمي��ع ش��بابھا وت��وفير م��ا 

م��ن أس��باب قيامھ��ا وتقويتھ��ا لتك��ون س��بباً اس��تطاعوا 
ِة وإنق��اذ تل��ك ال��ب9د م��ن أھ��ل الفس��اد  Iف��ي إع��ادة الك��ر

ِ َواْلُمْسَتْض��َعِفيَن ِم��َن {واBلح��اد، وللقت��ال  I[ ِف��ي َس��ِبيِل
َن�ا أَْخِرْجَن�ا  Iِذيَن َيقُولُ�وَن َربIَساِء َواْلِوْلَداِن ال wَجاِل َوالن wالر

�ا  ِمْن َھِذِه اْلَقْرَيةِ  الِِم أَْھلَُھا َواْجَعلْ َلَنا ِم�ْن َل�ُدْنَك َولِّيً Iالظ
، فم�ا م�نكم إJ ]75: النس�اء[} َواْجَعلْ َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِص�يًرا

وق���د ألَف���ى ا8م���ر ممھ���داً أمام���ه، والب���رامج قائم���ًة، 
 Iوالجھ���ود متعاض���دة متس���اندة، وق���د َف���ِرح ب���ذلك أش���د

ءل خي�راً بم�ا الفرح، واستبشر أعظم اJستبشار، وتف�ا
َوَجَد ورأى، وَشعر أن ا8مل كبي�ٌر ف�ي ش�فاء الص�دور 
ممن ظلم أمته وشعَبه، فانطلَق بھمِته ومعنويات�ه ُيع�د 
الع��دة منتظ��راً ذل��ك الي��وم ال��ذي يحق��ق في��ه ش��يئا م��ن 

ُ ِبأَْي��ِديُكْم َوُيْخ��ِزِھْم { :قول��ه تع��الى  I[ ْبُھُم wَق��اِتلُوُھْم ُيَع��ذ
) 14(ِھْم َوَيْش��ِف ُص��ُدوَر َق��ْوٍم ُم��ْؤِمِنيَن َوَيْنُص��ْرُكْم َعَل��يْ 
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 ُ I[َعَل�ى َم�ْن َيَش�اُء َو ُ I[ َوُيْذِھْب َغْيَظ قُلُ�وِبِھْم َوَيُت�وُب
وھو مع ذل�ك يس�ر ] ل�ه  ،]15، 14: التوب�ة[} َعلِيٌم َحِكيمٌ 

القيام بعبادة الجھاد ضد أصناف أخرى من أع�داء ] 
، وُمعد� لنفسه، ومرابٌط في تعالى، فھو مجاِھٌد 8عدائه

ثغر من ثغور اBس9م، ومھاجٌر مناصٌر Bخوان�ه فھ�ي 
نعٌم متعددة وِمنٌن متزايدة، فلھذا ف�إن الوق�وف بجان�ِب 
ھذه الجماعة، والتعاون التاِم للمحافظ�ِة عليھ�ا، وب�ذِل 
الجھ����د لتقويتھ����ا بالُع����َدد، وتكثي����ر س����وادھا بالَع����دِد، 

مسيرتھا ك�ل' ذل ُيَع�د' م�ن والتناصح فيما بينكم لتسديد 
أجلw م�ا يق�وم ب�ه أح�ُدكم، وھ�و ب�9 ش�ك� م�ن الم�واِطِن 
��ار، لِعلمھ��م أن أفت��َك س��9ٍح  Iوالم��واطئ الت��ي ُتغ��يُظ الكف
وأنكاه في صفوف المجاھدين ھ�و التف�رُق واJخ�ت9ُف 
والتنازُع، 8نI الجيَش المختلِف في نفس�ه J يمك�ن أن 

ه،  wَق نص�راً ض�د ع�دوwله فل�ن يق�در عل�ى يحق� Iوإن حص
المحافظ��ِة علي��ه وص��يانِته، كم��ا أخبرن��ا ] ب��ذلَك ف��ي 
كتاِبه وكما شھد به التاريخ ورأيناه ف�ي الواقِ�ع، وم�ن 
راً  wھن��ا ف��إنني أكت��ُب لك��م ھ��ذه الكلم��ات ناص��حاً وم��ذك
استجابًة لقول النبي صلى ] عليه وسلم في الح�ديث 

