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هبل العصر أمريكا 
وهبل الشرق الصين

 بأمته 
ً
 على دينه مهموما

ً
 غيورا

ً
 مسلما

ً
لم يكن يتوقع العالم أن شابا

برجي  األطهار   الشباب  من  حفنة  ومعه  يسحق  أن  يمكن  بربه   
ً
واثقا

التجارة العالمي قبلة العالم اإلقتصادية والسياسية في حدث هّز  العالم 
بأسره وأربك طواغيت الشرق والغرب أعز هللا به التوحيد وأهله وأذل 

به الشرك وحزبه..

بعزم فتية غير هللا على أيديهم مجرى التاريخ كتب  للمسلمين فيها عهد 
جديد من العزة والشموخ، مسطرين بدمائهم الطاهرة رسالة للكافرين 
واملرتدين مفادها أن التوحيد والجهاد قوة املسلمين وسالحهم وعدتهم 
وعتادهم، ورسالة أخرى للموحدين املجاهدين بأن الهمم العالية بعد 

التوحيد الخالص قوة ال تضاهيها قوة، فلله درهم..

رى تحت الثرى
ُ
رى ....... فوق الثريا أو ت

ُ
 غاياتها إما ت

ً
سر طالبا

ال تخلدن إلى املقام فإنما ......... سير الهالل ق�ضى له أن ُيقمرا
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املباركة  منهاتن  غزوة  ذكرى  على  مرت   
ً
عاما  14 هي 

سبتمبر- من  عشر  الحادي  بأحداث   
ً
إعالميا املعروفة   -

في  الرعب  خارطة  رسم  أعادت  التي  املباركة  الغزوة  تلك 
العالم، أصبح املجاهدون فيها أصحاب الفعل واملبادرة، 
ونقلت املعركة من جبال أفغانستان الوعرة إلى قلب هبل 
يوما  فكان  الشرر،  ورأس  الكفر  رأس  أمريكا،  العصر 
عليهم عصيبا، اضطرب فيه ساستهم وزعزع أمنهم وزلزل 
الشرق  في  حلفائهم  كل  خلفهم   من  واهتز  اقتصادهم.. 
والغرب وكل من عادى اإلسالم واملسلمين، بل كل من آذى 
املستضعفين وروع اآلمنين بعد أن علم أن يد املجاهدين 

للثأر طويلة، وأقدامهم في النكاية ثقيلة.

هبل  قبل  من  املحتلة  الشرقية  تركستان  في  ونحن 
الشرق )الصين(، نستلهم من ذكرى الغزوة املباركة زيادة 
يصلون  هنا  املجاهدين  أن  األمة  ونبشر  والعمل  اإلعداد 
بالشيوعيين  النوعية  النكاية  إلحداث  بالنهار   الليل 
ثغر   بأن  ونبشرهم  الغاصبين،  واملالحدة  الحاقدين 
رجال  عليه  اليوم  أصبح  الشرقية  تركستان  في  املسلمين 
هللا-  –بإذن  وسيذيقون  عريكتهم  وقويت  عودهم  اشتد 
العدو  الصيني الويالت ويوردونه املهلكات، ولقد تابعتم 
شفى  مما  عليهم  هللا  مامنَّ  املاضيات  القليلة  السنون  في 

هللا به صدور املوحدين من عمليات نوعية قصمت العدو 
الصيني وأثخنت فيه وهلل الحمد واملنة من قبل ومن بعد..

إلى  املباركة رسالة  منهاتن  نقول: ستظل غزوة  وختاما 
خاصة،  الشيوعية  الصين  ولحكومة  عامة،  الكفر  ملل 
أننا لن يهدأ لنا بال أو  يسكن لنا قرار حتى نزيل عرشكم 
ونبيد حكمكم، ونسترد أرضنا املغتصبة من تحت براثنكم 

ونقيم شرع هللا فيها على أشالء طواغيتكم..

وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 

اإلسالم« الرتكستاين -»صوت  اإلسالمي  للحزب  اإلعالمي  املركز 
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بسم  اهلل الرحمن الرحيم

رسالة تعزية  

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله

أما بعد:

وا 
ُ
ل َبدَّ َوَما  ِظُر 

َ
ت

ْ
َين َمْن  َوِمْنُهْم  ْحَبُه 

َ
ن �َضى 

َ
ق َمْن  ِمْنُهْم 

َ
ف ْيِه 

َ
َعل  َ اللَّ َعاَهُدوا  َما  وا 

ُ
َصَدق ِرَجاٌل   

َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
امل ﴿ِمَن 

﴾ - األحزاب آية 23
ً

ْبِديال
َ
ت

التركستاني  في الحزب اإلسالمي  بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره وببالغ الحزن واأل�ضى نحن إخوانكم 

بأحر  إليه راجعون، ونتقدم  إنا هلل وإنا  أمير املؤمنين املال محمد عمر.  نبأ وفاة  تلقينا  الشام  لنصرة أهل 

التعازي إلخواننا في حركة طالبان ونعزي أنفسنا وعامة املسلمين على وفاة أمير املؤمنين املال محمد عمر 

رحمه هللا. فقد كان من أعالم الجهاد وأركانه بالعالم اإلسالمي وخاصة في أفغانستان، ولم يقتصر فضله 

على أهل أفغانستان فقط بل ضحى بحكمه مقابل أن يحمي املهاجرين ورفض إغراءات الغرب واملشركين 

شهد هللا عز وجل أنه كان مددا للمسلمين 
ُ
مقابل إخراج وتسليم املهاجرين العرب والتركستان وغيرهم. ون

وحاميا لألمة وللمجاهدين عامة واملأوى وامللجأ لهم بعد هللا عزوجل، وأنه كان سدا منيعا ضد بطش وظلم 

الصليبيين على املسلمين واملجاهدين على مدى السنوات املاضية وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

إخوانكم في:

الشام أهل  لنصرة  الرتكستاين  اإلسالمي  احلزب 
األحد 1436/10/17 هـ

الرتكستاين اإلسالمي  احلزب 
الشام أهل  لنصرة   
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بسم  اهلل الرحمن الرحيم

بيان بماسبة العملية الجهادية في قرية »زاوا« بمحافظة »قارقاش«
إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن 

يضلل  فال هدي له، أما بعد:

الحميد! فاليوم قد  الجليل عبد  العالم  التاريخ. أحفاد  الذين ردوا عدوان املحتلين على مر  الشعب املسلم من »قارقاش«،  أيها 
الذي فرضوه عليكم.  الطوق األمني  بأيديكم السالح وأعدتم مجد أجدادكم وانتقمتم من عدو هللا وعدوكم خارقين بذلك  حملتم 
وأبيتم إال أن تأخذوا حقكم من الظالم ولو كان يسيرا. أسأل هللا العظيم أن يتقبل هذا العمل منكم وأن يمنحكم املزيد من العمليات 

الجهادية. 

أيها اإلخوة! لقد رددتم على الصينيين بجواب عملي على كل ما ارتكبوه بحقكم من جرائم وخاصة على مجزرتهم في العام املا�ضي 
على إخواننا في »ياكن«. وقد وعد هللا بالعز والتأييد ملن ينصر دينه ويعود إلى سبيل الجهاد من عباده املجاهدين.  

ونيابة عن جميع اإلخوة في أرض الجهاد والهجرة، أهنئكم بعمليتكم الجهادية هذه. وأسأل هللا تعالى أن يتقبل من إخواننا الشهداء 
والغزاة في هذه العملية املباركة. وإن جهادنا ملستمر إن شاء هللا، وإن هذه العمليات الجهادية التي أفرحتم بها قلوب املؤمنين ما هي إال 
ِف 

ْ
ْيِهْم َوَيش

َ
ْم َعل

ُ
ِزِهْم َوَيْنُصْرك

ْ
ْم َوُيخ

ُ
ْيِديك

َ
ُ ِبأ َّ

ْبُهُم الل ِ
ّ

وُهْم ُيَعذ
ُ
اِتل

َ
جواب بسيط على ظلم وعدوان الكافرين. يقول هللا سبحانه وتعالى: ﴿ق

ْوٍم ُمْؤِمِنيَن.﴾ 
َ
ُصُدوَر ق

شباب ورجال تركستان! قوموا بواجبكم! وخذوا أسلحتكم بأيديكم وتصدوا لظلم الصينيين املحتلين وشردوا بهم من خلفهم! وإن 
هللا معكم وحليفكم سبحانه، وكذلك كل مجاهدي العالم معكم بما يستطيعونه وخاصة إخوانكم في أرض الشام املباركة وخرسان، 

 َوُهْم َراِكُعوَن.﴾ 
َ
اة

َ
ك وَن الزَّ

ُ
 َوُيْؤت

َ
ة

َ
ال ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

َّ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
ُ َوَرُسول َّ

ُم الل
ُ

ك َما َوِليُّ يقول هللا تعالى : ﴿ِإنَّ

لَّ َمْرَصٍد..﴾ 
ُ
ُهْم ك

َ
ُعُدوا ل

ْ
وُهْم َواْحُصُروُهْم َواق

ُ
ذ

ُ
ُموُهْم َوخ

ُ
 َوَجْدت

ُ
ِرِكيَن َحْيث

ْ
ش

ُ ْ
وا امل

ُ
ُتل

ْ
اق

َ
ُحُرُم ف

ْ
ُهُر ال

ْ
ش

َ ْ
َخ األ

َ
َسل

ْ
ا ان

َ
ِإذ

َ
ويقول عز وجل: ﴿ف

ْصُر.﴾ ُم النَّ
ُ

ْيك
َ
َعل

َ
يِن ف ْم ِفي الّدِ

ُ
ْنَصُروك

َ
ويقول هللا: ﴿َوِإِن اْست

أال نخجل من حالنا  ربكم.  دين  إلى  الدنيا وارجعوا  الحياة  لهو  واتركوا  تنبهوا من غفلتكم!  وإناثا!  التركستاني ذكورا  الشباب  أيها 
متلهفين وراء الدنيا الفانية غير مهتمين بما يحصل بأخواتنا العفيفات من تمزيق ألعراضهن بسجون طواغيت الصين! وقد قال النبي 
رََّج َعْن ُمْسِلٍم 

َ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفى َحاَجِتِه َوَمْن ف َّ

اَن الل
َ
ِخيِه ك

َ
اَن ِفى َحاَجِة أ

َ
 ُيْسِلُمُه َمْن ك

َ
ِلُمُه َوال

ْ
 َيظ

َ
ْسِلِم ال

ُ ْ
و امل

ُ
خ

َ
ْسِلُم أ

ُ ْ
صلى هللا عليه وسلم: »امل

ِقَياَمِة.«
ْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم ال َّ

َرُه الل
َ
َر ُمْسِلًما َست

َ
ِقَياَمِة َوَمْن َست

ْ
َرِب َيْوِم ال

ُ
 ِمْن ك

ً
ْرَبة

ُ
ُ َعْنُه ِبَها ك َّ

رََّج الل
َ
 ف

ً
ْرَبة

ُ
ك

أيها الشباب! لو كنتم قادرين على املجيئ ألرض الهجرة والجهاد فافعلوا فهو واجب عليكم وإذا لم تستطيعوا فال تنسوا اإلعداد بما 
استطعتموه فهو كذلك واجب عليكم لقتال الكفار الصينيين املحتلين بل هو من أوجب الواجبات عليكم. ونحن إن شاء هللا معكم 
ْحِسِنيَن 

ُ ْ
ى امل

َ
ِ َوَرُسوِلِه َما َعل

َّ
َصُحوا لِل

َ
ا ن

َ
 َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرٌج إذ

َ
ِذيَن ال

َّ
ى ال

َ
 َعل

َ
نساندكم في إعدادكم بما نستطيع. يقول هللا تعالى: ﴿َوال

ُفوٌر َرِحيٌم.﴾                     
َ
ُ غ َّ

لل
َ
ِمْن َسِبيٍل َوا

أيها الصينيون الشيوعيون! أبعث إليكم برسالة مفادها أن املجاهدين التركستانيين لن يتراجعون أبدا وأبدا عن هذا السبيل حتى 
يحكموا األرض بما أنزل هللا أو ينالوا الشهادة التي تمناها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! 

ُموَن﴾ وصلى هللا على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  وآخر دعوانا أن 
َ
 َيْعل

َ
اِس ال َر النَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
ْمِرِه َول

َ
ى أ

َ
اِلٌب َعل

َ
ُ غ َّ

﴿َوالل
الحمد هلل رب العاملين! 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

األمير العام للحزب اإلسالمي التركستاني –

 الشيخ عبد الحق

 1436/08ه - 2015/06مـ
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بيان
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بسم  اهلل الرحمن الرحيم
ْحَزاَب َوْحَدُه وصلى هللا وسلم على إمام املجاهدين 

َ
َده َوَهَزَم األ

ْ
َعزَّ ُجن

َ
َصَر َعْبَدُه وأ

َ
 َوْعَدُه، ن

َ
الحمد هلل َوْحَده، َصَدق

وقدوة الناس أجمعين محمد بن عبد هللا النبي األمي الصادق األمين وبعد:

فرح قلوب أولياء هللا املؤمنين وتقذف الرعب في قلوب الكفار واملرتدين أعداء 
ُ
بدأت ُبشريات النصر  تلوح في األفق لت

هللا.  

فإن إخواننا في »حركة الشباب املجاهدين« بالصومال - الذين عرفوا واجبهم اإليماني - قد قاموا بعون هللا وتوفيقه 
بعملية عسكرية على »سفارة الصين« في العاصمة الصومالية »مقديشو« بتاريخ 10/شوال/1436هجري واملوافق لـ 

2015/07/26ميالدي والحمد هلل. 

املباركة من إخواننا املجاهدين  العملية  بهذه  التركستاني« نشكر من قام  في »الحزب اإلسالمي  ونحن املجاهدون 
األبطال ونقول لهم: أيها املجاهدون األعزاء الشرفاء في الصومال! قد لبيتم نداء علمائنا وإخواننا وأخواتنا في سجون 
الصين امللحدة، وقمتم برد عملي على عدوان حكومة الصين الشيوعية ضد املسلمين في »تركستان الشرقية« اإلسالمية 

)املنسية( فجزاكم هللا عنا وعن املسلمين خير الجزاء...

ونشجع  ونؤيدها  املباركة  العملية  بهذه  اإلسالم  أمة  ننهئ  التركستاني«  اإلسالمي  »الحزب  في  املجاهدون  نحن  وإننا 
»حركة الشباب املجاهدين« في الصومال على املزيد من هذه العمليات الجهادية ونفتخر بهؤالء األبطال الذين قاموا 

بالدفاع عن اإلسالم واملسلمين... 

أيها الكفار الصينيون! اعلموا أن أمة اإلسالم أمة واحدة. وأن الظلم والبغي ال ُين�ضى عند هذه األمة.

اْعُبُدوِن﴾ )األنبياء: 92(.
َ
ْم ف

ُ
ك ا َربُّ

َ
ن

َ
 َوأ

ً
 َواِحَدة

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
قال سبحانه وتعالى: ﴿ِإنَّ َهِذِه أ

شهد في العملية، وأن يجعل هذه العملية فرحا وشفاءا ملا في صدور 
ُ
ونسأل هللا أن يتقّبل تضحية األخ الذي است

املستضعفين في مشارق األرض ومغاربها وخاصة أهل »تركستان الشرقية« املحتلة من قبل الصين الشيوعية امللحدة.

﴾ )التوبة: 14(. 
َ

ِمِنين
ْ

ؤ ْوٍم مُّ
َ
ِف ُصُدوَر ق

ْ
ْيِهْم َوَيش

َ
ْم َعل

ُ
ِزِهْم َوَينُصْرك

ْ
ْم َوُيخ

ُ
ْيِديك

َ
ُ ِبأ ّ

ْبُهُم الل ِ
ّ

وُهْم ُيَعذ
ُ
اِتل

َ
قال هللا تعالى: ﴿ق

َ
ُمون

َ
 َيْعل

َ
اِس ال

َّ
َر الن

َ
ث

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
ْمِرِه َول

َ
ى أ

َ
اِلٌب َعل

َ
ُ غ َواللَّ

والسالم عليكم  ورحمة هللا وبركاته

الحزب اإلسالمي التركستاني
يوم الجمعة بتاريخ 15/شوال/1436 للهجرة املوافق 2015/07/31مـ

بيان بمناسبة العملية العسكرية 
على السفارة الصينية بالعاصمة 

الصومالية »مقديشو«
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بيان
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

َلُهم مِّن َفْوِقِهْم ُظَلٌل مَِّن 
النَّاِر َوِمن َتْحِتِهْم ُظَلٌل َذِلَك 
ُيَخوُِّف اللَُّ ِبِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد 

سورة الزمر َفاتَُّقوِن



الهجرة إلى اهلل
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

تفريغ للقاء صوتي  مع األخ أحمد التركستاني

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد:

بأوامر  مقصرا  كنت  لكن  مسلمة  عائلة  وبين  مسلما  ولدت  قد  هلل  الحمد 
الشريعة، لكن هللا بفضله وكرمه قد من علي سنة 2005مـ أن تعرفت على أخ 
عني  هللا  جزاه  الهداية  طريق  على  دلني  أن  في  السبب  كان  املتقين  من  نحسبه 
خيرا، وقد نصحني بطلب العلم الشرعي فذهبت إلى أحد املدارس الدينية، وقد 
لكل  صدري  وانشرح  لإلسالم  فهمي  فزاد  حياتي  مجرى  هناك  الدراسة  غيرت 

اإلخوة الطالب وكنا نتبادل األفكار ونتعاون على الخير وكنا عائلة واحدة.  

