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قضية
تركستان الشرقية

قضية تركستان الشرقية ,حتى اآلن لم تصل إلى
كل بيت ،وهناك ماليين املسلمين ال يعرفون شيئا
عن تركستان الشرقية بعكس قضية بورما مثال
التي ال يوجد لديهم إعالم لكن العالم كله مطلع على
قضيتهم ،والسبب أن الصين أخذت جميع التدابير
الالزمة منذ زمن بعيد عبر اتفاقيات اقتصادية مع
جميع الحكومات االسالمية وكانت الصين تحرص
دائما على وضع بند بين البنود وهو إخفاء قضية
تركستان ،ملاذا؟ تركستان الشرقية تملك جميع
املعادن والخيرات املعروفة على األرض ،مساحتها
 3مرة مساحة فرنسا ،احتياطي النفط بها يفوق
من احتياطي العراق والكويت ،بها كمية هائلة
من اليورانيوم وتركستان الشرقية تغطي نصف
احتياجات الصين من جميع األمور حتى من اللحم
والخضر والفواكه واملياه والغاز....
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لهذا ،الصين تساعد الدول العربية واإلسالمية
كثيرا وتعطيها قروضا لكي ال يفتح هذا املوضوع بل
أحيانا يذهب األمر بعيدا كما فعلت حكومة السي�سي
السنة املاضية عندما سلمت  500أويغوري إلى
الصين حيث يالقون اآلن ألوانا من العذاب .هذه
الخيرات التي تحتوي عليها تركستان يؤدي األويغور
ثمنها من دمائهم.

تركستان اإلسالمية
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في تركستان الشرقية ال يوجد انترنت ،يوجد
انترنت داخلي ال يتجاوز حدود تركستان الشرقية
يوجد حظر على كل املواقع  ،لديهم واتساب صيني
يوتيوب صيني فيسبوك صيني ،فقط للتواصل بينهم
لكن ال يمكن مثال أن نتصل بأحد بتركستان الشرقية
من الخارج ،لذلك فكل الصور واملواد التي تصل
إلينا تخرج من هناك مهربة في الهواتف والذاكرات
واألقراص املضغوطة الخ ..من تركستان الشرقية
تطلع في اليوم بالكثير صورة أو صورتين أو مقطع ..كل
�شيء ممنوع ..الهواتف تضع عليها الدولة نظام تجسس
وتعرف مع من اتصل الشخص وماذا شاهد؟ الخ..
سياسة الصين ليست عشوائية تضع نصب أعينها
هدف واحد وهو كتم أنفاس التركستانيين .إن من
بدل اسم بالد تركستان الشرقية إلى إقليم سينكيانغ
ليس ديبلوما�سي من الحقبة املاضية إنما إمبراطور
عاش منذ قرنين من الزمن بعدما فهم الصينيون أن
األويغور هم أعداؤهم التاريخيون ،والتركستانيون
وجدوا أنفسهم دائما ضحية إتفاقيات كبرى بين دول
عديدة ومن يملك هذه الثروات على أرضه فإن أمره

إفتتاحية

محسوم ،لذلك وجب على الجميع من علماء ونخب
ومشايخ ومثقفين وإعالميين أن يصدعوا في اإلعالم
بقضيتهم ،فال معين لهم وال صوت لهم ،القنوات
الرسمية والحكومية لن تأبه لهم كما لم تأبه ملن
كان قبلهم .والدليل أن الصين وضعت في املعتقالت
ثالثة مليون تركستاني إلجبارهم على الردة وقليل من
قليل من تكلم عن ذلك .والحكومات أمرها منتهي،
فاملصالح فوق كل اعتبار.
لقد وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميزانا
لإليمان ،وهو أن تحب ألخيك ما تحب لنفسك،
وعليه فإننا مطالبون اليوم من باب األخوة اإلسالمية
أن نبذل أكثر مما بذلنا ،علينا أن نضاعف الجهود
إليصال معاناتهم إلى أكبر عدد من املسلمين ،لقد
عانى التركستانيون بشكل ال يمكن أن يفهمه إال
تركستاني.
ندعو هللا تعالى أن يفرج عن أهل التركستان وأن
يزيح عنهم هذه الغمة وأن يلطف بهم وأن يفتح عليهم
بتحرير أرضهم من الطغاة الغاصبين.

املركزاإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستاني «صوت اإلسالم»
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إعداد :أبو منصور الغريب
مقتل امرأة عجوز في مراكز التعذيب

تغيير التركيبة الديموغرافية في
تركستان الشرقية

توفيت امرأة مسنة قبل شهرين في معتقالت
التعذيب حسب إذاعة آسيا الحرة ،املرأة من قرية
بايانداي في محافظة غولجا ،وقد أكد أحد مسؤولي
القرية هذا الخبر ،وهذه العجوز من أقارب رجل أعمال
إيغوري يدعى ساوورجان وهو صاحب فرن في بايانداي
وقد اعتقلته السلطات الصينية مع  20من أقاربه
بسبب فتح ابنيه لفرن في مصر ،وكان من بين املعتقلين
تلك العجوزوعند اإلستفسار عن مصير ساوورجان
اعترض املسؤول عن الجواب.

 17أيار 2018

 17ايار 2017

تجارب بيولوجية في تركستان الشرقية
 14أيار 2018
كشف تقرير إلذاعة آسيا الحرة أن السلطات أن
الحكومة الصينية تقوم بإجراء تجارب على الحمض
النووي لإليغوريين في تركستان الشرقية بهدف نشر
الفيروسات واألمراض بينهم ،وللتذكير فقد قامت
الصين ب  47تجربة نووية في محافظة لوب على أرض
تركستان الشرقية املحتلة.

بناء على ما تناقلته وسائل التواصل اإلجتماعي،
قامت الصين بنقل  20ألف من مواطنيها إلى تركستان
الشرقية مقابل مكافئات قدرت بـ  800ألف يوان لكل
من وافق على اإلنتقال إضافة إلى بيت من  100قدم
مربع ،ومنذ بدأت الصين بفتح معسكرات اإلعتقال تم
اعتقال ما يزيد عن مليون مسلم إيغوري ،قتل الكثير
منهم وتحاول الصين تكثير عدد الصينيين من قومية
الهان لتصبح األكثرية املسيطرة في تركستان الشرقية
املحتلة.

تفشي األمراض في معسكرات اإلعتقال
 28أيار 2018
بناء على تصريحات لجان شاو املراقب الكندي في
لجنة حقوق اإلنسان األممية ،فإنه في شهرتموز من
السنة املاضية سجلت إصابة  558معتقل إيغوري
بأمراض رئوية في معسكرات إعادة التأهيل بوالية
خوتن ،كما أصيب العديد من املعتقلين بأمراض
مختلفة وتوفي بعضهم بسببها وذلك بسبب انعدام
النظافة والتعذيب املفرط.

مراكز إلعادة التأهيل المفتوحة
 03أيار 2018
كشفت إذاعة آسيا الحرة بأن السلطة الصينية
فتحت مراكز إعادة التأهيل "مفتوحة" في تركستان
الشرقية وال�شيء الذي يميز هذه املراكز من املعتقالت
إلعادة التأهيل هو أن في هذه املراكز املحضرين يجوز
لهم أن يرجعون إلى بيوتهم في وقت الظهر وفي الليل
وترسل الحكومة الصينية في هذه املراكز اإليغوريين
الذين لديهم تدين أضعف من الذين ُسجن في
معتقالت إلعاد التأهيل.
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معتقالت إعادة التأهيل في تركستان الشرقية

صورة من خريطة تبين ثالثة معتقالت إعادة التأهيل
في محافظة الكسو بوالية خوتن

حسب مصدر رسمي صيني يوجد في هذا املعتقل
 8460سجين تركستاني.

الصين تبني املزيد من السجون فيما يبدو أنه سباق
مع الزمن للزج بأكبر عدد من التركستانيين في
معتقالت إعاة التأهيل

المراحل الثالثة لمعسكرات إلعادة التأهيل
 28حزيران 2018
حسب موقع " "china aidفإن النظام الصيني
يتعامل مع املعتقلين في املعسكرات على ثالث مستويات
وتؤكد ذلك أينور وهي أم كازاخية ألحد املعتقلين في
معسكرات إعادة التأهيل وتقول أن املرحلة األولى
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شديدة وتنتهي بامتحان ومن يجيب على كل األسئلة
يمرإلى املرحلة الثانية ،وهي عادية تنتهي أيضا بامتحان
تتلوها مرحلة سهلة وهي األخيرة.