ِبيI َص�لIى العظيم الذي تعرفونه َعْن َتِميٍم  Iالن Iأَن wاِري Iالد
ِص�يَحةُ «: ]ُ َعَلْيِه َوَس�لIَم، َق�الَ  Iيُن الن wلَِم�ْن؟ : قُْلَن�ا» ال�د

�����ِة اْلُمْس�����لِِميَن «: َق�����الَ  Iَولِِكَتاِب�����ِه َولَِرُس�����ولِِه َو8َِِئم ِ Iaِ
ِتِھمْ  Iَباَيْع�ُت «: متف�ق علي�ه، و َع�ْن َجِري�ٍر، َق�الَ » َوَعام

��9َِة  َرُس��ولَ ]ِ  Iَم َعَل��ى إَِق��اِم الصIى ]ُ َعَلْي��ِه َوَس��لIَص��ل
َكاِة، َوالن'ْصِح لُِكلw ُمْسلِمٍ  Iمتفق علي�ه؛ ول�ذا » َوإِيَتاِء الز

  :فسأذكر بعض النقاط ھنا 
وفقن��ي ] وإي��اكم لك��ل –اعلم��وا : النقط��ة ا8ول��ى

ب��اُع "أن أعظ��م داٍء يص��اُب ب��ه الم��رء المس��لُم  -خي��رٍ  wات
وھ��و م��رٌض ق��د يك��ون ظ��اھراً بين��اً واض��حاً  ،"الھ��وى

بحيث يعرف المرُء من نفسه أن�ه متب�ٌع لھ�واه، وي�راه 
غي��ُره م��ن أھ��ل الح��قw والع��دِل والبص��يرِة ك��ذلَك، وق��د 
يكوُن ذلك الداُء خفياً مطوياً مدفوناً في أعماِق القلِب، 
وقد يظھُر تارًة ويختفي تارًة، ومعنى اتباع الھوى أن 

نُ "المرء  wأم�راً م�ن ا8م�ور، أو معن�ى " ف�ي نفس�ه يمك

من المعاني، أو يمتلئ قلُبه بح�بw ش�يء م�ن ا8ش�ياء، 
أو يس���تقرw في���ه فك���رةٌ م���ن الِفَك���ر، فم���ا زال���ت تنم���و 
وتترع���رع وتض���رُب بج���ذورھا ف���ي أص���ِل قلِب���ه حت���ى 
��ه ويھ��واه، وJ يتص��ّور  wتص��بَح عن��ده موافق��ًة لم��ا يحب

نتق�لَ إل�ى م�ا ھ�و لنفسه الحيدَة أو اJس�تغناء عنھ�ا، فت
يق���يس ب���ه الص���واب " ميزان���اً "أخط���ُر حي���ُث تص���بُح 

والخطأ، والحقI والباطلَ، فما جاَء موافقاً لم�ا أش�ربته 
فإن��ه يقبلُ��ه ويقِب��لُ ) الھ��وى(نفس��ه واس��تقرI ف��ي قلب��ه 

علي���ِه ويستبش���ر ب���ه وي���ذب' عن���ه وJ يرض���ى علي���ه 
اعتراضاً ويمدح م�ن ق�ال ب�ِه، وم�ا خ�الَف ذل�َك اش�مأز 

ه بأي��ة وس��يلٍة من��ه  Iوَنَف��ر عن��ه واعت��رَض علي��ِه ورد
وحيلٍة، والناُس في ھ�ذا ال�داء متف�اوتون وقلIم�ا يس�لُم 
منه أحٌد فمستقل� ومستكثُر، ولھذا لم يأِت ذكُر الھ�وى 
في كتاِب ] تعالى إJ في س�ياِق ال�ذم، كم�ا ُرِوَي َع�ِن 

