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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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................................

منهج الحزب اإلسالمي الرتكستاين
نحن جامعة من العاملني لإلسالم واملجاهدين يف سبيل الله من أجل تحرير تركستان

................................

عقيدتنا

هي عقيدة أهل السنة والجامعة عىل فهم الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان.

منهجنا

هو إتباع الكتاب والسنة وفق منهج إسالمي وتربوي شامل.

هدفنا

إقامة خالفة اسالمية عىل ضوء الكتاب والسنة.

سبيلنا

الجهاد يف سبيل الله واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل الله.

نداءاتنا

يدعو الحزب اإلسالمي الرتكستاين مسلمي تركستان ،واملهاجرين ،واملسلمني يف كل مكان،
وأنصار الحق واملستضعفني ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان كل إنسان يف أنحاء العامل إىل
االعتصام بالكتاب والسنة ،والرباءة من املرشكني ،ومواالة املؤمنني.
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بحث روسي
عن جحيم سوري
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد
املرسلين وبعد :
لجأ الغرب في سوريا للحل العسكري فتحالف
األمريكان مع الدول الغربية والدول العربية الخائنة في
تحالف صليبي يستهدف املجاهدين عامة حتى يضعفوا
الجهاد وأهله .صدق هللا تعالى:
َ
ْ
ُ
ُّ
ُ
ُ
َ ُ
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ً
ض ُّروك ْم ِإل أذى َوِإ ْن ُيقا ِتلوك ْم ُي َولوك ُم ال ْد َب َار ث َّم
َ ﴿لن ي
ص ُر َ
ل ُي ْن َ
ون﴾  -سورة العمران
وفشلت مخططات الكفر والنفاق على أهل الشام
ألن أهل الشام يعتزون باهلل .وصدق النبي صلى هللا عليه
وسلم الذي قال:
ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
وشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى القوم على
َ (ي ِ
ق ْ
ْ
ص َع ِت ِهم  )..الحديث
تدخلت إيران مع بشار وتدخل رافضة األفغان وتدخل
رافضة لبنان وتدخل رافضة العراق ،لعلهم ينقذون
النظام النصيري .ولكن هيهات هيهات لم يزدد أهل الشام
إال ثباتا ويقينا ،همهم أن ير�ضى هللا عنهم .تدخلت الدول
العظمى ألنها تخاف أن يحكم في الشام بشرع هللا ولكننا
نقول لهم قد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم:
َ ُ
َّ
الليل َّ
والنهار ،وال يترك هللا
األمر ما بلغ
(لي ْبلغن هذا
َّ
هللا هذا ّ
بيت َم َدر وال َو َبر إل أدخله ُ
الد ًّينِ ،ب ِع ّ ِز َع ِز ٍيز
ِ
ٍ
ُ ّ ٍَ
ُ
ليلِ ،ع ًّزا ُي ِع ُّز هللا به اإلسالم ،وذل ُي ِذ ُّل هللا به
ذ
أو ِبذ ِل ٍ
الكفر)
بشار وحزبه يأتيهم وينصرهم –وبشكل سافر -من
خارج سوريا من يريد ويذهب من يريد ،بينما ُيمنع عن
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أهل الشام مدد إخوانهم من خارج سوريا ولم يزدد أهل
الشام إال تعلقا باهلل ،بل ازدادت فتوحات املجاهدين في
الشام ثم وها نحن بعد تدخل أمريكا والتحالف الصليبي نرى
تدخل روسيا بشكل مباشر أمام مرأى ومسمع من العالم
كله .قصفت املدنيين والنساء واألطفال قبل أن تقصف
مقرات املجاهدين وذلك ألن إيران لم تنجح في إنقاذ بشار
بل كانت فقط تحاول أن تطيل من عمر بقاء النظام .لم
تفلح إيران في الشام فكل يوم يأتيها جثث (الفطائس) الذين
ترسلهم للقتال .نعم دخلت روسيا إلى سوريا لتبني قواعد
الطيران وتضع قوة الدبابات وتنشر جنودها في األرض وكانوا
يضخمون تدخلها إعالميا حتى يخاف أهل الشام وينسحبوا.
صدق هللا تعالى:
َ
َ
ور َّ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
﴿ير ُيدو َن ل ُي ْطف ُئوا ُن َ
ُ
ور ِه َول ْو
ِ
َ ْ َِ َ ِ ِ
الل ِبأفو ِاه ِهم والل م ِتم ن ِ
ك ِر َه الكا ِف ُرون﴾  -سورة الصف
تدخلت روسيا في الشام ولكن ماذا ستفعل روسيا؟
فلتجمع روسيا جنودها وخنازيرها ،فالروس يعلمون من
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﴿و َل ْن ُت ْغن َي َع ْن ُك ْم ف َئ ُت ُك ْم َش ْي ًئا َو َل ْو َك ُث َر ْت َو َأ َّن َّ َ
َ
الل َم َع
ِ
ُْْ َ ِ
الؤ ِم ِنين﴾  -سورة األنفال
هاهي ساحات النزال أمامكم ياجنود الروس ،وهللا
لتذوقن ذل جنود بشار وإيران .الذل الذي ذاقوه من
قبلكم فطائراتكم لن تهزمنا ودباباتكم لن ترهبنا وجنودكم
سيكونون أسرى وقتلى بأيدينا بإذن هللا.
إخواني املسلمين:
هم املسلمون فقد جربوا حربهم مع خطاب وأبي الوليد
رحمهما هللا .تدخلت روسيا ،وماذا تعني روسيا وماذا
ستفعل وتجني؟ جاءت روسيا إلي الشام بخيلها ورجلها
ودخلت بطرا وريآء الناس.
َ َ ُ َ ْ َ َ ُّ َّ ُ َّ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َ َّ
الل ال ِذي
﴿وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ ِ ُ َّ ً َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ نَ
خلقهم هو أشد ِمنهم قوة وكانوا ِبآيا ِتنا يجحدو ﴾ -
سورة فصلت
هاهي روسيا خابت في أول املعارك واملواجهات في
مورك وسهل الغاب والالذقية ،فقد تدمرت دباباتهم
ِ
وطائراتهم التي أتت تنقذ بشار وكأني أرى بشار كالقط
يرقب طائراتهم ودباباتهم واملعركة الزالت على أشدها
وقد حمي وطيسها .هل يظنون أننا نخاف من املوت في
سبيل هللا؟ ال وهللا! بل الشهادة أغلى أمانينا فمرحبا
باملوت في سبيل هللا.
يظنون أننا سنرهب كثرة عددهم وعتادهم؟ ال وهللا!
صدق هللا تعالى:

 هل تظنون أن روسيا ستمنع النظام النصيري عنالسقوط؟
 هل تظنون أن روسيا ستدفع عن بشار املوت ؟ هل الزال بشار األسد واثقا بأن نظامه سيصمد أمامرجال التوحيد ؟
من هنا نقول لكم يا نصيرية :إن كان بشار يثق بقوة
روسيا فأهل الشام يثقون بقوة هللا.
(روسيا وإيران استعدتا في الحرب بكل قوة لكنهما لم
يستعدا لقوة هللا سبحانه)
اللهم نصرك الذي وعدت عبادك
وصلى هللا على محمد
أخوكم مصلح العلياني

املركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي الرتكستاين « -صوت اإلسالم»

4

تركستان اإلسالمية

بيان

العدد  / 19رجب 1437 -هـ

احلزب اإلسالمي الرتكستاين
لنصرة أهل الشام

بسم اهلل الرحمن الرحيم

رسالة تعزية
الحمد هلل رب العاملين  ،و الصالة و السالم على املبعوث رحمة للعاملين  ،و على آله و صحبه الطيبين الطاهرين  ،و بعد ؛
هللا م ْن َف ْ
اه ُم ُ
﴿و ََل َت ْح َس َب َّن َّالذ َ
ين ُقت ُلوا في َسبيل هللا َأ ْم َو ًاتا َب ْل َأ ْح َي ٌاء ع ْن َد َ ّبه ْم ُي ْر َز ُقو َن * َفرح َين ب َما َآ َت ُ
ض ِل ِه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ رِ ِ
ِِ ِ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ْ ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ُ
َ
ويستب ِشرون ِبال ِذين لم يلحقوا ِب ِهم ِمن خل ِف ِهم أل خوف علي ِهم ول هم يحزنون﴾
ببالغ الحزن و األ�سى مع كامل التسليم و الر�ضى بقضاء هللا و قدره تلقى إخوانكم في الحزب اإلسالمي التركستاني
لنصرة أهل الشام نبأ استشهاد الشيخ العالم العامل املجاهد الصادق رشيد البليدي ابي الحسن رحمه هللا و أعلى منزلته
في الجنان  -نحسبه و هللا حسيبه و ال نزكيه على هللا – ليلحق بركب الصادقين من أبناء االمة الذين امتدت مواكبهم تترى
بين قادة عظماء و جنود أوفياء و فرسان شرفاء و ليختم حياته بشارة العز التي طلبها طوال سنين جهاده و جاب األرض
ً
ً
ً
الشهادة في سبيل َهللا !!! ْقال
إنها
..
عليه
اقبلت
حينما
ا
ر
مستبش
اإلسالم
مغرب
ارض
على
فتلقاها
عليها
حرصا
و
عنها
بحثا
َ
ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
﴿ف َقا ِت ْل في َسبيل ِ َ ُ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ّ
هللا أش ُّد َبأ ًسا
ض املؤ ِم ِنين ع�سى هللا أن يكف بأس ال ِذين كفروا و
تعالى ُّ َ ْ ً ِ ِ ِ
هللا ل تكلف ِإل نفسك وح ِر ِ
َ َ
َوأشد تن ِكيل﴾
ْ َ ََ َ
َ َ َّ ُ َ َ
ً ْ َ ْ ََ َ
َْ
�سي َح َياة ِمث َل أن أتق َّد َما
تأخ ْرت أ ْست ْب ِقي ال َح َياة فل ْم أ ِج ْد
ِلنف ِ
ََ ْ َ ََ َ
وم َنا َو َلك ْن َع َلى َأ ْق َدام َنا َت ْق ُط ُر ّ
األ ْع َقاب َت ْد َمى ُك ُل ُ
الد َما
فلسنا على
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
مشروع الخالفة  ،و يدعو إليها على منهاج النبوة  ..فلقد غاب عنا في وقت نحن بأمس الحاجة إلى
كان رحمه هللا يحمل
أمثاله من العلماء الصادعين بالحق ..

نحن مجاهدو الحزب اإلسالمي التركستاني لنصرة اهل الشام نعاهد هللا و رسوله على الثبات على درب الجهاد ﻻ نحيد
عنه طرفة عين ما بقيت فينا عين تطرف.
إنها ثلمة ّ
وأي ثلمة وقعت في ثغرنا بموته!
إن العين لتدمع  ،و إن القلب ليحزن  ،و إنا على فراقك يا شيخنا أبا الحسن ملحزونون  ،و ال نقول إال ما ير�ضي ربنا.
َ
﴿إ َّنا ِ َ َّ َ ْ َ
اج ُعون﴾
هلل و ِإنا ِإلي ِه ر ِ
ِ
ّ
ً
َ
ٌّ
ذلها لو ّ
عزيزة لو ّ
غربوا
شرقوا في
لروحك أن تظل
حق
َ َّ
ّ
اقة عاشت إلحدى الحسنيين ترق ُب
ما حيلة الكفار في تو ٍ

ً
نسأل هللا أن يعوض األمة خيرا رحمك هللا و جعل مقامك في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين و الصديقين و
الشهداء و الصالحين.
إخوانكم في:
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ال تنقطع الهجرةُ
ُ
وت َل العدوّ
ما ق ِ

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

بيان

الهجرة إلى اهلل
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الهجرة إىل اهلل
تفريغ للقاء صوتي مع األخ أحمد التركستاني :تكملة

 ....وصلنا إلى املكان على الساعة  2:00صباحا ونزلنا
من السيارة ومشينا ليال ونهارا ،ثم جلسنا لنأخذ إستراحة،
وكان املكان شديد البرودة وألننا كنا في منطقة جبلية
وحدودية ،فقد كنا نم�شي بالليل ونستريح بالنهار لكي ال
يكشفنا أحد ،كان الطريق الجبلي صعبا فكنا ننزل الجبل
أحيانا ونصعده أحيانا ،كنا نم�شي على األحجار وعلى
جانب الهوة ،وبسبب ظلمة الليل ،لم تكن الرؤية واضحة
فكنا نتجه نحو القبلة حيث غروب الشمس ألننا نعرف
أن هذا هو اإلتجاه نحو غايتنا ،وهكذا استمر سفرنا.

7

وفي إحدى الليالي كنا نم�شي في واد حجري وكانت
الرؤية منعدمة بسبب الظالم ،فبتنا في ذلك املكان ،وكان
املطر يهطل بغزارة ،تبللنا كلنا وتبللت حقائبنا ومحتوياتها،
وكانت لدينا بعض األكياس استخدمناها كأغطية عن
املطر ،استيقظنا عند الفجر وأسناننا تصطك من البرد،
صلينا الفجر وتابعنا سيرنا ،بدأ الطقس في اإلنتعاش،
دخلنا إلى غابة قريبة وجلسنا ألن املنطقة بها رعاة غنم لم
نرد أن يكشفونا ،تابعنا طريقنا بعد العصر لكن الضباب
ساد املكان فجأة فلم نعد نرى الشمس ولم نعد نعرف
الشمال من الجنوب ،تقدمنا رغم ذلك نحو األمام حتى
سمعنا صوت أحد يقطع الحطب ،فتفاجأنا أننا نقف
أمام بيت راعي غنم ،فأسرعنا مبتعدين عن البيت نحو
الجبل ،لكننا اصطدمنا بقطيع من الغنم ،فاختبأنا وراء
الشجر ،لكن كلب الراعي فضح مكاننا ،وظل الكلب ينبح
بدون توقف حتى اقبل رجالن فقلنا في أنفسنا :إنها النهاية،
جاءنا أحدهما وسأل :من أنتم؟ ومن أين أتيتم؟ أجاب

أحدنا :نحن مسافرون ،أتينا إلى هنا زوارا لكننا ضللنا
الطريق .فسألنا الرجل :هل تريد الهرب إلى دولة أخرى؟
أجبنا بالنفي وبعد محادثة قصيرة عرف أننا مسلمون،
فدعونا إلى البيت لشرب الشاي واإلستراحة ،فقالت لنا
أمهم :لو مررتم خلف هذا الجبل لقبضت عليكم الشرطة
في البلد املجاور .فحمدنا هللا على حفظه وتيسيره لنا.
وبعد أن عرفوا وجهتنا دلونا على الطريق الصحيح،
فعدنا إلى الغابة حيث صلينا صالة املغرب ،فقلنا باسم
هللا وتوجهنا إلى قمة الجبل وأثناء صعودنا بدأ املطر،
وصلنا إلى سطح الجبل وبدأنا في النزول نحو البلد
املجاور ،مشينا حتى نزول الليل ،وكانت ليلة سوداء
مظلمة ،وال نستطيع إشعال النور ،وفجأة سمعنا صوت
أقدام قادمة نحونا ،ففكرنا أنهم جنود صينيون ،وقفنا
مكاننا بدون حراك تحت سيل من املطر لنصف ساعة،
وكنا نرتعش من البرد فحرارة أجسامنا بدأت في النزول،
فكرنا أنه ال نستطيع الرجوع ولو أردناه ،ولو جاء العساكر
فلن نستطيع الهروب ،فقررنا أن نعقد النية ونتوكل على
هللا ونكمل سفرنا ،ولو صادفنا الجنود الصينيون فسوف
ُ
نقاتلهم بالسكاكين ،وإذا قتلنا فهي شهادة إن شاء هللا،
مشينا حتى الصباح وكانت مالبسنا تقطر من املطر ،وكنا
أيضا ال نستطيع إيقاد النار مخافة أن يكشفنا الدخان
للرعاة ،فكنا ننام بمالبسنا املبللة والباردة ،استمرت
رحلتنا بين الجبال لـ  6أيام ،وكانت الجبال شديدة
اإلنزالق ،وكنا نربط أنفسنا إلى الشجار حتى ال نتدحرج
أثناء النوم.
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ومررنا منه وهكذا دخلنا إلى البلد املجاور ،ال يستطيع
أحد أن يتخيل فرحتنا في تلك اللحظة ،وقد شكرنا هللا
طويال على تلك النعمة.
بعد أن دخلنا البلد املجاور صعدنا تلة قريبة ورأينا
أنوارا كثيرة والحظنا وجود خيمة عسكرية على بعد
 200متر ،لو مشينا  15دقيقة نحوها لقبضوا علينا،
لكننا بفضل هللا استطعنا أن نمر أمامهم دون أن يرونا،
واستمرت رحلتنا باتجاه الغرب.
وكانت عندنا أرقام هواتف بعض اإلخوة في ذلك
البلد لكن بطارية الهاتف فسدت بسبب املطر ،فما
استطعنا أن نتصل بهم ،بقينا مكاننا يوما كامال ثم قررنا
مساء أن نكمل املسير فمشينا الليل كله حتى وصلنا إلى
سهل ،استرحنا هناك قليال وتابعنا مشينا ساعتين حتى
وصلنا إلى أرض زراعية ،وكان هناك بيت واحد على ُبعد
كيلومتر ،فقررنا عدم املغامرة وعدنا إلى امل�شي في الجبل
وكنا نستريح من وقت آلخر وقد مررنا ببعض الرعاة فلم
يكلمونا ولم نكلمهم.

استمرت رحلتنا هكذا ونحن نبحث عن البلد املجاور،
فدخلنا إلى مرعى شتوي ومشينا خالله وكان العشب
طويال يصل إلى الخاصرة ،مشينا الليل كله حتى وصلنا إلى
بوابة كبيرة وكان وراءها  3بيوت ،تخطينا البيوت نحو تلة
مرتفعة وبتنا هناك بين األعشاب ،نهضنا لصالة الفجر ثم
عدنا للنوم حتى الساعة  ،10استيقظنا على مفاجأة فقد
كان في الجنوب منا برج من طوب ،ظننا أوال أنه سد في
البلد اآلخر ،ثم نظرنا نحو الشمال فرأينا برجا طويال من
حديد ،فكرنا أنه برج إتصاالت ،ثم فهمنا بعد ذلك أنهما
برجان للمراقبة واحد على أرض الصين واآلخر في البلد
املجاور ،وكنا نحن بينهما فقررنا أن نستمر بعد غروب
الشمس.
مشينا  3ساعات بالليل حتى وجدنا سياجا من
األسالك الشائكة ال نستطيع تخطيه ،فتشاورنا فيما
بيننا وارتأينا أن نم�شي بمحاداة السياج حتى نصل إلى
ُ
الجبل ألنه على الجبال ال توضع أسيجة.
فمشينا حتى وجدنا بابا يربط بين سياجين فدخلنا من
خالله لنجد أنفسنا فوق طريق للسيارات بين الدولتين
وهو طريق حدودي خاص باملراقبة ،كنا نعرف أنه لو أتت
سيارة للجنود فلن نستطيع الهرب لكننا توكلنا على هللا
وتقدمنا نحو األفق ،مشينا قرابة الساعة فوجدنا بفضل
هللا ثقبا تحت األسالك الشائكة سببته سيول األمطار

ثم انتهى ما كان معنا من الطعام وكان أقرب مكان
لشرائه على ُبعد  6أو  7كيلومترات ،فذهب اثنان من
اإلخوة لهذا الغرض وظل الباقي في الجبل ،انتظرنا حتى
املغرب فلم يعودوا ،قلقنا كثيرا لشأنهم فنحن كنا عالقين
في الجبل ،ال نفهم لغة البلد ،وأموالنا تنقص ،لم نعرف
ماذا نفعل فقمنا بالتضرع إلى هللا ودعوناه دعوة خالصة،
بتنا تلك الليلة في الجبل ننتظر األخين.
استيقظنا لصالة الفجر ،فإذا باألخين راجعين إلينا،
فرحنا برؤيتهما فرحا شديدا ،أتيا بالطعام فأكلنا ثم
أخبرانا أن الرعاة قد أعلموا الجنود بتواجدنا في الجبل
وهم اآلن يبحثون عنا فيجب ترك الجبل.
بدأنا بنزول الجبل حتى طلوع الشمس ،وكما قلنا
سابقا فنحن لم نكن نم�شي بالنهر ،فوجدنا مكانا لنم�ضي
فيه الليل ،كنا منزعجين وخائفين وكنا نتساءل :هل
سنصل إلى أرض الجهاد ساملين؟
تابعنا املسير بعد صالة املغرب بين الحقول حتى
الفجر ،وكنا عط�شى ولم نجد ماء ،ومن الطعام لم يتبق
الكثير ،تشاورنا بيننا وقررنا أن نعود للجبل ونذهب
باتجاه القرى للبحث عن الطعام ،اقترح أخ أن نستمر نحو
املزارع التي أمامنا ربما نجد بطيخا أو أي �شيء ،استحسنا
فكرته وتقدمنا نحو األمام حتى وجدنا بئرين ،فذهب أخ
إلى البئرين فكانا جافين ،وعوض املاء عاد إلينا بحمامة
فذبحناها لنطبخها الحقا ،واشتد املرض على أخوين كانا
معنا قد طلب املريضان منا أن نتركهما ونكمل الطريق،
فرفضنا وأخذناهما معنا وكان الجو شديد الحرارة،
مشينا على سهل في ذلك الحر حتى وصلنا إلى جدول صغير
فشربنا منه واستحممنا ،وأكلنا آخر ما بقي معنا.
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أخذنا إستراحة قصيرة ثم تابعنا امل�شي حتى وصلنا
بفضل هللا إلى الطريق ،فوجدنا مزرعة للشمام
والبطيخ فأكلنا منها ،ثم أرسلنا أخوين للبحث عن
طريقة للتواصل مع اإلخوة في البلد ،بقينا في املزرعة
وصنعنا حساء من تلك الحمامة أطعمناه إخوتنا
ليال في املزرعة
املر�ضى ثم أكلنا بعدهم ،انتظرنا ٍ ً 3
تعافى خاللها األخوان املريضان وأخيرا عاد األخوان
باملأكوالت واألخبار السارة فقد اتصال باإلخوة في البلد
وسيأتون عما قريب ألخذنا ،وبالفعل جاء اإلخوة
بالسيارات وأخذونا ليلة كاملة فمكثنا داخل البلد ،ثم
قسمونا إلى فريقين ،كل فريق في مكان ،وأخيرا استرحنا
من تلك الرحلة الطويلة على األقدام.
بقينا في ضيافتهم  10أيام ،قال اإلخوة أننا يجب
أن نتمم الرحلة بالحافلة ،أخذتنا الحافلة إلى املنطقة
الحدودية وهناك كان اإلخوة بانتظارنا ،أخذونا
بالسيارة إلى بيتهم ،وفي الصباح بعد صالة الفجر
توجهنا نحو الحدود وكان خلفها نهر بعرض  20مترا،
قيل لنا البد أن تمشوا في املاء  15دقيقة وهناك توجد
سيارة بانتظارنا ،وبالفعل دخلنا إلى البلد الثاني عبر
النهر وأخذنا السيارة التي كانت بانتظارنا وكانت رحلة
تهريب ،أكملنا سفرنا إلى البالد األخرى ،فدخلنا البلد
الثالث بدون توقف ثم من هناك توجهنا إلى البلد
الرابع ،فقررنا أن نركب الحافلة بسبب الظروف
األمنية.
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بعد وصولنا إلى البلد الرابع تقسمنا إلى فريقين
في مكانين مختلفين وقد أخذنا اإلخوة هناك إلى بيت
جميل وأحسنوا ضيافتنا ،جزاهم هللا خيرا ،بقينا في
البيت شهرين ننتظر جوازات السفر وكنا ممنوعين من
الخروج ألننا ال نملك بطاقات هوية.
بعد حصولنا على الجوازات صرنا نخرج آمنين ،وبعد
أسبوع ركبنا الطائرة إلى بلد آخر ،هناك استقبلنا اإلخوة
املجاهدون جزاهم هللا خيرا ،فضيفونا وأخذونا ليال
بالسيارة إلى منطقة قبلية للمجاهدين ،توقفنا بالسوق
نبحث عن سيارة تأخذنا إلى منطقة إخواننا التركستان،
ُ
وكنا فرحين ملا نراه حولنا من مظاهر إسالمية ال تشاهد
إال على أرض الجهاد.
بعد يوم وصلنا أخيرا عند إخواننا في الحزب اإلسالمي
التركستاني ،ثم بعدها بساعة كنا في أحد املقرات
وفرحنا ملا رأيناه عند إخوتنا من كل أنواع األسلحة،
ثم نزل بنا املقام عند أخ أنصاري ألسبوع حتى ترتب لنا
الجماعة ذهابنا إلى املعسكر ،ثم بعدها بأسبوع أخذونا
إلى املعسكر لنبدأ التكوين العسكري ثم بعد انتهائه بدأنا
نرابط ونشارك في العمليات ضد أعداء هللا.
وأخيرا أقول إلخواني إذا توكلت على هللا فسوف
يجعل لك مخرجا فـ  %90من إخوانكم التركستان وصلوا
إلى أرض الجهاد بدون جواز السفر عن طريق التهريب
والحمد هلل رب العاملين.
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﴿ أل إِن ِحز َ
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﴿ف ْ
َ
اس َألوا أهل الذك ِر إِن كنتم ل تعلمون﴾
إجابة من الشيخ أبي قتادة الفلسطيني