املدن  أحد  إلى  بعدها  وانتقلت  قريتي  إلى  رجعت  السنتين  مدة  إكمالي  بعد 
وكنت  وغيرها  الشوارع  في  املناكر  من  رأيته  ملا  صدري  ضاق  لكن  فيها،  للعمل 
أبكي من شدة غربتي فدعوت ربي عز وجل أن  ينقذني من هذا الفساد ويرشدني 
الجو  هذا  من  ألخرج  هللا  سبيل  في  الهجرة  فكرة  راودتني  املستقيم.  طريقه  إلى 
في هذا الشأن، لكن شاء هللا عز  اليد ما اتخذت قرارا  الفاسدي لكن مع قلة 
نف�ضي  في  فأعاد  اإلخوة  بأحد  إلتقيت  بأن  وذلك  الدرب  هذا  أسلك  أن  وجل 
فكرة الهجرة مجددا وقد أخبرني بأنه يوجد هناك طريق للهجرة وقال لي: »إذا 
كنت تريد اللحاق بنا فأنا مستعد ملساعدتك«. وقد أخبرني أن هجرتنا ستكون 
صعبة وهي م�ضي على األقدام في طرقات جبالية، هذا جعلني أذهب ألستشير 
الهجرة  كان يحضني على  أيام دراستي وقد  أعرفهم  الذين كنت  األساتذة  أحد 
والجهاد في سبيل هللا ألنني كنت خائفا ومترددا من الوقوع في األسر ألن الطريق 
غير آمن، لكنني فوجئت أنه غّير قوله وبدأ يصدني وينهاني عن الجهاد، لكنني 
في كتاب هللا عز  أبحث  أن  ببالي  يعلم صدقي خطر  بعد فترة وبفضل هللا وهللا 
هللا  كرم  زيادة  ومن  كثير  ابن  بتفسير  وقتها  واستعنت  املوضوع  هذا  عن  وجل 
ْؤِمُنوَن﴾، فشرح هللا 

ُ ْ
ِل امل

َّ
َيَتَوك

ْ
ل

َ
ِ ف

َّ
ى الل

َ
لي أن وقعت عيني على قوله تعالى: ﴿َوَعل

صدري وانقش الضباب الذي كان يغ�ضى طريقي ويحول بيني وبين الهجرة التي 
هي سبب سعادتي.  

كنت  بل  وأسرتي  لزوجتي  حبي  يمنعني  لم  الهجرة  على  وعزمت  فكرت  ملا 
مندفعا أشد اإلندفاع حتى قلت لنف�ضي هل أنا بدون إحساس حتى ال أفكر في 
فراق األهل واألحباب لكنه اإلطمئنان الذي زرع هللا في قلبي فله الحمد والشكر. 
هي  ستكون  منطقة  إلى  للوصول  سيارة  ركبنا  اإلخوة  من   10 اجتمع  أن  وبعد 

بداية الهجرة سيرا على األقدام إن شاء هللا تعالى...

  يتبع في العدد القادم إن شاء هللا.

الهجرة إلى اهلل 
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الهجرة إلى اهلل
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

﴿َوَمن يَُهاِجْر ِف َسِبيِل اللِّه يَِجْد ِف األَرِْض ُمرَاَغًم كَِثريًا َوَسَعًة َوَمن 

يَْخُرْج ِمن بَيِْتِه ُمَهاِجرًا إَِل اللِّه َورَُسولِِه ثُمَّ يُْدرِكُْه الَْمْوُت فََقْد َوقََع 

أَْجرُُه َعىل اللِّه وَكَاَن اللُّه َغُفوًرا رَِّحيًم﴾             النساء
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شهداؤنا األبطال
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

ُولد عبد الباسط في 1980/11/15مـ وسط أسرة مزارعة في 
قرية »غوروجول« التابعة ملحافظة »آوات« لوالية »آقسوا«. 

دراسته  إنهاء  بعد  الكريم،  عبد  األحد  عبد  األصلي  واسمه 
العلوم  لتدريس  محلية  مدرسة  إلى  اتجه  واملتوسطة  اإلبتدائية 
الشرعية وقد درس فيها لفترة معينة. وقد كان يساعد في إعالة 
شهيدنا  قرابة  من  هو  الباسط  وعبد  املزارع،    في  بعمله  أسرته 

بالل رحمه هللا )العدد 15(.

إخوانه  مع  ومدارسته  اإلسالمية  للكتب  قراءته  بسبب 
الحق  له  ليظهر  وجل  عز  هللا  بدين  معرفته  الباسط  عبد  قوى 

وتنكشف له الحقيقة وأصبح عنده فهم للعقيدة الصحيحة.

يستطيع  ال  الشرقية  تركستان  اإلستضعاف  أرض  في 
املسلمون هناك أن يظهروا دينهم بشكل طبيعي مع عدم القدرة 
على رفع الظلم والقهر، هذا جعل بطلنا عبد األحد عبد الكريم 
هذا  من  وأسرته  نفسه  ليحفظ  هللا  سبيل  في  الهجرة  على  يعزم 
عبد  قرر  عندما  وحده.  هلل  العبودية  ويحققوا  والقهر  الظلم 
الباسط أخذ أسرته معه واملكونة من زوجته و5 من األوالد لم 
وهذه  ذلك.  دون  حالت  خاصة  ظروف  بسبب  ذلك  من  يتمكن 
مع  إليهم  األشياء  أعز  في  واإلمتحان  اإلبتالء  املؤمنين  سبيل  هي 
اشتداد الغربة ليتميز الصادقون عن غيرهم، فهذا أخونا الشهيد 
قد فرق بينه وبين عائلته الجهاد والهجرة في سبيل هللا والتي كان 
يتمنى أن ترافقه في رحلته إلى هللا عز وجل نسأل هللا العظيم أن 
يجمع شمله بأسرته ويجمع شمل كل مهاجر بمن يحبهم وفارقهم 

في هذه الحياة الدنيا في جنات النعيم.

كثير  قبله  واجهها  قد  كما  الصعوبات  بعض  الباسط  عبد  واجه 
وتعالى  تبارك  هللا  أن وفقه  إلى  النوراني  الدرب  لهذا  السالكين  من 
بتاريخ  وذلك  رسان 

ُ
خ والكرامة  العزة  أرض  إلى  الوصول  إلى 

إخوانه  بلقيا  شديدا  فرحا  فرح  وصوله  وعند  2011/07/10مـ. 
الدين  هذا  عن  مدافعا  ليكون  ركبهم  إلى  وانضمامه  املجاهدين 
يلبس  أن  يستطيع  هنا  ألنه  الحرية  بطعم  وقتها  وأحس  العظيم، 
ويحمل  بل  الجماعة  في  ويصلي  لحيته  ويعفي  اإلسالمي  اللباس 
قد  اآلن  الباسط  عبد  إن  وجل.  عز  هللا  أعداء  بها  ويرمي  بارودة 
تغيرت حياته وتبدلت فهو اآلن سيدخل املعسكر التدريبي وبعدها 
سيرابط في إحدى الثغور، وفعال تم له ذلك فكان يرابط ويجتهد في 
تالوة القرآن الكريم وصالة النوافل إلى أن نال ما كان يصبو له من 
الشهادة في سبيل هللا عز وجل بعد استهدافه من قبل الصليبيين 
أن  العظيم  العرش  رب  العظيم  هللا  نسأل  الجسوسية.  بالطائرة 

يتقبل منه وأن يلحقنا به في جناته جنات النعيم.

شهداؤنا األبطال

 7. عبد الباسط رحمه اهلل

تكملة:
في إحدى العمليات الجهادية جرح أربعة من إخواننا بعضهم جراحهم خفيفة والبعض األخر شديدة. وقام اإلخوة بحملهم إلى الخط 
الخلفي لكي يتم نقلهم إلى املستشفى ووضعوهم في مكان آمن ثم أرادوا الرجوع إلى الخط األمامي. وقبل الرجوع حان وقت صالة املغرب 
فأوقفوا السيارة عند وادي لكي يؤدوا الصالة - مع العلم بأن سيارات اإلخوة كانت مراقبة من قبل الجواسيس وهذه السيارة من ضمنها-. 

وعند 
انتهاء الصالة بدأ اإلخوة في أذكار املساء. وفجأة انطلق صاروخان في اتجائهم ووقع بينهم العشرة. فقتل في الحال ثمانية من بينهم أخ 
أفغاني – ونحسبهم أنهم عند ربهم يرزقون - )وهللا حسيبهم(. وجرح واحد وكانت جراحه بليغة ولحق بهم بعد أربعة أشهر. وأما العاشر فقد 

بقي ساملا ليكون شاهد العيان الوحيد لهذا القصف الجوي.
ومن بين هؤالء اإلخوة الشهداء التسعة  كان عبد الباسط  )رحمه هللا(:

بقلم: عبد الرحمن غازي

الشهداء الثمانية
نحسبهم كذلك وهللا حسيبهم
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شهداؤنا األبطال
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

الّلَِه  ُنوَر  ِلُيْطِفُئوا  ُيِريُدوَن 
ِبَأْفَواِهِهْم َوالّلَُه ُمِتّمُ ُنوِرِه َوَلْو 
َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  )سورة الصف: 8( 

مول« 
ُ
في الثالثينات من القرن املا�ضي كانت  مدينة »ق

الشرقية  تركستان  في  الجهاد  لحركة  نشيطة  نقطة 
وهي  الصين،  مع  الحدودية  املنطقة  في  تواجدها  بحكم 
قد كانت  والزالت مصدر رعب وإرهاب لحكومة الصين. 
ولم تن�ضى الحكومة الشيوعية هذا التاريخ األسود املرير 
إلى اآلن فتقوم بسعي حثيث بهذه املنطقة لتغيير التاريخ 
البطولي ألسالفها ونهج خطط شيطانية إلبعاد  األبيض 
تركستاني  جيل  صنع  في  تجتهد  وهي  عنه.  مول« 

ُ
»ق أهل 

ال عالقة له بما كان عليه أجدادهم من الجهاد في سبيل 
هللا.    

حسيبه  وهللا  نحسبه  البطل  شهيدنا  الغفور  عبد 
شعاع الشمس التي أشرقت من جديد لتعيد ذلك النور 

الذي يريد أعداء هللا أن يطفئوه.  

صاِدر  1986/09/24مـ  بتاريخ  ُولد  مول« 
ُ
»ق بمدينة 

تشتغل  أسرة  في  الغفور  لعبد  األصلي  االسم  وهو  ذاكر 
برعاية املوا�ضي، وقد أكمل دراسته اإلبتدائية واملتوسطة 

بنفس املدينة.

إخوانه  مأساة  يوم  كل  عينيه  في  تتكرر  الغفور  عبد 
بشتى  لهم  وقهرها  الصين  حكومة  ظلم  من  املسلمين 
لهذا  املقاومة  معنى  نفسه  في  حّرك  مما  القهر  ألوان 
الظلم ليسلك بذلك سبيل الجهاد في سبيل هللا عز وجل. 
أرض  اختار  وقد  هللا  سبيل  في  الهجرة  الغفور  عبد  قرر 
وصل  وقد  شيوعية  ظلم  من  ليتحرر  له  وجهة  خرسان 
بلده  جماعة  إلى  وانضم  2011/05/10مـ  بتاريخ  إليها 
واحد  هم  يجمعهم  الذين  التركستاني  اإلسالمي  الحزب 
وهو مقاومة كل الظاملين والطغاة وخصوصا الصينيين 
الذين يعيثون في أرضهم فسادا ويسعون جاهدين لقتل 

روح اإلسالم في نفوس املسلمين فيها. 

إلتحق بطلنا بمعسكر الحزب وقد كان قليل الكالم كثير 
التالوة للقرآن حسن املعاملة مع إخوانه،  وكان تصنيفه في 
رفقائه،  بين  من  األول  العسكرية  اإلختبارية  النتائج  قائمة 
مول« هذا جعل أميره يرفض 

ُ
وهو الوحيد من أهل مدينته »ق

طلبه لوضعه في الئحة الذين يطلبون العمليات اإلستشهادية  
قائال له : » إنك الوحيد املوجود من أهل مدينتك... لو جاء 
مول سنقبل طلبك«.  ُسّر عبد الغفور بهذا سرورا 

ُ
غيرك من ق

مول« 
ُ
كبيرا وأصبح ينتظر قدوم أحد املجاهدي من أهل »ق

على  األول  الصفوف  في  يتقدم  كان  الجمر.  من  أحر  على 
جبهات القتال إلى أن قدر هللا له اإلصابة بطائرة جسوسية 
خذ 

ُ
أ بليغة  بحروق  جسمه  في  فأصيب  السبعة  إخوته  مع 

ثلة من  إلى املشفى، وفي فترة عالجه سمع بقدوم  إثرها  على 
هذا  يثنه  لم  حالته  خطورة  ورغم  مول« 

ُ
»ق من  املجاهدين 

عن طلب حضور أميره عبد هللا لينجز له ما قد كان وعده 
به. أشفق القائد العسكري على حاله الضعيفة فصحته ال 
تساعده على فعل أي �ضيء، واندهش من قوة عزيمته فأراد 
تطييب خاطره قائال له: »حسنا، بعد عالجك سنرتب األمر 

إن شاء هللا تعالى«.

لم  صحته  لكن  املشفى  في  أشهر   4 الغفور  عبد  أم�ضى 
تتحسن لتأتيه املنية وهو على فراشه رحمه هللا بعد معاناة 
شديدة، أسأل هللا أن يعطيه ما تمنى من الشهادة في سبيله 
هللا  سأل  »من  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النبي  قال  وجل.  عز 
على  مات  وإن  الشهداء  منازل  هللا  بلغه  بصدق  الشهادة 

فراشه«. – رواه مسلم

  8. عبد الغفور رحمه اهلل
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من جرائم النظام الصيني
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية
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من جرائم النظام الصيني
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

أوضاع املدارس الدينية في تركستان 
الشرقية

الشرعية  املدارس  إحدى  الصينية  الشرطة  داهمت 
الشيخ  واعتقلت  »خوتن«  لوالية  التابعة  رقاش« 

َ
»قا بقرية 

وطالبه.

القرية  مسؤول  علم  أن  وبعد  2015/03/09مـ  في   
املنازل  بأحد  شرعية  دروس  بإلقاء  املشايخ  أحد  بقيام 
املدرسة  هذه  ُجعلت  قد  املفروض  التضييق  بسبب  والذي 
بإعتقال  األخيرة  هذه  لتقوم  الشرطة  بإخبار  فقام  سرية، 
كل من في املدرسة بل وحتى صاحب املنزل وبعض الشباب 
مرور  وبعد  بها.  لهم  عالقة  وال  املدرسة  بجوار  الساكنين 
القرية  أهل  املسؤولون  أجبر  الواقعة  هذه  على  أسبوع 
الكامل  التدمير  ملشاهدة  الحضور  على  املجاورة  والقرى 
كل  عاقبة  هذه  أن  بقولهم  األهالي  هددوا  وقد  للمدرسة، 

دينية. مدارس  بإقامة  يساعد  من 

أن  األنترنت  شبكة  على  صيني  إخباري  موقع  أعلن 
حفال  أقامت  2015/03/27مـ  بتاريخ  الصينية  الحكومة 
»آقسو«.  لوالية  التابعة  »آرال«  بمدينة  للزفاف  جماعيا 
وأن  األزواج  من   24 هو  كان  املشاركين  عدد  أن  وذكر 
أن  وقال  »آالر«.  بميدان  وذلك  األلف  قارب  الحضور  عدد 
اإلحتفاالت  هذه  بمثل  هدفها  أن  قالت  الصينية  الحكومة 
هو إنهاء العصبية الدينية وإرشاد الناس للعيش الحضاري. 

املبادئ  على  الحرب  أعلنت  قد  الصين  تكون  املكر  بهذا 
التركستاني.  املسلم  الشعب  لدى  الدينية  واألخالق 

أخالقية! حرب 

سلطة الصين تعيق زواج املسلمين 
التركستانيين

2015/03/31مـ

الشرقية  لركستان  الجنوبية  املنطقة  وقرى  مدن  في 
شروطا  الزواج  في  الراغبين  على  الصينية  الحكومة  تفرض 
بأن  وذلك  الزواج،  عقد  إلمضاء  والحشمة  باآلداب  مخلة 
ألزمت العروسين بإقامة حفل ودعوة الضيوف له، وأن تخرج 
الحفل مصحوبا بعروض  أمامهم، ويكون  بالفستان  العروس 
عقوبة  الصينية  الحكومة  ووضعت  واملوسيقى.   الرقص 
قانونية ملن يتزوج دون الرجوع إليها. كما أن مسؤول القرية هو 
الذي يحدد عدد الضيوف ونوع الطعام املقدم وعدد الذبائح.