 Iَع�ز ُ I[ ُه َق�الَ َم�ا َذَك�َر� Iاٍس أَن Iاْلَھ�َوى فِ�ي  اْبِن َعب Iَوَج�ل
َي  wَم��ا ُس��م Iْعِبي' إِن�� Iُه، َوَق��الَ الش�� Iَذم Jَِمْوِض��ٍع ِم��ْن ِكَتاِب��ِه إ

ُه َيْھِوي ِبَصاِحِبهِ  Iَھًوى 8َن.  
د في البحث عن الح�قw م�ن  ودواء ھذا الداء بالتجر'
��ٍأ،  أي جھ��ٍة ج��اء، واJنقي��اد ل��ه م��ن غي��ر ت��ردد وJ تلك'

ھ��ا علي��ه عن��د منازعتھ��ا في��ه ومدافع��ة ال��نIفس وإرغام
 wارة بالس��وء، وق��د تكس��و الباط��لَ ث��وَب الح��ق�� Iھ��ا أم Iفإن
فيلت����بس عل����ى ص����احِبه، وتخدع����ه ببھ����ارَج مغري����ٍة 
نة استدراجاً له حتى توقع�ه ف�ي ش�راكھا  Iودعاوى ُمزي
ف��9 يك��اد يفل��ح بع��دھا إJ أن يش��اء ]، فب��دJً م��ن أن 

ك��ه الح��ق' ويرش��ده العل��م وتق��وده ال wبص��يرة تغ��دو يحر
نفس��ه تجرج��ره بأھوائھ��ا ف��9 ي��رى م��ن الح��قw إJ م��ا 
ُتري��ه، وJ ُتري��ه إJ م��ا يري��ده وُيردي��ه، كم��ا ج��اء ف��ي 

��ُه : " الح��ديث أن النب��ي ص��لى ] علي��ه وس��لم ق��ال  Iإِن
ِتي أَْقَواٌم َتَجاَرى ِبِھ�ْم ِتْل�َك ا8َْْھ�َواُء َكَم�ا  Iَسَيْخُرُج ِفي أُم

َصاِحِبِه، Jَ َيْبَقى ِمْنُه ِعْرٌق َوJَ َمْفِصلٌ َيَتَجاَرى اْلَكَلُب بِ 
رواه أحمد، وأب�و داود، وغيرھم�ا، والكَل�ُب " إIJِ َدَخَلهُ 

بف��تح ال��9م ھ��و داٌء يص��يب اBنس��ان م��ن َع��ضw الكل��ب 
  .المجنون
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ه، كم��ا يق��ال ��ك : (فتعمي��ه تل��ك ا8ھ��واء وتص��م' حب'
وي��روى ح��ديثاً ولكن��ه ض��عيف، ) الش��يَء يعم��ي وُيص��م

ق��د أخبرن��ا ] س��بحانه أن س��بيل الجن��ة ف��ي مخالف��ة و
ا َمْن َخاَف َمَق�اَم {: ھوى النفس كما قال عز وجل  Iَوأَم

ْفَس َع��ِن اْلَھ��َوى  Iِه َوَنَھ��ى ال�ن� wَة ِھ��َي ) 40(َرب�� Iاْلَجن Iَف�إِن
، وبين لنا أن الھ�وى طري�ق ]41، 40: النازعات[} اْلَمأَْوى

ل��م، كم��ا ق��ال لنبي�� : ه داود علي��ه الس��9م الض��9ِل والظ'
} ِI[ َك َع���ْن َس���ِبيِلIِب���ِع اْلَھ���َوى َفُيِض���ل Iَتت Jَ26: ص[} َو[ ،

ِبُعوا اْلَھَوى أَْن َتْع�ِدلُوا{: وقال سبحانه  Iالنس�اء[} َف9َ َتت :

َم�ا { : ، وقال أيضاً ]135 Iَفإِْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك َف�اْعَلْم أَن
ِبُع��وَن أَْھ��َواَءُھْم  Iَب��َع َھ��َواهُ ِبَغْي��ِر َيت Iِن ات�� Iَوَم��ْن أََض��ل' ِمم

الِِمينَ  Iَيْھِدي اْلَقْوَم الظ Jَ َ I[ Iإِن ِ I[ ُھًدى ِمَن {]القص�ص :