السؤال :نحن الحزب اإلسالمي التركستاني بفضل
هللا تعالى نجاهد كما هو معروف بأفغانستان وبالد الشام
نصرة للمستضعفين من املسلمين ونحن مع هذا نركز
اهتماماتنا على أرضنا تركستان الشرقية لتعريف العالم
اإلسالمي بقضيتنا املنسية .فما هو ردكم على من يصف
عملنا هذا بالوطنية؟
الشيخ أبو قتادة الفلسطيني :الذي يصف هذا
العمل بالوطنية جاهل ،جاهل ،جاهل ،ونحن في زمن
الجهل في الحقيقة ،نحن نطلب من اإلخوة أن يعتنوا
ببالدهم ما ُوجد لذلك سبيل ،فإذا ُعدم االهتمام بالبالد
التي أنت فيها فابحث عن مكان للجهاد آلخر ،وكان الناس
يعيبون على الشيخ عبد هللا ّ
عزام -رحمه هللا -أنه يجاهد
في أفغانستان وال يجاهد في فلسطين ،فقال« :افتحوا
لي الجهاد في فلسطين ألجاهد فيها وسأترك الجهاد في
أفغانستان».
بالدكم أوال ،فهي
فنحن نقول للناس جاهدوا في
َ َّ ُ َ ْ ٌ َ َ َ َ
َ
ْ
املقصود األول في جهادكم﴿ ،و ِإنه ل ِذكر لك و ِلقو ِمك﴾-
(الزخرف ،)44:ويقول صلى هللا عليه وسلم « :-وابدأ
ّ
«وأحق الناس بحسن صحبتك هي أمك»،
بمن تعول» ،
وقومك طبعا نحن نقيس عليها نجعل األقرب وهكذا كما
أن ُتبدأ َّبأقرب
واألحاديثَّ ،فأنت عليك
تدل عليه اآليات
ين َآ َم ُنوا َقاتلوا الذينَ
﴿يا َأ ُّي َها الذ َ
الناس ،قال تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ُ َُ
ْ ُ َّ
َيلونك ْم ِم َن الكف ِار﴾( -التوبة ،)123:فكيف يقال وطنية
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وهي على
هذا؟! فنحن كل ما قال رجل كلمة نطيعه فيها
﴿يا َأ ُّي َها َّالذ َ
الباطل والشر؟! القصد أن هللا يقولَ :
ين
ِ
َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ُ
ْ ُ َّ
آمنوا قا ِتلوا ال ِذ
ين َيلونك ْم ِم َن الكف ِار﴾ ،فعلى أهل
تركستان أن يهتموا ببلدهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيال،
فإن عجزوا عليهم بالهجرة إلى موطن خير ،علم ،دعوة،
جهاد ،حيث فتح لهم ،ولكن من يقول بأن اهتمام املرء
ببلده وبأهله وبقومه وبعشيرته في الدعوة إلى هللا عز وجل
أكثر من غيرها هذا من الوطنية فهذا جاهل ،النبي صلى
هللا عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى أقوامهم ،طفيل
بن عمرو الدو�سي أرسله إلى قومه دوس ُوهكذا ...فيرسل
إلى قومه،
الناس إلى َ َ َ
ألنه ما ْمن َ ُنبي إال َّوقد أ َرسل َ
أقوامهمْ َ ،
َ
ْ
ْ
قال تعالى﴿ :وما أرسلنا ِمن رسو ٍل ِإل ِب ِلس ِان قو ِم ِه﴾-
ونوح
(إبراهيم ،)4:هذا دليل على أنه ذهب إلى
قومهْ َ ،
َ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َ
ْ
وح الرس ِلين ِ -إذ
ذهب إلى قومه ،قال
تعالى﴿ُ َّ :ك َذبت قوم ن ٍ
َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ٌ ََ َ
اء،)106،105:
ر
(الشع
﴾-
ن
قال لهم أخوهم نوح أل تتقو
ال َل ُه ْم َأ ُخ ُ
وقال تعالىَ ﴿ :ك َّذ َب ْت َع ٌاد ْالُ ْر َس ِل َين  -إ ْذ َق َ
وه ْم
ِ
ُ ٌ ََ
َ
ود أل َ ُت َّت ُقون﴾( -الشعراء ،)124،123 :فهذا يدل
ه
على أنهم أرسلوا ألقوامهم ،وال يقال هذه وطنية ملاذا
لم يرسلوا إلى أقوام آخرين؟! ولكن حيث يعجز هؤالء
الدعاة واملجاهدون والعلماء عن إظهارالحق في بالدهم
فليهاجروا من أجل الدعوة والعلم والجهاد في بالد أخرى،
فاهتمامكم األول يجب أن يكون لبالدكم ،فإن عجزتم
يكون الثاني لألخرى ،وال يقال هذا وطنية ،هذا جهل،
الوطنية املقصود بها هو الوالء على وفقها ،أن توالي
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على الوطنية املقيتة التي هي بديل لدين هللا والرابطة
الدينية كأن تقول أنا أحب أهل بلدي وإن كانوا كفارا
على املسلمين في بلد آخر ،فجعلت رابط الوطنية رابطا
يعادي ويعاند دين هللا عز وجل ،أما أن تحب قومك لحب
هللا ،وأن تكره ما فيهم ملا يكره هللا فيهم ،وتحب من يحبه
وتوالي وتعادي أهل بلدك في هللا
هللا من غير أهل بلدك،
َ َ َ
َْ
َ
ْ
َ
ُ
على قاعدة القرآن الكريم ﴿هذ ِان خصم ِان اختصموا ِفي
ﱠ
ّ
ّ
القر�شي في
القر�شي مع
َرِّب ِه ْم﴾( -الحج ،)19:كما اختصم
بدر ،والولد مع أبيه والولد مع ّ
عمه وهكذا ،واألب مع ابنه
فحينئذ أنت ال يقال لك وطني،
فاختصموا في دين هللاّ ،
﴿وإ َّنهُ
وسلمُ -بعث إلى قومه أوال َ
ّ
والنبي َ-صلى هللا عليه
ِ
َ ْ ٌ َ َ َْ
َ
(الزخرف ،)44:فجعل املقصود
ل ِذكر لك ولقومك﴾-
ِ َ ْ ِْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ّ
األول هو ﴿وَأن ِذر ع ِشيرتك القرِبين﴾( -الشعراء)214:
إلى من
يقول هللا ،هذا يكفي ملن فهم هذا ووعاه وال ينظر
يقول مثل هذه الكلمات.فاهلل ّ
وجل -أمرنا َ
﴿و َأ ْنذرْ
عز َّّ ُ َ ْ ِ
َ ََ َ ْ َ
األول ،وأمرنا َ
ال ْق َرب َﱠين﴾ هذا األمر ّ
﴿و ِإنه َّل ِذك ٌر
ع ِشيرتك
ِ
َ
ين َآم ُنوا َقات ُلوا الذينَ
﴿ياأ ُّي َها َّالذ َ
َل َك َول َق ْوم َﱠك﴾ ،وأمرنا َ
ِ
ِ
ِ
َُ َ ِ ِ
وطنية ،لكن الوطنيةّ
ون ُك ْم م َن ْال ُك َّف ﱠار﴾ ،فال يقال هذه ّ
يل
ِ
ِ
املقيتة والقومية التي هي تعاند دين هللا وهو الوالء على
وفقها دون اعتبار اإليمان كما هو ّبين ،بارك هللا فيكم
وجزاكم هللا خيرا.
سؤال من اإلخوة في بالد الشام:

كما تعلمون فالساحة الشامية تشهد حملة

فاسألوا أهل الذكر

شرسة وتحتاج إلى الجنود في الجبهات ولكن بعض
اإلخوة يجلسون لطلب العلم بدعوى أن طلب العلم
فريضة ،وقد تدوم الدورات الشرعية ألسابيع وهي
متتالية ،في حين أن الجبهات في حاجة ماسة للمقاتلين،
فأيهما أفضل :البقاء لطلب العلم في املقرات واملدارس
الشرعية وترك خطوط النار مع الحاجة املاسة أم
الذهاب للقتال ودفع الصائل وما وجه التوفيق بينهما؟
الشيخ أبو قتادة الفلسطيني :الجواب مختصر
أيها اإلخوة واألحبة :يقرر ذلك القادة العسكريون ال
غير ،فالقادة العسكريون إذا قالوا لواحد نريدك اآلن
أن تأتي للجبهة وتترك حلقة العلم فيجب عليه ً
شرعا أن
يستجيب وأن يترك حلقة العلم؛ ألن هذا ٌ
جهاد عيني ال
يرده ال طلب العلم وال غيره ،وال يجوز ألحد أن يأذن فوق
القائد العسكري املوكل في هذا الباب ،ولو جلس لطلب
العلم وترك الجبهات حتى دخل الكفار إليها وأحدثوا فيها
ن ً
عادة من النكاية والقتل والفساد وربما يكون
ما يحدثو
ثغرة لفساد املسلمين ويكون السبب هو تخلف هؤالء
الطلبة فهؤالء طلبة مجرمون آثمون عند هللا عز وجل
جرمهم أشد من جرم الفرار من الزحف ،ولذلك املطلوب
هو العودة في القرار إلى القرار العسكري ،األمر يرجع إلى
القائد العسكري وهو ُي ّ
قدر أن هذا مأذون فيه يمكن أو ال
يمكن بارك هللا فيكم وجزاكم هللا خيرا.
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عبد العزيز رحمه الله
إن في هذه األمة رجاال غيورين على دينهم رجاال صدقوا هللا
ما عاهدوه ،فباعوا أنفسهم وأموالهم هلل وخرجوا يدافعون عن
هذه األمة ،من هؤالء الرجال الشهيد البطل عبد العزيز رحمه
هللا ،لقد كان األخ عبد العزيز مداوما على الرباط مداوما على
خدمة إخوانه متواضعا لهم وصاحب خلق وقائدا ترك في قلوب
من يعرفونه أثرا طيبا.

عبد العزيز على العزيز القهار وخرج مرة أخرى في سبيل هللا،
فوفقه هللا هذه املرة ووصل أخيرا إلى هدفه املنشود أرض
الشام املباركة.
التحق بالحزب اإلسالمي التركستاني لنصرة أهل الشام
ودخل املعسكرات وصار شوكة وسيفا على أعداء هللا ،أكمل
عبد العزيز تكوينه العسكري وهب فورا للذود عن ثغور
املسلمين فكان دائم الرباط قليل الكالم ،ذا خلق رحيما
بإخوانه ،كان يسارع في الخيرات مداوما على األذكار والنوافل
وقيام الليل.
بعد فترة قصيرة ،أصبح رحمه هللا مسؤوال عن إحدى نقاط
الرباط ،فكان يم�ضي الليل يتفقد اإلخوة وحال العدو ،فما
كان يرى نفسه مسؤوال بل خادما إلخوانه كان يهتم بكل األمور
الصغيرة والكبيرة منها وكان متفانيا فيما يقوم به.

ُولد عبد العزيز -أحمد الخليل -تقبله هللا سنة 1982مـ
في أسرة مزارعة في قرية آجقون بوالية آقسو ،أكمل دراسته
املتوسطة وأقبل على تعلم العلم الشرعي وقد ميز بين الحق
والباطل مبكرا وذلك بتيسير من هللا ثم بفضل معاشرة األخيار،
كان يحب أن يسمع إلى خطابات الشيوخ املجاهدين وكان يحب
مشاهدة اإلصدارات الجهادية الصادقة ،ففهم أن سبيل
النجاة هو بالهجرة والجهاد وفهم أن الدفاع عن الدين والعرض
هو في التشبث بكتاب هللا وليس بالخروج في املظاهرات ،فقرر
رفع السالح للدفاع عن دينه وأمته وبدأ عبد العزيز رحمه هللا
شق سبيله إلى الجهاد ليزرع الرعب في قلوب أعداء هللا.
خرج عبد العزيز مهاجرا إلى ربه لكنه لم يوفق في بادئ األمر،
حاول  4مرات أن يصل إلى هدفه فحالت الظروف دون ذلك.
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لكن بطلنا لم يضعف ولم يتراجع بل عرف أنه ابتالء من
هللا ،فقلبه كان ممتلئا بحب هللا ورسوله واألمل يعلوه ،توكل

وأخيرا كشف عن السر الذي كان بينه وبين ربه ،فقد كان
رحمه هللا قد طلب فورا بعد إكمال معسكره أن ينفذ عملية
إستشهادية وبعد أن رابط على الثغور قرابة السنة أختاره هللا
لهذه املهمة.
لقد شارك الحزب اإلسالمي التركستاني لنصرة أهل الشام
مع إخوانهم األنصار في املعركة التاريخية معركة جسر الشغور،
وبعد أن طالت املعركة  3أيام وهرب الكفار إلى املشفى وتحصنوا
بها وأصبح من الصعب إقتحامها عليهم ،قررت الجماعة القيام
بعملية إستشهادية لفتح الطريق القتحام املشفى وهنا وقع
اإلختيار على عبد العزيز للقيام بها.
وأخيرا كان أخونا عبد العزيز الذي فاض قلبه بحب هللا
ورسوله وتاق إلى الجنة والحور ،واقفا يتأمل مفخخته التي
سيقودها ليثخن في أعداء هللا ويشرد بهم من خلفهم ونفذت
العملية بفضل هللا ورحمة هللا كما كان مقررا لها ففتح هللا على
املجاهدين فدخلوا املشفى وحرروا املدينة.
نسأل هللا أن يتقبل أخانا عبد العزيز ويسكنه فردوسه
األعلى إنه على ذلك قدير آمين والحمد هلل رب العاملين.
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محمد أنس رحمه الله
محمد أنس -محمد توردي آخونُ -ولد في أسرة مزارعة سنة
1988مـ في قرية النغار بوالية خوتن.

لنصرة أهل الشام ،اجتهد محمد أنس في التدريب
وأيضا في طلب العلم وكان حلمه هو تنفيذ عملية
استشهادية كان يأمل منها أن تنزله منزلة الصادقين
كان يريد أن يضحي بنفسه هلل فوضع اسمه على قائمة
اإلستشهاديين.
توجه محمد بعد ذلك للقيام بالعمل الذي جاء من
أجله إلى الشام وهو الرباط على ثغور املسلمين ،فعاش
أيامه مرابطا في سبيل هللا مقبال على العبادات وكان
دائما يو�صي نفسه وإخوانه بتقوى هللا.
في خضم معركة جسر الشغور جهز الحزب
اإلسالمي التركستاني لنصرة أهل الشام مفخختين
للفتك بأعداء هللا ،فاختير محمد لهذه املهمة ربما لكثرة
دعائه أو إلصراره ليختاره هللا لهذه املهمة املباركة التي
كان من آثارها تحرير مدينة جسر الشغور.

بعد أن أكمل دراسته اإلبتدائية اشتغل بالتجارة ليعين أسرته
وفي تلك فترة صادف بعض طالب العلم فأصبح مولعا بخطابات
الشيوخ واإلصدارات الجهادية ،فنمت عنده الرغبة في الهجرة
والجهاد بعد أن عرف محمد أنس أنها الطريق إلى النجاة فكان كثير
التضرع إلى هللا لكي يسهل له السبيل إلى ذلك.
جمع محمد أنس العزم وخرج مهاجرا إلى ربه سنة 2013مـ وبعد
رحلة صعبة دامت لشهور وصل سنة 2014مـ إلى األرض التي ذكرها
الرسول صلى هللا عليه وسلم في أحاديثه أرض الشام ،ومباشرة
بعد وصوله دخل محمد معسكرات الحزب اإلسالمي التركستاني

قاد محمد أنس املفخخة األولى إلى حاجز «الزاليطو»
وعندما الحظ غفلة عساكر العدو عنه أشعل الفتيل
في املتفجرات وترك املكان فتفجرت الـ ب.إم.ب ولم
تبق على أحد من الكفار وعاد محمد ساملا ،بعد 16
يوما تمت املناداة عليه من جديد لعملية املشفى
وهناك فجر محمد أنس شاحنته املحملة بأطنان من
املتفجرات في أعداء هللا مسطرا بدمه صفحة مشرقة
من جهاد اإلخوة التركستانيين على أرض الشام ،تقبله
هللا وأسكنه فسيح جناته إنه على ذلك قدير آمين
والحمد هلل رب العاملين.
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إعداد :أبو منصور الغريب
حماية المصالح
في السنوات األخيرة تسعى الحكومة الصينية
لزيادة أمن إداراتها بمدينة كشغار التركستانية وقد
فتحت املجال لإللتحاق  100عنصر جديد في صفوف
الشرطة الشعبية ،وقد وضعت شروط اإللتحاق في
مكتب مخصص لهذا الغرض .وإليكم بعض الشروط:

حملة اعتقاالت
وسعت الحكومة الصينية من حملة اإلعتقاالت
داخل الصين أواخر السنة املاضية حيث بلغ عدد
املعتقلين أكثر من  5آالف معتقل وذلك ألسباب
تافهة ،وقد قامت الحكومة بإرجاع غالبيتهم إلى بلدهم
تركستان الشرقية.

 .أن يكون قابال للسياسة الصينية
 .أن يكون ضد أي انقسام وطني
 .أن يكون رافضا ألي حركة دينية
مالحظة :تقبل الحكومة إلتحاق 50
موظفا من التركستانيين.

مساعدة إجبارية
في الذكرى السنوية األخيرة لتأسيس الجيش
الصيني والتي تقام في  08/01من كل سنة قامت
الحكومة الصينية باستدعاء مسؤولين عن  3مساجد
َ
بمدينة ق َرماي وهي من أكبر املساجد باملدينة ذات
الدخل العالي بما تحتوي عليه من أوقاف ذات أهمية
كبيرة .وأثناء حضور املسؤولين طلبت إدارة الجيش من
املسؤولين املساهمة بـ  15ألف يوان.

بناء السجون
في مطلع السنة املاضية قامت الحكومة الصينية
ببناء عدة سجون في كل من محافظات وقرى ثالث
واليات وهي والية خوتن وكشغار وآقسو .وقد كان
سبب انشاء هذه السجون بهذه الواليات هو تميز
شبابها بالتدين ورفض سياسة الصين املتغطرسة.
وقد شددت الحكومة من رقابتها على هؤالء الشباب
وزجت بكثير منهم في هذه السجون حتى أنها قامت
بقتل بعضهم تحت التعذيب.

البند رقم 291

سنت الحكومة الصينية قانونا يحظر على
مستعملي برامج التواصل اإلجتماعي نشر أو نقل أي
معلومات عن األحداث التي تخص األمن الصيني،
وتحت البند املرقم بـ  291يحق للسلطات الصينية
الحكم بالسجن من  3سنوات إلى  7سنوات على
من ينقل عبر رسائل الهاتف النقال أي تفاصيل عن
األحداث الواقعة أو األنباء التي لم تكشف الحكومة
عنها.

إجراء تعسفي
تدرج الحكومة الصينية ضمن قائمة املخالفات
القانونية بتركستان الشرقية إقامة حفالت األعراس
بدون موسيقى لذا فإن الحكومة تسائل كل من أقام
عرسا ولم يستعمل فيه املوسيقى وتقول أن هذا
العمل يعتبر من بين األعمال التي تدعو إلى «العصبية
الدينية» .وتأخذ الحكومة مبلغا من املال قدره 500
يوان صيني بالنسبة ألهل القرى وأكثر من هذا املبلغ
بالنسبة ألهل املدن وتمتنع من تقديم وثيقة الزواج
ملن رفض إعطاء املبلغ .وهذا اإلجراء منها يعتبر
وسيلة ضغط حتى تضمن الحكومة أن العرس سيقام
ُ
باملوسيقى على أن ترد املبلغ فيما بعد إذا أقيمت حفلة
العرس كما تريد الحكومة.
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تهمة غريبة!!

اعتقلت السلطات الصينية شخصا يدعى حسن
َ
إيمن ملدة  10سنوات بسجن َ«يك ْن» وقد وجهت إليه
ِ
تهمة مخالفة الطقوس الدينية للدولة ،وذلك حين
امتنع من إقامة حفل تأبين لوالدته على الطريقة
املعتادة في بعض املناطق ،وبحسب حسن إيمن فإن
هذه الطريقة ال تخلو من مخالفات شرعية.

قائمة مخالفات جديدة

2015/10/30مـ

كانت الحكومة الصينية قد سنت قانونا تحجم فيه
من حرية التركستانيين وتمنعهم من ممارسة بعض
الشعائر الدينية وأخرجت قائمة كبيرة من املمنوعات
إال أن هذا لم يكف الحكومة فأضافت إلى هذه القائمة
قائمة أخرى جديدة .ونقال عن املوقع اإلخباري الصيني
«ش ْنخوا» جاء فيه أن الحكومة الصينية أصدرت
ِ
قانونا جديدا جاء فيه:
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الزيادة في التضييق

زيادة في تنويع ألوان التضييق الذي تمارسه
الحكومة الصينية على الشعب التركستاني املسلم
من تضييق على الحرية الدينية واإلجتماعية هذه املرة
التضييق يطال الهواتف الذكية .بحسب إذاعة آسيا
الحرة فإن الحكومة قد أوقفت كل برامج التواصل
اإلجتماعي بوالية خوتن مطلع السنة املاضية ،وقالت
اإلذاعة أن كثيرا من الشباب الذين كانوا يرسلون
رسائل ذات فحوى ديني عبر البرامج اإلجتماعية قد
واجهوا تضييقا من قبل الحكومة ،وأن الحكومة قامت
بنصب حواجز على مداخل الشوارع وتقاطع الطرقات
مهمتها تفتيش رسائل الهواتف.
وقد صرح أحد عناصر الشرطة لطاقم إذاعة آسيا
الحرة أن من بين مهامهم هو تفتيش الجواالت عند
املواطنين التركستانيين.

يعتبر من يدعو الناس إلى إرتداء زي إسالمي
مخالفا للقانون.
يعتبر من نقل أخبارا عن تركستان الشرقية خارج
البالد مخالفا للقانون.
ُويذكر أن السلطات قد اعتقلت شخصا أويغوريا
لرفضه حلق لحيته وحكمت عليه بالسجن ملدة 6
سنوات.

لقاح سمي

بحسب معلومات مستقاة من بعض السجناء
األويغور عند الحكومة الصينية أن الحكومة تقوم
بإعطاء لقاح لبعض سجنائها األويغور .وبحسب
املصدر نفسه فقد مات بعضهم بعد فترة من خروجهم
من السجن مما أكد أن اللقاح الذي أخذوه ما هو إال
لقاح سمي بعيد املفعول.
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حال العمال التركستانيين

عبد الحميد بن عبد السالم رجل تركستاني
يعتبر قصة معاناة فصولها تحكي عن أخ له
كان يعمل في شركة صينية للنفط من بداية عام
1978مـ تحوي أزيد من  840عامل ،وبعد مرور
 5سنوات من الخدمة جاءه خبر موت أخيه في
حادث مجهول التفاصيل غير أن الشركة أخبرته
أن أخوه قد سقط في أحد املنابع الستخراج النفط
أصيب على إثرها بحروق بليغة أدى ذلك إلى وفاته،
وعندما طلب من الشركة تزويده بتقرير طبي يشهد
على كالمها وطالبها برؤية الجثة امتنعت من ذلك.
عبد الحميد رفع قضيته هذه السنة إلى
الحكومة املركزية في «بكن» لكنه قوبل برفض
القضاء البت في قضيته هذا لم يثنه عن متابعة
القضية وهو الذي جاء من بلده البعيد كلفه ذلك
الكثير من املال لم يقدر مع مرور األيام على دفع
تكلفة الفندق الباهظة مما اضطره التخاذ أحد
جسور املدينة مأوى له.

من جرائم النظام الصيني

ماذا بعد هذا؟!

تمارس الحكومة الصينية كل أنواع القمع
واإلضطهاد على الشعب التركستاني املسلم بحجة
مكافحة اإلرهاب .وقد سخرت في ذلك كل وسائل
إعالمها املضللة املقروءة واملسموعة واملرئية،
كما أنها نظمت اللقاءات والعروض املسرحية
خدمة لغرضها اإلستعماري هذا ،كما أنه قد طال
مخططها هذا حتى مساجد املسلمين .والغريب في
األمر اآلن أن املطاعم لم تسلم هي األخيرة من هذا
املخطط املمنهج .فعندما تدخل إلى أحد املطاعم
في تركستان الشرقية لتتناول وجبة فيه تفاجأ أن
ُ
ُ
الصحن الذي قد قدم لك فيه الطعام قد كتب
عليه بعبارة تركستانية:
«اإلرهاب هو العدو لكل الناس».

وتستمر معاناة األويغور

2016/01/18مـ

نشر املوقع اإلخباري «صوت التبت» على صفحته
باألنترنت أن الحكومة الصينية أنجزت مشروع سكة
القطار الواصل بين مدينة أرومجي التركستانية ومدينة
َ
ن ْن ِننغ الصينية .وقد جاء في الخبر أن الحكومة وزعت
َ
منشورا حذرت فيه أهالي «ن ْن ِننغ» من تأجير بيوتهم
لألويغور أو بيعهم آالت حادة.
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الظروف المعيشة تحت ظل
حكومة الصين

إن تزايد عدد العمال الصينيين داخل تركستان
الشرقية بسبب سياسة الحكومة الصينية جعل
السكان األصليين يجدون صعوبة في العثور على عمل
مما اضطر بعضهم إلى اقتناء درجات نارية متخصصة
في نقل البضائع يستخدمونها في نقل الحموالت باألجرة،
وهو الحل الذي حصلوا عليه ملسايرة ظروف الحياة
املعشية التي يزاحمهم عليها الغرباء بل ويتحكمون في
مصادر أرزاقهم ،لكن السلطة الصينية لم يعجبها
هذا الوضع فقابلت ذلك بالتضييق على أصحاب هذه
الدراجات ومصادرتها في أغلب األحيان.

حال المطاعم في تركستان
الشرقية

صورة مللصق على باب أحد املطاعم بقرية ِقزيل
بوالية آقسو ومكتوب عليه¬:
إيقاف العصبية الدينية يكون بتناول األطعمة
واألشربة الحضارية.
تحذير من إدارة مراقبة املطاعم :يمنع إرتداء
األلبسة الدينية والصالة في األماكن العمومية ،ممنوع
وضع ملصقات في املطاعم ذات صبغة دينية تمنع
شرب الخمر.