من  كثير  يستطيع  ال  الظاملة  الشروط  هذه  وبسبب   
الشباب األويغور الزواج، وقد أحدث هذا الكثير من الغضب 

ضد سلطات الصين الظاملة. 

لشخص  بيت  هذا  أن  الصورة  من  معروف  تعليق: 
فقير وهو قد أخذ دين من البنك الصينية يقدر 15000 
مباشرة  الدين  وفاء  الظاملة  الحكومة  تطلب  واآلن  يوان، 

حتى كتبت هذا على جدران لبيته. 

بيت ألحد التركستانيين وهو قد أخذ قرضا من الحكومة 
وقد كتبوا عليه : أد دينك لـ 15000 يوان اآلن

إعداد: أبو منصور الغريب
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مسؤول قرية »أقتاش«: »إننا نقوم اآلن في منطقتنا 
بحركة إلضعاف التدين عند الناس«

السكان  لجنة  أخرجت 
ملدينة  التابعة  »أقتاش«  بقرية 
»خوتن« بيانا تأمر فيه أصحاب 
خمسة  ببيع  واملطاعم  الدكاكين 
والسجائر  الخمور  من  أنواع 
وعرضها في مكان ظاهر للزبائن، 

ُيمنع على األويغوري دخول 
املشفى في الصين

عاشه  الذي  والرعب  الخوف  حال  بعد 
بسبب  الصينية   »غوان�ضي«  بوالية  الصينيون 
قام  الوالية،  بهذه  الجهادية  العمليات  تزايد 
بإصدار  املستشفيات  بأحد  للحراسة  مكتب 
من  فيه  طلب  2015/04/09مـ  بـ   إعالن 
الصينيين التبليغ على كل أويغوري شوهد داخل 

املشفى وقال أن هذا ملصلحة أمن املر�ضى.

القتل بالشك

الشرطة  قتلت  2015/05/10مـ  بتاريخ 
الصينية في سوق »داوا« بمحافظة »غوما« على 
تهمة  بدون  األويغوريين  املسلمين  من   8 األقل 
ضد  لعملية  يخططون  أنهم  في  تشك  أنها  إال 

الحكومة.

مكر الحكومة الصينية ملنع 
السفر خارج البلد

»مقاطعة  بـ  والسياسية  القانونية  اإلدارة 
إيلي« )أي مدينة غولجا(:

أمر من اإلدارة القانونية والسياسية بمدينة 
غولجا إلى سكانها بأن يسلموا جوازات سفرهم 
تاريخ  قبل  وذلك  له.  التابعين  الشرطة  ملركز 
إدارة  ستقوم  يتخلف  ومن  2015/05/15مـ 

األمن بإبطال جوازه.

كما وضعت عقوبة سياسية وقانونية ملن يخالف هذا األمر.   

الصحفي  مع  صوتي  لقاء  أثناء  روزي  رحات 
َ
ف القرية  مسؤول  كشف 

من إذاعة »آسيا الحرة« أن هذا األمر قد أتى من الحكومة املحلية. كما 
الدكاكين  في  والسجائر  الخمر  بيع  توقف  قد  2012مـ  عام  من  إن  قال 

واملطاعم بـ »خوتن« وهذا كان عالمة من عالمات »العصبية الدينية«.

وفي التالي نص الحوار:

الصحفي: أخرجت لجنة السكان بـ »أقتاش« بيانا تجبر فيه أصحاب 
هذا  ُوضع  سبب  ألي  والسجائر.  الخمر  بيع  على  والدكاكين  املطاعم 

البيان؟ ومنذ متى أخرج؟

فرحت: نحن في اليوم الثالث من إخراجه.

بمدينة  املركزية  أو  املحلية  الحكومة  من  البيان  أهذا  الصحفي: 
»خوتن«؟

وي«.
ُ
فرحات: بيان من الحكومة املحلية بـ »السك

الصحفي: ملاذا أخرجتموه؟

عند  التدين  إلضعاف  بحركة  منطقتنا  في  اآلن  نقوم  إننا  فرحات: 
الخمور  تبيع  ال  »خوتن«  بـ  الناس  أصبح  2012مـ  عام  ومن  ألنه  الناس 
وال السجائر في املطاعم والدكاكين بل وحتى الذين يستفيدون ماديا من 

بيعها قد تركوا بيعها خوفا من اآلخرين. 

هذا  عليها  سيعمم  التي  واملطاعم  الدكاكين  من  يوجد  كم  الصحفي: 
القانون؟

فرحات:هناك حوالي ستين، وسمعت أن كلها قد بدأت بالبيع في هذه 
الثالثة أيام، ولكننا ما فتشنا بعد.

الصحفي: وما هو رد فعل الناس؟

فرحات: هذه مسؤولية نائب مسؤول القرية. وأنا لم إسمع �ضيء.

فلو  باملائة  مائة  مسلمين  قريتنا  أهل  إن   : قول  تذكر  ألم  الصحفي: 
وضعنا هذا القانون سوف نلقى معارضة من الجمهور؟ 

فرحات: لم آبه بهذا.
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بـ  الصينية  الحكومة  أقامت 
الكتب  لتوزيع  معرضا  2015/06/19مـ 
للعقيدة  مخالفة  واألفالم  واملجالت 
املكتبات  بأحد  وذلك  اإلسالمية 
من  الحركة  وهذه  »كوجا«  بمحافظة 
ملا  إتمام  هي  إنما  الصينية  الحكومة 
الشعب  لتصيين  خطتها  في  بدأته  كانت 
الحكومة  أخذت  وقد  التركستاني. 
على  توقيعات  الحاضرين  من  الصينية 
نشر  »اإلبتعاد من  عليها:  الفتة مكتوب 

الكتب املضرة«. 

في اإلرهاب اإليديولوجي أويغوري  شاب  قتل 
»شيأن« الصينية

قتلت  2015/06/17مـ  يوم  في 
الشرطة الصينية بالرصاص شابا أويغوريا 
أنه  بتهمة  الصينية  »شيأن«  مدينة  في 
التذاكر الصيني  بائع  كان يريد أن يضرب 

بالحجر.

دول  مساعدة  الصين  طلب 
الجوار في حربها اإلستعمارية

تركستان  ألبناء  املتزائدة  الهجرة  بعد 
الحكومة  مضجع  قّضت  والتي  الشرقية 
ستخلق  الهجرة  هذه  أن  بسبب  الصينية 
تركستان  داخل  لها  مشاكل  املستقبل  في 
أساليب  الحكومة  فاتخذت  والصين. 
متعدة ملنع هذه الهجرة وبالتعاون مع دول 

الجوار وتقديم مساعدات كبيرة لها.    

والتي  التايلند  دولة  الدول  هذه  ومن 
على  القبض  في  كبيرة  مساعدات  تقدم 
إلى  وتسليمهم  التركستانيين  املهاجرين 
يمرون  الذي  أنها هي طريقهم  بكين بحكم 
الهجرة، فقد قبضت  أرا�ضي  باتجاه  عليه 
قبل  بسجنهم  وقامت  كبيرة  مجموعة  على 
إلى  أشهر   6 بين  تتراوح  مدة  تسليمهم 
قامت  2015/07/08مـ  وبتاريخ  سنتين، 

بتسليم 80 رجال و 21 امرأة و 8 أطفال. 

حين  وهي  رهيبة  واقعة  حدثت  وقد 
عدد  تسليم  التايلندية  الشرطة  أرادت 
هؤالء  قام  التركستانيين  املهاجرين  من 
القرار  هذا  ورفضوا  باملقاومة  املهاجرون 
مسيلة  بمادة  برميهم  الشرطة  فقامت 
للدموع وقامت بعدها برميهم بالرصاص.  

محافظة »كوجا« في خطر 

الرئيس  وضع  »كوجا«  محافظة  في 
الرجال  فيه  يمنع  قانونا  لها  الجديد 
من  سنة   50 عمرهم  يبلغ  لم  الذين 
الحجاب  إرتداء  ويمنع  اللحية،  إعفاء 
على النساء ويجبرهن على لبس التنورة 
أقل  التنورة  تكون  أن  ويلزمهن على  بل 
من  أفرادا  وجند  سنتمتير.   110 من 
عن  والبحث  البيوت  لتفتيش  الشرطة 
الحجاب  يرتدين  ومن  اللحى  أصحاب 

اإلسالمي. 

اعتقال شيخ مسن

بقرية  الصينية  الحكومة  اعتقلت 
ن« 

َ
»ياك ملحافظة  التابعة  »إلشقو« 

واسمه  عمره  من   123 في  مسنا  شيخا 
توران أحمد، وذلك باتهامه له باملشاركة 
وأنه  قريته  في  بمظاهرة  املا�ضي  العام 
فقامت  بيته.  في   املتظاهرين  أخفى  قد 
الشرطة بتقييد رجليه وأخذته على هذه 

الهيئة إلى املخفر.   

حرب على الكالم! 

امرأة  الصينية  الشرطة  اعتقلت 
وذلك  »خوتن«  مدينة  في  تركستانية 
املجالس  أحد  في  تكلمت  قد  ألنها  فقط 

قبل 5 سنوات بلهجة فيها نوع تدين. 
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الصين  في 
تصدر  الشيوعية 
بعد  حينا  الحكومة 
تضيق  قوانين  آخر 
املسلمين  على  فيه 
داخل  التركستانيين 
توسع  بينما  بلدها 
اإلمتيازات  دائرة 
للمهاجرين الصينيين 
مستعمرتها  داخل 

للحكومة بيان حكومي 2015/08/40مـ املختلفة  التعذيب  أساليب 
الصينية ملسلمي تركستان الشرقية

تركستان الشرقية »سنكيانغ« كما غيرت هي تسميتها. وفي األسفل 
نبين لكم جانبا من هذا التضييق:

ترجمة للبيان أعاله: 

  إلى كل سائقي وموظفي الحافالت:  

اجتمعت  قد  الصينية  بيان«  »ِجن  بمحافظة  األمن  إدارة  إن 
البلد واملحافظة على سالمة  أمن  لدراسة  بتاريخ 2015/08/04مـ 

املواطنين، وأخرجت بيانا هذا نصه: 

أن  فعليه  حافلة  يقل  »ِسنكيانغ«  من  شخصا  رأى  من  كل 
يراقبه ويتصل بإدارة األمن بمحافظة »ِجن بيان« ذلك إذا دخل إلى 

املحافظة »ِجن بيان« أما إذا لم يدخل فإنه ال داعي للتبليغ. 

إذا اتصلت فالبد من إعطاء بعض املعلومات:    

1/ رقم الحافلة ولونها، 2/ وجهة الحافلة، 3/ مكان الحافلة، 
4/ مكان السنكيانغيين داخل الحافلة

إرهابي  عمل  بأي  السنكيانغيون  وقام  بواجبك  تقم  لم  وإذا 
فستتحمل املسؤولية.

رقم الهاتف لفرقة مكافحة اإلرهاب: 

ِفنغ ُجنغُجن / قائد الفرقة      13992212969

جانغ تاو / مسؤول داخلي        15129724142

ِجيا ِجبو / شرطي                     13991082334    

ِون ِجيا ِشن/  شرطي               13571200880
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إجبار مسلمي تركستان على »قسم املواطنة 
الصيني«

تجبر الحكومة الصينية منذ 66 عاما أعضاءها في الحزب الشيوعي 
القسم  إلقاء  على  الشرقية  تركستان  في  واألساتذة  املدارس  وطالب 
به  تجبر  قانون  بإصدار  األخيرة  باآلونة  قامت  وقد  الشيوعي،  الوطني 
عموم مسلمي تركستان الشرقية على هذا القسم الوثني. وبموجب هذا 
لب من أهالي قرية »جيرا« التابعة لوالية »خوتن« باإللتزام به 

ُ
القانون ط

كل يوم ثالثاء. وغرض الحكومة بهذه األعمال هو مسخ الهوية اإلسالمية 
ملسلمي تركستان الشرقية. 

لها  ُيشهد  لم  بمهزلة  الصينية  الحكومة  تقوم 
العائالت  على  قانون  بفرض  قامت  أنها  حيث  مثيل 
التركستانية بهدف تجسس بعضهم على بعض، وذلك 
أنها تأمر مجموعة مكونة من 10 عائالت من أن يراقب 
بعضهم بعضا وأن يخبر السلطات من يرى منهم شيئا 

مخالفا للقانون وإال عوقبت العائالت أجمع.  

صورة لنص القانون بقرية »َينأن ِيِن«

قانون ُيجبر التركستانيين على 
التجسس

اعتقلت  سنوات   6 قبل 
الشيخ  الصينية  الحكومة 
املقرئ عبد الحميد وذلك في 
لبين« التابعة لوالية 

َ
قرية  »ك

»آقسو« وقد حكمت عليه بـ 
17 سنة في سجن »ليوداَون« 
بمدينة »أورومجي«.  وبسبب 
أال  املعاملة  وسوء  التعذيب 

حال الدعاة التركستانيين في 
سجون الطواغيت

نداء من وراء القضبان

املسلمون  اإلخوة  أيها  وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم  السالم 
واملجاهدون!

بصحة  كلنا  يجعلنا  أن  وجل  عز  هللا  أسأل  أحوالكم،  هي  كيف 
وعافية. أكتب إليكم هذه الرسالة وهي أمانة علي مطلوب مني تبليغها 

إليكم مبعوثة من وراء قضبان السجن من أخت تركستانية.  

من  كبيرا  عددا  اعتقلت  قد  الصينية  الحكومة  إن  فيها:  قالت   
املعتقلين  وهؤالء  السجن،  وأودعتهم  الهجرة  بتهمة  التركستانيين 
فيهم الرجال والنساء كبار السن واألطفال حتى أنه قد ُولد بعضهم 
عمرهم  أن  رغم  أمهاتهم  عن  بتفريقهم  الشرطة  وقامت  السجن  في 
اليومين. ولم تكتف الشرطة بسجنهم  بل  قامت بضرب  ال يتجاوز 
حتى األطفال فقط ألنهم يتكلمون فيما بينهم، وقد بلغنا أنهم يعذبون 

امرأة عذابا شديدا.

بلغ إخواننا املجاهدين أن الظلم يزداد يوما بعد يوم في تركستان 
الشرقية وال يعرف هذا إال من رآه بعينيه. وبلغهم أال ينسوا إخوانهم 

املعتقلين ويسعوا لفك سراحهم.      

إنسانية تدهورت الحالة الصحية للشيخ مما أدى به 
إلى نوع من فقدان الذاكرة.

القرية  أهل  فتكرر طلب  في 85  الشيخ  أصبح عمر 
سراحه  إلطالق  »أورومجي«  سجن  في  املسؤولين  من 
في  الجبرية  باإلقامة  السجنية  مدته  يكمل  أن  على 
البيت تحت كفالتهم لكن دون الجدوى. وعندما طلب 
أحد الصحافيين من املسؤولين تزويده بمعلومات عن 

حالته الصحية قوبل بالرفض.

هذا وقد حكمت السلطات على ابنه الشيخ القارئ 
محمد بالسجن مدى الحياة. 
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من جرائم النظام الصيني
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

خدمة تجسس إجبارية

أجبرت الحكومة الصينية في محافظة »َبْيِزوات« 
على  والتجّسس  الشعبية  الشرطة  في  للعمل   امرأة 
الشأن،  بهذا  سنته  قانون  بموجب  وذلك  املسلمين 
ثالث  ملدة  بالسجن  الصينية  الشرطة  وتحكم 

سنوات على املخاِلفات لهذا القانون. 

قرية »ِيِن شهر« التابعة ملدينة »قشقار«  
2014/10/13مـ

مسابقة  في  التركستانيين  الشباب  من   460 شارك 
كان  وقد  الصينية،  الحكومة  أقامتها  الخمر  لشرب 

حكام هذه املسابقة 4 من املسنين التركستانيين. 

تركستان  في  الصينية  الحكومة  تتوقف  لم 
تعدته  بل  الصيام  من  العمال  منع  عند  الشرقية 
إلى أن أقامت مهرجانا للبيرة في شهر رمضان بقرية 
الحكومة  قالت  وقد  »خوتن«.  لوالية  التابعة  »ِنيا« 

أن فعلها هذا هو دعوة للحضارة.  

مسابقة لشرب الخمر في تركستان 
الشرقية؟!