َق��ْد «:  -رحم��ه ] -وق��ال عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز ،]50
َم��عِ  Iأَْفَل��َح َم��ْن ُعِص��َم ِم��َن اْلَھ��َوى، َواْلَغَض��ِب، َوالط« ،

َم�ا : "  -رض�ي ] عن�ه–ل�ب وقال عل�ي ب�ن أب�ي طا Iإِن
َب��اَع اْلَھ��َوى , ُط��ولَ ا8ََْم��ِل : أََخ��اُف َعَل��ْيُكُم اْثَنَت��ْينِ  wَوات ,

َب��اَع اْلَھ��َوى , َف��إِنI ُط��ولَ ا8ََْم��ِل ُيْنِس��ي اWِْخ��َرَة  wات Iَوإِن
 wَيُصد' َعِن اْلَحق.  

ھ����ذا وإنI م����ن أعظ����م م����ا يمن����ع ح����لI كثي����ٍر م����ن 
" الھوى"ي تعقيداتھا وتفاقمھا ھو المشك9ِت ويزيد ف

المط��اع ال��ذي يغل��ب عل��ى النف��وس، وإعج��اب ك��لw ذي 
رأي برأي���ه، ف���إذا اجتم���ع الھ���وى م���ع ض���عف ال���رأي 
ِب له ف9 تسأل بعدھا عن سوء العاقب�ِة س�لIمنا  والتعص'

  .] وإياكم من كل شر� وسوء
ومن ھنا فإن ] تعالى جعل للم�ؤمنين طريق�اً بين�اً 

لفص�ِل بي�نھم عن�د اJخ�ت9ِف، ول�م يكلھ�م إل�ى واضحاً ل
د أفكارھم وَنَظِرھم، ولم يسند أمرھم إل�ى خب�رات  wمجر
ھم إلى كتاِبه وس�نة نبي�ه ص�لى ]  Iتجاربھم، وإنما رد

َھا ال�Iِذيَن آَمُن�وا {: عليه وسلم عند اخت9فھم فقال  َيا أَي'
ُس��ولَ َوأُولِ��ي  Iَوأَِطيُع��وا الر َ I[ ا8َْْم��ِر ِم��ْنُكْم َف��إِْن أَِطيُع��وا

ُس��وِل إِْن ُكْن��ُتْم  Iَوالر ِ I[ وهُ إَِل��ى َتَن��اَزْعُتْم ِف��ي َش��ْيٍء َف��ُرد'
ِ َواْلَيْوِم اWِْخِر َذلِ�َك َخْي�ٌر َوأَْحَس�ُن َت�أِْوي9ً  Iaُتْؤِمُنوَن ِبا {

، وذل���َك 8ن العق���ول متفاوت���ة، والرغب���ات ]59: النس���اء[

واJس�����تفادة منھ�����ا  متع�����ددة، والتج�����ارب متنوع�����ة،
واس��تخ9ص العب��ر م��ن أحوالھ��ا يختل��ف في��ه الن��اس 
 Jاخت9ف��ا كبي��راً، فل��م ُيجع��لْ  ش��يء م��ن ذل��َك ميزان��اً و
مرجع��اً للفص��ل عن��د التن��ازع وطريق��ا لرف��ع الخ��9ف، 
 a وكما ھو معلوم فإن العلماء متفق�ون عل�ى أن ال�رد
 ھو لكتابه، والرد لنبيه صلى ] عليه وسلم ھ�و ال�رد' 

لسنته بع�د وفات�ه، فعل�ى الم�رء المس�لم أن يح�ذر أش�د 
الحذر من الھوى، وعلي�ه أن يجاھ�د نفس�ه ف�ي دفع�ه، 
ويعالجھا من دائه، ويسدI عنھ�ا مناف�ذه، وأن J يك�ون 
عاجزاً ُيتب�ع نفس�ھا ھواھ�ا ويتمن�ى عل�ى ] ا8م�اني، 
ويس���تعين ب���اa ف���ي ك���لw ذل���َك، ويجع���ل ُنص���َب عيني���ه 