19

تركستان اإلسالمية
العدد  / 19رجب 1437 -هـ

أساليب التعذيب عند
السلطات الصينية

تركستان اإلسالمية
العدد  / 19رجب 1437 -هـ

من جرائم النظام الصيني

الملفات الخاصة عند الحكومة الصينية وهي لتتبع ومراقبة المسلمين
األويغور:
نموذج مللف خاص ملراقبة األشخاص امللتحين تحت سن الـ 40

نموذج مللف خاص ملراقبة النساء املحجبات

نموذج مللف خاص ملراقبة األشخاص املعروفين بالتدين

نموذج مللف خاص ملراقبة طالب العلم الشرعي
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ملصقات للحكومة الصينية تكتب فيها عبارات تنفر الشعب التركستاني من
دين اإلسالم

من يضع يده في النار سوف يُحرق

المستعمرون الصينيون
ال يحترمون كبار السن في
تركستان الشرقية
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لن نسمح للمتطرفين بنشر أفكارهم في بالدنا

نموذج لوثيقة حكومية يثبت
شراء سكين في تركستان الشرقية
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من جرائم النظام الصيني

قائمة لألسماء تمنع الحكومة الصينية من التسمي بها

قائمة لألسماء تمنع الحكومة الصينية من التسمي بها:
أسماء الذكور :بن الدن – حسين –عرفات – مجاهد – أسد هللا – عبد العزيز – سيف هللا – سيف الدين –
ذكر هللا – نصر هللا – شمس الدين – فخر الدين.
أسماء اإلناث :مسلمة – مخلصة – مؤنسة – عائشة – فاطمة – خديجة.

األلبسة والهيئات غير املسموح بها

األلبسة والهيئات التي يسمح بها
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إعداد :أبو منصور الغريب
اشتباك بين المجاهدين وشرطة
جنجو
اعتمادا على معلومات جاءتنا من هونغ كونغ أنه
بتاريخ 2015/09/07مـ وقع اشتباك بين مجاهدين
أويغوريين وبين الشرطة الصينية بمدينة ِجنجو
(الصينية) ،وذلك حين شك عناصر من الشرطة في
أن هؤالء األويغور يجهزون لعمل يمس أمن املدينة.
فقام رجال األمن بإطالق النار على هؤالء املجموعة
أدى ذلك إلى سقوط أحدهم قتيال تقبله هللا .وقد قام
اإلخوة باإلنقضاض على أحد عناصر الشرطة ليردوه
بعدها قتيال.

شجاعة مثالية

تناقلت وسائل اإلعالم مقطع فيديو يظهر شخصا
تركستانيا وهو يحمل في يده اليمنى فأسا وباليد األخرى
سكينا وقد أحاط به ثالثة من العساكر الصينيين في
كامل جاهزيتهم وهم يأمرونه بإلقاء ما في يديه إال أنه
امتنع من تنفيذ طلبهم ،وقد حاول رمي أحدهم بالفأس
إال أن رصاص العساكر كانت هي األسبق إلى جسده
وقد رموه بوابل من الرصاص.

عبوات متفجرة عن طريق البريد

في عملية هي األخطر من نوعها قام مجهولون
بإرسال  18عبوة متفجرة عن طريق البريد إلى
يوجنغ التابعة لوالية
أماكن مختلفة من محافظة ِل ِ
ي
غوان�شي ،وهذه األماكن هي املركز التجار للمحافظة
ومحطة القطار والسجن وأحد املشافي وإدارة السوق
وبعض اإلدارات الحكومية األخرى وأحد التجمعات
السكنية فقاموا بتفجيرها بتاريخ 2015/09/30
و2015/10/01مـ ،مما جعل الحكومة الصينية
تعيش حالة من الرعب ،ولحد الساعة لم تعرف
الحكومة مصدر هذه العبوات ولم تعلن أي جهة عن
صلتها بهذه التفجيرات.
ُ
وقد نشر في وسائل اإلعالم حصيلة هذه
التفجيرات قدر عدد القتلى بحوالي  7من الصينيين
ومن الجرحى  52جريحا إصاباتهم متفاوتة.
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قام قرابة  30من املجاهدين صباح يوم 2015/09/18مـ
باإلقتحام على أحد مناجم الفحم بمحافظة باي التابعة
لوالية آقسو استهدفوا فيه العمال الصينيين وشرطة
الحراسة لتأتي بعدها سيارة للشرطة من أحد املراكز القريبة
فقاموا بصدمها بأحد قاطرات نقل الفحم
وهجموا على من كان داخلها بالسكاكين
والع�صي .وقد كانت حصيلة
هذا اإلقتحام من
ا لقتلى

حوالي
 80وغنم
املجاهدون رشاشين
مع  1000طلقة وانسحبوا بعدها
باتجاه الجبال.قامت الشرطة بمالحقة اإلخوة
ووقعت بينهم مناورات تمكن املجاهدون خاللها بقتل
 30من الجيش الصيني .وقد ساعدت الجبال الوعرة اإلخوة
املجاهدين في التحصن والحصول على مالذ ءامن والقيام
بمزيد من العمليات ،حيث أنهم قاموا بعد عدة أيام بقتل
املرتد محمد تختي نياز  51سنة وهو نائب مدير إدارة شرطة
والية آقسو والذي ُعرف بجرائمه ضد املسلمين األويغور منذ
 33سنة،كما تمكنوا من قتل ضابط واثنين معه من القوات
الخاصة.
ومما وصلنا من أخبار املجاهدين أنه قد استشهد منهم
في هذه العمليات  6من اإلخوة نسأل هللا أن يحفظهم ويتقبل
شهداءهم.
وكعادة الحكومة الصينية فال تزال تصر على كتمان
مثل هذه العمليات ونشر الكذب واإلفتراءات واملزاعم حولها
لتضليل الرأي العام وتشويه الحقيقة .فهي لم تسمح لوسائل
إعالمها بنقل أي تفاصيل عن هذا املوضوع ،وفوق هذا
منعت أهالي محافظة باي من السفر إلى مناطق أخرى كإجراء
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يساعدها على عدم نشر خبر هذه العمليات .كما
أن الحكومة تدعي أن منفذي هذه العمليات هم من
الطبقة الفقيرة إشارة منها إلى أن الغرض من مثل
هذه األعمال أنما هو التخريب واإلفساد وصادر
عن أناس ال ثقافة لهم وال وعي ،بينما نجد العكس
فإن الذين قاموا بهذه العمليات هم من العائالت
املعروفة بالثراء ومكانتها العالية بين أهالي باي وهي
عائلة تورسون جمعة وعائلة مو�سى تخنياز وعائلة
محمد عي�سى لتظهر بذلك حقيقة الكذب والخداع.
وقد وضعت الحكومة الصينية مكافأة قدرها ما
بين  200ألف و 500ألف يوان ملن يقدم معلومات
عن منفذي هذه العمليات.
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قال اإلمام القرطبي رحمه اهلل:
الجهاد هو الذي يمنح األمة الحياة فنحن
ننجو بالجهاد ونهلك بدونه وخير دليل على
هذا هو تاريخنا.
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التجربة السورية
دروس وعبر

بقلم :أبي خديجة الشامي
ذكرنا في العدد السابق أن الشيخ أبا مصعب
السوري ألف كتابا اسمه «التجربة السورية»
وذكر بعض املالحظات حول تلك التجربة و
سنذكرها نحن هنا ونحاول أن نستفيد منها في
واقعنا الحاضر:
.1غياب اإلستراتيجية و التخطيط الشامل
املسبق:
ً ً
ً ً
ومنه علينا أن نكون جميعا صفا واحدا ويدا
واحدة في مواجهة هذا العدو الصائل وأن ندرك
هذا الخطر املحدق باألمة اإلسالمية جمعاء دون
أن نهتم باملؤتمرات (املؤامرات) التي تحاك ضد
اإلسالم واملسلمين.
.2تشرذم املخلصين من املجاهدين في
تنظيمات شتى ووالءات شتى:
ً
واقعنا اليوم كما نشاهده جميعا أنه يوجد
فصائل وألوية كثيرة وتتعدد أهدافها ،حتى أننا
نجد الفصائل التي لها هدف واحد -وهو إقامة
شرع هللا في األرض -نجدها مشتتة ،ال تجتمع
تحت لواء واحد وقائد واحد وهذا ما يؤدي إلى
ضعف القوى املجاهدة.
.3العجز عن إيضاح نظرية جهادية ثورية
وجملة أهداف واضحة على الصعيد اإليديولوجي:
نحن نعلم أنه ليس قتال النصيريين فقط
هو هدفنا بل قتال من يساعدهم ضد اإلسالم
ً
واملسلمين أيضا .نحن هدفنا هو إقامة الحكم
اإلسالمي.
فعلى املجاهدين وضع صورة واضحة
ألهدافهم ودراسة الوسائل التي سيستخدمونها
لخدمة هذه األهداف والعمل على إفهام الناس
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هذه األهداف السامية ألنهم سيربحون بذلك على أقل تقدير
تعاطف القاعدة الشعبية معهم ،مع السعي لرد الشبهات الكثيرة
حول مشروعية هذه األهداف.
.4ضحالة الوعي السيا�سي و الثوري وانخفاض مستوى العلم
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ً
الشرعي إجماال :
مشكلة عدم الوعي الثقافي وتدني املستوى
العلمي الشرعي وهو ما نالحظه عند العوام من
الناس وعند األغلبية من املقاتلين واملجاهدين
وهذا يتطلب منا كأفراد مسلمين ومن طلبة العلم
بالتحديد االهتمام باملجاهدين الذين ليس لديهم
علم شرعي حتى باألحكام الجهادية ذاتها.
.5االعتماد على الكم بعد أن ذهبت الضربة
األولى بالنوعيات:
وعلينا أن ال نن�سى أن الشرعيين والقيادات
املهمين نحتاجهم في املراحل املقبلة حتى ال نقع في
مشكلة ضياع الكفاءات املوجودة والسعي إليجاد
كفاءات مستقبلية كاالهتمام بالتدريبات العسكرية
والتحصيل العلمي الشرعي والعسكري كحد سواء
ً
وهو أمر مهم جدا حتى إذا تم النقص من الشرعيين
والقيادات يكون هناك بدائل في أي مكان أو زمان.
.6ضعف اإلعالم الداخلي والخارجي للمجاهدين:
وعلينا االهتمام باإلعالم ألنه يوضح أفكارنا
اإلسالمية وأهدافنا النبيلة كما نحن نريد ال كما
يصورها األعداء في إعالمهم أننا إرهابيون و غير
حضاريين وال أهداف لنا إال التخريب و التدمير و
القتل و التشريد .علينا أن نزيد من عدد املحطات
الفضائية و املجالت و الكتب و كل �شيء حتى ولو
كانت محلية.
.7انتظار املجاهدين الدعم من جهات خارجية
باستمرار و عدم االعتماد على النفس:
ً
ً
من املشكالت التي نعاني منها قديما و حديثا
انتظار كثير من الفصائل املقاتلة و املجاهدة على
األرض الدعم املادي من الخارج دون االعتماد
على النفس مما يجبر هذه الفصائل على أن تكون
ورقة بيد الداعمين لها .وال تملك قرارها لنفسها
في أي لحظة يتم القضاء على هذه الفصائل كما
قال الشيخ أبو مصعب السوري «ال يمكن لحركة
جهادية ثورية تمارس حرب عصابات شاملة أن
تعتمد في تمويلها و تسليح أفرادها و إعالتهم إال على
نفسها وما تستخلصه من عدوها و عليها أن تضع
املخطط لهذا األمر بكل وضوح وتفصيل و إال فإنها
ستتحول لورقة لعب سياسية بأيدي اآلخرين فإن

ً
أبت فالقضاء عليها رهن قرار هؤالء اآلخرين ».لقد كان درسا
ً
ً
قاسيا جاء فهمه متأخرا وليعتبر معتبر.
.8التورط في شكل من أشكال حرب العصابات طويلة األمد
ال يناسب البلد:
أحد أخطاء التخطيط االستراتيجي أو عدم التخطيط
باألحرى هو عدم فهم طبيعة البلد وجغرافيته السكانية وتركيبة
السكان الدينية و العرقية .ومعرفة ودراسة وضع وبيئة النظام
الطائفية الهرمية كافية ألن يتخذ الدارس ملخطط صدام
ً
عسكري مع هذا النظام املعادي أسلوبا آخر غير الذي اتخذ
وسلك وما يزال يسلك من قبل من ال يعتبر و ال يتعظ بتجربته أو
ً
ً
بتجربة غيره .لقد كان كافيا وممكنا في وقت من األوقات اإلطاحة
بالنظام عبر ضربات نوعية مركزة تستهدف ركائزه األساسية
وشخصياته الفاعلة وفي هذه الفترة أن نتجه إلى املدن الرئيسية
مثل دمشق والالذقية و طرطوس ألن بعد هذه السنوات الطويلة
وما خسره النظام املعادي لإلسالم من مساحات واسعة لم يؤثر
ً
ً
عليه سقوطا ألن رأس األفعى مازال حيا.
.9االنتقال إلى الخارج فترة طويلة و خسارة الجماهير
وإمدادها و تدني املستوى الديني و الثوري لدى األفراد:
وهو من األسباب املهمة في الخسارة على األرض بسبب انتقال
بعض القيادات العسكريين إلى دول غير الساحة الجهادية وذلك
ألسباب عدة و ال نجيز أغلبها .ومن هذه األسباب الفرار من
الزحف أو لتأمين مستلزمات إما معركة أو غيرها و بعد م�ضي
فترة ليست بالطويلة نقص عدد القياديين واملنظمين للمعارك
في أرض الجهاد.
(يتبع) ...
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الجهاد

بني مواقف الصابرين وتخذيل املنافقني

كتبه :الشيخ أبو قتادة الفلسطيني

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد األنبياء
واملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما بعد:
فقد عرضت سورة البقرة أوصاف املؤمنين في آيات ،ثم
صور وأحوال املنافقين،
عرضت صورة الكافرين ،ثم فصلت في َ ْ َ
ّ
َ
َ
َّ
َ
فكان ُ ُمن خصالهم ما قاله تعالى ُ فيهم﴿ َ :أو كص ِي ٍب ِم َن السم ِآء
فيه ظل َم ٌ
ات َو َر ْع ٌد َو َب ْر ٌق َي ْج َعلو َن أ َ
ص ِاب َع ُه ْم ِفي آذ ِان ِه ْم ِم َن
ِ ِ
ْ
ْ
َ
ٌ
َ
َ
الص َواعق َحذ َر ال ْوت َو َّ ُ
الل ُمحيط بالكافر َ
َّ
ين ﴾ ..
ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
فشرعه جل في عاله هو الصيب النافع العظيم الكريم ،وهذا
الشرع ال يخلو من ابتالء وفتنة ،هما في هذا الشرع كالظلمة
والرعد والبرق ،وشأن الظلمة في الشرع فتنة عدم العلم
بالعاقبة كما لم يعلم الصحابة عاقبة صلح الحديبية ،وشأن
الرعد والبرق كشأن الفتن واإلبتالءات في النفس واملال والبدن،
فهذه كلها من مرافقات الشرع العظيم ،والذي هو ماء الحياة
التي ال تكون إال به ،فإن فقد كان املوت ،إذ مثل الذي يذكر
ربه والذي ال يذكره مثل الحي وامليت ،وملا تعلم أن هذه الصفات
للمنافقين هي ما شرحت في كل القرآن عنهم ،فهي كاإلجمال ملا
فصل من صفاتهم وأخالقهم وأحوالهم ،ثم تتدبر ما هو الشرع
الذي فضحهم في كونهم على هذه املعاني ،وما هو الدين الذي
أبان هذه الخلة من ترك الصيب ومنافعه ،وعدم اإللتفات
للخير فيه ،والتعلق بما فيه من ابتالءات وفتن ومحن رأيت أن
كاشفهم األعظم لهذا إنما هو الجهاد في سبيل هللا تعالى ..
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فالجهاد في سبيل هللا تعالى هو من أعظم ما يحقق هذا
الوصف للصيب النافع ،إذ ترتفق فيه النعمة مع الفتنة،

معالم النصر والغلبة،
غياب َٰ ُ َ
والعطاء مع البالء ،واليقين مع َ
ُ
ْ
ُ
َّ
كل هذا يجعل املنافقين يقولون﴿ :غر هؤل ِء ِدينهم﴾ ،ولو لم
معان ذهنية فقط،
نعش هذا الزمان لكانت هذه الكلمات مجرد ٍ
لكننا اليوم نراها بحق رأي العين ،فهذا هو شأن األمة مع الجهاد
 ،تعيش فيه كما أمر هللا ،وهو يحقق الخير العظيم الذي
يحبه هللا تعالى ،مع املحن والقتل والبالء وغياب معالم التقدم
والنصر إال ملن كان له بصر الحذق والعبرة بحوادث التاريخ ..
ً
لقد كان الجهاد له عنوان واحد ومكان واحد ،وكان بعيدا عن
الناس ،يشدون إليه الرحال من بعد ،وكان تصور خصومه أنه
سهل املنال ،يمكن أن يق�ضى عليه ،وقد ظنوا أنهم استطاعوا
عزله عن األمة من خالل جماعات ينتسبون إليه فقط دون
بقية الناس ،ولكنهم خابوا وخسروا ،فها هو الجهاد هو حالة
األمة في املشرق واملغرب ،وها هو يخرج عن كونه حالة جماعة
تنتسب إليه دون بقية الناس ليكون روحا يسري في شباب
اإلسالم ورجاله وشيوخه،يعيشه عربيهم وعجميهم ،ومشرقيهم
ومغربيهم ،وهذا كله من نعم هللا تعالى ..
واألمة بعد طول سنين من الهوان والخنوع تنتفض لتقوم
ملهماتها ضد أعدائها ،تنكي فيهم ،وتنتصف منهم ،وهم يأملون كما
كنا دوما نتألم ونتعذب ،لكن املعادلة اليوم قد اختلفت بفضل
هللا تعالى ،فقد وصلنا إلى حالة تعادل األلم ،يأملون كما نألم ،
لكننا نرجو من هللا تعالى النصر والشهادة ما ال يرجون ،وذلك
بفضل هللا علينا ونعمه ..
وفي وسطنا من املنافقين من ال يرون إال الرعد والبرق وغياب
معالم النصر والخروج من األلم ،وال ينظرون إلى ما كنا عليه
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قبل سنين وما صرنا إليه ،ولو رأوا بعين البصيرة لعلموا فضل
جماعات الجهاد عليهم ،فهي وحدها بفضل هللا تعالى من حملت
مشعل الخير للمسلمين ،وهي بفضل هللا وحدها من وضعت
األمة على سبيل الخير والهداية واالنتصاف من ظامليها والقيام
على طواغيتها ..
ً
لم يعد الجهاد خيارا بين البدائل نذهب إليه بعد أن سدت
الطرق األخرى ،بل صار يذهب إليه ألنه عبادة هلل ،ومنهج
األنبياء ،وسبيل النصر دون سواه ،وألنه هو من يحقق الشهادة
التي يتوق إليها شباب اإلسالم ..
هذا الصيب العظيم النافع هو وحده من أزال حدود
الجاهلية ،فصرت ترى املسلمين من املشرق واملغرب تجمعهم
ساحات الجهاد ،ويؤدون عبادة هللا فيه كأنهم الحجيج ،ال فرق
بينهم ،فبهم تقطعت صنائع الطواغيت ،وبهم تحققت معاني
األخوة اإليمانية ..
إنه الجهاد الذي أتى بالشباب حتى ال يموتوا على أبواب
ً
املواخير ،وال على شواطيء العار رحيال من أجل الحياة الذليلة
إلى مواطن العز والشهادة وتحقيق الوعود اإللهية الجليلة ..
وهؤالء الذي يعيبون على الجهاد أنه يخرب أموالهم
واقتصادهم ،هؤالء هم أهل الترف ممن حذر القرآن منهم،
وهؤالء الذين ال يحبون الجهاد ألنهم َيكرهوَّن املوت ْهم
َ ُ َ
كإخوانهم املنافقين ممن قال هللا فيهمَ :
ين َ َآمنوا َال
﴿يا أ ُّي َها ْال ِذ
َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ض َرُبوا في األ ْ
ض أ ْو
ر
ِ
ِ
َتكُونْواُ ًّكال ِ َّذ ْين َ ُكف ْروا َو َقال َوا َ ِإل ُخ ْو ِانَ ِه َم ِإ ُذا ُ ْ
الل َذلكَ
وا ل َي ْج َع َل ّ ُ
ِ
كانوا ًغزى ُل ُو كانوا ِ ّع ُندنا ما ماتوا ُوما ق ّ ِت ُل ِ
َح ْس َرة في قلوبه ْم َوالل ُي ْحيـي َو ُيميت َ
الل ب َما َت ْع َم ُلو َن َب ِصيرٌ
و
ِ
ٌ
ِ َ َ ُ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ّ َ ِ ْ ُ ُّ ْ َ َ ْ َ ٌ ّ َ ّ
الل َو َر ْح َمة
( )156ولئن قتلتم في سبيل الل أو متم لغفرة من
ِ
َ ْ ٌ ّ َّ َ ِ ْ َ ُ ِ َن ِ ِ َ ِ َ ِ ُّ ُّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِْ َ ِ ُ ْ َ ُ َ
خير ِمما يجمعو ( )157ول ِئن متم أو ق ِتلتم ِإللى هللا تحشرون
(..﴾ )158
هذا هو جواب القرآن لهم ،يقول لهم املوت في سبيل هللا
ومغفرته بطاعتكم له خير مما يجمع أهل املال واملتاع والدنيا،
وكذلك يقول لهم بأن الذين يهربون من الجهاد خوف املوت
سررهم ﴿
وبيوتهم وعلى
سيموتو َن َحتى َوهم في ْ َحجورهم
َ ُ ُ َن ْ َ
�ش ْي ٌء َّما ُقت ْل َنا َه ُ
ان ل َنا م َن ال ْمر َ
اه َنا ۗ ُقل َّل ْو ُك ُنتمْ
يقولو لو ك
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ َ
وتأمل
اج ِعهم﴾
ِفي بيو ِتكم لبرز ال ِذين ك ِتب علي ِهم القتل إلى مض
العاملينَ ( :ل ِ َب َر َز َّالذ ِ َ
ين ُ ِك ِت َب َع َل ْيهمُ
ْقوله جل في عاله وهو رب
ِ
ِ
َ
الق ْت ُل ) ولم يقل املوت ،بل هو القتل ،وهذا هو شأن الجبناء من
مقابلة اعدائهم ،يقتلونهم في مضاجعهم ،وشتان بين من يقتل
ً
ً
مقبال على هللا تعالى ،ومن يقتل ذليال مهانا في مضجعه ..
هذا كله ليعلم الناس أنه من النفاق العظيم أن ينشط املرء
لذكر مثالب املجاهدين ،فإنه وإن بدا للناس بثوب الناصح ،أو
وهللا
ونشر السوء،
ليصحح إال أن َ حقيقته ْ َهو التخذيل
الناقد
﴿وإ َذا َج َآء ُه ْم أ ْم ٌر ّمنَ
ال ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
يقولَ :
اعوا به ۖ َو َلوْ
َ ُّ ُ َ ِ َّ ُ ل َ َ ٰ ُ ِ ْ َ ْ ْ ِ ُ ْ َ ِ َ َ ُ َّ ِ َ َ ِ ِ ُ َ
ين َي ْست َ ِنبطون ُه
دوه إلى الرسو وإلى أولي المر منهم لعلمه الذ
ر ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َِ ْ َ ُ ُ ِ َ َّ َ ْ ُ ِ ُ َّ ْ َ َّ
الل عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان ِإل
َِمنه ًم ۗ ولول فضل ِ
ن
ق ِليل﴾ فهؤالء الذين يتحدثو علنا وللناس جميعا مسلمهم

وكافرهم ،وبرهم وفاجرهم ،وعاملهم وجاهلهم عن شؤون
الجهاد ،وما فيه من آالم وحوادث وأخطاء هم منافقون وال شك
في هذا بنص القرآن الكريم ،إذ الواجب هو مذاكرة هذا مع أهله
ممن هم يأخذونه على معناه الصحيح ،ويذهبون به مذهب
اإلصالح ال التخريب والتخذيل ..
هذه األحوال التي يعيشها الجهاد لو رآها من عاشوا قبل
سنين لغبطونا عليها ،ولو نظروا فيها آلالمنا لحزنوا علينا ،فهما
معنيان حاضران ،يأخذ منهما املسلم ثقة باهلل أن هللا ناصر
هذا الجهاد ،وأنه لن ينتصر إال باهلل وحده ،وما نحن إال مجرد
أوان فارغة ال نملك مع هذا الدين إال أن نثبت حتى نلقى هللا
ٍ
تعالى فتقر أعيننا برؤية وجهه الكريم برحمته ،كما أنه يأخذ
منهما عبادة الدعاء واإللتجاء له وحده ،فمثل هذه األحوال
وحده ،يدعو املرء ربه
التي ال مخرج منها لثقلها إال بمعونة هللا َ
اللُ
يل ۖ َو َّ
﴿ف َ
ص ْب ٌر َجم ٌ
لحظة دعاء يعقوب عليه السالم:
في
كل َ ُ َ
َ َ ِ َ َّ َ ْ َ
َ
ُْ ْ َ
ان َعل ٰى َما َت ِص ُفون ﴾ ودعاء ذي النون﴿ :ل ِإله ِإل أنت
ع
ت
س
ال
ُ ْ َ َ َ ّ ُ ْ ُ َ َّ َ
الين﴾
سبحانك ِإ ِني كنت ِمن الظ ِ ِ
هذه هي أسواق اإليمان قد قامت ،يسبق فيها أقوام،
فيذهبون لجنة الرضوان ،ويرتكس فيها آخرون لم يفهموا منها
إال كما ينظر الجاهل الغافل حتى تفوته ،والت حين مندم ..
فالصبر الصبر ،والثقة باهلل ،والبصيرة بما ترى من عين هللا
التي تحف كل هذا العطاء بهذا البالء ،والتي تدل _ أي :الفتن
بعظمها _ أن ورآءها الخير العظيم والنصر الكبير ..
لقد سارت ركائب الجهاد ولن يقدر على إيقافها أحد ،فهنيئا
ً
ملن أتاها ،وكان من أهلها ،وتعسا ملن لم ير فيها إال كما يرى
املنافق في الصيب العميم العظيم .
والحمد هلل رب العاملين
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ساندوا
الشعب التركستاني
بقلم :الشيخ المحدث عبد الرزاق المهدي الدمشقي

الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ،وبعد:
نتحدث اليوم عن مأساة أهلنا في تركستان الشرقية،
إنها املأساة القديمة املتجددة ،إنها مأساة شعب بأكمله،
وسبب املأساة واملعاناة لهذا الشعب كونهم ينتمون ألمة
اإلسالم فهم يؤمنون باهلل ربا وباإلسالم دينا وبالقرآن إماما
وبمحمد رسوال.
َ
َّ
ْ ُْ ُ
َّ
ْ ْ
ََ ََ ُ
الل
ْ قال ْ َهللا تعالى﴿ :وما نقموا ِمن ُهم ِإل أن يؤ ِمنوا ِب ِ
َ
يد﴾( -البروج)
الع ِز ِيز الح ِم ِ
تركستان الشرقية عريقة باإلسالم:
فتحت هذه الدولة في أواخر القرن األول الهجري وذلك
على يد القائد املسلم الشهير قتيبة بن مسلم الباهلي
صاحب الفتوحات الكثيرة وذلك في أيام مروان بن عبد
امللك في سنة  96من الهجرة ،فأسلم بعض أهلها وفي صدر
العهد العبا�سي أسلم الخاقان سلطان ساتوق برغا خان
وسمى نفسه عبد الكريم ولقد أكرمه هللا عز وجل فأسلم
بسبب إسالمه كبار رجاالت الدولة من وزراء وقادة وتبعهم
عامة الناس ،ودخل شعب تركستان في دين هللا أفواجا.
مؤامرة الروس والصينيين ضد هذا البلد املسلم:
استمرت تركستان في ظل الحكم اإلسالمي  9قرون
إلى أن تآمر عليها وعلى أهلها القياصرة الروس الصليبيون
والبوذيون الصينيون املالعين حيث توافق طرفا اإللحاد
على تقسيم هذا البلد إلى قسم غربي وقسم شرقي ،كان
القسم الغربي من نصيب الروس والقسم الشرقي من
نصيب الصين وذلك في عام  1679للميالد.
محنة ومعاناة الشعب املسلم في تركستان الشرقية:
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حين تفاهم الروس والصينيون على تقاسم تركستان
ومنذ ذلك الحين واملعاناة مستمرة .فبدأ القتل والذبح
والسجن والتعذيب بجميع أشكاله وألوانه ُ
فقتل عشرات
املاليين وتم تصفية العلماء والشيوخ وطالب العلم إما
بالقتل أو بالسجن أو التعذيب.