مهرجان للبيرة في قرية تركستانية

التركستانيين  من  إجبارية  تعهدات  تأخذ  الصينية  الحكومة  الصورة:  في 
الدينية. والعصبية  اإلنفصاليين  ضد  ليقوموا  »ياكن«  بمحافظة 

ملحافظة  التابعة  »آملات«  بقرية  الصينية  الشرطة  عاشت 
»ياكن« قلقا شديدا بعد غياب مفاجئ لسبعة من أفراد القرية ظنا 
السلطات  قامت  السبب  وبهذا  ضدها.  لهجوم  يخططون  أنهم  منها 
صادرت  وقد  لبيوتها،  مكثف  وتفتيش  القرية  على  حصار  بفرض 

منها.    والسكاكين  الفؤوس 

من  العديد  استدعي  قد  كما  السبعة  األشخاص  أقرباء  عتقل 
ُ
أ

األشخاص.  هؤالء  عن  معلومة  أي  إعطاء  منهم  لب 
ُ
وط القرية  أهل 

للقرية  مسجدين  إماما  إعتقلت  قد  بل  بهذا  الشرطة  تكتف  ولم 
وذلك  نابية  كلمات  لهما  ووجهت  رؤوسهما  على  كيس  بوضع  وقامت 
الحجاب  إرتداء  على  والحض  للدين  الناس  بدعوة  اتهمهما  بعد 
يدعو  من  كل  عاقبة  هذا  أن  الصينية  الحكومة  وقالت  الشرعي. 

لإلسالم.

قرية »آملات« تحت الحصار
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 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

واملسؤولين  املدارس  لطالب  موجه  بيان 
عنهم 

ترجمة حرفية للبيان:

التربوي  التربية« الذي ينص على ضرورة خلو املنهج  على أساس »قانون 
من األفكار الدينية وحفاظا على برامجنا التعليمية في املدارس أنا أقسم على 

التالي: 

لن أكون معتقدا ألي دين ولن أشارك في أي نشاط ديني ولن ألبس   -1
أي لباس ُيعتبر دينيا.

لن أشارك في أي نشاط يدعو إلى نبذ قانون الدولة في اتفاق األقوام   -2
ولن أتكلم بأي كالم يخالفه.

3-   لن أقوم بتوزيع أو قراءة أي كتاب ديني ولن أشارك في أي إعالم 
ديني.

سأحترم كل قوانين املدرسة وأحمي كل قوانين الدولة )أي الصين(   -4
وأجتهد في دراستي.

املسؤول عن الطالب:

نتعاون مع مسؤولي املدرسة في احترام البرنامج املدر�ضي.  -1

نبين ألوالدنا أن ال يشاركوا في أي نشاط ديني.  -2

نمنع أوالدنا من املشاركة في األعياد الدينية كـ »عيد الفطر« و»عيد   -3
األضحى« ونحذرهم من األفكار الدينية وندعوهم الحترام قانون الدولة. 

توقيع الطالب: _____________

توقيع مسؤول الطالب: ____________

تاريخ التوقيع: ________________

تصفية شعب في صمت

على  إبادة  حرب  الصينية   السلطات  تمارس 
بلدهم  وخارج  داخل  املسلم  تركستان  شعب 
تحت  املتعمد  بالقتل  وذلك  ممنهجة  خطة  تحت 
ال  خاصة  واملسلمون  كله  فالعالم  تام،  تكتم 
مسلم  بلد  هناك  يوجد  أنه  اآلن  وإلى  يعرفون 
يدعى تركستان الشرقية يعيش تحت وطأة الظلم 
سنة.   66 منذ  شيوعية  الصين  من  واإلستعباد 
لوالية  التابعة  »ِشنيانغ«  الصينية  املدينة  ففي 
من   3 بقتل  الصينية   الشرطة  قامت  ِونغ«  »ِليا 
الشباب التركستانيين وجرحوا امرأة واعتقلوا 23 

آخرين. 

ماذا تفعل لو كانت إذاعة 
مالصقة لبيتك؟!

اعتقلت الحكومة الصينية في محافظة »لوب« 
عاِدل  اسمه  مسلما  شابا  »خوتن«  لوالية  التابعة 
التي  لإلذاعة  الصوت  مكبر  خّرب  أنه  بتهمة  جان 
وضعت الحكومة الصينية مكبرات الصوت لها في 
كان  وقد  الشيوعية.  برامجها  لنشر  الشوارع  كل 
أزعجه  قد  بيته  بقرب  املكبرات  هذه  صوت  علو 

خصوصا وأنها ال تسكت ألكثر من 20 ساعة!!!. 
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من جرائم النظام الصيني
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

الفتة في أحد الشوارع في تركستان الشرقية مكتوب عليها: بطاقة دخول املسجد بقرية »غابا آِرش«
الصالة في املقطنة هي غير قانونية

الفتة على باب أحد املساجد في تركستان الشرقية 
ومكتوب عليها:

مصرح  الغير  للمساجد  املصلين  الدخول  ممنوع 
دخول  وممنوع  فيه(  يسكنون  ال  حي  مسجد  )أي  بها  لهم 

املساجد للذين لم يبلغ عمرهم 18سنة!

اإلستهزاء بالصالة في ملصق

الفتة مكتوب عليها: لو صليت الصلوات الخمس يوميا، 
ْش ِكرَد )وجبة تركستانية(

ُ
لن يعطيك الرب غ

ممنوع الصالة في أي األماكن العامة

ممنوع الصالة على جانبات الشارع

ممنوع الصالة وقراءة القرآن في األماكن العامة
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من جرائم النظام الصيني
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

توقيف مسلمة منقبة في أحد مراكز الشرطة الصينية

إعالن مكتوب عليه: اللباس الجميل هو الحضارة في 
أورومجي! نحن جميعا ضد مظاهر التخلف!  

ممنوع الدخول للمنقبات

ْش إيِرق«
ُ
- لنكون مواطنيين طيبين من أجل جمال قريتنا »ق

- أن ال تتحجب املرأة وأن ال يعفي الشباب لحاهم

- أن نطيع القانون ونبتعد عن كل النشاطات الدينية غير 
قانونية 

ممنوع غطاء الرأس داخل املدرسة! 

ألبسة العصبية الدينية
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من جرائم النظام الصيني
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

الّلِه  َسِبيِل  ِفي  ُتَقاِتُلوَن  اَل  َلُكْم  َوَما 

َساء  َوالنِّ َجاِل  الرِّ ِمَن  َواْلُمْسَتْضَعِفيَن 

َأْخِرْجَنا  َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن 

اِلِم َأْهُلَها َواْجَعل  ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

ُدنَك  َنا ِمن لَّ ا َواْجَعل لَّ ُدنَك َوِليًّ َنا ِمن لَّ لَّ

سورة النساء : 75َنِصيًرا
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واقعة بطولية
 العدد-18/ذو الحجة-1436هـ            

تركستان اإلسالمية

في 2015/03/11مـ 
السادسة  الساعة  على 
إدارة  بجانب  مساءا 
الحديدية  السكة 
ملدينة »أورومجي«  قام 
املجاهدين  من  اثنان 

عملية جهادية بسالح أبيض في »أورومجي« عجز السلطة الصينية عن 
حماية مهاجريها بوالية 

»قاشقار«
في يوم 2015/03/08مـ على الساعة  22:12 
بشارع »إتفاق« بمحافظة »يكن« قام سبعة من 
السكاكين  بواسطة  بهجوم  األويغور  الفدائيين 
قتلوا فيه أربعة من الصينيين املهاجرين وجرحوا 
الشرطة  لتأتي  بليغة،  جروحا  آخرين  سبعة 
الرصاص  بإطالق  وتقوم  ذلك  بعد  الصينية 
جميعهم  استشهدوا  وقد  السبعة.  األبطال  على 

رحمهم هللا تعالى.

وبعد هذه الواقعة بأربعة أيام وعلى الساعة 
األندية  أحد  املجاهدين  من  ستة  هاجم   18:15
ثمانية  طنعنوا  وقد  »قاشقار«  مدينة  في  للقمار 
جروحهم  منهم  ثالثة  املهاجرين  الصينيين  من 
من  املجاهدين  من  أربعة  استشهد  وقد  خطيرة. 

سر اإلثنان اآلخران .
ُ
ِقبل الشرطة الصينية وأ

الصينية  اإلحتالل  حكومة  وضعت  بهذا 
حالة  في  الشرقية  لتركستان  الجنوبية  املنطقة 
لقرية  السكان  لجنة  أخرجت  وقد  عسكرية. 
نت  ضمَّ بيانا  »قاشقار«  لوالية  التابعة  اغِلق« 

َ
»ق

على  املقترحة  األمنية  التدابير  من  أنواعا  فيه 
املهاجرين الصينيين داخل وخارج القرية.

وهي كالتالي: 

1. السكن في مجموعات

2. وضع أبواب قوية ومدعومة 

3. وضع شبابيك حديدية

4. بناء جدار حول البيت 

5. وضع كاميرا أمنية

ضد             البيت  في  دفاعية  أدوات  وضع   .6
املهاجمين 

7. إقتناء مطفأة للحريق

8. استعمال كالب الحراسة

9. وضع جرس إنذار للشرطة

مع  العالقة  بطاقة  توزيع  في  املساعدة   .10
الشرطة

إختفاء  سبب 
»صاِدق  قرية  مسؤول 
ن« 

َ
»خوت بوالية  آووت« 

إيِمن  محمد  إيِمن 
الشرطة  لدى  ارتباكا 
قام  حيث  الصينية 
بتاريخ  ملثمون   مجاهدون 
بخطفه  2015/03/13مـ  

خطف مسؤول حكومي

ن« 
َ
»خوت ملدينة  البلد  أمن  إدارة  طوقت  وقد  أثره.  وإخفاء 

والشرطة  األويغور.  الشباب  من  مجموعة  واعتقلت  القرية 
عن  وال  املسؤول  عن  معلومات  أي  لديها  ليس  الصينية 

الخاطفين. 

والجدير بالذكر أن املرتد إيِمن محمد إيمن هو عميل 
اعتقال  في  السبب  كان  وقد  الصينية،  للحكومة  مخلص 
عدة  في  كمساعد  عمله  أثناء  األويغور  الشباب  من  الكثير 

مراكز للشرطة.  

املهاجرين  الصينيين  من  ثالثة  على  بالهجوم  أبيض   سالح  معهم 
قريبة  كانت  التي  الصينية  الشرطة  فتدخلت  بجروح،  وأصبوهم 
سقط  املجاهَدْين  على  الرصاص  فأطلقت  الحادث  مكان  من 

سر اآلخر فك هللا أسره. 
ُ
أحدهما شهيدا رحمه هللا وأ

بعد  يوما  تكثر  املهاجرين  الصينيين  الجهادية ضد  والعمليات 
الفدائيون  قام  2015/03/08مـ  ففي  الشرقية.  تركستان  في  يوم 
التابعة  ِجَمك«  »ِيَمك  بقرية  الصينيين  ضد  بعملية  اإليغور 
في قرية  ملحفظة »يكن«، وبعدها بيوم واحد وقعت عملية أخرى 
األنباء  وسائل  أما  اش«. 

َ
»قارق ملحافظة  التابعة  »بورَجقجي« 

بين  الرعب  تنشر  ال  لكي  العمليات  هذه  مثل  فتخفي  الصينية 
الصينيين.

إعداد: أبو مريم الفقير
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هجوم على مركز الشرطة داخل 
الصين

في 2015/03/26مـ وبعد يومين من تنفيذ حكم 

بعملية  قاموا  الذين  األويغور  من  ثالثة  على  اإلعدام 

الصينية،  »يونن«  بمدينة  القطار  محطة  في  جهادية 

الوالية  بنفس  الشرطة  مركز  على  آخر  هجوم  وقع 

شارك فيه أربعة من الفدائيين األويغور. وقد استشهد 

أحدهم بعد إصابته رحمه هللا بطلق ناري وانسحب 

اإلخوة الباقون ساملين. وقد قامت الحكومة الصينية 

بتفتيش واسع للقبض على املجاهدين املسؤولين عن 

هذه العملية.

مقاومة للمجاهدين
ر« 

َ
نغ

َ
»ل قرية   شرطة  داهمت  2015/04/19مـ  في 

فيها  كان  التي  البيوت  أحد  »ِكريا«  ملحافظة  التابعة 
فلم  معهم  اشتبكت  وقد  املجاهدين  لإلخوة  ع  تجمُّ
املحافظة  إعتقالهم، فطلبت مساعدة من  تقدر على 
جنديا   500 و  مدّرعة   30 األخيرة  هذه  إليهم  فأرسلت 
معززين بأسلحة ثقيلة. فقاموا بتدمير البيت باملدافع 
املقاومة  استمرت  وقد  اإلخوة،  صمود  أمام  لعجزهم 

ليوم كامل. 

تل في هذا الهجوم مواطنين أبرياء، واعتقلت 
ُ
وقد ق

من  شخص   1000 يقارب  ما  وقتها  الصينية  الشرطة 
أسر اإلخوة املجاهدين. 

وبعد هذا الحدث راقبت الحكومة الصينية وسائل 
اإلتصال لكي ال تتسرب أي معلومات خارج املحافظة.

قطار  بمحطة  بطولية  عملية 
صينية

األويغور  املجاهدون  قام  2015/05/05مـ  في 
بعملية قرب حجرة التذاكر ملحطة القطار بمدية 
الذين  »ِشنينغ« الصينية، وقد طعنوا الصينيين 
منهم  العديد  تركوا  وقد  التذاكر،  يشترون  كانوا 
بين قتيل وجريح. لتتدخل الشرطة وتقوم بإطالق 
الشهادة  بذلك  فنالوا  املجاهدين.  على  النار 

والحمد هلل رب العاملين. 

زرع الرعب في صفوف الصينيين
وفق هللا مجموعة من الشباب املجاهدين ال يتجاوز عمرهم العشرين ربيعا لعمليتين ضد مركز تحقيٍق للشرطة في قرية 
الثامنة ليال بتاريخ 2015/05/11مـ بعملية ضد املركز، ثم  التابعة ملحافظة »لوب«. حيث قاموا على الساعة  َدي« 

ُ
»ياغِج زاك

قاموا بعدها بيوم واحد بتفجير حول نفس املركز. لتزرع هاتان العمليتان الرعب الشديد في صفوف الصينين املهاجرين، وقد 
قامت الشرطة الصينية باعتقال ذوي وأقرباء هؤالء الشباب. 

تل 4 من الشرطة الصينية وُجرح 4 آخرون، واستشهد 3 من املجاهدين.
ُ
حصيلة العمليتين: ق
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هجوم على مركز التحقيق
بعملية  املجاهدين  من   4 قام  2015/09/31مـ  بتاريخ 
بمحافظة  هر« 

َ
ش »ِيِن  لقرية  التابعة  التحقيق  مركز  على 

»غوما« وقد طعنوا فيها شرطيا صينيا أردوه قتيال لينسحبوا 
بعدها مستقلين سيارة. وقد طلب املركز مؤازرة من القوات 
اثنين  فاستشهد  املجاهدين  اإلخوة  مع  فاشتبكوا  الخاصة 

منهم  وسلم البقية.

إرباك للشرطة الصينية
ليلة  األويغوريين  الفدائيين  من  مجموعة  هجم 
2015/06/22مـ على سيارة للشرطة الصينية كان أفرادها 
عليهم  النار  بإطالق  الشرطة  فقامت  بالتفتيش،  يقومون 
مما اضطر اإلخوة لإلنسحاب لُيعاِودوا اقتحامهم مرة أخرى 
مستقلين سيارة لهم، ولكن الشرطة تمكنت هذه املرة من 
في  الشهادة  بذلك  لينالوا  اإلخوة  وإصابة  اإلقتحام  إفشال 

سبيل هللا.

أما في عملية أخرى فقد قام املجاهدون بحرق عدد من 
السيارات للصينيين املهاجرين بمادة البنزين.

بأكثر  قاموا  حيث  عملياتهم  من  املجاهدون  كثف  وقد 
من 10 عمليات ضد الشرطة الصينية في مدينة »قاشقار« 
عن  أسفرت  العمليات  هذه  فإن  حكومي  تقرير  وبحسب 

استشهاد 15 من املجاهدين وقتل اثنين من الشرطة.

العملية الجهادية المباركة في 
قرية »زاوا«

بعملية  املجاهدين  من   6 قام  2015/05/27مـ  بتاريخ 
جهادية بقرية »زاوا« التابعة ملدينية »قاَرقاش«، حيث أنهم 
هجموا بالقنابل اليدوية املحلية الصنع على مجموعة كبيرة 
من الشرطة  كانت تقوم بمهمة التفتيش فقتلوا ما يقارب 
كما  كبيرا،  عددا  وجرحوا  للشرطة  وعميل  شرطي  بين   40
وان اآلخران 

َ
األخ األبطال وانسحب  أنه قد استشهد 4 من 

ساملين.

على  للقبض  إجراءات  الصينية  الشرطة  اتخذت 
األخوين الفاّرين وذلك أنها أجبرت الفالحين اإليغور من قرى 
ثالثة على البحث عنهما، كما أنها شددت من مراقبتها ملدينة 
»قاَرقاش« ولكن والحمد هلل إلى حد الساعة لم يستطيعوا 

العثور عليهما. 