خ�ذ ب�ه مس�تيقناً أن الخي�َر ك�ل الخي�ِر إصابة الح�قw وا8
في اتباع�ه والتس�ليم ل�ه حت�ى ول�و ب�دا ل�ه خ�9ف ذل�ك 
أولَ ا8م����ِر، ولھ����ذا ق����ال ] تع����الى ف����ي آخ����ر اWي����ة 

، كم�ا ق�ال اBم�ام }َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَس�ُن َت�أِْوي9ً {المذكورة 
يعن�����ي بقول�����ه ج�����ل : (اب�����ن جري�����ر الطب�����ري فيھ�����ا 

تم في�ه م�ن ش�يء إل�ى ] ، فرد' ما تنازع"ذلك:"ثناؤه
لكم عند ] في مع�ادكم، وأص�لح " خير="والرسول، 

لك��م ف��ي دني��اكم، 8ن ذل��ك ي��دعوكم إل��ى ا8لف��ة، وت��رك 
وأحم��د : ، يعن��ي"وأحس��ن ت��أوي9="التن��ازع والفرق��ة 

  .اھـــ)َمْوئ9 ومغّبة، وأجمل عاقبة
زادن�ي ] وإي�اكم بص�يرًة –اعلم�وا : ا8مر الث�اني 

تف��اق كلم��ة المس��لمين واجتم��اعھم أص��لٌ أن ا -ورش��داً 
عظ��يٌم م��ن أص��ول دينن��ا الحني��ِف، ج��اء ا8م��ر ب��ه ف��ي 
كتاب ]، وسنة نبيه صلى ] عليه وسلم، فقد أُمرنا 
باJجتماع واJئت9ِف، وُنھينا عن التف�رق واJخ�ت9ف، 
��ب وص��احبته الش��حناء، فإن��ه  خاص��ًة إذا داخل��ه التعص'

ا ج���اء ذل���ك لعم���وم حينئ���ذ أش���د م���ا يك���ون ذم���اً، وكم���
المس��لمين وف��ي س��ائر ح��اJتھم، فإن��ه ورد عل��ى وج��ه 
الخص���وص ف���ي ح���قw المجاھ���دين لم���ا يترت���ب عل���ى 
تنازعھم من الَوھن والضعف والفشل الذي يغري بھم 

َ {: عدّوھم وُيذھب قوتھم، كما قال تعالى  I[ َوأَِطيُع�وا
: ا8نف�ال[} ِريُحُك�مْ  َوَرُسوَلُه َوJَ َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوَتْذَھبَ 
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وقد ظھَر أثر ھذا التن�ازع ي�وَم أُح�د حينم�ا خ�الف  ،]46
الرماة أمَر النبي صلى ] علي�ه وس�لم وبق�ي بعض�ھم 
على الجبِل ثابتين ونزل بعض�ھم حرص�ا عل�ى الغنيم�ة 

َوَلَق�ْد {: فنزلت بھم الھزيمة بعد النIصر كما قال تعالى 
ُ َوْع��َدهُ إِْذ  I[ ى إَِذا َفِش��ْلُتْم َص��َدَقُكُم�� Iوَنُھْم ِبإِْذِن��ِه َحت�� َتُحس'

َوَتَن��اَزْعُتْم ِف��ي ا8َْْم��ِر َوَعَص��ْيُتْم ِم��ْن َبْع��ِد َم��ا أََراُك��ْم َم��ا 
ق�ال الس�عدي ف�ي تفس�ير ھ�ذه  ،]152: آل عمران[} ُتِحب'ونَ 
بالنص����ر، } ولق����د ص����دقكم ] وع����ده{: أي: (اWي����ة 

ق��تم ف��يھم فنص��ركم عل��يھم، حت��ى ول��وكم أكت��افھم، وطف
ق���ت9 حت���ى ص���رتم س���ببا 8نفس���كم، وعون���ا 8ع���دائكم 
عليكم، فلما حصل منكم الفشل وھ�و الض�عف والخ�ور 