وتم هدم مئات املساجد ومنع النشاط العلمي
وازداد األمر سوءا في عهد الشيوعية وخاصة أيام
الحكم املاوي اإللحادي.
تقول التقارير :تم هدم  29ألف مسجد،
وهدم وإحراق  300ألف مركز إسالمي وتحويل
 1200مسجد إلى مقرات للحزب الشيوعي
الصيني وكل ذلك ما بين  1949إلى .1979
وبعد أحداث  11سبتمبر تضاعفت املعاناة
واإلضطهاد حتى إن األطفال الصغار كانوا
يسجنون ويعذبون لكونهم يتعلمون القرآن
الكريم وبلغ األمر بالشيوعيين الحاقدين أن
أحرقوا بعض النساء وهن أحياء في بيوتهن ألنهن
يرتدين الحجاب ويرفضن خلعه.
والتزال املعاناة مستمرة.
كما أن الصينيين املالعين يعملون ليل نهار
على طمس الهوية اإلسالمية لهذا البلد ولهذا
الشعب املسلم من خالل بث الفكر اإللحادي
ونشر الفسق والفجور من خالل توفير الخمور
والنساء العاهرات ومن خالل تمييع املجتمع
وإبعاده عن الحياء والعفاف عبر دمج الجنسين
الذكور واإلناث في املدارس واملعاهد والجامعات
ومن خالل الندوات واملهراجانات.
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ماذا يجب علينا اتجاه إخواننا في تركستان الشرقية:
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وبذلك يكون البناء قويا بتماسكه أما لو كانت أجزاء هذا
البناء منفصل بعضها عن بعض فإن هذا البناء يكون في
غاية الضعف.

يجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم وعلى املؤسسات
اإلسالمية العامة والخاصة دعم ومؤازرة إخوانهم في
هذا البلد ماليا وعلميا وإعالميا وتذكير الناس في العالم
اإلسالمي عبر خطب الجمعة والدروس واملحاضرات بمحنة
إخوانهم في تركستان وما يتعرضون له من اضطهاد وتعذيب
وقمع من قبل حكام الصين الغاشمين الظاملين ،وأن أهل
ل َّ
﴿إن َما
ْتركستان أهلنا وهم إخوة لنا وهللا تعالى يقو :
َ ْ ُ ْ ُِ َ
َ
ُ
ال ْؤ ِم ُنون ِإ ْخ َو ٌة﴾(َ -الحجرات) ،ويقول أيضا﴿ :والؤ ِمنون
َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ
ض﴾( -التوبة) ،والنبي عليه
والؤ ِمنات بعضهم أو ِلياء بع ٍ
الصالة والسالم يقول« :مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم
مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
الجسد بالسهر والحمى» – أخرجه البخاري ومسلم عن
النعمان بن بشير ر�ضي هللا عنهما وعن الصحابة أجمعين.

أخيرا :أهيب باملسلمين في بالد الشام وسائر البالد
أن يتذكروا إخوة لهم في بالد تركستان الشرقية وأن
يذكروهم دائما وال ينسوهم سواء في خطب الجمعة أو
الندوات وغير ذلك وهذا وأمثاله له تأثير في رفع معنويات
إخوانهم هناك بعد أن يشعروا بأن لهم إخوة في العالم
اإلسالمي يشعرون بهم ويحسون يإحساسهم فكل ذلك
يساعد الشعب التركستاني وفي مقدمتهم الحزب اإلسالمي
التركستاني في مواصلة الجهاد واإلستمرار في رفع راية
التوحيد حتى يفتح هللا عليهم ويعود هذا البلد مستقال عن
حكم املالحدة الصينيين وحتى يعود الناس إلى التمسك
باإلسالم ويكون الدين هلل.

فهذا الحديث يدل على أن املسلمين إنما هم جسد
واحد كجسد اإلنسان إذا تألم أحد أعضائه كاليد مثال
أو العين فإن كامل الجسد بأعضائه كلها يتألم وال يشعر
بالراحة.

نسأل هللا عز وجل أن ينصر إخوتنا في الحزب اإلسالمي
التركستاني وجميع اإلخوة املجاهدين وأن يلهمهم رشدهم
وأن يجري الخير على أيديهم آمين ،آمين والحمد هلل رب
العاملين.

وفي الصحيحين عن أبي مو�سى األشعري عن النبي صلى
هللا عليه وسلم قال« :املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص
يشد بعضه بعضا».

أخوكم عبد الرزاق املهدي الدمشقي
من أرض الرباط والجهاد في بالد الشام

يشبه النبي عليه الصالة والسالم حال املؤمن مع
إخوانه املسلمين بالبناء املرتبط واملتواصل بعضه ببعض،
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تركستان الشرقية

والنصرة الواجبة
إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني  ::وإن بكى مسلم في
الصين أبكاني ..
وأينما ذكر اسم هللا في بلد  ::عددت ذاك الحمى من
صلب أوطاني ..
َّ َ َ
ُ
َ
شريـعة الل ِـه ل ْت ش ْملـنا َوبن ْت  ::لنا معالم إحسان
وإيمان ..
إنها األرض البعيدة املنسية  ..وذاك الشعب املسلم
املضطهد  ..وتلك الحكومة الشيوعية الظاملة ..
ذلك الجرح النازف من أعوام عديدة ،وقد شغل عنه
عامة املسلمين تارة ببرامج التلفاز وأحدث الصناعات،
وتارة بأخبار املالعب واملنتديات ،وتارة باللهث وراء الدنيا
الفانية وملذاتها ..
ذلك الجسد املثخن بالجراح ،والعيون املتقرحة
بالبكاء ،والقلب اململوء بالهموم واألحزان ..
إنها :تركستان الشرقية ..
البقعة الطاهرة من جسد األمة اإلسالمية  ..واألرض
الطيبة  ..ذات األهل الطيبين.
البقعة التي حاول _ وال زال _ الشيوعيون أن يدنسوا
تربها بشركهم ،ويضيعوا دين أهلها بكفرهم ،ويلبسوهم
أثواب الذلة بعد أن لبسوا ثوب العزة باإلسالم ..
وإن ما يرتكبه «االحتالل الصيني» من جرائم وأهوال في
حق الشعب التركستاني املسلم ليعجز القلم عن وصفها
البشاعات من الجرائم ..
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بقلم :األخ الواثق بالله من ثغر الشام
ولقد دأب «االحتالل الصيني» على طمس
الهوية اإلسالمية لتركستان الشرقية فقام بتغيير
اسم «تركستان الشرقية» إلى «شينجيانغ» أي:
األرض الجديدة ..
فقام «اإلحتالل الصيني» بمحاربة شعائر
اإلسالم فمن إجبار املسلمين على استخراج بطاقة
شخصية لدخول املسجد مع منع الصالة في األماكن
العامة إلى إغالق املدارس اإلسالمية ومحاربة حلق
القرآن ولو كانت في البيوت _ خفية _ ..
إضافة إلى نشر الرذائل وشرب الخمور ومنع
طالب املدارس والعاملين من صيام شهر «رمضان»
ألنه يقوم بإضعافهم !! _ كما يزعمون _ ..
مع محاربة العفة والحياء الذين هما من طبيعة
الشعب التركستاني فأمروا بخلع الحجاب وعدم
ارتدائه وأجبروا املسلمات على كشف الساق ولبس
مالبس التبرج التي تنافي العفة والحشمة ..
كما حددوا النسل فال تنجب العائلة املسلمة إال
طفال واحدا ومن يخالف يؤخذ للسجن ويتعرض
لعقوبات عظيمة ..
إضافة لبناء مستوطنات لإلحتالل الصيني
وجلب الصينيين لتركستان واعطائهم الحقوق
الكاملة في مقابل منع حقوق املسلمين التركستانيين
..
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واألبشع واألشنع واألخطر من ذلك هو التهجير املمنهج
اإلجباري للفتيات املسلمات من «تركستان الشرقية»
إلى داخل «الصين الشيوعية» وقطع عالقتهن بأسرهن
لسنوات تحت شعار التدريب والحصول على وظائف
وأعمال لهن مما يجعلهن يغرقن في بحر اإللحاد والرذيلة
واإلنحالل األخالقي  ..وال حول وال قوة إال باهلل ..
ناهيك عن نهب الخيرات والثروات التي حباها هللا
أرض تركستان الشرقية كالنفط والغاز والذهب والنحاس
والحديد وغيرها من الثروات ..
ولطمس دينهم وإبعادهم عنه قام «اإلحتالل الصيني»
بملء سجونه بالعلماء والدعاة وطلبة العلم ومن له تمسك
بدينه أو رافض لإلحتالل الصيني ألرض تركستان ولفقوا
له تهمة اإلرهاب؛ بل وصل األمر حتى لسجن النساء ،وال
زالت سجون اإلحتالل الصيني مليئة بآالف املسلمين
التركستانيين _ وهللا املستعان _
وبعد هذه اللفتة السريعة لحال «تركستان الشرقية»
وتصور صغير عن جرائم «اإلحتالل الصيني الشيوعي»
ال نن�سى اإلشارة إلى تمسك التركستانيين بدينهم _ رغم
التضييق الشديد عليهم _ وحبهم لدينهم وقرءانهم وتعلمهم
له داخل البيوت خفية _ وقد حدثني كثير من إخواننا
التركستان عن مساعيهم وطرق تعلمهم لدينهم وثباتهم
وصبرهم ما تقر به األعين وتفرح له القلوب _ ..

ويؤازروا ويقفوا مع إخوانهم في تركستان الشرقية أمام هذه الحملة
الشيوعية التي تقودها الصين عليهم منذ عقود ،كما عليهم أن
يوظفوا املنابر والدروس واملقاالت و وسائل التواصل اإلجتماعي في
التعريف بهذه القضية اإلسالمية.
 _3كما يجب على تجار وموسري املسلمين أن يدعموا القضية
التركستانية عبر دعم مجاهديها وعبر دعم الجمعيات الخيرية
التي تدعم الشعب التركستاني املسلم _ ولكم في الشام الحبيبة
آالف التركستان املجاهدين مع عوائلهم ممن يحملون هم اإلسالم
ويبذلون الغالي والنفيس فداء ألهل الشام ،وقلوبهم في تركستان
يتحرقون شوقا لتحريرها من «اإلحتالل الصيني».
 _4على الجماعات املجاهدة خصوصا وعامة املسلمين
استهداف املصالح الصينية في العالم كله فمصالحهم منتشرة في
أنحاء العالم ومواطنوهم أكثر؛ حتى يرتدع الشيوعيون الصينيون
ويرفعوا أيديهم عن أهلنا ويكفوا شرهم وعدوانهم على تركستان
الشرقية _ وال نن�سى أن الصين هي من تدعم بشار في الشام سياسيا
واقتصاديا وإعالميا.
 _5على عامة املسلمين نصرة لـ «تركستان الشرقية» تتبع
أخبارهم ونشرها في وسائل التواصل اإلجتماعي والتعريف بها في
البيوت واملدارس والجامعات واملعاهد واملساجد وكما نعلم أطفالنا
معركة بدر واألحزاب وحطين فلنعلمهم فتح «كاشغر» _ عاصمة
تركستان _ على يد القائد املسلم «قتيبة بن مسلم الباهلي» عام
 96للهجرة وعن بطوالت مجاهدي تركستان في أفغانستان والشام
فقد شهدت لهم الحروب بأنهم رجالها الشجعان وأبطالها الفرسان.

فإليكم يا أمة اإلسالم صرخة الشعب املسلم املكلوم،
واألرض املدنسة برجس الشيوعية ..
ْ َ َ ُ
وك ْم في ّ
َ
الد ِين
تصرخ َّفيكم بقول هللا ﴿ :و ِإ ِن استنص ُر ِ ِ
َف َع َل ْي ُك ُم الن ْ
ص ُر﴾ ..

هم الرجال إذا نار الوغى اضطرمت  ::وهم مصابيحنا بالنور تهدينا
..

فإننا أمة واحدة وجسد واحد وإن حاول الشيوعيون
أن يبعدونا عن «تركستان اإلسالمية» وأن يطمسوا هويتها
ويقطعوا صلتها بالعالم اإلسالمي ..

 _6وآخر الوسائل التي ال عذر ألحد في تركها نصرتهم بالدعاء
بأن ينصرهم هللا ويثبتهم في تركستان الشرقية وأن يهزم الصين
الشيوعية ومن حالفها من العمالء واملنافقين.

فهذه بعض وسائل نصرة إخواننا في تركستان الشرقية
وتلبية لندائهم واستغاثتهم _ وهللا املوفق والهادي _:
 _1فإن من أول الوسائل لنصرة إخواننا في «تركستان
اإلسالمية» حملة إعالمية واسعة مركزة ومستمرة لتعريف
األمة اإلسالمية بهذه القضية املنسية وتسليط الضوء
على حالهم ومعاناتهم ،كما يجب فضح وتعرية «اإلحتالل
الصيني» الذي يظهر التسامح مع الشعوب اإلسالمية
وكشف جرائمه في تركستان.
 _2كما أنه واجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم
واملفكرين واإلعالميين والنخب السياسية وأصحاب
األقالم والصحفيين أن يدعو األمة اإلسالمية لينصروا

لم يعرف املجد في األسفار ملحمة  ::إال ويذكرهم غرال ميامينا ..

وهذا غيض من فيض ..
وليستبشر املسلمون في أصقاع األرض بهزيمة الشيوعيين
الصينيين كما هزم اإلتحاد السوفيتي من قبل وتشرذم وتفتت،
وستعود لنا أرضنا يحكم فيها إسالمنا وليظهرن هللا دينه ولو كره
الكافرون ..
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ُ َّ ََّ
﴿إن الل يدا ِفع ع ِن ال ِذين آمنوا ِإن الل ل ي ِحب كل خو ٍان
َُ ِ
ور﴾
كف ٍ
َ
َ
َ َ
َ َّ ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ
اس ال َي ْعل ُمون﴾
﴿والل غ ِالب على أم ِر ِه ول ِكن أكثر الن ِ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين ..
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ال تساوم

الشيخ رضوان محمود نموس (أبو فراس)  -رحمه اهلل

إلى األخوة األحبة من املهاجرين واألنصار املجاهدين في بالد
الشام ،رأس حربة اإلسالم ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد.
إنه قدرنا وقدر الشام أن تعود الخالفة الراشدة في أرض الشام،
وعلى أيدي الجند الذين اختارهم هللا للشام ،قدر الشام أن يجتبي
هللا إليها خيرة عباده يتوافدون إليها ليبنوا الخالفة ،ويكونوا جند هللا
ورافعي راية الخالفة وبناة مجد اإلسالم من جديد ،ويفر منها املتولون
الَ :ق َ
يوم الزحف وامللتحقون بديار الكفرَ .عن ْابن َح َو َال َة َق َ
ال َر ُسو ُل
َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ
ً
ال ْم ُ ِر إ َلى ِ َأ ْن َت ُك ُونوا ُج ُن ً
ودا َ ُم َ َج َّن َدة
الل صلى هللا علي ِه وسلم« :سي ِصير
ِ
ُ ْ ِ ٌ َّ
الشامَ ،و ُج ْن ٌد ب ْال َي َمنَ ،و ُج ْن ٌد ب ْال ِع َراق»َ ،ق َ
ال ْاب ُن َح َوالةِ :خرْ
جن َد َ ِب ُ َ ِ َّ ْ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ
َ
ُ
َّ
«عل ْي َ َ َك ِبالش َ ِام ،ف ِإ َّن ََها َ ِخ َيرة
الل إن أدركت ذ ِلك ،فقال:
ِلي َّ يا رسول ِ
الل م ْن َأ ْرض ِهَ ،ي ِ ْج َتبي إ َل ْي َها ِخ َيرَت ُه م ْن ِع َب ِاده ،فأ َّما إ ْن أ َب ْي ُت ْم ،ف َعل ْي ُكمْ
ِْ ُ ِ ُ ُ َ َّ ِ َّ َ َ َّ ِ
ِ ِ
ِ
َِّ َ
ب َي َمن ُك ْمَ ،و ْ
(.)1
الل ت َوك َل ِلي ِبالش ِام َوأ ْه ِل ِه»
اس ُقوا ِمن غد ِرك ْم ،ف ِإن
ِ ِ
َ
َ
َّ َ ُ َل َّ
وع ْن أبي َّ
ص َّلى ُ
َ
الل َ
هللا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
الِ َ « :إ َّن
الد ْر َد ِاء ،أنْ ْرسو
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُف ْس َطاط الُ ْس ِلم َين َي ْو َم الل َح َم ِة بال ُغوط ِة ،إلى َجا ِنب َم ِد َين ٍة ُي َق ُ
ال ل َها:
َ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ْ
ِد َمش ُقِ ،م ْن خ ْي ِر َم َدا ِئ ِن الش ِام «(.)2
قدر املجاهدين في الشام مواجهة الكفر العالمي وأهل الشقاق
ماضية تمييز َّالخبيث عن
والنفاق واإلرجاف ،بل هي
سنة َّ ُ ْ
ربانية َ َ
َ
الل الخ ِب َيث ِم َ َن الط ِّي ِب َو َُي ْ َج َع َل
﴿ل ََي ِم ُيز
الطيبَ ،قال َ هللا تعالىِ :
ْ َ َ
يعا ف َي ْج َعل ُه في َج َه َّن َم أولئكَ
ض ُه َع َلى َب ْعض ف َي ْرك َم ُه َجم ً
الخ ِب ْيث ب ْع
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ ُ َ ُ َ
فستتمحص الصفوف ويجتمع
]37
[األنفال:
﴾
ون
اسر
هم الخ ِ
َ
الل َع ْنهُ،
لحرب اإلسالمَ .ع ْن َع ْوف ْبن َمالك ْال ْش َجع ّي َر�ض َي َّ ُ
الكفر
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ل َّ
هللا ِ َع َ ٍل ْيه َو َس َّل َمِ ف ِي َغ ِْز َوة َت ُب َ
صِ َّلى ِ ُ
الل َ
وك ِفي
و
س
ى
ل
ع
ت
ل
خ
د
قال:
ِ
ر ِ ِ
ِ
الس َحر َو ُه َو في ُف ْس َطاطهَ ،ف َس َّل ْم ُت َع َل ْيه َو ُق ْل ُِتَ :أ ْد ُخ ُل َيا َر ُسولَ
َّ
ُِ
ِِ
آخ ِر َ َ ِ ْ ِ
ِ َّ
ص َّلى هللاُ
ال َ
«ك ُّل َك» ُ ،ث َّم َق َ
«اد ُخ ْل» َ ،ف ُق ْل ُتُ :ك ّليَ ،ف َقالَ:
الل؟ فق َ
:
ال
ِ
ٌّ َ ْ َ َّ َ ِ َ ُ
َ
َّ
َ ُ ُ
َع ْل ْي ِه َو َسل َمِ « :ست قبل الس
اع ِة :أ ْ َّول ُه َّن َم ْو ُت ن ِب ِّيك ْم ،ق ْْلِ :إ ْح َدى «
َ
ُ
ُ ُ َ ْْ
َ ْْ
َ
ُ
ُ
َّ
قل ُتِ :إ ْح َدىَ « ،و ُالثا ِن َية ف ْتْ ُح َب ْي ِت َال ْق ِد ِس ق ِْل :اثني ِن « َ َقل َت :اثن ْي ِن،
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ َّ َ َ
َْ َ
ْ َ
اص الغن ِم ق ْل :ثلثة « قل ُت:
ثم قال « :والث ِالثة موت ِان يأخذكم كقع ِ
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َ َ ً َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َّ َّ َ َ
الر ُج َْل ل ُي ْعط ُى
يكم الال ْحتى َأن
ث َلث َا ،قال «َ :و َالر ِاب َعة ي ِف ُيضُ ِف َ
ُ
َ
ِمائة ِد َين ٍار ف َيظ ُّل َيت َسخط َها ق ْل :أ ْرَب ًعا « قل ُتَ :أ ْرَب ًعا « َو َّالخ ِام َ َسة
ٌ َ ُ ُ ُ َ َّ
ُ
َ
َ
ِف ْت َنة تكون ِفيك ْ ْم ،قل َما َي ْبقى ِفيك ْم َب ْي ُ ُت َو َب ٍر َول َم َد ٍر ِإل َدخل ْت ُه
ٌَ َُ ُ ُ
ُق ْلَ :خ ْم ًسا « ُقل ُتَ :خ ْم ًسا َ«و َّ
الس ِاد َسة ُه ْد َنة تكون َب ْي َنك ْم َو َب ْي َن
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ُ
ون ِبك ْم
امرأ ٍة ،ثم يغ ِدر
بَ ِني ُال َصف ِر َفيجت ِمعون ُ لكم قدر حم ِل َ
ْ َ َ َ َ ْ ً (.)3
ف ُي ْق ِبلون ِفي ث َما ِن َين َر َاي ٍة ك ُّل َر َاي ٍة اثنا عشر ألفا»
وعندها سيثبت املجاهدون ويفر املنافقون الذين يراودوننا
مسايرة الكفر العالمي القادم وستكون
امللحمةَ .ع ْن
اآلن على
ص َّلى ُ
َأبي ُه َرْي َر َةَ ،أ َّن َر ُسو َل هللا َ
الَ « :ل َت ُقومُ
هللا َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َ
ِ َّ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُّ ُ ِ ْ َ
ال ْع َماق َأ ْو ب َدابقَ ،ف َي ْخ ُر ُج إ َل ْيه ْم َج ْي ٌ
ش
الس
اعة َحتى ين ْ ِزل َالر َ
وم ْ ِب ْ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ ٍ َ َ َ َ ِ ُّ ِ َ َ
َ َْ
ض يوم ِئ ٍذ ْ ،ف ِإذ َا تصاف ْوا ،قال ِت
من الدينة ،من خيار أهل ال
ِ ُّ ُ ِ َ ُّ ِ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ ِ َّ ِ َ َ َر ْ ِ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ ُل ُ ْ ُ نَ
َالروم :خ َلوا بي ّننا وبين ال ِذين سبوا ِمنا ن َقا ِتله ُم ،فيق َو الس ِ ُلمو َ :
ُ
ُ ٌ
ُ َ
ْ
َ
هللا ل ن َخ ِلي َب َ ْي َنك ْم َو َب ْي َن ِإخ ُ َوا ِن َناَ ،ف ُيقا ِتل َون ُه ْم ،ف َي ْن َه ِز ُم ثلث ل
لَ ،و
ِ
ُ
ْ
َْ
ض ُل ُّ َ
هللا َعل ْيه ْم أ َب ًداَ ،و ُي ْق َت ُل ثل ُث ُه ْم ،أف َ
وب ُ
َي ُت ُ
هللا،
الشْ َهد ِاء َ ِعن َد ْ َ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُّ
َ
َ
ْ
ْ
َو َي ْف َت ِت ُح الثلثْ ،ل ُيفت ُنون أ َب ًدا ف َيفت ِت ُحون ق ْسطن ِطي ِن َّية ،ف َبين َما
ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ
وف ُه ْم ب َّ
ص َ
الزْي ُتون ،إ ْذ َ
اح
وا سي
هم يقتسمون الغنائم ،قد علق
ِ
ِ
ِ
َ
َِّ ْ َ ُ َّ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ نَ
ْ
ِف ِيه ِم الشيط َانِ :إن ال ِسيح ْقد خلفك َم ِفي أه ِليكم ،فيخ ْرجو ،
َ
َ
َ
َّ َ
اط ٌل ،ف ِإذ َا َج ُاء ُوا الشأ َم خ َر َ َج ،ف َب ْي َ َن َما ُه ْم ُي ِع ُّدون ِلل ِق َت ِال،
َوذ ِل َك َب
ِ
ُي َس ُّو َ
الصل ُة ،ف َي ْنز ُل ع َ
الص ُفوف ،إ ْذ أ ِق َيم ِت َّ
ون ُّ
ي�سى َ ْاب ُن َم ْرَي َم
ِ
ِ
ِ
ص َّلى ُ
َ
هللا َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ف َأ َّم ُه ْمَ ،فإ َذا َر ُآه َع ُد ُّو هللاَ ،ذ َ
اب ك َما َي ُذ ُ
وب
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
ُ
ُ
َ
َ ِاللح ِفي ال ِاء ،فلو تركه لنذاب حتى يه ِلك ،ول ِكن يقتله هللا ِبي ِد ِه،
(.)4
ف ُي ِر ِيه ْم َد َم ُه ِفي َح ْرَب ِت ِه «
فإنكم إن شاء هللا من الطائفة املنصورة بإذن هللا ،وإنكم
املمهدون لدولة الخالفة القادمة إن شاء هللا ،وإنكم طليعة مجد
اإلسالم.
ً
وأعلم يقينا أن جحافل ودهاقنة الكفر العالمي يعلمون
ذلك أكثر من بعض املسلمين ،وسيحاولون إحباط وإجهاض
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هذا العمل أو تأخيره ما استطاعوا سواء بشكل مباشر ،أو
أمره َقال
هللا
عبر
أنظمة َ
ولكن َ ْ َ
الردةَ َ ،
غالب َعلى َ ْ َ
أتباعهمُ َمن ٌ َ َ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
اس ل³يعلمون﴾
تعالى﴿ :والل غ ِالب على أم ِر ِه ول ِكن أكثر الن ِ
[يوسف]21 :
ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َْ
وقالَ تعالى﴿ :ي ِريدون أن يطفئوا ن
الل ِبأفوَّ ِاه ِهم َويأبى
ور ِ
ور ُ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ُ َ
َّ ُ
الل إ َّل أ ْن ُيت َّم ُن َ
ون * ُه َو ال ِذي أ ْر َسلَ
و
ل
و
ه
ر
ف
ا
ك
ال
ه
ر
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ّ ُ ْ َُ ََ ّ ُّ َ َ
ُ َُ ْ َ َ
الد ِين ك ِل ِه َول ْو ك ِر َه
َرْ ُس ْول ُه ِب َال ُهدى و ِد ِين الح ِق ِليظ ِهره على ِ
الش ِركون﴾ [التوبة]33 /32:
وستلجأ قوى الكفر إلى املكر والحيل ،والتدليس والدجل،
وستعمل على إيجاد أناس من جلدتنا يتكلمون لغتنا ولهم
لون بشرتنا من املرجفين واملدهنين ،والخائفين والسائرين
بركب الكفر العالمي ،واملنهزمين ،واملائعين ،والعلمانسالميين،
والسماعين ،سيخوفونكم من قوى الكفر العاملية ،وضرورة
مسايرتها والدخول في الديانة الوضعية الجديدة للعالم؛ أال
وهو النظام العالمي الجديد والذي يفرض على الدول التابعة
معايير وقيم وفلسفة الديمقراطية والدولة املدنية والدولة
الحديثة والعلمانية واملجتمع املدني وشرعة األمم املتحدة
والقانون الدولي وما ينبثق عن ذلك ويتفرع عنه إلى آخر
مسمياتهم التي ما أنزل هللا بها من سلطان .فإن لم يستطيعوا
فسيراودونكم على االلتقاء معهم في منتصف الطريق وسيبرز
شيوخ وتنظيمات وهيئات التمييع والتضليل املنادون
بالوسطية الحسابية بين اإليمان والكفر وعلى طريقتهم
تعيروهم
بإصدار الفتاوى الالزمة ألسيادهم .فال تأبهوا لهم وال
َ
﴿و َق ْد َن َّز َل َع َل ْي ُكمْ
تقعدوا معهم قال هللا
سمعكم وال
تعالىَ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ :
َّ ْ َ
في ْالك َتاب َأ ْن إ َذا َسم ْع ُت ْم َ
الل ُيكف ُ َر ِبها وي ُسته ًزأ ِبه ْا ُفل
ات
آي
ِ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ َ َّ ِ ُ ُ ِ ِ
َّ
َ
ُ َ ُْ
يث غ ْي ِر ِه ِإنك ْم ِإذا ِمثل ُه ْم
وض َوا ِفي َح ِد
ٍ
ت َّقع َّد َوا َمعه ُم ْ ُ َحتى ي َخ َ ْ
َ َ َ َّ
َ
ً
َ
ِإن الل ج ِامع النا ِف ِقين والكا ِف ِرين ِفي جهنم ج ِميعا﴾ [النساء:
ً
 ]140بل ادعوهم إلى اإليمان أوال ومراجعة دينهم.
سيقولون لكم نحن نخادع الذين كفروا ليرضوا َ
﴿و َما
َ ْ َ ُ َن َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ون ( )9في ُق ُلوبه ْم َم َر ٌ
ض
ِ
ِ
ِ
يَ َخ َد ُع ُو َِّإ ُل َأ َنف ًسه َ َم ُ ْوما َ ي َش ٌعر َ ٌ َ َ ُ َ ْ
ُ
فزادهم الل مرضا ولهم عذاب أ ِليم ِبما كانوا يك ِذبونَ﴾
ن
لكم نحن معكم ومشروعنا واحد
[البقرة ]10 ،9 :سيقولو ً
وتحت رايتنا َو﴿
ولكن أنتم غير مقبولين عامليا فسيروا معنا
َ ْ ُ َن َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َّ َ
يح ِلفو لكم ِلترضوا عنهم ف ِإن ترضوا عنهم ف ِإن الل ل