انقلب السحر على الساحر
شهر«  »ينغي  محافظة  في  الصينية  الحكومة  تجبر 
بتدينها  املعروفة  العائالت  أبناء  »قاشقار«  لوالية  التابعة 
على الخدمة في صفوف الشرطة الشعبية، وتستخدمهم في 
حماية مراكز الشرطة واألماكن الحكومية. وتسعى الحكومة 
أجبرتهم  حيث  الفئة  لهذه  اإلديولجي  التغيير  في  الصينية 
الصالة  من  لهم  منعها  مع  الصينية  السياسة  دراسة  على 

والصيام.   

الشباب  من   4 قام  1436ه  رمضان  من   8 يوم  وفي 
املسلمين والذين كانت الحكومة قد وضعتهم لحراسة ليلية 
ملبنى حكومي  باقتحام مبارك قتلوا فيه 9 من املوظفين: 3 
هذه  وبعد  الصينيين.  املهاجرين  من  والبقية  مرتدين  منهم 

الحادثة ُرفعت في املحافظة درجة التأهب األمني. 

املجاهدين  بين  اشتباك  2015/06/22مـ  في  وقع 
الحواجز  أحد  في  الصينية  والشرطة  األويغوريين 

»قاشقار«.  بمدينة  ِرك« 
ُ

ك »تحَت  حي  في  للشرطة 

للمجاهدين  سيارة  مّرت  حين  اإلشتباك  بدأ  وقد 
ذلك،  منهم  طلب  ملا  الحاجز  على  للشرطي  تتوقف  ولم 
فكسروهما.  رجليه  على  ودعسوا  إليه  بالرجوع  قاموا  بل 
على  واقتحما  السيارة  من  املجاهدين  من  اثنين  نزل  ثم 

منهم.  اثنين  وقتال  بسكين  الصينية  الشرطة 

وقد  املسلحة  القوات  من  مساعدة  الشرطة  وطلبت 
جاء في وقتها ثالثة من املجاهدين بدارجة بخارية وباغتوا 
شرطيين  وقتلوا  متفجرة،  مواد  معهم  حاملين  الحاجز 

للشرطة.  وجرحوا 4 آخرين كما دمروا سيارة 

بينهم  وقد استشهد 15 مجاهدا تقبلهم هللا تعالى من 
الحمد. وهلل  بطولية،  امرأة 

هجوم على حاجز
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تركستان اإلسالمية

عملية مباركة
على السفارة الصينية

 في الصومال

 

بيوم 2015/07/26مـ قام أحد المجاهدين من حركة  الشباب المجاهدين بعملية استشهادية 
على السفارة الصينية في العاصمة مقديشو وقد ُقتل فيها على األقل 13 شخصا وجُرح أكثر من 

40 آخرين.
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بن  القادر  عبد  بن  مصطفى  مصعب،  أبو  الشيخ؛  هو 
ْك الجاكيري الرفاعي،  َزّيِ

ُ
مصطفى بن حسين بن الشيخ أحمد امل

األسرة؛  جدة  إلى  نسبة  مريم(،  )ست  بـ  اليوم  عائلته  عرف 
ُ
وت

)مريم(.

ويعرف باسم عمر عبد الحكيم .

يعود نسبه كما قال عن نفسه )بحسب النسابين( في مدينة 
حلب أنه ينتمي إلى آل البيت ينتسبون إلى اإلمام قاسم بن اإلمام 

مو�ضى الكاظم من آل البيت.

هذا ما قاله النسابون وهللا أعلم.

ولد في مدينة حلب، عام 1378هـ، 1958مـ. ودرس في كليتها؛ 
الهندسة امليكانيكية..

العلمي  بفرعه  الثانوي  التعليم  شهادة  على  حصل  حيث 
وانقطع  حلب،  في  امليكانيكية  الهندسة  درس  ثم  1976مـ.  عام 
عن دراسته عام 1980مـ بسبب خروجه من سورية والتحاقه 
اثر  وعلى  سورية  في  املسلح  الجهاد  لتنظيم  املقاتلة  بالطليعة 
وتابع  سورية  من  خرج  املجموعة  هذه  أفراد  معظم  استشهاد 
دراسته في فرنسا وسجل في كلية العمارة، ولكنه عاد للجهاد مرة 
أخرى. ثم عاد إلى األردن وسجل بجامعة بيروت في كلية التاريخ 

عام 1985مـ وحصل على الشهادة من عمان عام 1989مـ.

هذا عن دراسته األكاديمية.

الكتب من خالل  أما عن دراسته الحقيقية فهي ما قرأه من 
في  علم  من  حصله  وما  سوريا  في  املسلمين  األخوان  مع  أيامه 
أفغانستان على أيدي عدد من املشايخ وكان يهتم كثيرا بمطالعة 

الكتب.  

التحق الشيخ بتنظيم )الطليعة املقاتلة(،_كما ذكرنا سابقا_ 
سورية  في  هللا  رحمه  حديد  مروان  الشهيد  القائد  أسسه  الذي 

لقتال النظام النصيري البعثي..

ضباط  بإشراف  العسكرية  الدورات  من  عددا  الشيخ  تلقى 
من  وضباط  االردن،  في  السوري  النصيري  الجيش  من  فارين 
الجيش العراقي واملصري في بغداد والقاهرة، وكانت هذه الدورات 
ضمن دعم النظامين العراقي واملصري  لتنظيم اإلخوان املسلمين 
ضد النظام النصيري في سوريا لخالفات وجدت بين تلك األنظمة 

في حينها..

تخصص الشيخ في علم هندسة املتفجرات وحرب عصابات 
املدن والعمليات الخاصة، وعمل مدربا في قواعد الجهاز العسكري 

لتنظيم اإلخوان املسلمين في األردن، وفي معسكراته ببغداد..

خطوط عريضة  في حياة
 الشيخ أبي مصعب السوري

بقلم: أبي خديجة الشامي  ومسيرته الجهادية 
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اإلخوان  تنظيم  قيادة  عينت  حماة؛  معارك  أثناء 
في  عضوا  مصعب  أبا  الشيخ  بغداد  في  املقيمة  املسلمين 
القيادة العسكرية العليا بإمارة الشيخ سعيد حوى، ونائبا 

للمسؤول عن منطقة شمال غرب سوريا. 

مع  املواجهة  برنامج  وانهيار  حماة  مدينة  دمار  إثر 
انفصاله  مصعب  أبو  الشيخ  أعلن  النصيري؛  النظام 
إبرامهم  على  إحتجاجا  املسلمين،  اإلخوان  تنظيم  عن 
والشيوعية  العلمانية  األحزاب  مع  الوطني(  )التحالف 
عقدية  ألسباب  وذلك  البعث!  لحزب  العراقي  والفرع 
لدى  اإلدارة  وسوء  الفساد  على  واحتجاجا  منهجية 
وفشل  حماة  دمار  عن  مسؤولين  واعتبرهم  اإلخوان، 

وإجهاض الثورة الجهادية. 

املشهور_  كتابه  في  ذلك  تفاصيل  بعد  فيما  وسجل 
التجربة  تلك  لتاريخ  فيه  أرَّخ  والذي  السورية_   التجربة 

ودروسها.

عدنان  القائد  الشيخ  مع  أخرى  مرة  الشيخ  شارك 
عقلة في محاولة إعادة بناء )الطليعة املقاتلة( في سوريا، 
لكن تلك املحاولة باءت بالفشل، واعتقل الشيخ عدنان 

عقلة، ومعظم من تبقى من )الطليعة(..

تفرغ الشيخ بعد ذلك الحياء العمل الجهادي في بالد 
حيث  أفغانستان،  إلى  املحاوالت  تلك  قادته  وقد  الشام، 
عبد  الشهيد  الشيخ  على  باكستان/  يبشاور/  في  تعرف 
تجمع  إلى  باالنضمام  أقنعه  الذي  هللا  رحمه  عزام  هللا 
تدريب  في  العسكرية  خبراته  ليضع  العرب,  املجاهدين 

الوافدين الجدد إلى أفغانستان.

كان  وقد  تأسيسه،  بداية  في  القاعدة  بتنظيم  التحق 
مرحلة  خالل  أسامة  الشيخ  من  املقربين  من  ذلك  قبل 

الجهاد األفغاني..

األفغاني  الجهاد  خالل  مصعب  أبو  الشيخ  تعرف 
كتابي  صاحب  العزيز،  عبد  بن  القادر  عبد  الشيخ  على 
)العمدة( و )الجامع(، واستفاد منه في تحصيله الشرعي، 
 ويعرض عليه كتاباته. وذكر 

ً
وكان الشيخ يتردد عليه دائما

مرة؛ أنه لم ينشر كتابه )التجربة السورية( إال بعد عرضه 
على الشيخ عبد هللا عزام, ثم مراجعته وقراءته من قبل 
بنشره،  له  وإجازته  العزيز  عبد  بن  القادر  عبد  الشيخ 
اإلسالمية  املقاومة  لدعوة  األول  البيان  عليه  عرض  كما 

العاملية، قبل نشره، وأجاز ما فيه من فتاوى..

األفغاني على دراسة  الجهاد  الشيخ خالل فترة  انكب 
ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  كتب  وخاصة  الشرعية،  الكتب 
الدعوة  أئمة  وكتب  السلف  علماء  بتراث  واهتم  القيم، 

النجدية...

قطب  سيد  الشهيدين  الشيخين  كتابات  بمطالعة  واهتم   
 في منهجه وكتاباته..

ً
 بالغا

ً
وعبد هللا عزام, وتأثر بهما تأثرا

أثناء وجوده في باكستان وأفغانستان درس الشيخ في جامعة 
بيروت العربية، في قسم التاريخ - باملراسلة - وحصل على شهادة 
)ليسانس( في التاريخ، من فرع الجامعة في عمان / األردن._كما 

ذكرنا سابقا_.

سافر الشيخ إلى بريطانيا بناء على دعوة الشيخ قاري سعيد 
في  ليشارك  الجزائر  إلى  أفغانستان  من  عاد  الذي  الجزائري 
تأسيس )الجماعة اإلسالمية املسلحة(، فمكث الشيخ في لندن 
وعمل مع الخلية اإلعالمية الداعمة للجهاد الجزائري، وكتب في 
نشرة األنصار الجزائرية وغيرها من نشرات الجماعات الجهادية 
التي كانت تصدر من أوروبا خالل تلك الفترة، وخاصة »الفجر« 

الليبية و»املجاهدون« املصرية.. 

أسس في لندن )مكتب دراسات صراعات العالم اإلسالمي(، 
الشيخ  مع  صحفيتين  مقابلتين  مشروع  يتنفيذ  املكتب  وقام 
في  الرابعة  التلفزيونية  القناة  لصالح  األولى  الدن  بن  أسامة 

.)CNN( والثانية مع شبكة ، )BBC(

اإلسالمية،  اإلمارة  إقامة  في  طالبان  حركة  نجاح  إثر  على 
محمد  مال  املؤمنين  أمير  وبايع  أفغانستان،  إلى  الشيخ  هاجر 
مع  ميدانيا  عملت  مجاهدة  مجموعة  وشكل  قندهار،  في  عمر 
في جريدة  الشيخ مع وزارة اإلعالم، وكتب  الطالبان، كما عمل 
إعداد  في  وشارك  اإلمارة،  باسم  الرسمية  الناطقة  »الشريعة« 

برامج إذاعة كابل العربية.

قاعدة  في  الغرباء(،  )معسكر  أفغانستان؛  في  الشيخ  أسس 
دفاع  وزارة  مع  بتعاون  كابل  في  الشهيرة  العسكرية  )قرغة( 
الطائرات  تدمير  إلى  املعسكر  هذا  تعرض  وقد  الطالبان، 
إثر  اإلسالمية  اإلمارة  على  هجومها  أثناء  بالكامل،  الصليبية 

أحداث سبتمبر)11 أيلول(.

للدراسات  الغرباء  مركز  أفغانستان  في  الشيخ  أسس 
االسالمية واالعالم وأصدر مجلة قضايا الظاهرين على الحق .

الشيخ  اعتزل  أفغانستان  في  االسالمية  االمارة  سقوط  اثر 
وتفرغ للبحث والتأليف.

اثر  امليداني  نشاطه  ليستأنف  عزلته  انهاء  الشيخ  أعلن 
بحقه  واعتقال  بحث  مذكرة  األمريكية  الخارجية  وزارة  نشر 

وتخصيصها مكافأة مالية للقبض عليه.    

  يتبع في العدد القادم إن شاء هللا.
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نبذة مختصرة:

تركستان الشرقية تبلغ مساحتها حوالي 1.828.417 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون مسلم 
و لألسف محتلة من قبل الصين منذ 1949مـ.

من  املمتد  القوس  يشغل  الذي  التركي  العرق  من  وسكانها  قاشقار(  القديمة  )عاصمتها  أرومجي  عاصمتها   
 عبر وسط آسيا وبالد القوقاز .

ً
 إلى تركيا غربا

ً
الصين شرقا

اإلسالم في تركستان الشرقية:

إلى قاشقار   الباهلي حيث دخل  القائد املجاهد قتيبة بن مسلم  فتحت تركستان الشرقية أول مرة على يد 
وذلك في عهد الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك عام )96ه / 815مـ( وفي نهاية العصر األموي وبداية العصر 
الكريم، وتبعه  الخاقان سلطان )ستوق بوغراخان( وسمى نفسه عبد  للهجرة أسلم  الثالث  القرن  في  العبا�ضي 
 للدولة وبقيت تركستان دولة 

ً
 رسميا

ً
في اإلسالم أبناؤه وكبار  رجال دولته، ومنذ ذلك اليوم أصبح اإلسالم دينا

إسالمية مستقلة حوالي تسعة قرون ومنذ ذلك الحين جميع أهلها مسلمون.

نبذة تاريخية عن تركستان الشرقية:

بقيت تركستان الشرقية تحت الحكم اإلسالمي منذ الفتح اإلسالمي في نهاية القرن األول الهجري إلى نهايات 
القرن الخامس عشر  امليالدي حيث وقعت كل من روسيا القيصرية والصين اإلمبراطورية في ذلك الوقت إتفاقية 
بمعاهدة  إنتهت  بينهما  معاهدات  عدة  تلتها  ثم  بينهما.  تركستان  لتقسيم  1689مـ  عام  أغسطس  في  »برشينك« 
»سانت بطرسبورغ« في عام 1981مـ بين اإلتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية حيث عانى املسلمون في 
 في تركستان الشرقية وروسيا في 

ً
الثالث قرون األخيرة من هذا اإلستعمار املشترك بين الصين الشيوعية خاصة

تركستان الغربية.

جغرافيا تركستان الشرقية:

تقع تركستان )بالد األتراك( في آسيا الوسطى وتحدها من الشرق الصين و منغوليا ومن الغرب بحر قزوين 
ونهر أورال ومن الجنوب إقليم التبت، كشمير ، باكستان، أفغانستان وإيران ومن الشمال منغوليا وسيبيريا.

القضية اإلسالمية
في تركستان الشرقية

بقلم: أبي عمار الزيادي
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السوفييتي  اإلتحاد  يحتله  كان  الذي  الغربي  الجزء  يعرف 
بتركستان الغربية. أما الجزء الشرقي الذي إحتلته الصين الشعبية 

فيعرف بتركستان الشرقية ويبلغ مساحته ) 1.828.417( كم2.

تركستان الشرقية تعتبر بالد داخلية حيث يبعد أقرب البحار  
إليها حوالي  1900 كم2 تعتبر شبه صحراوية بصفتها العامة.

يتوفر  ملا  اإلسالمية  البالد  أغنى  من  الشرقية  تركستان  تعتبر 
بالنسبة  اإلقتصادي  العصب  تشكل  وهي  املعادن،  من  أراضيها  في 
يقدر  حيث  هامة.  أخرى  ومعادن  بترول  من  تحتويه  ملا  للصين 
الشرق  بعد  العالم  في  ثاني مخزون  أكبر  بأنه  البترول  مخزونها من 
إنتاجه  يبلغ  حيث  كبيرة  بكميات  الحديد  خام  يستخرج  األوسط. 
يزيد عن  ما  بها  الذهب فيوجد  أما   ،

ً
مليون طن سنويا حوالي 250 

 أما عن مخزون اليورانيوم فيصل مخزونه إلى 12 ترليون 
ً
56 منجما

.
ً
طن ويبلغ إنتاجها من امللح الصخري 450 ألف طن سنويا

املحاصيل الزراعية:

الفاكهة والحبوب  بأنواع عديدة من  الشرقية  تشتهر تركستان 
ويشكل  الشمس،  وزهرة  السمسم  مثل  الزيوت  منها  تستخرج  التي 
القطن  ويعتبر  البالد،  في  الزراعية  املحاصيل  أهم  والقمح  األرز 
بالثروة  البالد. وتشتهر كذلك  في  الهامة  من املحاصيل اإلقتصادية 

الحيوانية الضخمة األغنام، املوا�ضي، الخيول واإلبل.