ال����ذي في����ه ت����رك أم����ر ] } وتن����ازعتم ف����ي ا8م����ر{
باJئت9ف وع�دم اJخ�ت9ف، ف�اختلفتم، فم�ن قائ�ل نق�يم 
ف��ي مركزن��ا ال��ذي جعلن��ا في��ه النب��ي ص��لى ] علي��ه 

ا في��ه وق��د انھ��زم الع��دو، م��ا مقامن��: وس��لم، وم��ن قائ��ل
ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول، وت�ركتم أم�ره م�ن 

  .اھـ)بعد ما أراكم ] ما تحبون وھو انخذال أعدائكم
وJ شكI أن ا8صل أن يكون جميع المسلمين تح�ت 
إم���اٍم واح���ٍد م���ن أقص���ى ا8رض إل���ى أقص���ى ا8رض، 
ٌر ول��م يق��ع من��ذ أزم��اٍن بعي��دٍة  wولك��ن بم��ا أن ھ��ذا متع��ذ
ج��داً، فينبغ��ي عل��ى المس��لمين تحقي��ق معن��ى اJجتم��اع 
بق���در اBمك���ان، فحيثم���ا أمك���نھم أن يكون���وا جماع���ًة 
واحدًة تق�وم عل�ى واج�ٍب م�ن واجب�ات ال�دين كالجھ�اد 
ف��ي س��بيِل ] تع��الى، فھ��ذا ھ��و المطل��وب ف��ي حقwھ��م، 
وعل���يھم أن يحرص���وا علي���ه ويجتھ���دوا ف���ي إقامت���ه 

لعبادات احتياج�اً إل�ى وتحقيقه، ومن المعلوم أن أكثر ا
اجتماع الكلمة وتآلف القل�وب وت�راصw الص�فوف ھ�ي 
عبادة الجھاد في سبيل ]، ف�إن اJخ�ت9ف فيھ�ا ل�يس 
كاJخت9ف في غيرھا، ونتائج التنازع بين المجاھدين 
من الفشِل وتغلب العدوw غالباً ما يكون عاج9ً موجع�اً، 

ب���ين فواج���ب الحف���اظ عل���ى اجتم���اع الكلم���ة مش���ترٌك 
ا8مي���ر وجن���وِده حت���ى يكون���وا كلم���ة واح���دًة وص���فIا 

َ ُيِح��ب' ال��Iِذيَن {: مرصوص��اً كم��ا ق��ال ع��ز وج��ل  I[ Iإِن

ُھْم ُبْنَي���اٌن َمْرُص���وصٌ  Iُيَق���اِتلُوَن ِف���ي َس���ِبيلِِه َص���ّفًا َك���أَن {
وق���د ق���ال بع���ض علم���اء التفس���ير إن م���ن  ،]4: الص���ف[

ِھْم  أَْن َيْس��َتِوَي َش��أُْنُھمْ (مع��اني اWي��ة  wِف��ي َح��ْرِب َع��ُدو
���ى َيُكوُن���وا ِف���ي اْجِتَم���اِع اْلَكلَِم���ِة، َوُم���َواJَِة َبْعِض���ِھْم  Iَحت

اھ��ـ، ولھ��ذا ف��إن العلم��اء )َبْعًض��ا َكاْلُبْنَي��اِن اْلَمْرُص��وِص 
ا  Iإم�اٍم ب�ر wمث9ً ينصون على أن الجھ�اَد واج�ٌب م�ع ك�ل
ك��ان أو ف��اجراً وجعل��وا ذل��ك م��ن عقي��دة أھ��ل الس��نة 

  .ةوالجماع
ومن المعلوم أن عبادة الجھ�اد عب�ادة جماعي�ة ف�ي 
أصلھا، يعني إنما  ت�ؤدى م�ع الجي�وش والس�رايا وق�د 
يطول اجتماعھم وقد يقُصر بحسب ما خرج�وا 8جل�ه، 
ن��ة،  Iس��9مية الممكBوق��د ك��ان ھ��ذا عن��د وج��ود الدول��ة ا
بحي��ث يبع��ث اBم��ام الج��يش ب��أميره لمھم��ة مح��ددٍة، 