منوعات

َْ َ َ َْ ْ َْ
َ
وذكروهم
وتذكروا
]96
[التوبة:
﴾
ين
ق
اس
ف
ير�ضى ع ِن القو ِم ال
ِ
ِ
َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ان ُي َخ ّو ُف َأ ْول َي َاءهُ
بقول
هللا عز وجل ﴿ :إنما ذلكم الشيط
وه ْم َو َخ ُافون ِإ ْن ُك ْن ُ ِت ْم ُم ْؤمن َين * َوَل َي ْح ِ ُزْن َك َِّالذينَ
َف َل َت َخ ُاف ُ
ْ ُ ْ ِ َّ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ ُّ ِ ِ َّ َ َ ْ ً ُ ُ َّ ُ ِ َ َّ
َ
وا الل شيئا ي ِريد
الل أل
ُي َس ِار ُع َون ِفي ال ًّكف ِر ِإ ْنهم لن َيضر
َ
َّ
يم * إ َّن الذ َ
َي ْج َع َل ل ُه ْم َحظا في الخ َرة َول ُه ْم َعذ ٌ َ
ين
اب ْ ًع ِظ َ ٌ َ ِ َ َ ِ
ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ُ ُّ َّ َ
الل َشيئا َول ُه ْم عذ ٌ
اب أل ٌ
يم
اليمان لن يضروا
اشتروا الكفر ب
ِ
* َوَل َي ْح َس َب َّن ِ َّالذ ِ َ
ين َ ِك َف ُروا َأ َّن َما ُن ْملي َل ُه ْم َخ ْي ٌر َل ْن ُفسه ْم إ َّنماَ
ُ َ ََْ ُِ ْ ََ َ َ ِ
ِ ِ ِ ِ
ٌ
ُ
ن ْملي ل ُه ْم ليزدادوا إث ًما ول ُه ْم عذ ٌ
اب م ِهين﴾ [آل عمران175 :
ِ
ِ
ِ
 ]178وكونوا يرحمكمَّ هللا كما كان سلفكم الذين وصفهم ربنا
اس َت َج ُابوا َّ
عز وجل فقال﴿ :الذ َ
ين ْ
ل َو َّ
الر ُسو ِل ِم ْن َب ْع ِد َما
ِ
ِ
َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ
َ
ْ
ْ
ٌ
ٌ
أ َّصابه َم الق َرح ِلل ِذين أحسنوا ِمنه َم واتقوا أج َرُ ع ِ َظيم ()172
ْ َ
َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ
الن َ
الذين قال لهم الناس إن
اس ق ْد َج َم ْ ُعوا لك ْم فاخش ْو ُه ْم
َ َ ِ َ ُ ْ َ ً َ َ ُ َِ ْ ُ َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
فزادهم ِإيمانا وقالوا حسبنا الل و ِنعم الو ِكيل﴾ [آل عمران:
]173 ،172
﴿إ َّن
الكفر هي
ْ َ إن
القضاء على اإلسالم قال تعالىِ :
سياسة َ ُ
َ َ ُ
ً
ين كانوا لك ْم َع ُد ًّوا ُم ِبينا﴾ [النساء]101 :
الكا ِف ِر
ْ
﴿اش َت َر ْوا ب َآيات َّ
الل َث َم ًنا َقل ًيل َف َ
وقال تعالى
ص ُّدوا َع ًّ ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َن َ َ ْ ُ ُ َن ُ ْ
َ َس ِب ِيل ِه ً ِإن ُهم َ ساء ما ك ْانوا يع َملو ( )9ل يرقبو ِفي مؤ ِم ٍن ِإل
ُ
َول ِ³ذ َّمة َوأول ِئ َك ُه ُم ال ْع َت ُدون﴾ [التوبة]10 ،9 :
َ ًَ
َ َ ُّ َ َّ َ ُ َ َ َّ ُ
ين َآمنوا َل تت ِخذ ْوا ِب ْطانة ِم ْن
وقال تعالى﴿ :يا أيها الذ
َ َ
ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ً َ ُّ ِ َ َ ُّ ْ ْ َ َ
ض ُاء منْ
َد ْو ِنكم ل يألونكم خبال ودوا ما عنتم قد بدت البغ
ََ ُ ْ
ُ ُ ُور ُ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َّ َّ ِ َ ُ ُ ْ َ ِ ْ
َ
ات ِإن
ُأ ْف ُو ِاهَ ِه ْم ُوم َا تخ ِفي صد هم أكبر قد بينا لكم الي ِ
كنت ْم ت ْع ِقلون﴾ [آل عمران]118 :
إنه العداء والحقد ومحبة العنت للمؤمنين ولقد حذرنا
هللا منهم فلنصغ لكالم هللا تبارك وتعالى وليقع منا موقع األمر
الواجب التنفيذ ولنلق ما تلقي الشياطين وراء ظهورنا.
التآمر واإلدهان :قال تعالى:
فإذا لم ينجحوا اتبعوا أسلوب
َ ُ َْْ ُ
َ َ ُْ ُ َُْ ُ َ
ون (ِ )5بأ ِّيك َ ُم َالف ُت ْون (ِ )6إ َّن َ َرَّب َ َك ُه َو
﴿فستب ِصر ويب ِصر
َ َ
ُ
َ ُ َ ْ ُ ُْ َ
َ
َ
َ
أ ْ ْع َل ُ ّم ِب َم ْن ض َّل َع ْ َن س ِب ِيل ِه و َهو أعل َم ِبالهت ِدين ( )7فل³ت ِط ِع
ُ
ُ
ُ
َ
الك ِذ ِبين (َ )8و ُّدوا ل ْو ت ْد ِه ُن ف ُي ْد ِهنون ([ ﴾)9القلم]9 - 5 :
اس َت ْأ َذ ُن َ
َ ْ َ َج َع َك َّ ُ
الل إ َلى َطائ َفة م ْن ُه ْم َف ْ
وك
ْ وقال َتعالى﴿َ :ف ِإن ر
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َُ ُ
َ ْ
ُ
ِلل ُخ ُ
وج فق ْل ل ْ ْن تخ ُر ُج َوا َم ِع َي أ َب ًد َا َْول ْن تقا ِتلوا ْ َم َِع َي َع ُد ًّوا
ر
َ
َّ ُ ِ ُ ْ ُ ُ
ود أ َّو َل َم َّر ٍة فاق ُع ُدوا َم َع الخ ِال ِفين﴾
ِإنك ْم َر ِضيتم ِبالقع ِ
[التوبة]83 :
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َّ ُ َ
َ ُ
ْ ُْ
تعالى:
وقال
﴿س َي ُقو ُل الخل َف َون ِإذا ُ انط َل َقت ْم ِإلى ُ َمغا َ ِن َم
َْ ُ ُ َ َُ َ
ونا َن َّتب ْعك ْم ُير ُيدون أ ْن ُي َب ّدلوا كل َم َّ
ا
وه
لتأخذ
الل ق ْل ل ْن
ر
ذ
َِ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ِ َ َّ ُ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ُ َن َ ْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ
الل ِم ًن قبل فسيقولو بل تحسدوننا
َتت ْ ِب َع ُونا َكذ َِل ْك َم ُ ق َال َّ َ
بل كانوا ل يفقهون ِإل ق ِليل﴾[الفتح]15 :
ولكن املنافقين الجدد ال يقولون ذرونا نتبعكم ونجاهد
الطاغوت والتنكب عن شرع
معكم بل بعد عمر مديد في خدمة ً
هللا ومحاربة أولياء هللا ظهروا جديدا ليقولوا للكفر العالمي
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نحن نضمن مصالحكم ،ونلبي طلباتكم ،ونحمي أصدقاءكم،
ونحارب عدوكم من املسلمين ويقولون للمجاهدين بعد أن
ونتكلم َّ باسمكم
أمدتهم الشياطين ذرونا نقودكم ونمثلكم
واتبعونا فما نريكم إال ما نرى َ
﴿و َما َأ ْه ِد ُيك ْم إل َسبيلَ
ِ
ِ
َّ َ
الرش ِاد﴾ [غافر.]29 :
فالحذر الحذر من التساهل ،والحذر الحذر من التنازل،
إن قضية العقيدة والدين ال تمر على سوق املساومات وال
قال هللا عنهم:
تعرض َّعلى بازار ُاملزادات ولن يمررها إال من
ََ
َ َّ َ
َ ُ ْ َ ً َ َ ْ ً َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ
ين اتخذوا ِدينهم ل ِع َبا ولهوا َ وغرت َهم الحياة
الدن َيا
﴿وّذ ِر ال ِ َذ
َّ
ْ ُ
س ب َما ك َس َب ْت ل ْي َ
َو َذ ِك ْر ب ِه أ ْن ُت ْب َس َل َن ْف ٌ
الل
س ْل َ َها ْ ِمنْ دو ُ ِن َ َ ِ
ِ
َ
ْ َ
ُ
َِ َ
َ َّو ِل ٌّي َول ُ ³ش ُِف ٌيع َو ِإن َ ت ْع ِد ْل َك َّل َع ْد ٍل لُ ³يؤخذ ِمن َها أ َول ِئك
َ ْ
اب م ْن َحميم َو َعذ ٌ
َ َ ُ ُْ َ َ ٌ
اب
َال ِذ ٌين َ أب َ ِس ُلوا َ ِب ْم ُا ُ ك َسبوا له ُم ْ َشَ ْر ُ ِ ْ ُ ِ ٍ َّ َ َ
اللَ َّما ل
أ ِليم ِبما َ كان
(َ ْ )70قل َ أن َد َعو ْ ِم َن َد َو ِن َّ ُ ِ
وا ُّي َك َف ُر َ ُّون َ َ َ
َْ َ
ُ
ْ
َينف ُعنا َول َيضرنا ونرد ْع َلى أعق ِابنا ب َعد َ ِإذ هدانا الل كال ِذ َي
َ
ْ ْ
َّ
ََْ َ
ان ل ُه أ ْ
ص َح ٌ
اط ُين في ال ْ
اب َي ُ ْد ُعون ُه ِإلى
اس َت ْه َوت ُه الش َُي
ض حير
ر
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ْ َ ْ َ
َ
َّ ُ َ َّ
الل ُه َو ال ُهدى َوأ ِم ْرنا ِلن ْس ِل َم ِل َر ِ ّب
ْال ُ َهد َى َ ائ ِتنا ق ْل ِإن هدى ِ
الين﴾[األنعام]71 ،70 :
الع ِ
لقد ساوم كفار قريش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فانظروا
مساومات كان سقفها أعلى من مساومات هؤالء ُ
وسلم .قال[:ث ّم ّإن
َرحمكم هللا ماذا كان رده صلى هللا عليه
ْ َ َ
ض َأ ْهل ْالع ْلم َعنْ
اف ُق َرْيش م ْن ُك ّل َقب َيل ٍة َ -ك َما َح ّد َثني َبعْ
ُ
ِ
ِ
َ ِ ْ َِ ْ ِ
ِ
ٍ
أ َشر ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ْ
ّ
هللا
يد ب ِن جبي ٍر ،وع
س ِع ِ
ن ْ َع ُب ْ ٍ
ن ُ َِعك َِرم َة م ْول َى َ َاب ِ
اس َ ،ع َن َ ع َب ِ َد ْ َ ِ ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
�ضي هللا عنهما قال :اجتمع عتبة بن رِبيعة ،و َشيبة
اس ر
ْب ِن َعب
ِ
ٍ
َ
ْ
َ
ُ
يعةَ ،وأ ُبو ُس ْف َي َ
ان ْب ُن َح ْربَ ،و ّ
الن ْ
ْ ُ َب َ
ض ُر ْبَ ُن ال َح ِار ِث ْ ،أخو
َبن رِ َ ْ ّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ ٍ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ّ
ب ِني َعب ِد الد ِارُ ،وأبو ْال َبخت ِري ب ْن ِهش ٍام و ْالسود ب َن الط ِل ِب
ُ
ْبن أ َسدَ ،و َز َم َعة ْب ُن ال ْس َودَ ،وال َول ُ
يد َ ْب ُن ُال ِغ َ َير ِةَ ْ ،وأ ُبو َج ْه ِل
ٍ
ِ
هللا َ -و َع ْ ِبدُ
ْب ِ ُن ه َشام َ -ل َع َن ُه ُ
اص ْبنُ
هللا ْب ُن أبي أ َم ّيةَ ،وال َع ُ
َ ِ َ َ ٍ ٌ َ ُ َ ّ ٌ ْ َ ْ َ ّ ِ ّ ْ ِّ َ ُ َ ّ ُ ْ ُ َ َ
ف،
َوا ِئ ٍل ،ون ِب َيه ومنبه ابنَا الحج َ ِاج السه ِ َمي ُِان ،وأمية ّ بن خل ٍ
ال ْ
أ ْو َم ْن ْ
اجت َم َع ِم ْن ُه ْم .ق َ
وب الش ْم
سَ ّ ِع ْن َد
اجت َم ُعوا َب ْعد غ ُر
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ال ب ْعض ُه ْم ل َب ْعض ْاب َعثوا إلى ُم َح ّمد فكل ُم ُ
َظ ْهر ْال َك ْع َب ِة ،ث ّم ق َ
وه
ٍ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ
َ
ْ َ َ
ُ َ
َو َخ ِاص ُم ُ
وه َح ّتى َت ّ ْعذ ُروا ِف َ ْ ِيه ف َب ََعثوا إل ْي ِه ّإن أش َراف ق ْو ِ َّمك ق ْد
صلى َّ ُ
اج َت َ ِم ُعوا َلك ل ُيكل ُموك ،فأته ْم ف َج َاء ُه ْم َر ُسو ُل هللا َ -
ْ
الل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َّ
َع َل ْيه َو َسل َم َ -سر ً
يعاَ ،و ُه َو َيظ ّن أ ْن ق ْد َب َدا ل ُه ْم ِفَ َيما كل َم ُه ْم ِف ِيه
ْ
َب َد ٌ ِاء َو َك َ
ان َع َل ْيه ْمِ َحر ً
يصا ُي ِح ّب ُرش َد ُه ْم َو َي ِع ّز َ َعل ْي ِه َع َن ُت ُه ْم َح ّتى
َ َ َ َ َ َِ ُ َ ِ
َّ
ّ َ ْ
س إل ْي ِه ْم فقالوا ل ُه َيا ُم ْ َح ّم ُد إنا ق ْ ْ ُد َب َعث َنا إل ً ْيك ; ِل ُنكل ََمك... ،
جل
َفإ ْن ُك ْنت ّإن َما ج ْئت ب َه َذا ال َحديث َتطل ُب به َمال َج َم ْع َنا لك منْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
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ّ َ
َأ ْم َو ِال َنا َح ّتى َت ُكو َن َأ ْك َث َرَنا َم ًالَ ،وإ ْن ُك ْنت ّإن َما َت ْط ُل ُ
ب ِب ِه ّالش َرف
َ
ًْ ْ
ِ ُ ُ
ف َيناَ ،ف َن ْح ُن ُن َس ّو ُ
ك َعل ْي َن ْاَ ،وِإ ْن ك ْنت ت َ ِر ُيد َ ِ َب ِه ُمل َكا َملك َ َناك
د
َِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ
َ
ُ
ان َهذا ال ِذي َيأ ِت ََيك َرِئ ّ َيا ت َر ُاه ق ْد غ ْل َب َ َعل ْ َيك َ َوكانوا
ُع َلي ّناَ ،وِإ ّن ك َ ْ ْ ّ َ ّ ُ ّ َ َ َ
َ
ي َسمون التابع ِمن ال ِجن رِئيا فربما ك
ان ذ ِل َك َبذل َنا لكَ أ ْم َوال َنا ِفي
ّ
َ
ال ل ُه ْم َر ُسولُ
الط ّب ِ َلك َح ّتى ُن ْبرَئك ِم ْن ُه َأ ْو ُن ْع َذ َر ِفيكَ ،ف َق َ
ب
ل
ط
ِ
ِ
ص َّلى َّ ُ
هللا َ -
الل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ“ما بي َما َت ُق ُولو َنَ ،ما ج ْئت بماَ
َ ْ ُ َ َ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ ُ ْ ِ َ ُِ
ِ ُ
ِ َج ْئ ُتك ْم ِب ِه أطل ُب أ َ ْم َوالك ْم َو ًل³الشَ َرف ِف َيك ْم َول ³الل ََك َعل ْيكَ ْم.
ُ
َ ّ َ َ
ْ
هللا َب َعث ِني إل ْيك ْم َر ُسولَ ،وأن َز َل َ َعل ّي ِك َت ًاباَ ،وأ َم َرِني َ ُأ ْن
ولكن
ّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َأ ُك ِو َن َل ُك ْم َبش ًيرا َونذ ًيرا ،ف َبلغ ُتك ْم ر َسالت َرّبيَ ،ون َ
ص ْحت لك ْم
َ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ّ ُ ْ ِ ّ ْ ْ
الدن َيا َوال ِخ َ َر ِة َ َوِإ ْن
ف ِإن تقب َلوا َ ِمني ما َ ِجئتكم ِب ِه فهو حظكم ِفي
صب ُر ل ْمر هللا َح ّتى َي ْح ُك َم ُ
َ ّ ُ َ
ْ
هللا َب ْيني َو َب ْي َن ُك ْم” أ ْو كماَ
تَ ُردوه علَّ ّي أ َّ ُ ِ ِ َ ِ َِّ
ِ
ال َ -
ق َ
صلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم(.)5
[ثم إن قريشا مشوا إلى أبي طالب تارة أخرى فكلموه،
...فبعث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له :يا بن أخي
إن قومك قد جاءوني فقالوا :كذا وكذا ،للذي قالوا له ،وآذوني
قبل ،فأبق علي وعلى نفسك ،وال تحملني من األمر ما ال أطيق
أنا وال أنت ،واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذي
فرق بيننا وبينهم ،فظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قد
بدا لعمه فيه بداء ،وأنه خاذله ومسلمه؛ وضعف عن نصرته
والقيام معه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا عم لو
وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت األمر حتى
يظهره هللا أو أهلك في طلبه](،)6
ولقد هيأكم هللا لقيادة هذا الجهاد فاتقوا هللا في دين هللا
واتقوا هللا في أمة محمد صلى هللا ًعليه وسلم واعلموا أن سلم
التنازالت يبدأ بدرجة صغيرة جدا ثم ال ينتهي إال وقد حلق
الدين نعوذ باهلل من ذلك.
فسيروا على بركة هللا متبعين غير مبتدعين ،مسترشدين
بالهدى املبين ،وحي رب العاملين ،وسنة سيد املرسلين،
ورافضين وساوس الشياطين واملضلين ،ويحفظكم هللا إنه
القادر على ذلك والناصر املعين.
( )1سنن أبي داود ( 2483 )4 /3وقال األلباني :صحيح
()2سنن أبي داود ( 4298 )111 /4وقال األلباني :صحيح
ً
()3املستدرك على الصحيحين للحاكم ( 6324 )630 /3اثنا عشر ألفا كناية عن الكثرة.
()4صحيح مسلم ()2897( - 34 )2221 /4
()5الروض األنف ت السالمي ()62 /3
()6سيرة ابن إسحاق = السير واملغازي (ص)154 :

تركستان اإلسالمية
العدد  / 19رجب 1437 -هـ

منوعات

تركستان المسلمة ..
شوكة في جنب الصين
د .طارق عبد الحليم

من السيادة التركية إال شكال.
قصة تركستان هي قصة كل بلد عاش فيه املسلمون
قرونا ،أصحاب سيادة وتاريخ وثقافة ،ثم دالت دولهم،
وحال مجدهم ،ووقعوا تحت سيطرة املحتل القريب أو
البعيد .نفس املشاهد تتكرر في ّ
كل بقعة فتحها املسلمون
وعمروها ونشروا فيها العدل والرخاء والقيم الحضارية
اإلسالمية قرونا.
ّ
إسالمي كذلك ،نشأت املقاومة الجهادية
وكأي بلد
ّ
ضد الغاصب الصيني البوذي .وقام الحزب اإلسالمي
التركستاني ،كجماعة مقاتلة موالية للمال عمر والقاعدة،
بقيادة الشهيد بإذن هللا حسن مخدوم ،ثم من بعده القائد
املحنك عبد الحق التركستاني.
حين نتحدث عن الوالء بين املسلمين ،فإنما نتحدث عن ّ
لب ثمرة
التوحيد ونتاج غرسه في النفوس والقلوب ،ومظهره في التصرفات.
وقد جاء عصر انحطاط املسلمين في القرنين السالفينّ ،
بكل
نكوص وانحراف عن الجادة ،عقديا وعمليا ،في كافة بالد املسلمين،
التي فتحها أجدادنا ،ورفعوا فيها منارات اإلسالم ،فتلقفتها تلك
الشعوب األبية ،وحملت أمانتها ،وبنت دوال دامت قرونا تحيا
باإلسالم ،طاعة وعبادة.
وعلى أطراف خريطة الفتح اإلسالمي ،بل في أق�صى أطرافه ،قريبا
من بورما ،نجد الشعب الحبيب املجاهد ،شعب تركستان الشرقية
ّ
البوذي .وتركستان هي
املسلم ،الذي وقع تحت يد االحتالل الصيني
على حدود عدة دول (مقاطعات) إسالمية ،انفصلت عن االتحاد
السوفياتي ،لتنضم ملجموعة الدول العلمانية ،مثل كازاخستان
وقيرغيزستان ،وطاجيستان ،وأفغانستان وباكستان .ورغم إحاطة
تلك الدول (اإلسالمية) فقد تركتها تقع تحت السيطرة الصينية منذ
منتصف القرن الثامن عشر امليالدي.
بدأت عملية تغيير الهوية والثقافة ،وسلب الشعب املسلم
ثقافته ،وإحالل البوذيين في تركستان لقلب املعادلة السكانية،
ُ
منذ احتالل الصين لتركستان .وقامت ثورات مسلحة عديدة قتل
فيها مئات األلوف من املسلمين التركستان .وكانت الدولة العثمانية
ساعتها في عصر انحطاط ،تعاني من تقطيع أوصالها في الشرق
العربي ،حيث عاصر ذلك سيطرة أسرة محمد على في مصر ،وخلعها