 وضع تركستان السيا�ضي في العصر الحديث:

وطأة  تحت  تركستان  وقعت  عشر  السابع  القرن  أواخر  منذ 
اإلستعمار الصيني والرو�ضي. في تركستان الشرقية  قاوم املسلمون 
عن  1863مـ  عام  في  أثمر  الذي  الصيني  اإلحتالل  بشدة  هناك 
أن  لبثت  ما  لكن  الصيني.  الحكم  من  الشرقية  تركستان  تحرير 
احتلت الصين مرة أخرى تركستان الشرقية في عام 1884مـ  حيث 
إنتفض  لكن  الجديدة.  األرض  وتعني  »سينكيانغ«  بتسميتها  قاموا 
بتشكيل  قاموا  حيث  تركستان  تحرير  واستطاعوا  تركستان  أهل 
جمهورية تركستان الشرقية في قاشقار بتاريخ 12 نوفمبر 1933مـ 
لكن الحكومة الصينية استطاعت القضاء على الجمهورية الوليدة 

 من قيامها في 1943 مـ .
ً
بعد سنة تقريبا

الشيوعيين  في إحتالل  الحقيقية فتتمثل  نكبة تركستان  أما 
الصينيين بقيادة كافر»ماو ت�ضي تونغ«  لها منذ عام 1949مـ حيث 
الشرقية  تركستان  تاريخ  في  والظلم  اإلرهاب  من  جديد  عهد  بدأ 

املسلمة و تتمثل أبرز معامله في اآلتي:

1 – التضييق على املسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية من 
أجل طمس الهوية وقطع صلة األجيال الناشئة مع دينها وتراثها.

2 – مصادرة ثروات تركستان الشرقية وحرمان أهلها منها في 
سياسة الهدف منها اإلفقار املمنهج للمسلمين هناك.

3 – إغراق تركستان الشرقية باملهاجرين الصينيين من أجل 
إحداث إختالل سكاني لصالح القومية الصينية.

4 – هيمنة الصينيين املهاجرين على وظائف العمل وتهميش 
املسلمين هناك.

تركستان  أرا�ضي  داخل  النووية  التجارب  بعمل  القيام   –  5
بين الشعب املسلم  البيئة وانتشار األمراض  في إفساد  مما عمل 

هناك.

تحديد  سياسة  إتباع  على  التركستاني  الشعب  إجبار   –  6
النسل.

الخالصة:

كل  من  تتطلب  عادلة  قضية  تركستان  في  املسلمين  قضية 
املسلمين الوقوف بجانبها وتوصلنا لحقيقة ربانية ال شك فيها أن 
مصير املسلمين أن يتحدوا وال بديل لهم سوى أن يتحدوا ليحموا 
آخر  في  ينشروا  ثم   

ً
ثانية أعدائهم  عادية  يردوا  ثم   

ً
أوال أنفسهم 

لهم حينئذ  يكون  الذي  باإلسالم وحده  العالم  في  العدل  املطاف 
وطن ودين.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين!
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إن هؤالء املستضعفين لم يخرجوا ويهاجروا 
وعقيدتهم  دينهم  ليحفظوا  إال  بلدهم  من 
وأعراضهم ودماءهم وأموالهم وينجوا من بطش 

الكفرة الطغاة الظاملين. 

ونحن نذكركم بقوله تعالى: ﴿إنما املؤمنون 
إخوة﴾.

وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وقول 
بعًضا«  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  »املؤمن 

)متفق عليه(.

يؤمن  »ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  وقوله 
أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه« )رواه 

البخاري ومسلم(.

فانصروهم ولو بكلمة!

من  وكل  والنصارى  باليهود  عليك  اللهم 
عاونهم!

من  وكل  والبوذية  بالشيوعية  عليك  اللهم 
عاونهم!

اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وفرج 
عنهم!

مع  ُسجنوا  قد  هللا  في  إخوة  لنا  إنه  اللهم 
أطفالهم فاحفظهم يا ربي وعجل بفك أسرهم!

صور تظهر استالم السلطات الصينية إلخواننا التركستانيين من التايلند.

إلى المسلمين... 
 في مشارق األرض ومغاربها

املبارك  األخيرة من شهر رمضان  األيام  في  نقص عليكم قصة حقيقية وقعت 
هذه السنة. إن هذه القصة املؤملة جزء من القصص الكثيرة واملعانات التي تحدث 

إلخوانكم في تركستان ليس ل�ضيء إال ألنهم مسلمون.

لـ 2015/07/08مـ قامت  املوافق  يوم األربعاء 1436/09/12ه من رمضان  في 
ذلك  بعد  ثم  وسجنتهم  التركستانيين  املهاجرين  باعتقال  البوذية  التايلند  حكومة 
سلمتهم إلى الحكومة الصينية الشيوعية امللحدة وقد كان عددهم 8 من األطفال 
و21 إمرأة و80 رجال. وقبل أن تسلمهم قام إخواننا املجاهدين الشجعان بمقاومة 
ساعات  لثالث  مقاومتهم  استمرت  وقد  الفاجرة،  الحكومة  فعل  ضد  شديدة 
جعلهم  مما  ضدهم  للدموع  املسيل  الغاز  وقتها  التايلندية  القوات  استخدمت 
برفع  الستضعفون  املهاجرون  هؤالء  قام  وقد  السم.  الغاز  هذا  بفعل  متأثرين 
أصواتهم بالتكبير لتقوم الحكومة بإطالق النار عليهم. فحسبنا هللا ونعم الوكيل! 

وال حول وال قوة إال باهلل! وهللا مستعان!

وجدير بالذكر أنه توجد مجموعة أخرى من املعتقلين التركستانيين في التايلند 
تود الحكومة تسليمهم.

يا أيها املسلمون في كل مكان! ها هي أحوال املوحدين املهاجرين من تركستان 
الشرقية في طريق الهجرة والجهاد.

الحزب اإلسالمي الرتكستاين
 ف بالد الشام
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
آله  وعلى  محمد  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 

وأصحابه أجمعين. أما بعد:

القصة،  تبدأ  مترات  الكيلو  آالف  بعد  على  هناك  من 
قصة  واالستبسال،  البطولة  قصة  واألمل،  األلم  قصة 
رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه -نحسبهم وهللا حسيبهم- 
دعى أرض )تركستان الشرقية( البالد 

ُ
من هناك من أرض ت

التي عاصمتها مدينة )كاشغر( وهي املدينة التي فتحها القائد 
منذ  إسالمية  بالد  فهي  الباهلي،  مسلم  بن  قتيبة  املسلم 
الفتح اإلسالمي الذي تم على أيدي القادة العظام، وُينسب 
املعالي( طغرل شاه  )أبو  منهم  كثيرون،  )كاشغر( علماء  إلى 
 
ً
محمد بن الحسن بن هاشم الكاشغري الواعظ، وكان عاملا

، سمع الحديث الكثير، وطلب األدب والتفسير، ولد 
ً
فاضال

سنة )490 هـ(، وعاش حتى سنة )550 هـ(.

لألسف  ولكن  أحناف،  سّنة  كلهم  هناك  واملسلمون 
العالم  شرق  أق�ضى  تقع  التي  الشرقية  تركستان  أصبحت 
للحكومة  تخضع  الصين  غرب  شمال  و  غرب  في  اإلسالمي 
بفتحها،  املسلمين  يكرم  أن  هللا  نسأل  الصينية  الشيوعية 
وفيها يعاني املسلمون أنواع االضطهاد واالستبداد من هذه 
الحكومة امللحدة عجل هللا سقوطها، من هناك حيث الظلم 
واالضطهاد والقتل والتشريد واإلبادة، هناك رجال أبوا أن 
يركعوا إال هلل، وأبوا أن يخضعوا إال ملن تخضع له الجباه 
ويبيع  بل  بيته  وأثاث  ماله  أحدهم  يبيع  وتعالى،  سبحانه 
آالف  العشرة  قرابة  يجمع  حتى  كله  وملكه  داره  بعضهم 
طويلة  رحلة  في  لينطلق  أكثر-  أو  ذلك  من  أقل  -أو  دوالر 
ويالها  يالها من همة عالية!  الشام؛  إلى أرض  تركستان  من 
ومن  الجنان،  طالب  هم  هكذا  وراضية!  زكية  نفوس  من 
يخطب الحسناء لم يغله املهُر، هاجروا ورحلوا نصرة لدين 
هللا،  عباد  من  للمستضعفين  ونصرة  وتعالى،  سبحانه  هللا 
أمتنا املسلمة األمل، ففي  في نفوس  في رحلة عجيبة تبعث 
 عديدة ليذهب 

ً
الوقت الذي يجمع فيه البعض ماله أشهرا

في  لينطلق  ماله  هذا  يجمع  سياحية،  رحلة  في  أسرته  مع 

لقد  وتعالى،  سبحانه  هللا  لدين   
ً
نصرة والتضحيات  املخاطر  ملؤها  رحلة 

كان أيسر على هذا التركستاني البطل املجاهد أن يذهب إلى دولة قريبة 
ويظل فيها كالجئ سيا�ضي كما يفعل الكثير، إال أنه يأبى ذلك؛ ملا يرى من 
 
ً
مجازر يرتكبها النصيريون ويرى من توافد الرافضة لينصر بعضهم بعضا

هللا  سبيل  في  يجاهد  أن  وأصر  املتفرج،  بدور  يقوم  أن  فيأبى  الشام،  في 
بنفسه وماله، وهكذا جاء أولئك الرجال الذين صدقوا مع هللا سبحانه 
وتعالى إلى الشام في وقت يخرج الكثير منها حتى من أبنائها، وفي وقت اكتفى 
أرواح  تخطف  املوت  براميل  يرون  وهم  بالتفرج  أمتنا  أبناء  من  الكثير 
وتقتل  بيوتهن،  أنقاض  تحت  أحياء  وهن  النساء  وتدفن  الشام  أطفال 
 نصيرية مجرمة تنتهك األعراض 

ً
الشيوخ وتدمر املساجد، ويرون عصابة

وتقتحم املنازل، وتشرد اآلمنين، وتزرع الخوف في كل مكان وكل شارع وكل 
بيت، عصابة ُتهلك الحرث والنسل بمساندة حلفائها ونظرائها وأهل ملتها 
وطائفتها من دول وجماعات وأفراد، من هناك قدم هؤالء األبطال إلى هذه 
األرض الطيبة إلى أرض الشام املباركة التي التقيت بهم فيها وكان ذلك في 
ني ما رأيت، زرتهم فإذا باألطفال  أول زيارة لهم في أحد معسكراتهم فسرَّ
صفين  صفوا  قد  قلبي،  في  اإليمان  روح  بعث  جميل  بنشيد  يستقبلونني 
ينشدون أناشيد رائعة، أناشيد النصر والشموخ والعزة والكرامة، تعلوا 
يفوق  أن  طولها  يكاد  بارودة  منهم  واحد  كل  يد  وفي  بالتكبير  صيحاتهم 
باالستعداد  منشغلون  فإنهم  اآلباء  أما  والقرآن،  اللغة  يتعلمون  طوله، 

ملعركة حاسمة في جسر الشغور! 

مشاهداتي لبطوالت 
مجاهدي تركستان
د. عبد الل ابن محمد المحيسني
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فكان  الشام  أرض  إلى  تركستان  أبطال  وصل 
أن  أبوا  لقد  الشغور،  جسر  مدخل  على  مستقرهم 
فأحبوا  مقرات،  غيرهم  اتخذ  كما  مقرات  لهم  يتخذوا 
فرابطوا  األمامية،  الرباط  خطوط  مقراتهم  تكون  أن 
يأخذون  كانوا  وقد  العام،  قرابة  الشغور  جسر  على 
وكانوا  الشغور،  جسر  على  الرباط  من  األكبر  النصيب 
يشتعلون ُحرقة في انتظار تلك اللحظة الحاسمة لحظة 
زياراتي  إحدى  في  ألذكر  وإنني  الشغور،  جسر  اقتحام 
ال  الذي  املتواضع  الرجل  ذلك  أميرهم  استقبلني  لهم 
تكاد تميزه عن إخوانه من جيش التركستان، فإذا بأحد 
-يقول  شيخ  يا  شيخ  يا  لي:  ويقول  يده  يرفع  املجاهدين 
بلهجة حادة- مللنا مللنا متى نقتحم على الطاغوت؟  لي 
يقصد: متى نقتحم جسر الشغور على النظام النصيري؟ 
.. ع�ضى 

ً
متى نحرر أرض هللا من أيديهم؟ فقلت له: صبرا

أن يكون ذلك قريبا...

بشهادة  رباطهم  تميز  وقد  مرابطين  ظلوا  وهكذا 
بعض  يفعل  كما   

ً
اعتياديا  

ً
رباطا ليس  بأنه  الجميع 

قلَّ  التحصين  شديدة  خنادق  هي  بل  املجاهدين، 
جاءت  ثم  تعالى،  هللا  سبيل  في  املجاهدون  يتقنها  أن 
الشغور  جسر  على  االنقضاض  ولحظة  الصفر  ساعة 
لتحريره من قبل املجاهدين في سبيل هللا، فطار أولئك 
 طويلة في 

ً
 إلى اللحظة التي أمضوا شهورا

ً
التركستان فرحا

والصوم،  والصالة  للعبادة  يتسابقون  فكانوا  انتظارها، 
فاستقبلني   

ً
درسا أللقي  املغارات  إحدى  في  إليهم  ذهبت 

لب من الجميع 
ُ
عدد كبير منهم ألقيت بعدها الدرس وط

إلى  الكلمة لينشروها  أن يخرجوا هواتفهم وأن يسجلوا 
بقية األخوة، حيث إنها كلمة مترجمة، فإذا باإلجابة التي 
تفس رحال الكثير من هؤالء بأنه ال أحد من هؤالء يملك 

 حتى يسجل به!
ً
جواال

نعم، لقد كانوا يعيشون الكفاف، حتى األكل حينما تنظر إلى طعامهم تنظر 
حالتهم  إلى  تنظر  حينما  املجاهدين،  بقية  طعام  عن   

ً
تماما يختلف  طعام  إلى 

املادية تنظر إلى حالة مختلفة، حالة ملؤها الزهد والورع، يكرهون كثير الكالم 
من  وتعالى،  سبحانه  هللا  ذكر  إلى  االنقطاع  وكثير  االبتهال  كثير  يحبون  ألنهم 
انطالق  في وجوههم، قبيل  إلى الصدق واإليمان  جلس مع هؤالء األخوة نظر 
فألقيت  الجنود،  من  مجموعة  على  محاضرة  إللقاء  أميرهم  دعاني  املعركة 
 
ً
 واستعدادا

ً
املحاضرة عليهم فإذا بالدموع تبل خدودهم، بل تبل ثيابهم وجال

للقاء هللا سبحانه وتعالى، بدأت املعركة الحاسمة فآثرت أن أدخل من محور 
هؤالء ملا رأيت في أعينهم من صدق وشجاعة وإقدام، وبينما أنا أسير مع اإلخوة 
طالئع املجاهدين في اتجاه »حاجز زليط« في جسر الشغور إذا بي أملح فتى في 
العشرين من عمره يلبس البياض في الليلة الظلماء وال يرتدي جعبة، فتعجبت 
هل يكون مدني في هذا املكان؟! فدعوته وقلت ما الذي أتى بك إلى هذا املكان؟ 
فقال لي: أخي أنا استشهادي اآلن إن شاء هللا تفجير، واآلن إن شاء هللا أذهب 
 من رجال 

ً
إلى الجنة، احتضنته بشدة واغرورقت عيني بالدمع وأنا أودع رجال

 بلقاء 
ً
 وفرحا

ً
هللا الذين أحسبهم من الصادقين، وهو يودع هذه الحياة مبتسما

إليها  ينظر  وهو  باملتفجرات  ُملئت  وقد  مفخخته  ركب  وتعالى،  سبحانه  هللا 
نس وشوق إلى لقاء هللا، وذهب ليدك بها حصون الكفار، وبالفعل 

ُ
نظرة فرح وأ

إلى  إلى قلب معسكراتهم فأعمى هللا أعينهم عنه، ولكن لم يكن ذهابه  انطلق 
إنما ألجل  الدنيا  مللل من هذه  أو  الشهادة  تعجل  عمليته االستشهادية ألجل 
اإلثخان في أعداء هللا تعالى، فلما رأى أن هللا قد أعمى أعينهم عنه ترك املفخخة 
في وسطهم وخرج يتسلل في جنح الليل، حتى إذا ابتعد عنها مئات األمتار قام 
ليكون  قادمة  استشهادية  لعملية  نفسه  ويحفظ  حصونهم،  لتدك  بتفجيرها 

قد أثخن بالكفار مرتين أو ثالث.