ج��ُع وق��د قض��ى مھمت��ه ووجھ��ة معين��ٍة يؤديھ��ا ث��م ير
وأدى واجب���ه، فيك���ون اجتم���اع ھ���ذا الج���يش أو ھ���ذه 
الس��رية مؤقت��اً آني��اً متعلق��اً بالمھم��ة الت��ي أوكل��ت إل��ى 
ذل�ك الجم��ع، وق��د جب��ل ] تع�الى العب��اد عل��ى اخ��ت9ف 
طب��ائعھم، وتن��وع س��لوكھم، وتف��اوت أخ9قھ��م، فم��نھم 
الق����وي والض����عيف، والحل����يم والجھ����ول، والمت����أني 

���ت، والش���جاع والجب���ان والعج���ول، وا wلمياس���ر والمعن
وغير ذلك من الصفات الكثيرة التي يكون الناس فيھا 
متفاوتين جداً، فلما كان�ت الجي�وش تض�م جموع�ا م�ن 
الن��اِس بص��فاتھم المتع��ددة وس��جاياھم المتنوع��ة ُجِع��ل 
عل��يھم أمي��ٌر وأِم��روا ب��أن يس��معوا ل��ه ويطيع��وا، وأن 

حت�ى يس�تقيم يتنازلوا ع�ن حظ�وظ أنفس�ھم أم�ام أم�ره 
ش��أنھم، وجع��ل لھ��م الش��رع ح��داً واض��حاً بين��اً يقف��ون 
عنده في طاعتھم 8مرائھم، بحيث ل�و تج�اوزه ھ�ؤJء 
ا8م���راء فحينھ���ا J س���مع وJ طاع���ة، وذل���ك إذا م���ا 
ن�ة، ونص�وص الش�رع ف�ي  wأمروھم بمعص�ية جلي�ة مبي

: ھذا كثيرة جداً منھا قول النبي صلى ] علي�ه وس�لم
اَع���ُة ِفيَم���ا أََح���بI  َعَل���ى اْلَم���ْرءِ « Iْمُع َوالط��� Iاْلُمْس���لِِم الس

َوَك�ِرَه، إIJِ أَْن ُي�ْؤَمَر ِبَمْعِص�َيٍة، َف�إِْن أُِم�َر ِبَمْعِص�َيٍة، َف��9َ 
رواه مسلم، فبھذا تنضبط الجيوش، » َسْمَع َوJَ َطاَعةَ 
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وتحف��ظ م��ن التن��ازع، وتجتم��ع الكلم��ة، وتص��ان م��ن 
8كب�ر وھ�و مدافع�ة اJخت9ِف، ويتحقق بھا المقص�ود ا

ا8عداء، وذلَك أن طاعة ا8مراء فيما تكرھ�ه النف�وس 
وإن كان شديداً على ال�نفس إJ أن الش�رَع ل�م يراِعھ�ا 
م��ن ھ��ذه الجھ��ة ول��م ينظ��ر إليھ��ا اعتب��اراً للمص��لحة 
ا8كبر وھي اتفاق الكلمة، ودفعا للضرر ا8عظ�م وھ�و 

  .تفرق الصف ومن ثمI تسلط ا8عداء
تواجھون عدواً كثير العدد  -ا8حبةإخواني –وأنتم 

عظيم الُعدد، وھو يكيد لكم اللي�ل والنھ�ار، وق�د تس�لط 
على دياركم وقتل رجالكم وأذلّ خياركم وحرم أبن�اءكم 
وإخوانكم من كلw شيء له صلة بدين ِ] تع�الى، فھ�و 
أعلى درجات العدوw الصائل الذي يفسد ال�دين وال�دنيا، 

لغاشم يحتاج َمن يواجھه إل�ى ومثل ھذا العدو العاتي ا
حش�د أكب��ر ق��دٍر م��ن الق��وة المادي��ة والمعنوي��ة، ومنھ��ا 
اتف���اق الكلم���ة وجم���ع المس���لمين عل���ى قت���الھم ودف���ع 
ھم، وقد يسر ] Bخ�وانكم تك�وين جماع�ٍة ُتع�د م�ا  wشر
اس��تطاعت م��ن الع��دة للقي��ام بھ��ذا الواج��ب، وق��د قت��ل 