وقد ظهر مجاهدوا الحزب في تكتل مستقل في الشام،
وأبلوا بالء حسنا ،ولم يغتروا بضالالت الحرورية ،بل بقوا
على والئهم للقاعدة ،وقاتلوا إلى جانب إخوانهم في النصرة
وأحرار الشام وجيش الفتح ،واستشهد منهم عدد من
املجاهدين ،فلله درهم وعلى هللا أجرهم.
وال تزال قصة صراع مسلمي تركستان قائمة مع النظام
القضية قائما،
البوذي ،وال يزال الصمت العربي اتجاه
﴿و َع َد َّ ُ
الل َّالذ َ
ولكن وعد هللا قائم ال ل َ
ين َآ َم ُنوا م ْن ُكمْ
ِ
ِ
َ َ ُ
يحو ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َّ َ َ َ ْ َ
ض كما استخ َلف
ال
ي
ف
م
ه
ن
ف
ل
خ
ت
س
ي
ل
ات
ح
ال
الص
وا
ل
وعم
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّالذ ِ َ
ين م ْن َق ْبله ْم َو َل ُي َم ّك َن َّن َل ُه ْم د َين ُه ُم َّالذي ْارَت َ
�ضى ل ُهمْ
َ ِ ّ َ َّ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ً ِ
ِ
َول ُي َب ِدلن ُه ْم ِمن ب ْع ِد خ ْو ِف ِه ْم أ ْمنا﴾ ،وهو وعد غير مخلوف.
فإلى إخواني وأبنائي وأحبائي في تركستان ،وهللا نشعر
بالخجل من أنفسنا أن لم نقدم لكم يد العون ،لكننا كما
قال شوقي:
ُ
نصحت ونحن مختلفون دا ًرا ** ولكن كلنا في ّ
الهم شرق
وقد اجتمعنا على مصيبة العدو الكافر يحتل أرضنا
ويقتل أبناءنا ويسرق ثرواتنا ،وليس لنا إال هللا سبحانه،
جهادا إلى نصر ُ أو
ثم إقامة الجهاد ضد العدو املغتصب،
َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
شهادة ﴿ف ِمنهم من ق�ضى نحبه و ِمنهم من ينت ِظر وما بدلوا
َ ً
ت ْب ِديل﴾.
 4ربيع الثاني  1437املوافق لـ  13يانير 2016مـ
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هذه
شهادتي
فيهم..
د .عبد هللا بن محمد املحيسني
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
َ
َّ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ُْ
س ِ َه ْم
َ ُ يقول هللا تعالى:
﴿إن ُ َّال ِذين ت َوفْاه ُم َالل ِئك ْةَ ظ ِ ِ
ال َي أ ُنف ِ
َ
قالوا ف َ
يم ُك ْن ُت ْم َق ُال ِوا كنا ُم ْستض َعفين في ال ْرض قالوا ألمْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ً
َّ
ض َّ
َت ُك ْن َأ ْر ُ
الل َواس َعة ف ُت َ
اج ُروا ِف َيها فأول ِئ َك َمأ َو ُاه ْم َج َهن ُم
ه
ِ ِ
ِ
ْ
َو َس َاءت َم ِص ًيرا﴾
تتحدث اآلية عن فئة من الناس الذين عصوا هللا سبحانه
وتعالى وأقاموا في بلدان الكفر ُ
وضيق عليهم تحت أنظمة
طاغوتية تحكمهم بالنار والحديد تحارب دين هللا سبحانه
ُ
وتعالى .فتح لهم باب الهجرة ولكن ركنوا إلى الدنيا وانخرطوا
في مجتمعات كفرية وأبوا أن يهاجروا في سبيل هللا ليعبد هللا
سبحانه وتعالى كما يريد جل وعال.
لن أتحدث عن الذين انخرطوا في املجتمعات الغربية
وعاشوا من عيشهم وأكلوا من طعامهم وتقلدوا عاداتهم .لن
أتحدث عن الذين غرتهم الحياة الدنيا واشتروا الحياة الدنيا
باآلخرة .لن أتحدث عمن انخرطوا في املجتمع كما يسمون أو
يوصفون وغيروا لغتهم وغيروا مبادءهم وانحرفوا عن دينهم ولم
يسلكوا طريق العزة طريق الجهاد في سبيل هللا.
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ولكني سأتحدث عن أولئك القوم الذين انتفضوا على
الظلم والطغيان ونفضوا عن أنفسهم غبار الذل والهوان.
سأتحدث عن أولئك القوم الذين قطعوا الفيافي والقفار آالف
يرجون رحمة ربهم ًالرحيم الغفار ،الذين
واألمتار
الكيلومترات َ
ض َّ
الل َ
﴿أ َل ْم َت ُك ْن َأ ْر ُ
اس َعة ﴾..فقالوا :بلى يا رب
و
قرأوا قول هللا
ِ ِ
إن أرضك واسعة .فهاجروا في سبيل هللا نصرة لدين هللا وفرارا
بدينهم وأبنائهم من أن يكونوا تحت سياط الكفر واإلستبداد.
َّ
﴿و َم ْن ُي َه ْ َ
أولئك الذين قال هللا عنهم َ
الل َي ِج ْد ِفي
يل ِ
اجر ِفي س ِب ِ
ِ

ً
َ َ
ْ َْ
ض ُم َراغ ًما ك ِث ًيرا َو َس َعة﴾.
الر ِ
نعم! إنهم إخواننا التركستان في بالد الشام عن الحزب
اإلسالمي التركستاني أتحدث ،عن أحفاد الشيخ ثابت دامواله
ذلكم الرمز التركستاني املجاهد الذي نشر الدعوة والدين
والجهاد في سبيل هللا وأبى أن ينحني أو أن يخضع ملوجات
التهجير أو التغريب وغير ذلك .أتحدث عن أحفاد الشيخ
عبد الحكيم مخدوم حاج ،ومن من التركستان ال يعرف عبد
الحكيم مخدوم حاج؟! ذلكم الرجل الذي هو أب التركستانيين
جميعا له عليهم فضل في نشر الدعوة ونشر العلم وإحياء روح
الجهاد في سبيل هللا .أتحدث عن أحفاد حسن مخدوم (أبو
محمد التركستاني) تقبله هللا ذلكم الذي ما إن سطت الطغاة
على بالد باكستان حتى نفر للجهاد في سبيل هللا ونصر إخوانه
هنالك ليأسس حزبا إسالميا تركستانيا يكون نواة للدعوة إلى
هللا سبحانه وتعالى ونصرة املظلومين واملستضعفين فيرفع
بيرقه عاليا في سماء العزة والثبات حتى ُيستشهد على ثرى هذه
الراية فيرويها بدمائه فينتشر أثرها وبركتها ليستمر نورها على
عباد هللا ونارها على أعداء هللا .أتحدث عن أحفاد الشيخ عبد
الشكور دامواله والشيخ عبد العزيز تقبلهما هللا ،أتحدث عن
هذه السلسلة العظيمة املباركة من عظماء التركستان الذين ما
زالوا يقودون الساحات الجهادية رغم أنهم تحت الثرى إال أنهم
يقودونها بنور دمائهم الطاهرة الصادقة أسأل هللا أن يتقبلهم.
أقول إلخواننا في التركستان وإخواننا الذين لي عليهم عتب
كبير الذين هاجروا من تركستان ولكن وقفوا في نصف الطريق.
نعم وقفوا في تركيا حتى لم يبق بينهم وبين أرض الجهاد إال
رمية حجر فإذا بأقدامهم تتعثر وإذا بنفوسهم يحال بينها وبين
أن تدخل إلى الجهاد في سبيل هللا .أتحدث عن هؤالء الرجال
الصادقين أحسبهم وهللا حسيبهم ،أقول ألهلنا في التركستان
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وأقول إلخواننا الذين هاجروا من التركستان ووصلوا إلى تركيا
ولم يدخلوا بعد إلى أرض العزة والجهاد :إن إخوانكم التركستان
في داخل أرض الشام في الحزب اإلسالمي التركستاني وغيرهم
الذين لم يقعدوا مع القاعدين ولم يدخلوا إلى أرض الشام
فيكونوا بالء على املجاهدين فهم لم يفعلوا كما فعلت جماعة
البغدادي هذه الطائفة من طوائف الخوارج نسأل هللا السالمة
والعافية.

هذا بعض ما رأيت من إخواننا التركستان في الحزب اإلسالمي
التركستاني جزاهم هللا خيرا وثبتهم على الخيرّ .
وإن مما ُيحسب لهم كثرة
رجوعهم للعلماء والتزامهم بذلك وهذا صمام األمان فإن املجاهد إذا
التحق بالجهاد في سبيل هللا ولم يجعل جهاده منضبطا بهدي العلماء
وأخالقهم فإنه سرعان ما يزول فتكون بارودته ال قدر هللا سببا لدخوله
النار وهو يظن أنها سببا لدخوله الجنة .فكم رأينا إخواننا يرجعون إلى
العلماء ويستفتونهم في صغار أمورهم وكبارها وهذا مما ُيحمدون عليه.

فيأتوا إلى أرض الشام ويقتلوا املسلمين بغير حق ويسفكوا
دماءهم ويكفروا املجاهدين ويفرقوا صفهم .لم يفعل إخواننا
كذلك كما أنهم لم يخنعوا ولم يكونوا من الفصائل املتناحرة
املتشاجرة .فأقول حتى كتابتي هذا املقالّ :إن الذي رأيته من
إخواني التركستان حتى يومنا هذا لهو وهللا موقف شرف وصدق
أسأل هللا أن يثبتهم عليه .فإني أحسبهم أسرع الناس استجابة
لإلستنفار للقاء أعداء هللا وأبطأ الناس في الدخول في النزاعات
الداخلية والخالفات بين الفصائل وإراقة الدماء املسلمة بغير
حق .لقد رأيتهم أبطأ الناس في تكفير املسلمين بغير حق لقد
رأيتهم أبطأ الناس في تشويه سمعة الجهاد لقد رأيتهم أبطأ الناس
في الجدل والخصومات والخالفات كما أني رأيتهم أسرع الناس
لصد أعداء هللا .فكم من أعراض املسلمين حفظوها؟ وكم من
ثغور املسلمين سدوها؟ وكم من جرح للمسلمين أسعفوه؟ وكم
من بيوت للمسلمين أنقذوها؟ جزاهم هللا خير الجزاء .لقد رأينا
من أطفالهم حرصا على الدعوة والتعلم فرأينا معاهد لألشبال
تسر الناظرين .ورأينا من رجالهم خلقا وحياء وطاعة لألمير
وانضباطا وهو األمر الذي أصبح مضربا للمثل بين الجماعات
املجاهدة في الشام .فمما ُيشكر عليه إخواننا جزاهم هللا خيرا
أن شباب التركستان يلتزمون أمر أميرهم فال نراهم في األسواق
يخرجون ويتركون ساحات الجهاد والثغور حين اإلستنفارات
والرباطات .إنما يلتزمون بأمر األمير وهو األمر الذي يحتاجه
املجاهدون حاجة ماسة فال بقاء للجماعة وال بقاء للجهاد إذا
لم يكن سمع وطاعة وانضباط وروية .ومما رأيناه فيهم حرص
شديد على ثغور املسلمين وذلك بحفر الخنادق الشديدة
التحصين وتقوية نقاط الرباط وعدم إهمالها حتى أصبح رباط
سهل الغاب وهو الرباط الذي حملوه على أكتافهم وهي جبهة
كاملة تقلدوها وحدهم أصبح أسطورة لدى النظام وأصبح
موطن رعب للنصيرية ثم للروس ثم لإليرانيين حتى أصبح
الجندي النظامي النصيري إذا قيل له اذهب إلى سهل الغاب
فإنه يودع أهله وينتظر أنه قد ذهب للموت .لقد كان سهل
الغاب مثلثا للموت حقا أسأل هللا أن يثبتهم على ذلك.

وإني هنا أو�صي إخواننا في الحزب اإلسالمي التركساني بما يلي:
ً
أوال ،أو�صي أميرهم أخي الشيخ إبراهيم حفظه هللا وتقبل منه جهاده
أن يلتزم هذا النهج بالتواصل مع العلماء والسير على خطاهم والنهج
بنهجهم واتباع كتاب هللا وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.
ثانيا ،أو�صي شباب التركستان جزاهم هللا خيرا أن يثابروا على ما
هم عليه من حرص على السمع والطاعة واالنضباط في الجماعة وعدم
التشتت والتنازع والتفرق وأن يكونوا جماعة واحدة وأن يحذروا املفتنين
املفرقين الذين يفرقون الصف فإنه وهللا مما نحمد لكم يا إخواننا
أننا نرى التركستان جماعة واحدة فال نريد أن نراكم جماعات وأحزابا
متفرقين فإن ذلك مما ُيضعف جهادكم ويؤخر النصر في أعمالكم.
ثالثا ،مما نو�صي إخواننا التركستان أن يلتزموا الجهاد والرباط وأن
ُ
ال ينشغلوا في األسواق واملدن التي تفتح فإن هذه الدنيا من استشرفها
استشرفته.
رابعا ،نو�صي إخواننا إذا مروا باللغو أن يمروا كراما فال ينشغلوا
باملهاترات اإلعالمية وغير ذلك من النزاعات بين الفصائل إنما يكونوا
أقرب الناس إلى لقاء أعداء هللا أبعد الناس عن التنازع .فإن أبعد األماكن
عن الفتنة هي أقرب إلى الجنة وهي خطوط الرباط.
خامسا ،نو�صي إخواننا بتحريض إخوانهم الذين لم يلتحقوا بالجهاد
بعد تواصلوا مع من تعرفون وحرضوهم على الجهاد في سبيل هللا فإن
الذي أمرنا بالقتال في سبيل هللا قد أمرنا بالتحريض.
هذا بعض ما أحببت البوح به في الكتابة في هذه املجلة الرائدة
املباركة التي أسأل هللا أن ينفع بها وأن يكون صوتا يخرج من أرض الشام
صادقا ينصر دين هللا يحارب البدعة والضاللة وينصر الهداية والرشاد،
إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى هللا على محمد وصحبه أجمعين.
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فنون تنويم األمة
بقلم  :أبي عبد اهلل املغربي

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
السالم عليكم ورحمة هللا ورحمة هللا تعالى وبركاته.
في القرن األول الهجري وصل اإلسالم إلى أرض املغرب
األق�صى ،ودخلت شعوبه في هذا الدين أفواجا بعد عيشة
في ظالم الكفر استمرت لقرون ،ولم تتأخر الفتوحات
طويال ،فما هي إال عقود قليلة ،بعد أن تشرف سكان
البالد بهذا الدين السمح ونهلوا من أنوار الكتاب والسنة
وفهموا املقاصد واملعاني السامية ،حتى قام هؤالء إلكمال
مسيرة السلف الفاتح وإلتمام ما جاء عقبة بن نافع
النجازه ،ولم يكن العدو ببعيد ،فشواطئ الكفار االسبان
الذين طاملا تربصوا وهاجموا املغرب وأهله ،كانت على
بعد ساعات بالسفينة ..القا�صي والداني منا يعرف طارق
بن زياد وماذا فتح ،لقد فتح األندلس ،ذلك الحكم الذي
طال لثمانية قرون وانتهى سنة  1492ميالدية بسبب
تقاتل األمراء على السلطة والحكم ،انتهى حكم املسلمين
لألندلس وسط مأساة دموية روى عنها بعض السلف في
كتبهم ما ينكمش له الفؤاد من الحزن والحسرة واأل�سى..
ولم يدم األمر طويال بعد خروج املسلمين من األندلس
حتى بدأت ،وبتحريض من الكنيسة ،الهجمات االسبانية
والبرتغالية على مدن املغرب الساحلية ،فقارعت شعوب
املغرب األق�صى من مغاربة وجزائريين وغيرهم شعوب
اإلفرنج ،وتوالت الحروب لقرون حتى جاء االستعمار
األخير ولم يبق شبر واحد من أرض األمة اإلسالمية إال
ووطأه الكفار ،ثم فجأة بين سنتي  1956و 1966ميالدية
حصلت كل البالد اإلسالمية على استقاللها بعد أن
قسمت فرنسا وبريطانيا الخريطة بشكل جديد واتفقوا
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على أسماء العمالء الذين سيضعونهم في الحكم ،وهكذا
أصبحت ماليين من املسلمين في غفلة من أمرها تحت
حكم طواغيت ال تعرف أصلهم.
شيئا فشيئا بدأت تطفو للسطح مشاكل غريبة
ودخيلة على األمة ،مثل الصراعات بين الدول اإلسالمية
حول الحدود واألقليات وغير ذلك ،ولن ندخل في سردها
كلها بل سنتوقف عند مشكل واحد فقط وهو مشكل
املغرب والجزائر حول الصحراء الغربية وهي قطعة أرض
في الصحراء وضعها املستعمر الفرن�سي على الخريطة بين
البلدين ولم يسم لها صاحبا ..ولم تكن هذه املشكلة في
األصل موجودة قبل دخول املستعمر إلى املغرب والجزائر
بل هي فقط مسرحية وضعتها فرنسا ويطبق فصولها
حكام املغرب والجزائر ،فيلجأ الطواغيت في البلدين
بطريقة مدروسة مبرمجة ومستمرة ،إلى تأجيج العداوة
والحقد والكراهية بين شعبيهما بحجة الرغبة في استرجاع
قطعة الصحراء هذه ،وذلك عبر رفع شعارات وطنية
وقومية تصل إلى السب والقدح والتجريح وال حول وال قوة
إال باهلل ،واملراد من هذا لفت انتباه أهل املغرب اإلسالمي
وإبعاد أنظارهم عن أعدائهم التاريخيين والحقيقيين أي
فرنسا واسبانيا...فرنسا التي قتلت مليون مسلم خالل
 130سنة من استعمارها الجزائر واسبانيا التي مازالت
تقبع في سبتة ومليلية شمال املغرب منذ خمسة قرون،
هكذا بعد كل هذا التاريخ املشحون جاء طاغيتان فقط
فأصبح املغاربة والجزائريون األعداء األبديين لبعضهما
البعض.
واألمثلة عن هذه الخالفات واملشاحنات بين الدول
اإلسالمية تعج بها صفحات الجرائد وباتت اآلن من
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املسلمات ،هؤالء الطواغيت لم يهتموا أبدا
ملصلحة العباد ،فهم ال يتكلمون إال بلغة
االتفاقيات املشتركة والشرعية الدولية
واألمم املتحدة ،والوطن عندهم ليس إال بقرة
حلوب يذهب كل حليبها إلى بنوك سويسرا
وليخينشتاين وجزر الكايمن ،كلهم على شاكلة
بن علي الذي ملا انقلب الشعب التون�سي عليه
مأل طائرته باملال والذهب وتوجه نحو آل
سعود ،نعم ..هكذا بكل بساطة بعد أكثر من
عشرين سنة أمضاها في الحكم  .كلهم عباد
مال وشهوات لم يتركوا خدمة إال وأسدوها
ألسيادهم النصارى ،نشروا الفقر والجهل
والخمر والدعارة ،نشروا الربا والزنا والرقص
والغناء ،جردوا املرأة من نقابها وزجوا بها
للشغل في املصانع واملعامل ،أنسوا األمة
تاريخها ومجدوا الثورة الفرنسية والثورة
البلشفية ،فتحوا قنوات األفالم واملسلسالت
باآلالف ،كل سنة سيل من املقابالت الرياضية
وامللتقيات الفنية واملهرجانات الغنائية
والعروض السينمائية ،روجوا لتسامح األديان
ونشروا اإلرجاء والصوفية ،دافعوا عن البدع
والشرك والسحر وعبادة القبور ،تفوقوا في
تعدد األحزاب واالنتخابات على الديمقراطيين،
ووهبوا خيرات األمة لالستثمارات األجنبية،

وضعوا على العباد جيوشا من العساكر
والبوليس والجواسيس ذوي اآلذان الصاغية،
بنوا السجون في البر والبحر وتحت البرية،
أحاطوا أنفسهم بعلماء النفاق فدوخوا

منوعات

أصحاب العقول القاصرة والنفوس الضعيفة ،علماء يتملقون بين
الوالئم فيما االورثذوكس أعلنوها حربا دينية ،شيدوا الفنادق لزناة
الكفار وسلموهم بنات املسلمين ،نشروا الخمارات ودور القمار
وأغرقوا األسر في الديون ،برعوا في فنون تنويم األمة وإضعافها،
حيلهم ودسائسهم أضحت مدرسة للكفار ،أفرغوا روح املسلم
من حب هللا ورسوله وملؤوها بحب الدنيا والشهوات ،أكثروا من
الحريات ،حرية املرأة ،حرية املعتقد ،حرية الرأي ،حقوق األقليات،
حقوق املثليين حقوق حقوق ،ومن قال ال اله إال هللا فال حق له،
ومن قال ال اله إال هللا فال حرية له ،قتلوا الغيرة والنخوة والشجاعة
في قلوب الشباب حتى صار الرجل الصحيح البدن يشاهد على
التلفاز كيف تنتهك أعراض أخواته العفيفات في الشام والعراق،
يشاهد بتمعن وهو يأكل عشاءه فال تقوم له قائمة ،وال يحرك ساكنا
وال يفقد حتى شهيته حاله كحال تلك املرأة املسلمة التي ال ترى ابنها،
فلذة كبدها ذاهبا إلى كل مكان ،فال تعتب عليه إال أن يذهب للجهاد
فال تقبل ذلك أبدا ،بل تحلم أن يتزوج فتاة جميلة وسيشتري بيتا
جميال وسيارة جميلة ،وهذه هي حالة األمة جمعاء ،في الغفلة وظالم
الجهل غارقة ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وعلى رؤوسهم طغاة من بني
جلدتنا أجثوا أمتي الحبيبة على ركبتيها أمام أحفاد كسرى والروم
األنجاس ،ذليلة مقهورة ،باعوا شرفها بخسا ،ثم شربوا نخبها رفقة
أسيادهم الصليبيين فوق الجماجم والرماد ولكن وهللا لن نقول إال
كما قال ربنا ﴿قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل﴾
وهللا لنقاتلنهم هم ومن واالهم من الشرق والغرب ،وهللا لنقاتلنهم
ولو جاءوا ببحر من الرجال لنقاتلنهم ،وهللا لنقاتلنهم ولو جاءوا
بالهند والسند لنقاتلنهم لنقاتلنهم ،هذا أمر من ربنا وسنقاتلهم.
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صرخة من حرائر
تركستان الشرقية
بقلم :أخت تركستانية

بسم هللا الرحمن الرحيم
إلى إخواني املجاهدين في سبيل هللا! السالم عليكم
ورحمة هللا وبركاته! نيابة عن أخواتكم املسلمات في
تركستان الشرقية أتقدم ألخبركم أنهن معكم يباركن
جهادكم وأنهن يقمن الليل هلل تعالى يسألنه سبحانه
وتعالى أن ينصركم ويثبت خطاكم ويطلبن منكم قبول
هذه الرسالة منهن.
إخواننا املجاهدين! نود أن نخبركم في هذه الرسالة
أن الذي يربطنا بكم هي الرابطة الحقيقية وهي العقيدة
وليست رابطة الدم .قال هللا عز وجل« :إنما املؤمنين
إخوة» .وأنتم أكبر في عيوننا ألنكم تدافعون عن املسلمين
املستضعفين وتنصرون شريعة رب العاملين .ونحن نحزن
ملا يحل باملسلمين من ظلم وإعتداء في تركستان الشرقية
وفي كل بقعة من العالم ونسأله عزوجل أن يجعلكم
معول تغيير هذه الحال .وإننا رغم التضييق املفروض
علينا وإغالق كل السبل أمامنا حتى ال نكون في صفكم إال
أننا نشارككم بكثرة الدعاء لكم والعمل على تربية جيل
صالح نرضعه مع اللبن حب الجهاد والتضحية في سبيل
هللا ورفض الذل والخنوع راجيات بذلك من هللا عز وجل
حسن الثواب .فامضوا على بركة هللا واعلموا أن هللا لن
يضيع جهدكم وأنه معكم يؤيدكم بجنده وباملؤمنين وأن
نصره سبحانه عز وجل قريب.
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إخواننا املجاهدين! نرجوا منكم أن تبلغوا نداءنا
إلى كل القاعدين عن الجهاد نحذرهم من عذاب هللا
وغضبه وأن إثمهم عظيم في ترك أخواتهم العفيفات
يقاسين من ظلم الطواغيت وأنهم لن يفلحوا بذلك
سيستبدلهم ال
أبدا إن لم يقوموا بواجبهم وإن هللا
محالة كما قال تعالى﴿ :إ َّل َت ْن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذ ًابا َأ ِليماً
َ ُ ِ
َ
َ
َو َي ْست ْب ِد ْل ق ْو ًما غ ْي َرك ْم﴾.
وأخيرا إننا نحن مسلمات تركستان الشرقية
نخبركم أننا ننتظر قدومكم بفارغ الصبر لتنقذوا
عفافنا وطهارتنا من ذئاب الصين املسعورة التي ال
تعرف في قاموسها معنى لإلحترام والكرامة فهي كل يوم
تخدش أعراضنا وتريد قتل الحياء فينا بشتى الوسائل
والحيل وهللا املستعان! ونقول لكم ال تنسوا أختكم
الحرة أبية في سجون الظلم والقهر وهي ليس لها إثم
ً
ً
وبمحمد صلى ُ هللا
إال أنها رضيت باهلل ربا وباإلسالم
دينا َ َ ُ ْ َ
ً
َ
َ
ُ
نبيا قال هللا تبارك وتعالىَ :
﴿وما لكم ل تقا ِتلون
وسلم
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ
َ
َ
النس ِاء
ستضع ِفين من الرجال و ِ
يل َّ ِ
ِ َفي ْ ْس َ ِب ِ
الل َ و َ ُال ُ
ولو َن َرَّب َنا َأ ْخ ِر ْج َنا ِم ْن َ ِهذه ْال َق ْريةَ
ِ ِ َ َ ِْ
ان ُال ِذين ْي َق َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ِ
وال َّ ِولد َ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ًّ
َ
َالظ ِال ِم أهلها واجعل لنا ِمن لدنك و ِليا واجعل لنا ِمن
ْ َ
ل ُدن َك ن ِص ًيرا﴾.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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توحيد الكلمة...
الحزب اإلسالمي التركستاني
الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وعلى آله وصحبه ،وبعد

ال تنقسموا على أنفسكم ،فهذا أمل عدوكم .قاوموا شيطان الفرقة
في أنفسكم قبل أن تقاوموا أو تحاربوا شياطين االحتالل في أراضيكم.