مقتلة  فيهم  ويقتلون  فيهم  ليثخنوا  الكفار  على  ذلك  بعد  األسود  انطلق 
جميع  من  املجاهدين  على  يفتح  أن  وتعالى  سبحانه  هللا  يشأ  ولم  شديدة، 
بأميرهم  التقيت  الغد  اللحظات، فلما كان من  في هذه  محاور جسر الشغور 
مرة أخرى وقلت: ما الحل؟ وتحدثت معه عن استعصاء هذه الحواجز، قال: 
املجاهدين  شبابه  على  فعرض  الرأي!  نعم  الرأي،  ِنعم  قلت:  االنغماسيون. 
نفسه  يقدم   

ً
انغماسيا يكون  أيهم  يتسابقون  بهم  فإذا  االنغماس  األشاوس 

رغبة  أيدهم  رفعوا  الذين  عدد  كان  للمستضعفين،  ونصرة  هللا  لدين  نصرة 
الثالثين  اختيار  فتم  بمرات،  املطلوب  العدد  يفوق   

ً
جدا كبير  االنغماس  في 

وهي  والتحريض،  والنصح  املحبة  كلمة  هي  كلمة،  بعدها  عليهم  ألقيت  منهم، 
ثم  خواصرهم  في  ناسفة  أحزمة  سيلبسون  الرجال  هؤالء  ألن  الوداع،  كلمة 
ليخرجوا  حاًرا   

ً
عناقا بعدها  عانقتهم  هللا،  أعداء  الكفار  أولئك  إلى  ينطلقون 

العدو،  أوساط  في  االنغماس  على  ونصف  ساعة  سوى  يبق  ولم  مقرهم  من 
فإذا بهم يجمعون الورود ويعلقونها في صدورهم، فتعجبت من هذا املشهد!! 
: الليلة سألقى هللا 

ً
فقلت: أخي ِلم تضع هذه الوردة في جيبك؟ فقال لي مبتسما

للقاء  متزيًنا  بعث 
ُ
أ أن  وأريد  ما مات عليه،  ُيبعث على  والعبد  وتعالى  سبحانه 

الكرام،  أبيت عند الحور الحسان عند الصحابة  الليلة  هللا سبحانه وتعالى، 
 على هذا الكالم إال أن احتضنته ودعوت هللا سبحانه وتعالى له 

ً
لم أجد تعليقا

بالثبات والتوفيق والسداد...
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انطلق هؤالء األشاوس وانطلقت أسير خلفهم فإذا بهم يقتحمون 
على الكفار في منطقة مكشوفة لتستقبلهم طلقات شديدة بمختلف 
البي  طلقات  إلى  والكالشنكوف  الرو�ضي  طلقات  من   

ً
بدءا األسلحة 

لتقتل  والعشرين  الثالثة  طلقات  إلى  الدوشكا  طلقات  إلى  �ضي  كي 
من االنغماسيين قرابة الخمسة عشر -أي نصفهم- ويصل نصفهم 
اآلخر بإصرار عجيب منقطع النظير إلى قلب البناية، وهو أول خرق 
يحصل في جسر الشغور باملدينة، هنا انهارت معنويات جنود األسد! 
بشار،  يا  يقول:  من  وبين  هللا،  يا  يقول:  من  بين  فشتان  عجب  وال 
شتان بين من يقول: موالنا لألبد هللا الواحد األحد، وبين من يقول: 

قائدنا لألبد بشار األسد!

هل جنود بشار وُصدموا وهم يرون هؤالء الرجال األشاوس 
ُ
لقد ذ

ينطلقون رغم تساقط إخوانهم على األرض شهداء، فال يمنعهم ذلك 
عن إكمال االقتحام واالنغماس في أعداء هللا سبحانه وتعالى، حينها 

لم يكن بوسع جنود بشار إال أن يولوا هاربين!!

لم تنتهي مشاهداتي ملواقف هؤالء التركستان، فقد رأيت منهم 
، رأيت قيام الليل ال يتوقف وصيام النهار ال ينقطع، بل حينما 

ً
عجبا

دخلنا إلى »حاجز زليط« إلى البنايات وقابلنا بعض األهالي في جسر 
خوف  وذلك  والريبة،  والتوجس  الخوف  من  �ضيء  في  كانوا  الشغور 
اإلرهابيون  يقول:  النظام  يسمعون  وهم  سنين  أربع  فمنذ  طبيعي 
األهالي  أحد  استضافنا  سيقتلونكم،  اإلرهابيون  إليكم..  سيأتون 
فجلسنا عنده فأمسك بي بعد أن عرفني وقال: أريدك، أسألك باهلل 
أن تخرجني من هذا املكان فأنا اآلن بينكم وبين النظام، ولو أضمن 
أنكم ستنتصرون ملا خرجت من بيتي، ولكن أخ�ضى أن يعود النظام 
ضير،  ال  له:  فقلت  أطفالي،  وقتل  بقتلي  ويقوم  بإيوائكم  فيتهمني 
فبات  معك،  أبناءك  ونخرج  نخرجك  هللا  بإذن  الفجر  يحل  حينما 
وسمع  لليل  قيامهم  فرأى  ضيافته  وفي  بيته  في  التركستان  اإلخوة 
الليل يذكرون هللا عز وجل، ورأى  النحل طوال  لهم أصواتا كأزيز 
مستعد  أنت  هل  له:  وقلت  الفجر  إليه  فجئت  وتضرعهم،  بكاءهم 
لقد  قال:  األمر؟  ما  قلت:   ،

ً
تماما رأيي  تغير  لقد  لي:  فقال  للخروج؟ 

 يتضرعون هلل سبحانه 
ً
 يبكون طوال الليل وقد رأيت رجاال

ً
رأيت رجاال

وتعالى، وقبل أن تأتوا بيوم كان عندنا جنود بشار يشربون الخمور 
ويشركون باهلل، فال وهللا الذي ال إله غيره لن أخرج من بيتي، بل 
وهللا إني أعلم إنكم منصورون إن شاء هللا، وسأبقى في هذا املكان 
البقاء  على  وأصرَّ  وعونكم،  بخدمتكم  وأشرف  طعامكم  أطهو 
واملكوث، فدعوت هللا له ثم اتجهت مع إخواني إلى مالقاة أعداء 

هللا سبحانه وتعالى...

اللحظة  هذه  هي  املعركة  أرض  في  مشاهداتي  ختام  وكان 
أحد  أخبرني  حيث  بساعات،  الشغور  جسر  فتح  قبيل  الفاصلة 
 في منطقة قريبة يطل على النصيرية وعلى 

ً
 مكشوفا

ً
اإلخوة أن مكانا

حزب الشيطان، فأمرني ودعاني أن أصعد ليمكنني هللا سبحانه 
هللا  ومكنني  املكان  ذلك  إلى  صعدنا  وبالفعل  رقابهم،  من  وتعالى 
لتأتيني طلقة رحمة دخلت من بطني  سبحانه وتعالى من بعضهم 
ذلك  في  يرزقنا  أن  وتعالى  سبحانه  هللا  أسأل  ظهري  من  وخرجت 
 
ً
ورافعا لذنوبنا   

ً
مكفرا سبيله  في  أصابنا  ما  يجعل  وأن  اإلخالص 

لدرجاتنا، حينها انتهى الفصل األول من مشاهداتي حيث حملني 
الكيلو  قاربت  ملسافة  حملي  في  يتسابقون  وكانوا  األبطال  هؤالء 
متر بأماكن مكشوفة وطالقيات صغيرة يتحملون صعوبة الحمل 
وصعوبة ووعورة الطريق، كتب هللا أجرهم وهلل درهم وكثر هللا في 
صبرهم  من  رأيتها  أخرى  مشاهدات  وثّم  أمثالهم،  من  املجاهدين 
عند اإلصابة واملرض حينما كنت موجوًدا في املشفى للعالج ال يسع 
املقام لذكرها، ولكن كما قيل: يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق، 
أسأل هللا أن يبارك في هؤالء وأن يكثر في املجاهدين من أمثالهم 
وأن يثبتهم على دينه، هذه بعض املشاهدات رأيتها من أرض الجهاد 
والرباط ألخوة مهاجرين هاجروا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم نصرة 

لدين هللا سبحانه وتعالى...

وهللا املستعان وعليه التكالن...
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على   العظيمة  الدالئل  من  ليعد  األرض  في  الظلم  شيوع  إن 
اقتراب قيام الساعة، ذلك ألن الذي خلق السموات واألض وكل 
�ضيء في الكون بميزان رباني دقيق متوازن ال يمكن أن يدع الظلم 
الدنيا ويملي  الحياة  في  آدم  بني  تعالى  يبتلي هللا  توازن، ولكن  بال 
ليوم  القسط  املوازين  )ونضع  القيامة  يوم  امليزان  يكون  ثم  لهم 
خردل  من  حبة  مثقال  كان  وإن  شيئا،  نفس  ظلم 

ُ
ت فال  القيامة 

أتينا بها وكفى بنا حاسبين(.

…الظلم ظلمات مشينة في الدنيا واآلخرة، وقد حّرمه هللا تعالى 
نصر  املؤمنين  من  وطلب  محرما  عباده  بين  وجعله  نفسه  على 
الحديث:  في  أو مظلوما كما جاء  بعضهم بعضا سواء كان ظاملا 
ْنُصُرُه 

َ
ن ا 

َ
َهذ  ِ

َّ
الل َرُسوَل  َيا  وا 

ُ
ال

َ
ق وًما 

ُ
ل
ْ
َمظ ْو 

َ
أ ا 

ً
امِل

َ
ظ اَك 

َ
خ

َ
أ ُصْر 

ْ
»ان

واملظلوم  َيَدْيِه«  ْوَق 
َ
ف  

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ت اَل 

َ
ق ا 

ً
امِل

َ
ظ ْنُصُرُه 

َ
ن  

َ
ْيف

َ
ك

َ
ف وًما 

ُ
ل
ْ
َمظ

هللا  ويفتح   ،
ً
حينا ر 

ّ
تأخ ولو  بذلك  ووعده  العاملين  رب  ينصره 

 لرغبته ووفاء 
ً
 له ومحققا

ً
تعالى لدعواته أبواب السماء مستجيبا

طويل  حديث  …ففي  حين،  بعد  ولو  ك 
ّ
ألنصرن قال:  إذ  بوعده، 

والصائم  العادل،  اإلمام  دعوتهم:  ترّد  ال  »ثالثة  قال:  ثم  ـ  وفيه 
حين يفطر، ودعوة املظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب 

السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي ألنصرنك ولو بعد حين«. 

ومعلوم أنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة ، وأنَّ أثر الظلم �ضيٌء 
 
ً
اِفال

َ
غ  َ َّ

الل ْحَسَبنَّ 
َ
ت َوال   ﴿  : تعالى  قال   

ٌ
وخيمة  

ٌ
عاقبة وعاقبته   ،

ْبَصاُر ﴾  
َ
ُص ِفيِه األ

َ
خ

ْ
ش

َ
ِلَيْوٍم ت ُرُهْم  ِ

ّ
خ

َ
ُيؤ َما  ِإنَّ وَن 

ُ
امِل

َّ
َيْعَمُل الظ ا  َعمَّ
إبراهيم  : 42 .

إن ظلم الحكومة الصينية الشيوعية على مسلمي تركستان 
الشرقية ال ُيعد وال ُيح�ضى وخصوصا إعتداؤها على دين املسلمين 
السلطات  كانت  2000مـ  عام  وقبل  اإللحاد.  إلى  منه  لتبعدهم 
الصينية تخ�ضى أن تعتدي على شعائر اإلسالم عالنية، لكنها اآلن 

لتنهي الهوية اإلسالمية في كل تركستان الشرقية تجتهد لتضعف 
الدين وتجبر املسلمين على معصية ربهم. وقد كشفت الحكومة 
بسياستها  أقدمت  حين  األصلي  وجهها  عن  الرذيلة  الصينية 
من  نوع  أي  ممارسة  من  املوظفين  منع  في  بتركستان  الظاملة 
العبادات أو منعها كل املسلمين الذين لم يبلغ عمرهم 18 سنة 
لكل اإلجتماعات  القطعي  أو منعها  الصالة ودخول املسجد  من 
الدينية أو منعها تعليم القرآن دستور املسلمين أو منعها الرجال 
من إعفاء لحاهم والنساء من إرتداء حجابهن.... وحتى منعها كل 
زفاف للتركستانيين امتنع أصحابه من إستعمال املوسيقى فيه!.

َيُهوُد 
ْ
ْر�َضى َعنَك ال

َ
ن ت

َ
وصدق هللا تعالى في كتابه العزيز: ﴿ َول

ِئِن 
َ
َول ُهَدى 

ْ
ال ُهَو   ِ

ّ
الل ُهَدى  ِإنَّ  ْل 

ُ
ق َتُهْم 

َّ
ِمل ِبَع 

َّ
ت

َ
ت ى  َحتَّ َصاَرى  النَّ  

َ
َوال

ِ ِمن َوِلّيٍ 
ّ

َك ِمَن الل
َ
ِم َما ل

ْ
ِعل

ْ
ِذي َجاءَك ِمَن ال

َّ
ْهَواءُهم َبْعَد ال

َ
َبْعَت أ اتَّ

ِصيٍر ﴾ البقرة : 012  
َ
 ن

َ
َوال

في  الصينيون  يفعله  لم  فعل  هناك  ليس  األيام  هذه  في  إن   
تركستان الشرقية ليحفظوا سيطرتهم على هذه األرض املسلمة. 
وهؤالء الصينيون الذين يعتبرون أنفسهم من ساللة القردة كما 
التركستاني  علمهم قردهم األول دارِون يديرون الشعب املسلم 
الحق  بإلباس  فيها  املسلمين  ويخدعون  همجية  وحشية  بإدارة 
بالباطل. وتقول الحكومة الصينية أن العمليات الجهادية ليست 
متعلقة بالدين أو العرق وأن الفاعلين ليس لهم أي غرض ديني 
بل إنها عمليات ذات منافع سياسية، ولتسرب للناس بهتانها هذا 
تخرج علماء السوء ليقولوا للناس أن دين اإلسالم دين سالم وأن 
منزلة الشهادة منزلة خرافية ووعد كاذب. كما أن شاشة التلفاز 
بأصحاب  ممتلئة  اآلن  هي  قبل  من  علماء  فيها  نشاهد  لم  التي 

العمائم البيضاء من املتفيقهة املنافقين.  

إن  فأقول  عنه  الكالم  أحببت  والذي  ملوضوعي  رجوعا 

بقلم: الشيخ عبد هللا منصور

حملة شرسة على افساد دين املسلمني يف تركستان
منع التدخني يف بكني واجبار التدخني يف تركستان
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في األسفل ترجمة لنص القانون: 
التابعة  واملطاعم  املركزية  إلى كل أصحاب األسواق  تنبيه 

لقرية »أقتاش«:
واملطاعم  الدكاكين  كل  نأمر  الحكومي  األمر  على  اعتمادا 
ويجب  والسجائر  الخمور  من  أنواع  خمسة  ببيع  قريتنا  في 
تاريخ  قبل  وذلك  الزبائن  يراها  بحيث  الواجهة  في  عرضها 
2015/05/01مـ. ومن يخالف هذا األمر سوف نعاقبه بعقوبة 

سياسية ونصدر قرارا ملنعه من املتاجرة ونغلق محله.
لجنة »سوق الكسو« التابعة لقرية »أقتاش«

2015/04/29مـ

الحكومة الصينية الشيوعية تزعم أنها تدير البالد ديموقراطيا، 
ولكن سياستها تكشف هذه الدعوة الزائفة حيث أنها أصدرت 
الوقت  نفس  وفي  بكين  عاصمتها  في  التدخين  فيه  تمنع  قانونا 
التركستانية.  القرى  في  الدخان  بيع  فيه  تجبر  قانونا  تصدر  هي 

أليست هذه سياسة اللعب والروغان؟!!

عند  وحتى  الغربي  العالم  كل  في  واضح  السجائر  ضرر  إن 
البعد  التي تدعو بزعمها للحضارة وإن كانت بعيدة كل  الصين 
أصدرت  قد  وإنها  بل  بلدها  في  تمنعها  فهي  اإلنسانية  من  حتى 
قانونا تغرم فيه بقيمة 15 ألف يوان لكل من خالف قانون املنع 
تركستان  في  اإلمتناع  عند  باإلغالق  املحالت  كل  تهدد  هي  بينما 

الشرقية عن بيع السجائر. 