لك�ل  كثير من أمرائھا وھ�م ف�ي أول الطري�ِق، ومعل�ومٌ 
ٍب خبيٍر أن بناء الجماعات وتكوينھا ليس ب�ا8مر  wمجر
الھ��يwن، خاص��ًة إذا كان��ت ف��ي ظ��روٍف J يعل��م ش��دتھا 
وقس��وتھا إJ ] تع��الى، فح��ري� بك��ل واح��ٍد م��نكم أن 
يعتبر ھذه الجماعة جماعَته، وھو مسؤولٌ عنھا، ف�ي 
تقويتھ����ا والح����افظ عليھ����ا، وص����يانتھا م����ن الزي����غ 

كيد ا8عداء ومكِرھم، وأن ينص�رھا  واJنحراِف، ومن
ب��الحقw وينص��حھا بالحس��نى م��ن غي��ر تعص��ٍب وJ تع��د� 
م  wنص��اِف، ول��يعلم أن أعظ��م م��ا ي��دعBوإنم��ا بالع��دل وا

ھ��و  -بع��د الص��9ح وتق��وى ] تع��الى–ق��وَة الجماع��ة 
الحفاظ على صفھا ليكون كالبنيان المرصوص، وأنتم 

رح��وا بش��يٍء عل��ى يق��يٍن أن أع��داءكم الملح��دين ل��ن يف
كف���رحھم بتف���رقw المجاھ���دين واخ���ت9فھم فيم���ا بي���نھم 
وانش���غالھم ع���نھم بنزاع���اتھم، وم���ن مكائ���د الح���رِب 
المعروفة عند العسكريين منذ الِقدم أن القائد العبقري 

علي�ه أن يس��عى بت�دبيره وتخطيط��ه ومك�ره إل��ى كيفي��ٍة 
ق بھ���ا جم���وع أعدائ���ه، ف���ذلك أع���وُن ل���ه عل���ى  wيف���ر

نم��ا اجتمع��تم عل��ى طاع��ة ] تع��الى ھ��زيمتھم، وأن��تم إ
فل���يكن بي���نكم التناص���ح والت���ذكير، والتن���ازل لبعض���كم 
والمياس���رة فيم���ا بي���نكم، وأن تستحض���روا دائم���اً أن 

وھ���ي إنق���اذ المس���لمين ف���ي –المھم���ة الت���ي تنتظ���ركم 
تحت��اج م��نكم إل��ى حش��ِد ك��لw ق��وٍة يمك��ن أن  -تركس��تان

ي�لٌ، تستفيدوا منھا في مواجھة أعدائكم، والطريق طو
والمعركة عسيرةٌ، والع�دو' ش�رٌس، والمقاص�د كبي�رةٌ، 
فعلى قدر ھذا كله يج�ب أن يك�ون نظ�ركم وتخط�يطكم، 

ولتعلم��وا أن الخ��9ف كل��ه ش��ٌر كم��ا ق��ال عب��د ] ب��ن  
مس��عود رض��ي ] عن��ه، فاح��ذوا أن تجلب��وا 8نفس��كم 
شراً، وتعينوا العدوI على أنفس�كم بأي�دكم نس�أل ] أن 

قل�����وب ويجم�����ع كلم�����ة المجاھ�����دين يؤل�����ف ب�����ين ال
  .والمسلمين جميعا على ما يحب ويرضى

ھذا ما تيسر كتابت�ه ف�ي ھ�ذه العجال�ة، وق�د قطع�ت 
الموض��وع قطع��ا وھ��و J ي��زال ل��م يكتم��ل و] يتوJن��ا 
وإياكم ويوفقنا لكل خير فاس�تعينوا ب�اa واص�بروا إن 
ا8رض a يورثھ���ا م���ن يش���اء م���ن عب���اده والعاقب���ة 

   موJنا وموJكم نعم المولى ونعم النصير للمتقين و]
  والس9م عليكم ورحمة ] وبركاته 

ذو /29أب������و يحي������ى الليب������ي / أخ������وكم المح������ب 
  .ھـ1432/القعدة
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