فهذه كلمة أوجهها من قلب
مشفق محب إلى ّ
كل من يعمل في
سبيل هللا سبحانه ،ليقيم شرعه
وعدله ،وليسترد وطنا ضائعا
وكرامة مهدرة.

لديكم جماعة واحدة ،تأسست على السنة والتقوى .الحزب
اإلسالمي التركستاني ،بدأه الشهيد بإذن هللا حسن مخدوم ،ثم من بعده
القائد املحنك عبد الحق التركستاني .فتوحدوا خلف شعاره .ال تتعددوا
وتنقسموا وتختلفوا ،ففي هذا فشلكم وذهاب ريحكم ﴿وال تنازعوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾  -األنفال .كونوا عباد هللا إخوانا .ال تسيروا
وراء ّ
كل داع لجماعة ،فهو إنما يدعوا للضعف من حيث يدرى أو ال
يدرى!

قد عرفنا العدو املحتل ،في
تركستان وفي أفغانستان وفي
الشيشان والقوقاز ،وعرفنا العدو
الداخلي في مصر والشام واألردن
والخليج .وقام إخوانكم بالكثير من
الجهد للخروج من ورطة االحتالل
بنوعيه.
لكن ،أقول لكم ،هناك مانع،
يقف دائما في سبيل تحقق النصر،
هو التفرق ،ومن ّ
ثم شق الصفوف
واالختالف .سبب ذلك ،كما عرفناه
وعاشرناه وخبرناه في العقود
الخمسة املاضية ،هو شبهة عقدية
أو شهوة دنيوية.
نعم ،إخواني ،الشبهة والشهوة،
كالهما يقفان في حلق الحركات
اإلسالمية .شبهة إرجاء وتواكل
وتخاذل وتعاون مع الباطل ،أو شبهة
غلو وتطرف وتكفير واستحالل
دماء .وشهوة دنيا وحب تسلط
واستقالل باألمر وتحكم في جماعة.
هذا ما تعانيه كافة الحركات
اإلسالمية .وهو ما أحذركم منه،
تحذير العارف املجرب.

ً
ً
ال حجة ملنفصل عن الجماعة إال أن يكون قد رأى منكرا عقديا أو
ً
فسقا عمليا أثره متعد ،يضر العمل كله ،وال يرعوى عنه فاعلهّ .أما ما
بمسوغ لنزع ٍيد من
اجتهد فيه الناس ،واختلفت فيه األنظار ،فليس
ٍ
طاعة ،أو انشقاق عن جماعة.
وليس بعد قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول (من خلع
ً
يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة له) مسلم .والحديث وإن كان
في البيعة العظمى إال إنه يعضده قول هللا تعالى ﴿واعتصموا بحبل هللا
جميعا وال تفرقوا﴾  -آل عمران .فكل بيعة على خير ،هي بيعة واجبة إال
إن ثبت ما أشرنا اليه من سبب لخلعها ،وهو نفس أصل الوفاء بالعهد
والعقد ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾  -املائدة.
وفقنا هللا وإياكم ملا فيه الخير.
أخوكم في هللا
د .طارق عبد الحليم
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تركستان الشرقية

تاريخ زاهر وجرح ينزف

بقلم  /الشيخ علي العرجاني

مقدمة
إن في الجهاد سياحة األمة اإلسالمية وخاصة في هذا
العصر الذي استضعف به أهل االسالم واجتمع على
حربهم أنظمة الكفر في األرض فأصبح اليوم ساحات
الجهاد ملتقا ألهل اإلسالم الساعين لنصرة دينهم وتحرير
أراضيهم املحتلة ومجمعا ملعرفة أحوال املسلمين في
كل أرض ومنطلقا لنصرة القضايا اإلسالمية واملطالبة
بحقوق املسلمين وتحرير أراضيها .
فساحات الجهاد في هذا العصر هي رمز ومركز
والعبادة فيها أفضل من العبادة في املساجد الثالث قال
شيخ اإلسالم بن تيمية “ :املقام في ثغور املسلمين كالثغور
الشامية واملصرية أفضل من املجاورة في املساجد الثالثة
وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم” وهي اليوم أمل األمة
اإلسالمية في تحريرها من سلطان الطغاة وعودة الخالفة
الراشدة.
أما بعد :
قال صلى هللا عليه وسلم (إن سياحة أمتي الجهاد
في سبيل هللا) فاليوم وأنا في سياحة الجهاد التي تفضل
هللا علي أن أكون من أهلها أكرمني هللا عزوجل بلقاء
ومجالسة مجاهدي التركستان الذين يحملون معهم
قضيتهم املنسية لألسف ولم تمنعهم آالمهم أن يشاركوا
أهل الشام آالمهم ويكونوا من أبرز الجماعات في نصرة
قضية الشام كما أن لهم سابقة في ساحة أفغانستان
ومازال أعداد كثيرة منهم هناك .
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أبو حسن الكويتي

فبعد لقائي بهم عرفت تفاصيل كثيرة عن تركستان
الشرقية وتاريخها املا�ضي ومآ�سي الوقت االحاضر على يد
حكومة الصين مع إهمال من بقية املسلمين ..
إن (الحزب اإلسالمي التركستاني لنصرة أهل الشام)
مثال رائع في التنظيم الجهادي وقدوة حسنة كما أنهم
يتحلون باألخالق الحميدة واإللتزام الشرعي وشهد لهم
بالروح القتالية والثبات في املعارك .
تركستان  :مصطلح فار�سي تاريخي يتكون من مقطعين:
“ترك” و”ستان” ويعني أرض الترك وهي تقع في غرب وشمال
غرب الصين الشيوعية وعاصمتها مدينة أورومت�شي ومن
مدنها كاشغر وتسمى بخارى الصغرى لكثرة علمائها ويتكلم
سكانها اللغة التركية واللغة املفروضة عليهم من قبل
املحتل وهي الصينية .
إن تركستان بالد إسالمية منذ الفتح العربي لها على
ايدي القادة العظام أمثال قتيبة بن مسلم الباهلي سنة
 96-88هجرية وقد كان من أسباب دخول التركستانيين
لالسالم إسالم زعيمهم ستوق بغراخان خاقان وقد كان
لهؤالء املسلمين دورا هاما في نشر اإلسالم بين القبائل
غير املسلمة ففي سنة  435ه 1043مـ استطاعوا استمالة
أكثر من عشرة آالف خيمة (عائلة) من خيام القرغيز إلى
اإلسالم وأظهروا الخضوع للخليفة العبا�سي.
وعرفت قبائل القرلوق وهم قبائل تركمانية بانهم من

تركستان اإلسالمية
العدد  / 19رجب 1437 -هـ

اوائل القبائل التركستانية الشرقية في الدخول إلى اإلسالم
ومن بعدهم عرفت القبائل التغرغز والغز السالجقة
والعثمانيين بوقوفهم القوي مع اإلسالم وكانت فتوحاتهم
الواسعة في االرا�ضي التابعة للدولة الرومانية التي أعادت
تشكيل اجزاء واسعة من خريطة الشرق األوسط وتركية
الحديثة.
ومن الناحية الدعوية والعلمية ففي القرن الرابع الهجري
كان بحق عصر الدعوة اإلسالمية الذهبي بين االتراك
الشرقيين فقد نشطت مدارس وجامعات بخارى وسمرقند
وفرغانة في دعم العمل الدعوي بالعلماء املتفرغين للدعوة
إلى اإلسالم أدى إلى دخول تلك االمم افواجا في اإلسالم
وانخراط ابنائهم في شتى مجاالت الحياة الفاعلة فكان
منهم الجنود وكبار القادة والحكام العظام ولم ينصرم عهد
ّ
الصحابة رضوان هللا عليهم إال وكانوا هم أساتذة العلم
والدين يتصدرون مجالس االفتاء والدرس والقضاء فكان
نصيب االتراك الغربيين خاصة واألتراك الشرقيين أيضا
نصيب كبير من ذلك الفضل العظيم فظهر منهم مشاهير
العلم النبوي الشريف وعلوم الحضارة اإلسالمية املختلفة
امثال البخاري والترمذي والبيهقي ومحمد بن مو�سى
الخوارزمي وأبو الريحان البيروني والزمخشري وأبو الليث
السمرقندي ومحمد بن الحسين الفارقي املشهور بابن نباتة
واإلمام الداعية أحمد اليسوي واالمام الزاهد املحدث عبد
هللا بن مبارك ومواطنه الفضيل بن عياض واإلمام املحدث
سفيان الثوري واخرين الحصر لهم خدموا الحضارة
اإلسالمية واصبحوا من اعالمها الكبار فقد انجبت تركستان
الشرقية علماء قدموا للتراث اإلسالمي ال�شيء الكثير ( .راجع
املوسوعة الحرة ويكيبيديا )
ً
ً
شهدت تلك املرحلة توسعا إسالميا في غربي الصين
وحمل لواء الدعوة أبناء التركستان ،وأصبح اإلسالم الدين
الرسمي للبالد .ونعم املسلمون بفترة من االستقرار وخاصة
بعد إسالم املغول ،وظلت التركستان الشرقية دولة إسالمية
مستقلة.
بداية اإلستعمار الصيني الشيوعي :
كانت أجزاء من البالد ال تزال في الوثنية تحارب الدعوة
اإلسالمية وتناصبها العداء بدعم من الصينيين وساندوا
ألتراك غير املسلمين بجحافل من القوات الصينية ولكن
كان نصيبهم االنهزام على يد املجاهدين تلك الفترة .
ثم جاء حكم املنشوريين للصين ،وقسمت التركستان
إلى مقاطعتين ،شمالية عرفت بجونغاريا وجنوبية عرفت
بكاشغر وسموها (سينكيانج) أي املقاطعة الجديدة.
وفي ظل االحتالل الصيني توالت االنتفاضات من مسلمي
تركستان الشرقية ورفض االحتالل وق�ضى الصينيون
على الدول املستقلة التي قامت بالتركستان الشرقية وقام
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الشيوعيون بتهجير غير املسلمين إلى املناطق اإلسالمية
فانخفضت نسبة املسلمين إلى  %70وهاجر العديد منهم.
ومنذ أن حكمت الصين التركستان الشرقية أخذت
تعمل على محاربة التعليم اإلسالمي بطرق شتى منها فرض
كتب مدرسية تحارب الدين وعمل مسرحيات تحارب
العقيدة وتربية األطفال تربية إلحادية وحرقت الكتب
الدينية وسخرت اإلذاعة ملحاربة الدين ومنعت التعليم
ً
الديني قانونيا وعلقت امللصقات التي تحارب األديان
وحرمت الصالة والصوم وحولت املساجد إلى متاحف.
أسرة املانشو الحاكمة في الصين سنة (1054هـ/
1644مـ):
ً
بدأ عهد أسرة مانشو بداية ال تبشر بخير إذ بدأت
حملة من االضطهاد والعذاب للمسلمين في الصين اضطر
معها املسلمون إلى رفع السالح -ألول مرة في تاريخ الصين-
سنة (1058هـ1648 /مـ) مطالبين بالحرية الدينية وهو ما
كلفهم الكثير من الدماء واألرواح وقتل مئات اآلالف من
ُ
املسلمين وقمعت ثورات املسلمين بقسوة شديدة وصلت
إلى حد املذابح واإلبادة الجماعية وكانت هذه الفظائع
تجري خلف أسوار الصين دون أن يدري بها أحد في العالم
اإلسالمي.
استولى الصينيون على تركستان الشرقية سنة
( 1174هـ1760 /مـ) بعد أن ضعف أمر املسلمين بها
وقتلت القوات الصينية وقتها مليون مسلم.
ثم اتبعت الصين سياسة استيطانية في تركستان
الشرقية أو ما يسمى بسياسة “تصيين تركستان الشرقية”
عن طريق نقل كتل بشرية صينية إليها فقام املسلمون
بثورات عنيفة منها :ثورة “جنقخ” سنة 1241هـ1825 /مـ)،
واستمرت سنتين ولم تهدأ ثورات املسلمين طوال مائة
عام منها ثورة سنة (1272هـ1855 /مـ) التي استمرت
عشرين ً
عاما بقيادة “يعقوب بك” وسجلت أحداثها في
كتاب من ً 330
جزءا وقد تمكن بعدها مسلمو تركستان
الشرقية من االستقالل سنة (1282هـ1865 /مـ) وذلك
أثناء الصراع مع أسرة مانشو ،ولم تجد هذه الدولة
ً
الوطنية ً
تأييدا وال اعترافا من العالم ،واستطاعت الصين
مهاجمتها واحتاللها مرة أخرى سنة (1292هـ1875 /مـ).
تعرضت تركستان الشرقية ألربع غزوات صينية منذ
عام (1277هـ1860 /م) مرتين في عهد أسرة مانشو ،ومرة
في عهد الصين الوطنية ،ومرة في عهد الصين الشيوعية.
وقد أدت هذه الثورات واملذابح الصينية إلى إبادة كثير
من املسلمين ،وحدوث عدة هجرات من هذا اإلقليم إلى
املناطق املجاورة.
جمهورية تركستان الشرقية :
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في ظل هذا التدافع قامت ثورة عنيفة اعتصم خاللها
بعض املسلمين في املرتفعات ولم تستطع القوات الصينية
إخمادها فاستعانت بقوات من روسيا فانتصر املسلمون
عليهم واستولوا على مدينة “شانشان” وسيطروا على
“طرفان” ،واقتربوا من أورومجي (أوروم�شي) قاعدة
تركستان الشرقية ثم امتدت الثورة إلى مناطق تركستان
الشرقية كلها وقام عدد من الزعماء واستولوا على مدنهم،
ثم اتجهوا إلى “كاشغر” واستولوا عليها وكان فيها “ثابت
دامال” أي املال الكبير فوجدها فرصة وأعلن قيام حكومة
“كاشغر اإلسالمية” .أما “خوجانياز” أو “عبد النياز بك”
فقد جاء إلى الثائرين في “كاشغر” ليفاوضهم وينهي ثورتهم
إال أنه اقتنع بعدالتها ،فانضم إليهم وأعلن قيام حكومة
جديدة باسم “جمهورية تركستان الشرقية اإلسالمية”
في ( 21من رجب 1352هـ 12 /من نوفمبر 1933مـ) ،وقد
رئيسا للدولة و”ثابت دامال” ً
اختير “خوجانياز” ً
رئيسا
ً
ملجلس الوزراء ولم تلبث هذه الحكومة طويال.
التحالف الرو�سي الصيني ضد املسلمين :
تحالف الصينيون مع الروس لقتال املجاهدين وقمع
الحرية اإلسالمية ووتمكنوا خاللها من إسقاط جمهورية
تركستان املسلمة.
وقام التحالف الصيني الرو�سي بإعدام جميع أعضاء
الحكومة مع عشرة آالف مسلم وحصل الروس مقابل
مساعدتهم للصين على حق التنقيب عن الثروات املعدنية
والحصول على الثروات الحيوانية واستخدام عدد من
الروس في الخدمات اإلدارية في تركستان الشرقية.
ثم قامت ثورة إسالمية أخرى بقيادة “علي خان”
عام (1364هـ1994 /مـ) ،وأعلن استقالل البالد غير أن
روسيا والصين تعاونتا على إحباط هذا االستقالل وقام
الروس وعمالؤهم باختطاف قائد الثورة وإرغام الوطنيين
على قبول الصلح مع الصين مقابل االعتراف بحقوقهم
في إقامة حكومة من الوطنيين ،وإطالق يد زعمائهم في
شئونهم الداخلية.
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االحتالل الشيوعي واضطهاد املسلمين :
ان عدد املسلمين في تركستان الشرقية عندما سيطر
الشيوعيون عليها حوالي  32مليون مسلم وعدد املساجد
يزيد على األلفي مسجد وبدأ الشيوعيون احتاللهم
بارتكاب مذابح رهيبة أعقبها عملية احتالل استيطاني
واسعة وألغى الصينيون امللكية الفردية واسترقوا
ًّ
رسميا أن اإلسالم خروج على
الشعب املسلم وأعلنوا
القانون ومنعوا السفر خارج البالد أو دخول أي أجنبي
إليها وألغوا املؤسسات الدينية وهدموا أبنيتها واتخذوا
املساجد أندية لجنودهم ّ
وغيروا األبجدية الوطنية
بحروف أجنبية وجعلوا اللغة الصينية هي اللغة الرسمية
واستبدلوا بالتاريخ اإلسالمي تعاليم “ماوت�سي تونج”،
وأرغموا املسلمات على الزواج من الصينيين وملا قامت
الثورة الثقافية في الصين زاد األمر ً
سوءا وزادت حدة
اضطهاد املسلمين وكان ضمن شعارات الثورة“ :ألغوا
تعاليم القرآن” .ورغم هذا الكبت واالضطهاد فقد
استمرت ثورات املسلمين العنيفة التي تعمل الصين على
إخفاء أنبائها عن العالم ،ومنها ثورة (1386هـ1966 /مـ) في
مدينة “كاشغر” التي حاول فيها املسلمون أداء صالة عيد
األضحى داخل أحد املساجد فاعترضتهم القوات الصينية
وارتكبت في حقهم مذبحة بشعة وانتشرت الثورة في
اإلقليم ،وقام املسلمون بحرب عصابات ضد الصينيين،
واستشهد في هذه الثورة -خالل شهر واحد -حوالي 75
ّ
ألف شهيد وال تكف األخبار عن تناقل أنباء انتفاضات
للمسلمين في تركستان الشرقية ضد االحتالل الصيني
الدموي الالإنساني ( .راجع موقع قصة اإلسالم /تركستان
جرح ينزف).
إن تركستان الشرقية دولة مسلمة تئن من ويالت
اإلحتالل الصيني الشيوعي الذي ال يرقب في أهلنا هناك
ً
إال وال ذمة ً
متبعا معهم شتى أنواع السياسات القمعية
من قتل وتعذيب إلى تهجير وتشريد بهدف محو الهوية
اإلسالمية عنها أو تهجيرهم ليحل محلهم الصينيون.
إن جرائم النظام الصيني الشيوعي في تركستان
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الشرقية قد فاقت بكثير جرائم النظام
الصهيوني في فلسطين وجرائم النظام األسدي
في سوريا وإن كانت الوسائل واحدة والهدف
واحد غير أن سياسات التعتيم التي تنتهجها
الصين همشت من هذه القضية وأبعدتها عن
سمع وبصر املسلمين في كافة أرجاء األرض.
الوضع في تركستان الشرقية تحت
االحتالل الصيني ينطبق عليه ً
تماما تعريف
األمم َّ
املتحدة ملفهوم “اإلبادة الجماعية” وعلى
الرغم من ذلك لم يستطع أهالي تركستان
الشرقية الدخول تحت مظلة حماية األمم
َّ
َّ
املقدمة لألمم
املتحدة فجميع الطلبات
املتحدة ُّ
يتم رفضها وما زال  25مليون مسلم
ّ
اضخين تحت قهر الصين وما زال
إيغوري ر ِ
ٍ
العالم ُّ
يغض طرفه عن هذا الظلم وهناك آالف
ّ
املعتقلين
السياسيين في سجون الصين تحت
ِ
التعذيب والقهر التهمة مسلم يريد االسالم !
ورغم كل هذا القمع فالزال الشعب
التركستاني يحتفظ بهويته والزال قلبه ينبض
بكلمة التوحيد بل إن حرصهم على اإلسالم
يزداد يوما بعد يوم ومن هنا نوجه رسالة لألمة
اإلسالمية عامة بأن ينصروا إخوانهم هناك
وينشروا قضيتهم ليبلغ الوعي الكافي لدى
املسلمين عن حقيقة جرائم الصين وحليفها
الروس على مرأى ومسمع من األمم الكافرة
التي تدعي حقوق اإلنسان وما هي إال حرب
على اإلسالم بل األكبر من هذا خيانة األنظمة
العربية لألمة اإلسالمية وتضييع قضاياها
وحقوقها ووحدتها.
ولعل هذا يبين لنا حقيقة ما يحدث
للمسلمين بكل أرض ومن هم أعداؤهم وكيف
سلمت وضيعت األمة اإلسالمية من قبل أنظمة
حاكمة تحقق للكفار غاياتهم فمن يثق بهذه
األنظمة فقد شهد على نفسه بالجنون وسلم
وأورد نفسه وأهله وبلده وقضيته للهالك .
فاألمة تنتصر بالتناصر فيما بينها حتى
تكون كالبنيان املرصوص والجهاد في سبيل هللا
عزوجل لحماية اإلسالم واملسلمين .
بقلم  /علي العرجاني
أبو حسن الكويتي
من أرض الشام
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كلمة تحريضية
من أخ مجاهد في الشام
أبو العز التركستاني
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الحمد هلل ولي الصالحين ومذل الشرك والكافرين
والصالة والسالم على نبي املرحمة وامللحمة ،إمام
املجاهدين وسيد املرسلين وعلى آله وصحبه
الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ،وبعد ..
أمتي املسلمة في مشارق األرض ومغاربها  ..أمة
السيف والقلم  ..حديثي اليوم إليك ذوشجون من
أرض الشام  ..أوما تسمعين فحيح األفاعي تخط
طريقها في ظالم غفلتك لتغتال فجرك !!
ً
دعيني أمتي الحبيبة أبث حديثا معدنه ترابي ولكن
جرت في لفظه لغة السماء  ..دعيني أحدثك بأمرنا
ونحن في منعرج اللوا ؛ لتستبيني الرشد وتستجمعي
القوى ؛ مخافة أن نندم والت ساعة مندم ،لقد عرف
القا�صي والداني بحقيقة الحلف الشيطاني ثالثي
الكفر واملكر في أرض الشام :
أولهم  :الروس الشيوعيون امللحدون حاملوا لواء
الصليب
وثانيهم  :الرافضة أعداء أهل السنة متمثلون بـ (
دولة الفرس ايران وأذرعها في العراق ولبنان )
وثالثهم  :األكراد املتمثلون بقوات البشمركة
املعززون بكوادر عسكرية يهودية صليبية
ّ
لقد طبق رأس الكفر العالمي املثل  (( :شمر وائتزر
والبس جلد النمر )) فاستنسر على سورية في الشام
؛ ولكن هل للشام يقصدون أم لغيرهم يتهيؤون ؟؟!!
يا أمتي  ..تمهلي وتبصري ،فليس الشام بغيتهم،
بل مكة واملدينة  ..وكل جزيرة العرب أرض العزيمة
الشماء والهمة ،انظروا عن أيمانكم وعن شمائلكم
ما حال اليمن بل ما حال العراق أما الشام فقد
سعوا بالكفر بين العباد ،وأكثروا من البغي والفساد،
فانتهكوا األعراض ،واستباحوا الحرمات ،ودنسوا
املقدسات؛ يعاونهم في ذلك إخوانهم من النصيرية
الذين ما كانت حرب على املسلمين في الشام إال كانوا
رأس حربة فيها ..
يا شباب األمة  ..أقدموا قد قامت السوق ..