وفي تقرير صحي ملنظمة عاملية جاء فيه: إن التدخين يقتل 
شخصا واحد كل 6 ثوان في العالم. وأن دولة الصين هي األولى 
في الترتيب العالمي في استعمال السجائر وصنعها، واآلن هي تريد 
تصدير هذا الخطر إلى بالدنا ليحل بنا ما حل بهم من الخراب 

والفساد، أسأل هللا أن يحفظ بلدنا وسائر بالد املسلمين. 
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مفكرة اإلسالم : نقلت صحيفة )نيويورك 
الصينية  األنباء  وكالة  عن  األمريكية  تايمز( 
الشرقية  تركستان  في  املحاكم  أن  )شينخوا(، 
 
ً
غربي الصين، حكمت بالسجن على 45 شخصا

بدعم  إدانتهم  بعد  املاضية،  األيام  خالل 
 
ً
منظمات متهمة بشن هجمات إرهابية، فضال
للخارج. الهروب  على  آخرين  مساعدة   عن 

لم  )شينخوا(  أن  إلى  )الصحيفة(  وأشارت 
أسماءهم  أن  إال  املدانين،  لعرقية  تتطرق 
املضطهدين. اإليغور  من  كونهم  إلى   تشير 

الصينية  الحكومة  أن  )الصحيفة(  وذكرت 
اإليغور  هروب  وقف  أجل  من  تسعى 
راشيت(  )ديلشات  عن  ونقلت  للخارج، 
أن  العالمي  اإليغور  مؤتمر  باسم  املتحدث 
الذين  اإليغور  من  متزايدة   

ً
أعدادا هناك 

الحالي  القمع  أن  كما  الصين،  خارج  يهربون 
الهروب. وقف  بمحاولة  مباشر  بشكل   مرتبط 

اإليغور  أن  يعتقد  أنه  )راشيت(  وأضاف 
التعسفية  السياسات  بسبب  للخارج  يهربون 
ضدهم،  خاص  بشكل  الصين  تنتهجها  التي 
إرهابيين،  ليسوا  اإليغور  أن  إلى   

ً
مشيرا

فيه. يعيشون   
ً
آمنا  

ً
مكانا يريدون   ولكنهم 

الصيني  االدعاء  أن  )الصحيفة( عن  وتحدثت 
لطالبان،  االنضمام  بمحاولة  اإليغور  اتهم 
وحركة تركستان الشرقية اإلسالمية التي تتهمها 
تركستان  في  العنف  وراء  بالوقوف  الصين 
 من الخبراء يشككون في أن 

ً
الشرقية، لكّن كثيرا

الصين  تصفها  الذي  واالمتداد  بالقوة  الحركة 
بها.

نشرت: الجمعة 28 أغسطس 2015 مـ

الصين تحكم على 45 إيغوريًا بالسجن في تركستان الشرقية

الصحافة العالمية
إعداد: أبو منصور الغريب
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مسلمي  معاناة  قصة  من  فصل  رمضان  صيام  من  المنع 
اإليغور في تركستان الشرقية

• 29 يونيو 2015	
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صحافية مصرية- مهتمة بالشأن الحقوقي 

رمضان الفرحة التي ترسم في وجوه املسلمين، 
هذا  كله  هذا  من  حرم  املمتعة،  بأجوائه  ويتميز 
العام العديد من املسلمين في العالم، فالسوريون 
يقضون عامهم الخامس على التوالي في ظل أزمات 
مهّجرون  اليمنيون  وكذا  تالحقهم،  التي  املوت 
خارج وداخل أراضيهم بسبب الصراع الدائر بين 
السعودية،  بقيادة  الحزم  وعاصفة  الحوثيين 
واملصريون يق�ضي أكثر من 50 ألفا منهم رمضان في 
املعتقالت وغيرهم آالف يقضون الشهر مطاردين 
الشهر  تق�ضي  وأسرهم   بالدهم،  خارج  أو  أمنًيا 
يق�ضي  وفلسطين   أفرادها،  من  عدد  ينقصها 
أبناؤها الشهر في ظل حمالت أمنية لالحتالل ربما 
لتوالي  يكونوا قد تعودوا على مرور رمضان كهذا 
نكباتهم. هذه الظروف لم تمنع املسلمين في تلك 
البلدان من أداء فريضة الصيام.  أما في تركستان 
اإليغور  فاملسلمون  األمر  فيختلف  الشرقية 
ُيمنعون من أداء هذه الفريضة العظيمة  بسبب 
تنكيل السلطات الصينية بكل من ُيضبط متلبًسا 

بصيام حتى أصبح جريمة ُيعاقب فاعلها.

في  املسلمين  تمنع  الصينية  فالسلطات 
تركستان الشرقية الواقعة أق�ضى غربي البالد من 
الدينية وتعاقب من  الصيام وممارسة شعائرهم 
يخالف ذلك بالسجن أو التغريم، وأصدر الحزب 
املحلية  اإلدارة  مع  بالتعاون  الصيني  الشيوعي 
والطالب  املدنية  الخدمة  موظفي  بمنع  تعميًما 
الحكومة  قالت  حين  في  الصيام،  من  واملعلمين 

الصينية على موقعها على اإلنترنت أن مسؤولي 
سالمة الغذاء يطالبون مطاعم األطعمة الحالل 
بالبقاء مفتوحة خالل ساعات النهار في رمضان، 
باإلضافة إلى توجيه تعليمات للمحال واملطاعم 
والخمور  السجائر  ببيع  املسلمون  يمتلكها  التي 

خالل رمضان أو مواجهة اإلغالق النهائي. 

التي  األحداث  من  عدد  رمضان  شهر  سبق 
أشعلت واستفزت مشاعر املسلمين بهذا البلد، 
مزاًعا   60 نحو  أقام  بأيام  الشهر  بدء  فقبيل 
في«  عرض  »نيا  في قرية   للبيرة  وراعًيا مهرجاًنا 
الرجال  من  وصف  يرقصن  لنساء  مشاهد  فيه 
في  البيرة  من  ممكن  قدر  أكبر  يحتسون  وهم 
قد  الصينية  الحكومة  وكانت  واحدة،  دقيقة 
خرجت لتعلن عن إقامة املهرجان؛ مما استفز 

مشاعر غالبية املسلمين في تركستان الشرقية.
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الصين تطلب من أمريكا مساعدتها في محاربة المتشددين في إقليم 
»شينجيانغ«*

2015-08-05

في  في محاربة متشددين إسالميين  أمريكيا  الصين دعما  - طلبت  )رويترز(  بكين   
إقليم شينجيانغ الواقع في أق�ضى غرب البالد قائلة إنهم يشكلون أيضا تهديدا للواليات 

املتحدة.

ويقول مسؤولون صينيون إن حركة تركستان الشرقية اإلسالمية تقوم بتجنيد 
اإليغور وهم أقلية عرقية مسلمة في شينجيانغ وتدربهم مع متطرفين في سوريا والعراق 

بغرض إعادتهم إلى الصين للجهاد.

غير أن خبراء أجانب كثيرين يشككون في وجود حركة تركستان الشرقية اإلسالمية كتنظيم متماسك على النحو الذي تزعمه 
الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر يوم الثالثاء بعد اجتماع بين نائب وزير الخارجية الصيني شينغ غوبينغ مع 
السفيرة املتجولة ملكتب مكافحة اإلرهاب بوزارة الخارجية األمريكية تينا قايدانوف إن خطر اإلرهاب يصبح )أكثر تعقيدا وشدة 

يوما بعد بوم(.

في  الخارجية الصينية »تؤكد الصين خطر حركة تركستان الشرقية اإلسالمية والتنظيمات اإلرهابية األخرى  وقالت وزارة 
تركستان الشرقية على الصين والواليات املتحدة واملجتمع الدولي وطلبت من الواليات املتحدة أن تدعم بقوة الصين في حربها 

ضد مساعي القوى اإلرهابية في تركستان الشرقية وأن تنسق معها.”

املخابرات  معلومات  تبادل  وتعزيز  العنيف  والتطرف  اإللكتروني  اإلرهاب  اتفقا على محاربة  الجانبين  أن  الوزارة  وأضافت 
ملكافحة اإلرهاب.

إلى تركيا عن  القليلة املاضية ليسافروا  في السنوات  وعبر مئات وربما آالف اإليغور الحدود الصينية بطريقة غير شرعية 
طريق جنوب شرق آسيا. 

ممارستهم  في  تتحكم  الصين  وإن  شينجيانغ  في  العرقي  بالعنف  يشعرون  املهاجرين  هؤالء  إن  حقوقية  جماعات  وتقول 
لشعائرهم الدينية وثقافتهم وهي مزاعم تنفيها بكين.

هذه  في  إسالميين  متشددين  على  بالالئمة  بكين  وتلقي  املاضية  الثالث  السنوات  في  شينجيانغ  في  اضرابات  في  املئات  وقتل 
األعمال. لكن املسؤولين الصينيين لم يقدموا سوى أدلة قليلة على صلة حركة تركستان الشرقية اإلسالمية بالعنف. واعتبرت 

الواليات املتحدة الحركة جماعة إرهابية بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. 

وعززت الصين جهودها ملحاربة اإلرهاب في أعقاب هجمات قاتلة في السنوات القليلة املاضية. ورفعت الحكومة حالة التأهب 
قبل بطولة دولية أللعاب القوى في بكين هذا الشهر واستعراض عسكري يقام أيضا في بكين الشهر القادم بمناسبة مرور 70 
عاما على نهاية الحرب العاملية الثانية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( عن نائب وزير األمن العام الصيني هوانغ 

مينغ قوله »األساس هو ضرورة تنفيذ انشطة مكافحة اإلرهاب بشكل جيد لضمان إحباط املؤامرات اإلرهابية قبل تنفيذها.”

إعداد أشرف را�ضي للنشرة العربية - تحرير وجدي االلفي

_____________________

* تسمي الصين تركستان الشرقية بعد احتاللها بـ »شينجيانغ« أي األرض الجديدة
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تركستان الشرقية: ال لتكميم األفواه
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حرية الرأي جزء ال يتجزأ من الحريات املدنية 
والقوانين  الدولية،  املواثيق  ضمنتها  للفرد، 
في  املنفتحة  الدول  معظم  في  املحلية  والدساتير 

أنحاء العالم.

العالمي  امليثاق  من   )19 )املادة  إن  يقال: 
لحقوق اإلنسان تنص على أن “لكل إنسان الحق 
التدخل،  من  بمأمن  اآلراء  واعتناق  الحرية،  في 
وحرية التماس املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها 

بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة”.

عن  الفالسفة  من  الكثيرون  تحدث  كما 
موضوع حرية الرأي والتعبير ومنهم “جو ستيورات 
البشر  كل  كان  “إذا  بقوله:  عنها  عبر  والذي  ميل” 
واحد  شخص  هناك  وكان   ،

ً
واحدا  

ً
رأيا يمتلكون 

، فإن إسكات هذا الشخص 
ً
 مخالفا

ً
فقط يملك رأيا

الوحيد ال يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد 
بإسكات كل بني البشر إذا توافرت له القوة”.

احترام  تعميم  يتحقق  لم  الشديد  األسف  مع 
التي  املتقدمة  الدول  في  حتى   %100 الرأي  حرية 
معاير  لها  وتضع  التعبير  حرية  نظرية  ترسم 

مختلفة ذات صبغة سياسية.

نرى ذلك من الواقع املؤلم الذي نعيشه، كما 
التقارير الصادرة من املؤسسات  تشهد على ذلك 
العالم  سكان  نسبة  أن  تبين  والتي  الحقوقية 
الذين يعيشون في ظل نظام مفتوح للحرية الرأي 
لها على مدى 10  أدنى مستوى  إلى  انخفضت  قد 

سنوات.

الدكتاتورية  الدول  بعض  عن  ناهيك 
الحزب  باسم  لشعبهم  التعبير  حرية  تقيد  التي 
على  الشيوعية  الصين  ففي  والشعب،  الحاكم 
بحملة  فنغ  شيجين  حكومة  قامت  املثال،  سبيل 
صفوف  في  الفاسدين  تسميهم  ما  ضد  اعتقاالت 
كوادر الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى قامت 
الحكومة بتأسيس املؤسسة الرقابية الخاصة التي 

تسمى بـ”شرطة اإلنترنت والصحافة” إلغالق جميع 
الحكومة  على  تثني  ال  التي  اإللكترونية  املواقع 
بعض  عن  وتكتب  منشوراتها،  كل  مقدمة  في 
مجال  في   

ً
يوميا الحكومة  بها  تقوم  التي  االنتهاكات 

حقوق اإلنسان.

الصينية  اإلنترنت  شرطة  سجنت  وقد 
 مشهورا 

ً
 إعالميا

ً
أصحاب أكثر من خمسين موقعا

 زوار هذه املواقع بتهمة التجسس 
ً
ومرخصا وأيضا

اإلسالمية  أو  الغربية  الثقافة  فرض  ومحاولة 
أسرار  عن  والكشف  الشيوعيين،  الصينيين  على 
الحكومة الشيوعية ونشر األخبار الحساسة عن 
أحوال املسلمين في الصين، وكشفت جريدة “مترو 
أن  الجاري  األربعاء 19 أغسطس  يوم  السويدية” 
عدد املعتقلين بهذه التهم امللفقة وصلوا لنحو 15 

، بحسب تقارير حكومية رسمية.
ً
ألفا

أن  إلى   
ً
أيضا السويدية  الصحيفة  وأشارت 

خاصة  منهم  واملسلمين  عام  بشكل  الصينيين 
املتتالية،  التحذير  حمالت  جراء  أصبحوا، 
وصلت  حتى  الصحفيين،  مع  التعامل  يخافون 
يشترون  ال  أنهم  لحد  عندهم  الخوف  درجة 
الهواتف الذكية املتصلة باإلنترنت لكي يتخلصوا 
لدى  لها  يتعرضون  التي  واألعباء  الضغوط  من 

تفتيشهم في الطرق والشوارع.
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إحصائية العمليات لمدة أربعة أشهر )من النيسان إلى اآلب(
في تركستان الشرقية وداخل الصين لعام 1436هـ

13قاشقار

1

6

2

22

16

44

60

19
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2613533

1

341

1
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1
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1 أورومجي

خوتن

داخل
 الصين

المجموع

تنبه: ال نستطيع أن نعلم كم ُقتل وكم جُرح من الصينين وحلفائهم في بعض العمليات العسكرية.

الوالية أو
 المدينة

عدد
 العمليات

قتلى
 الشيوعيين

جرحى
 الشيوعيين

قتلى عمالء 
الشيوعيين

جرحى عمالء 
الشيوعيين

شهداء
 المجاهدين

جرحى
 المجاهدين

أسرى
 المجاهدين
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اعتقلت الشرطة الصينية بتاريخ 2015/02مـ 
مع  عمرها  من   32 في  إمرأة  وهي  غول  ترسون 
ابنتها التي تبلغ من العمر 15 سنة وذلك في والية 
»ُغوانشي الصينية« ثم نقلتهما إلى أحد السجون 
ثالثة  وبعد  »بَيِْزوات«.  بمحافظة  بلديهما  في 
أيام من نقلهما إلى السجن بالمحافظة المذكورة 
بسبب  ولذلك  غول،  ترسون  استشهاد  خبر  جاء 
أيام  ثالثة  لمدة  ونهارا  ليال  الشديد  التعذيب 
الصينية  الشرطة  من  اإلستنطاق  عملية  وأثناء 

لتعطي معلومات عن مكان تواجد زوجها.

معلومة  أدنى  عندنا  توجد  ال  الساعة  ولحد   
عن حالة ابنة ترسون غول. وقد أخبرت الشرطة 
لم  لكنها  وفاتها  بنبإ  ترسون  أهل  الصينية 
تولت  الشرطة  أن  عُلم   وقد  الجثة،  تسلمهم 

دفنها دون حضور ذويها.

الشيخ َقمبر وهو في 60 من عمره من قرية »خان 
العالم  عن  العلم  أخذ  »خوتن«  لوالية  التابعة  إِرق« 
قرارا  الصين  حكومة  أصدرت  مَتقوربان،  المشهور 
بسجنه 15 يوما في سنة 1994مـ وذلك بسبب تأليفه 

قصيدة أسماها »صعبا أن تكون مسلما«.

»خان  قريته  مسجد  في  وخطيبا  إماما  الشيخ  كان 
إِرق« وكان مدرسا فيه للقرآن واألحاديث النبوية، وقد 
كان ذو سمعة طيبة خصوصا بين الشباب ألنهم لمسوا 

فيه قول الحق وعدم الخوف من الظالمين. 

أصدرت الحكومة الصينية قرارا بعزله من منصبه من 
المسجد سنة 2002م لرفضه طلبهم أن يكون عميال لهم 
وبتاريخ  المسلمين.  على  ويتجسس  مصالحهم  يخدم 
2015/03/21مـ حكمت عليه بالسجن 9 سنوات، وقد 
ُقتل الشيخ رحمه اهلل تحت التعذيب أثناء استنطاقه 
2015/06/04مـ، نسأل اهلل أن يتقبل صبره ويعوض 

المسلمين خيرا. 

مَبر تحت التعذيب
َ
قتل الشيخ ق رسون غول من قبل 

ُ
استشهاد ت

الشرطة الصينية

فإن نصرة تركستان الشرقية وتحريرها من قبضة الصين الشيوعية واجب على كل 
مسلم وخاصة مسلمي تركستان الشرقية

أنقذوا تركستان
قبل فوات األوان!