وارتفعت سجالت األجور  ..واملالئكة تسجل العظيمات  ..وكل ذلك في
كتاب مبين  ..أقدم أيها األخ الحبيب  ..أقدم فقد طاب املوت ..
إنه الجهاد ،وإنها الشهادة فـ "من ّ
ّ
اغبرت قدماه في سبيل هللا حرمه
هللا على النار"(البخاري) ،و"ما خالط قلب امرئ ٌ
رهج في سبيل هللا إال
ٍ
ّ
حرم هللا عليه النار" (أحمد وصححه األلباني) .فمن أراد الجنة فإن
"السيوف مفاتيح الجنة" (إسناده جيد) ،فاحرصوا على النكاية فيهم
وأثخنوهم بالقتل فإنه "ال يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا" (مسلم)..
العظيمة ز ُاد
َد ْعنا نساف ْـر في دروب إبائنا  ...ولنا من ال ِـه َم ِم
ِ
املبين ْ
النصر ُ
فإن َيكن ٌ ...
موت فـعند إلـهنا امل ُ
ُ
ُ
ـيعاد
ميعادنا
ً
ُ
دعنا ْ
الهدى ُ
نمت حـتى َ
فاملوت في َد ْرب ُ
ميالد
ننال شهادة ...
ِ
إخوة العقيدة  ...في الساحل الشامي في حلب اإلباء في حمص
العدية في كل بقعة مباركة
قلنا وأصغى السامعون طويال خلوا املنابر للسيوف قليال
اكتبوا هذا الخطاب بالخناجر على رؤوس الروافض ،وانقشوه
ً
ً
ً
برصاصاتكم في صدورهم ،وانفثوه لهبا يحرق عقولهم ،وشرا مستطيرا
ينفض غبار أمنهم ومزقوهم بعد ذلك بعون هللا !!
شباب اإلسالم في الشام وأخص حلب وحمص والساحل  ...ها قد
أتى يوم الحقيقة !..
ٌ
يوم الصدق واالختبار ،يوم الفداء والتضحية ،يوم لم يعد الكفاح
ً
ً
واستشهادا ورجولةٌ ،
هتافا وتصفيقا بل ً
يوم ال ينفع الخائنين
فداء
فيه
فيه خيانتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ...
ها هم الروافض قد دنوا منكم بل قد أظلوا بأرضكم ،هاؤم أؤالء
ً
يعرضون أنفسهم عليكم!! ولسان حال كل مجاهد يقول :صبرا فقد
ً
ّ
صوت الحديد والتحم ،صبرا فقد جاشت النفوس .أيروم بشار اللعين
وحزبه أن يطؤوا األرض ويستبيحوا العرض وفينا مثلكم ؟....
ٌ
ٌ
ضرب ينهنهم وال ُ
زجر
قوم إذا شهدوا الهياج فال
غرثت ّ
ُ
القطر
وبل متونها
وكأنهم آساد غينة قد
ُ
الرشدَ
َّأمتي َ
َ
َ
لك أن تبصري السبيل وتستبيني َّ
الح
بيبة ؛ أما َآن ِ
َ
الحقيقة الكامنة َو َ
ودخان
الكذب
الظالم وغبار
راء ُس ُدف
وتقرِئي
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
جل الذي يطلقه علماء السوء ،من باعوا دينهم بعرض من الدنيا
الد ِ
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قليل وفي حال غفلة من أهل الحق عن حقيقة
َ
هذه املعركة وأبعادها ،حتى ال ت ِثبي وثبة األبطال،
َ
َ
نهضة ّ
الرجال،
والتنه�ضي
ِ
َ َ ّ ّ َّ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ َ ٌ ََ
﴿وكأ ِين ِمن ن ِب ٍي قاتل معه ِرِبيون ك ِثير فما
َ ُ ْ
ََُ ْ
ّ
وا لَا َأ َ
ص َاب ُه ْم في َ
الل َو َما ض ُعفوا َو َما
يل
ب
س
وهن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ َ
ْ ََ ُ ْ َ ّ
ُ
ُ
ان َق ْو َل ُهمْ
ُّ
استكانوا والل يحب الصابرين * وما ك
َّ َ َ ُ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ َ ُ ِ ُ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ِإال أن قالوا ربنا اغ ِفر لنا ذنوبنا و ِإسرافنا ِفي أم ِرنا
َ ْ ََْ َ
وانص ْرَنا َع َلى ْال َق ْوم ْال َكافر َ
ُ
ين *
َوث ِّبت أقد َامنا
ِ
ِ
ِ
الد ْن َيا َو ُح ْس َن َث َواب اآلخ َرة َو ّ ُ
اه ُم ّ ُ
اب ُّ
َف َآت ُ
الل َث َو َ
الل
ِ ِ ِ
ُْ
ُي ِح ُّب ال ْح ِس ِنينَ﴾
يا شباب اإلسالم :كيف يهنأ لكم الجلوس
وإخوانكم في الشام يسامون العذاب تحت وطأة
أعداء هللا وأنتم بين نسائكم؟! بل كيف يهنأ لكم
العيش والراحة وأخواتكم الحرائر يغتصبن وتدنس
أعراضهن في سجون الروافض والنصيرية؟!!
إن الروافض والصليبيين يعبثون بأعراض
الحرائر ويقهرون أبطال الشام في املعتقالت  ،فماذا
تنتظرون؟
رحم هللا ابن الجوزي يوم اعتلى املنبر وقام
ً
خطيبا في الناس يحثهم على الجهاد والحفاظ على
بيضة هذا الدين ودفع الكافرين عن ديار املسلمين
بعد أن تخلف الناس وتقاعسوا عن النفير فقال :
(أيها الناس مالكم نسيتم دينكم ،وتركتم عزتكم
وقعدتم عن نصر هللا فلم ينصركم! حسبتم أن
العزة للمشرك! وقد جعل هللا العزة له ولرسوله
وللمؤمنين.
يا ويحكم! أما يؤملكم ويشجي نفوسكم مرأى
عدو هللا وعدوكم يحط على أرضكم التي سقاها
بالدماء آباؤكم ،يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم
سادات الدنيا؟!
أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخوان
لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف؟!
فتأكلون وتشربون وتتمتعون بلذائذ الحياة،
وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار
وينامون على الجمر؟!
يا أيها الناس  ..إنها قد دارت رحى الحرب ونادى
منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء ،فإن لم
تكونوا من فرسان ...الحرب فافسحوا الطريق
للنساء ُيدرن رحاها ،واذهبوا فخذوا املجامر
واملكاحل!.
فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها ،يا ناس..
أتدرون مم صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد صنعها
ً
النساء من شعورهن ألنهن ال يملكن شيئا غيرها،
هذه وهللا ضفائر املخدرات (النساء املستترات في

منوعات

خدورهن) لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا؛ قطعنها ألن
تاريخ الحب قد انتهى وابتدأ تاريخ الحرب املقدسة ،الحرب في سبيل
هللا ثم في سبيل الدفاع عن األرض والعرض ،فإن لم تقدروا على الخيل
تقيدونها فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر ،إنها من شعور النساء
ألم يبق في نفوسكم شعور ،وألقى اللجم من فوق املنبر على رؤوس الناس
ً
وصرخ :ميدي يا عمد املسجد ،وانق�ضي يا رجوم ،وتحرقي يا قلوب املا
وكمدا  ..لقد أضاع الرجال رجولتهم) .
نعم وهللا يا شـ ـ ـ ـ ـ ــام  .......لقد أضاع الرجال رجولتهم ..
فماذا نقول نحن في هذا الزمان الذي عز فيه النصير ،وقل فيه املعين
وتداعت علينا األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها .
ً
إننا وهللا ال نريد رجاال كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد واملقداد
ً
ّ
كصفيـة  ..نعم كصفية  ..عندما قامت
وطلحة والزبير  ..لكننا نريد رجاال ..
بالدفاع عن حرمات املسلمين عندما ّ
هم ذلك اليهودي الخبيث أن يدخل
الحصن ويكشف عورات املسلمين فقاتلت عن أعراض املسلمين .
فيا ربي أدركنا فقد بلغ الزبى *** من الكرب سيل الفاجعات املغرق
أناشد املسلمين أن يتقاطروا على الشام ويرفعوا راية الجهاد في سبيل
هللا لدحر النصيرية الكفار أولياء اليهود إخوان القردة والخنازير ،وهذا
ّ َ َ ُ
ْ َ َ ُ
الد ِين ف َعل ْيكم
نص ُروك ْم ِفي
واجب شرعي ال يجوز التباطؤ عنه { ِوإ ِن است
ِ
َّ َ َّ
َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ
َّ ْ
َ
َ
الل وال ِذين آووا
يل َ ِ
َُالنصر ُ} ُ{ َوال َ ِذين آم ْن ُ ْوا ُوه َاجر ًّوا و َجاهد ْوا ِفي ٌ س ِب ْ ٌِ
َون َ
ص ُروا أ ْول ِئك ُه ْم الؤ ِمنون َحقا ل ُه ْم َمغ ِف َرة َو ِرزق ك ِريم ٌ}" ..ما من
ً
امرءا يخذل ً
امرء مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه
من حرمته إال خذله هللا تعالى في موطن يحب فيه نصرته ،وما من أحد
ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته إال
نصره هللا في موطن يحب فيه نصرته" ّ
(حسنه األلباني) ..و"املسلم أخو
املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته
ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن
ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة" (متفق عليه)
يا لثارات حلب  ..يا لثارات حمص  ..يا لثارات درعا وإدلب والالذقية
ودمشق وغوطتها ودوما ..ال لثارات الحرائر  ..يا لثارات القرآن والسنة ..
اللهم ارفع راية الجهاد في الشام ،وأرنا برحمتك جند الشام ،وأنزل
اللهم سكينتك على املجاهدين في الشام ،وأرجع الشام إلى حضيرة
اإلسالم ..اللهم خذ النصيرية أخذ عزيز مقتدر ..اللهم ّ
دمر بيوتهم كما
دمروا بيوت املسلمينّ ،
ويتم أوالدهم كما ّيتموا أوالد املسلمينّ ،
ورمل
أزواجهم كما ّرملوا نساء املسلمين ،وأدر يا رب الدائرة عليهم وامنح
أكتافهم عبادك املوحدين ،يا ناصر يا معين..
اللهم إنا نسألك أن تبعث في األمة من يثخن في العدو أشد اإلثخان،
ويكثر فيهم القتل ،ويزرع الرعب في نفوس الكفار ،ويخلع قلوبهمّ ،
ويشرد
بهم من خلفهم ،ويضرب األعناق ،ويقطع الرقاب ،ويمزق األشالء،
ويسفك الدماء ويجريها أنهارا في سبيلك ..
اللهم أياما كأيام خالد ..
اللهم أياما كأيام خالد ..
اللهم أياما كأيام خالد ..
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
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الصحافة العالمية
إعداد :أبو عبد الله الفقري

الطريق إلى أورومتشي ..أحاديث على الهامش

2015-12-07
لم يكن متاحا في ظل التشديد األمني الصيني الدخول
إلى مدينة أورومت�شي كزائر ،وكان من املستحيل بطبيعة
الحال الذهاب كصحفي ،لذلك لم أجد سبيال سوى
الدخول كسائح ضمن مجموعة من السياح الصينيين
الذين يتوافدون إلى املدينة في إطار البرامج السياحية
التي تطلقها العديد من املكاتب املختصة بتنظيم الرحالت
الداخلية في الصين.
لم يجل في خاطري طوال مدة الرحلة التي استغرقت
خمس ساعات ونصف الساعة بالطائرة سوى البحث عن
طريقة أستطيع أن أتواصل فيها مع سكان املدينة بعيدا
عن العيون األمنية للحديث حول همومهم ومشاكلهم،
وأنا الذي السلطة لي حتى على وقتي بينهم ،كوني أسير
برنامج سياحي ال يرى في أورومت�شي سوى أطاللها املبعثرة.
فور وصولنا إلى مركز املدينة اجتمع حولنا نفر من
أبناء قومية األويغور صغار السن ،وكان لي نصيب األسد
من الحفاوة األويغورية كوني األجنبي واملسلم الوحيد بين
أفراد املجموعة.
لم تمض لحظات حتى سمعت تمتمات باللغة العربية
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وقعت على أذني كطوق نجاة من شاب وسيم يدعى صالح،
ألقى علي التحية ،وقدم نفسه كمترجم ،وألن القائمين
على برنامج الرحلة ال يوفرون مترجمين ألنه قلما تضم
مجموعاتهم سياحا أجانب وافقوا على اصطحاب املترجم
لي بشرط أن يكون ذلك على نفقتي الخاصة.
كان صالح شابا مثقفا مهذبا ،وعلى قدر ما كان خلوقا
وخدوما كان أيضا بارعا في الهروب من اإلجابة عن أسئلة
لم يعتد على سماعها من سائح ،وفي حقيقة األمر لم أكن
أبحث عن إجابات مباشرة في دردشتي الطويلة معه بقدر
ما كنت أبحث عن هامش أمان في شخصيته قبل إطالق
العنان لغريزتي الصحفية.
بعد خمس محاوالت باءت جميعها بالفشل تمكنت
أخيرا من إجراء الحوار األول مع أحد الباعة في سوق
أورومت�شي املركزي والذي اشترط عدم ذكر اسمه في
التقرير.
كانت اللقاءات قصيرة ومحدودة ،وكانت تتم في
الفترات التي أتذرع فيها بالذهاب إلى بيت الخالء لقضاء
حاجة لكي ال يالحظ القائمون على برنامج الرحلة أني
أقوم بعمل مخالف للضوابط التي تم إبالغنا بها قبل
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اإلقالع إلى أورومت�شي ،خصوصا أن جميع املرافقين لي من
قومية الهان التي تدين بوالئها للسلطة الحاكمة.
روى سليمان -اسم مستعار -كيف تمارس السلطات
الصينية سياستها العنصرية في إقليم شنجيانغ ،وكيف
تنحاز في العطاءات وفي توفير فرص العمل لصالح التجار
الصينيين من قومية الهان الذين تم توطينهم في اإلقليم
على حساب التجار األويغور ،وكيف ال يسمح لهم بتصدير
املنتجات واألطعمة الحالل إلى املقاطعات الصينية األخرى
التي تتواجد فيها قوميات مسلمة ،مما يؤدي إلى كساد
هذه املنتجات فيضطرون لبيعها بثمن بخس.
وكان الحوار الثاني مع أيوب (38عاما) الذي قابلته في
سرداب أسفل بيته ،وكان أكثر الشخصيات التي إلتقيت
بها حماسة ،إذ ملست فيه رغبة جامحة بالحديث عن
االضطهاد الديني والثقافي الذي تتعرض له أقلية األويغور،
وعن اإلجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الصينية
في اإلقليم.
وقد عزا صالح ذلك إلى اعتقال قوات األمن ابن أخيه
الذي ال يتجاوز ال  15من عمره أثناء اقتحامها أحد مراكز
تحفيظ القرآن في املدينة ،وأشار صالح إلى أن السلطات
الصينية قامت بمداهمة العديد من املراكز الدينية خالل
العامين املاضيين بحجة أنها مراكز غير مرخصة تحث
األطفال على العنف والحقد والتطرف.
أما الحوار الثالث واألخير في مدينة أورومت�شي فكان
مع أحد األئمة املفصولين من عملهم وهو الشيخ عبد
الرحمن (64عاما) الذي حدثني عن أسباب فصله من
املسجد الذي كان يؤم املصلين فيه قائال إن اإلدارة
املحلية في املنطقة قامت منذ بداية العام املا�ضي بتسريح
كل األئمة الذين ينتمون لقومية األويغور ،واإلتيان بأئمة
جدد ينتمون لقومية «هوي» الصينية املسلمة التي ال
تكن عداء للصين ،كونها ال ترى في الوجود الصيني بإقليم
تركستان الشرقية احتالال.
وتحدث أيضا عن منع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل
الوجه ،ومنع املسلمات املحجبات والشباب امللتحين من
ركوب الحافالت ،مما تسبب بفقد العديد منهم وظائفهم،
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لعدم تمكنهم من الذهاب إلى أماكن عملهم البعيدة.
وتحدث أيضا عن قانون حظر الصيام الذي لم
يقتصر على الطالب واملدرسين وموظفي الدولة كما أشيع
في اإلعالم ،وأكد أن الحظر شمل كافة سكان اإلقليم.
وحين استشهدت بتصريح املتحدثة باسم الحكومة
الصينية في إقليم شنجيانغ والتي قالت «إن الصين لم
تمنع املسملين من الصيام ،وإن الغاية من اإلجراءات
التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن التأكيد على الحاجة
لالستمرار في الذهاب إلى العمل والقيام بالواجبات
املعتادة في نهار رمضان» ..انفعل اإلمام عبد الرحمن،
وتساءل :إن كان هذا الكالم صحيحا فلماذا كانت قوات
األمن الصينية تتفقد البيوت املضاءة في وقت السحور؟
وملاذا كان يتم االعتداء على األسر الفقيرة الصائمة التي ال
تملك أصال وظائف؟
فاجأني أحد الذين تحدثت إليهم بهم بإعطائي صورة
للمفكر األويغوري إلهام توختي الذي يق�ضي عقوبة
السجن مدى الحياة بتهمة السعي النفصال إقليم
تركستان الشرقية عن الصين ،وطلب مني أن أثير قضيته
في وسائل اإلعالم ظنا منه أنه يشيع سرا ،موقف صغير
ي�شي بمستوى العزلة التي وصل إليها سكان املدينة.
ولم يكن غريبا في ظل السياسات القمعية التي تمارسها
السلطات الصينية في اإلقليم عدم سماع أصوات تنادي
باالنفصال ،وهذا يشير إلى نجاعة السياسة الصينية التي
نجحت في تحويل السكان األصليين إلى أقلية باتباع خطة
التهجير واإلحالل ،ومن ثم إغراق األقلية بالتفاصيل التي
تتعلق باحتياجاتها األساسية كالغذاء والدواء والرعاية
الصحية.
الكاتب :علي أبو مريحيل
كاشغر
ملف العدد ملجلة الجزيرة2015
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الصين تسن قوانين مثيرة للجدل لمكافحة اإلرهاب

2015-12-28
أصدرت الصين قوانين مثيرة للجدل بهدف
مكافحة اإلرهاب ،وقالت إن ذلك كان ضروريا
بسبب وجود تهديد متنام.
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وبموجب القوانين التي أقرت سيتم إقامة
وكالة ملكافحة اإلرهاب وإعطاء سلطات إضافية
لقوات األمن .وكانت الصين قد ّ
حملت مسلمي
اإليغور مسؤولية بعض الهجمات التي وقعت
في السنوات األخيرة .وكانت عدة حكومات غربية
قد حذرت من احتمال وقوع هجمات في ضاحية
سانليتون في العاصمة الصينية بكين األسبوع
املا�ضي .وتتضمن القوانين الجديدة باإلضافة إلى
ما ذكر إلزام مزودي خدمات االتصاالت واإلنترنت
بتزويد السلطات بمساعدات تقنية بينها فك املواد
املشفرة .وسيكون بإمكان الشرطة إطالق النار
في حال مواجهة مهاجمين مسلحين بالبنادق أو
السكاكين ،كما سيكون بإمكان الجيش الصيني
املشاركة في عمليات مكافحة اإلرهاب خارج
األرا�ضي الصينية .وتحظر القوانين الجديدة نشر
معلومات حول نشاطات إرهابية أو تداول أخبار
عن عمليات إرهابية كاذبة ،كما يحظر على أي
جهة باستثناء وسائل اإلعالم الحاصلة على موافقة
السلطات نشر تقارير حول هجمات إرهابية ورد
السلطات عليها.

وتقول منظمات حقوق اإلنسان إن القوانين
فضفاضة ويمكن استخدامها ضد املعارضة
واألقليات الدينية .وأشارت منظمة العفو
الدولية إلى أن القوانين ال تتالءم مع مبادئ
حقوق اإلنسان العاملية .وقال املعارض الصيني
املعروف هو جيا في تغريدة على موقع التواصل
االجتماعي (تويتر) «هذه القوانين ال تستخدم
ملكافحة اإلرهاب بل تتخفى وراء اإلرهاب ملهاجمة
كل أنواع االحتجاجات وتحديدا احتجاجات
الشوارع ،كما تقوم بافتعال كل أنواع حاالت
الطوارئ من أجل فرض قيود على املواطنين
والجماعات» .وصرح لي شو وي املتحدث باسم
البرملان الصيني أن القوانين الجديدة ال تستهدف
أي منطقة محددة أو ديانة أو عرقا .واتهم
معلقون صينيون الغرب بممارسة سياسة الكيل
بمكيالين فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واإلرهاب.
h t t p / / :w w w .b b c .c o m /a ra b i c /
_worldnews_151228/12/2015/china
controversial_anti_terror_laws
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نيويورك تايمز :تركستان الشرقية تغلي تحت القمع الصيني

 10:20م 23 ,ربيع األول  1437هـ 3 ,يناير  2016م
/http://twasul.info/340756 1779
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية في تقرير
لها من داخل الصين :إن تركستان الشرقية تغلي تحت
القمع الصيني الذي شمل شن موجة من االعتقاالت،
ومنع املساجد من استخدام مكبرات الصوت في األذان.
وأشارت إلى أن القيود على حركة العمال األويجور
ً
هناك أثرت سلبا على الزراعة ،في وقت احتقنت حالة من
الغضب الشديد بسبب مراقبة الصين التصاالت السكان
ً
ً
ً
خوفا من ادعائها «تشكيلهم تهديدا محتمال لألمن العام».
وذكرت الصحيفة أنه خالل جولة استمرت  10أيام
في أنحاء تركستان الشرقية اكتشفت حالة من الغليان
والغضب الشديد ضد الحكومة الصينية التي أقدمت
على إجراءات غير مسبوقة لتشكيل سلوك ومعتقدات
نحو  10ماليين مسلم أويجوري هناك.
وتحدثت الصحيفة عن أن الحكومة الصينية تعتقد

أن تشديد القيود على ممارسة شعائر اإلسالم واإلجراءات
األمنية على األويجور املسلمين هي الطريقة األفضل للحد
من موجة العنف هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلجراءات األمنية املشددة
يمكن للمسافرين أن يالحظوها في تركستان الشرقية عبر
نقاط التفتيش على الطرق السريعة.
ً
ً
ً
وأضافت أن جنودا مسلحين تسليحا عاليا يقومون
بتفتيش السيارات وفحص بطاقات الهوية ،وفي بعض
األحيان يطلب من قائدي السيارات من األويجور وركابهم
تسليم هواتفهم حتى تقوم الشرطة بالبحث فيها عن أي
محتوى ال يعجب السلطات.
وتحدثت َ
الصحيفة عن أن عمليات البحث تشمل
البحث عن في املحادثات عبر برامج سكايب وواتس آب؛
ملعرفة ما يدور بينهم وبين أصدقائهم وأقاربهم من خارج
ً
الصين ،فضال عن البحث عن أي برامج يستخدمونها
للدخول على املواقع التي حجبتها السلطات الصينية.
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قصة معاناة المسلمين في تركستان الشرقية

فبراير  2016 ,9كها !
بدأ االحتالل الصيني لـ تركستان الشرقية في عام
1949م ،والسبب الرئي�سي لالحتالل الصيني هو
الطمع فيما تمتلكه تركستان الشرقية من ثروات
طبيعية ضخمة ،فهي تمتلك احتياطي نفطي ينافس
احتياطي دول الشرق األوسط ،باإلضافة إلى رصيد
ضخم من أجود أنواع اليورانيوم في العالم..
بدأت الصين احتاللها للبالد بمذابح رهيبة،
ثم عملت على استقدام مهاجرين صينيين بأعداد
ضخمة في عملية احتالل استيطاني واسعة ،وذلك
للتقليل من عدد أهل البالد املسلمين ،ثم ألغى
الصينيون امللكية الفردية ،واسترقوا الشعب املسلم،
ً
رسميا أن اإلسالم خارج على القانون ويعاقب
وأعلنوا
كل من اعتنقه ،وألغوا املؤسسات الدينية وهدموا
أبنيتها ،كما اتخذوا من املساجد أندية ومقاهي لجنود
االحتالل ،وألغوا تدريس اللغة التركية والتاريخ
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اإلسالمي من املدارس واملعاهد العليا واستبدلوها
بتاريخ الصين واللغة الصينية وتعاليم ماوت�سي تونج،
وأصبح املسلمون مجبرين على التزاوج مع الصينيين
والعامل املسلم مجبر على العمل  18ساعة ً
يوميا في
ظروف قاسية ..
وقامت الصين بتقسيم تركستان الشرقية ،
وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج ،وعندما ثار الشعب
التركستاني املسلم استخدمت الصين أبشع الوسائل
لقمعه ،ونكلت باملعارضين وقتلتهم ،حتى بلغ عدد
القتلى من املعارضين املدنيين  100.000مسلم،
وذلك فقط فيما بين عامي 1953 -1949م ،كما
قامت الحكومة الصينية بقتل  75.000آخرين في عام
1966م ،ورغم كل هذا العناد والتجبر الصيني مازال
الشعب التركستاني املسلم يجاهد للحصول على حقه .
املصدر :أخالق الحروب في السنة النبوية –
د .راغب السرجانى
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من أقوال العلماء

الشيخ العالم المجاهد

عطية اهلل الليبي
رحمه اهلل
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ّ
ال شك أن ً
ً
مستولى
كثيرا من أراضـي املسلمين محتلة
عليها من قبل الكفار وبعضها من قرون ،وهللا املستعان ،من
األندلس ً
غربا وأطراف أوروبا الجنوبية ووسط أسـيا والبلقان
والقوقاز وما قاربها ،إلى تركستان الشـرقية في غرب الصـين
إلى الكثير من بلدان جنوب شـرقي آسـيا ،سنغافورة والفلبين
والتايالند وغيرها بل والهند أو أجزاء كبيرة منها وغيرها ،كلها
كانت في وقت من األوقات بالد إسالم ودار إسالم ثم أخذها
العدو الكافر؛ فيجب على املسلمين استعادتها وتخليصها
من يد الكفار ،ثم سائر بالد اإلسالم من بالد العرب والعجم
تحت سلطة حكومات كافرة مرتدة من بني جلدتنا ،وهؤالء
يجب قتالهم وجهادهم ،يجب على كل قادر القيام في ذلك،
ـرعا ّ
وقتالهم ش ً
مقد ٌم على طلب الكفار األصليين في بالدهم،
ّ
التقدم للكفار األصليين اآلن (أمريكا
في األصل ،إنما حصل
هؤالء؟
ض ر ّجح تقديمهم ،فمن يقوم بجهاد
ِ
وأحالفها) لعار ٍ
فرض كفاية؟! إنا ًإذا ُ
وكيف نقول إن الجهاد ُ
لجر ُآء!..
(ص  818من كتاب األعمال الكاملة للشيخ عطية هللا الليبي)

أنقذوا تركستان
قبل فوات األوان!
سياسة اإلستيطان
بتاريخ  30-10-2015مـ أعلنت
اإلدارة العامة لمدينة «أورومجي»
أن عدد المهاجرين الصينيين
بالمدينة قد بلغ حوالي  2مليون
و 30ألف .ويالحظ التزايد الكبير
لعدد الوافدين الصينيين هذه
السنة مقارنة بعام 2011مـ حيث
كان العدد حوالي  837ألفا.

خطة لتفريغ تركستان من
سكانها األصليين
جاء في الموقع الصيني
«تنريتاغ» على األنترنت أن المجلس
السياسي الصيني عقد إجتماعا
بتاريخ 2016/01/11مـ ناقش فيه
المشاركون خطة عمل من خاللها
يمكن نقل المزيد من العمال
التركستانيين إلى داخل الواليات
الصينية وذلك بتقديم إغراءات
كالزيادة في األجور وما إلى ذلك من
اإلجراءات.
ويدخل هذا تحت نية الحكومة
إفراغ تركستان الشرقية من سكانها
األصليين ،وليست هذه اإلغراءات
إال نوع من الكذب الذي يضاف إلى
سلسلة من األكاذيب التي تتميز به
حكومة بكين .وما حادثة أورومجي
(2009-07-05مـ) إال شاهد على
ذلك .حيث أنها جاءت رد فعل على
سوء المعاملة التي كان يتعرض
لها العمال التركستانيين في والية
غواندُنغ « الصينية».

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