تركستان اإلسالمية
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وفاة الشيخ عبد األحد مخدوم في سجون الطغاة الصينيين
 27أيار 2018
استيقظت أسرة الشيخ التركستاني “عبد األحد
برات مخدوم” يوم  27مايو  ،2018على إبالغ السلطات
الصينية لها بوفاة الشيخ في السجن ،عن عمر يناهز
الثمانية والثمانين عاما ،بمدينة خوتان بتركستان
الشرقية ،بعد م�ضى ما يقرب من ثمانية أشهر على
اعتقاله ،وحياة الشيخ “مخدوم” حافلة بالشدائد،
واالبتالءات ،ملواقفه من أجل املحافظة على هوية
املسلمين من ذوي األصول اإليغورية.
خمسون عاما من السجون
ولد الشيخ “مخدوم” عام  1930في مدينة “قارا
قاش” ،من أسرة عرفت بجهادها الطويل ضد االحتالل
الصيني لتركستان الشرقية وتلقى تعليمه في مدارس
“كاشغر” بين عام (1958 -1950م) وبعد تخرجه عاد
إلى مدينة “خوتن” لتدريس العلوم اإلسالمية ،وبعد
ستة أشهر بدأت املعاناة الكبيرة للشيخ وهو في نهاية
العشرينيات من عمره ،إذ أعتقل من قبل السلطات
الشيوعية ،وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما مع
األشغال الشاقة ،فقضاها الشيخ في ظروف اعتقال
شديدة الصعوبة ،ليخرج من السجن وهو كهل في
منتصف األربعينات عام 1974م.

يمكث الشيخ إال عاما ،ليخرج من االعتقال إلى اإلقامة
الجبرية؛ فمنع من الحديث مع الناس ،أو خطبة
الجمعة أو إلقاء الدروس ،إال أن بيت الشيخ أصبح
قبلة الناس ،فقد كان يحتل مكانة كبيرة لدى مسلمي
تركستان الشرقية.
في العام  2011يعتقل الشيخ للمرة الثالثة ،هو
وابنه الشيخ عبد الرؤوف ،ليطلق سراحهما بعد
شهرين ،وتفرض عليه اإلقامة الجبرية ،فيصبح بيته
مقصدا لطالب العلم ،فتضيق السلطات الصينية
بنشاطه ،فتعتقله للمرة الرابعة عام  2004من مدينة
“خوتن” وهو في الرابعة والسبعين من عمره ،إال أنه
في هذه املرة كان يلقي دروسا شرعية لسبعة طالب،
بطريقة سرية بعيدا عن رقابة السلطات ،ويحكم
عليه بالسجن خمس سنوات ،وبعد خروجه يعيش
في إقامة جبرية ،ثم يعتقل مرة خامسة من منزله ،في
نوفمبر  ،2017وهو في السابعة والثمانين من عمره،
ليتوفى وهو خلف القضبان ،بعدما ق�ضى منها أكثر من
عشرين عاما في السجن ،وأكثر من ثالثين عاما رهن
اإلقامات الجبرية.

لم تكسر سنوات السجن الطويلة عزيمة الشيخ،
بل زادته إصرارا على إكمال طريقه في الدعوة إلى
اإلسالم من خالل توريث العلم الشرعي ،فبدأ بحلقات
تدريس العلوم الشرعية في أماكن سرية هربا من القمع
الشيوعي ،وتخرج على يديه مئات الطلبة ،إال أن الشيخ
اعتقل مرة ثانية عام 1979م ،بعدما اعتقل الصينيون
الكثير من علماء اإلسالم في تركستان الشرقية ،لم

سياسة النفاق الصيني
 04حزيران 2018
بتاريخ  04حزيران  ،2018قامت السفارة الصينية
في تركيا بدعوة  400طالب إيغوري إلى وجبة إفطار
أقيمت في فندق (شانغري ال) فيما تمنع الصين املسلمين
في تركستان الشرقية من الصوم ومن أبسط حقوقهم
اآلدمية ،وقد قام على إثر ذلك املئات من اإليغوريين

في إسطنبول بمظاهرة أمام الفندق احتجاجا على
سياسة النفاق التي تنهجها الصين الشيوعية حيث
تتظاهر أمام العالم باإلنفتاح والتسامح إلخفاء وجهها
البشع ونزعتها العنصرية ولكي تغطي على جرائمها ضد
املسلمين في تركستان الشرقية املحتلة.
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 60سجين في خلية واحدة بمعقالت
إلعادة التأهيل
 15حزيران 2018
قال عثمان تورسون وهو مقيم تركستاني في أملانيا
أن ابنه الذي التقاه مؤخرا في دبي بعد أن تم إطالق
سراحه من معتقالت إعادة التأهيل ،كان مسجونا في
زنزانة صغيرة مع  60شخص آخر وكانوا مضطرين
للوقوف طوال اليوم وينامون بالتناوب نظرا لضيق
املساحة وال يخرجون أبدا من الزنزانة ،األكل وقضاء
الحاجة ودروس غسل الدماغ ،كل �شيء يتم داخل
الزنزانة ،كل شخص يأخذ  5دقائق للتنفس من فتحة
صغيرة في الحائط ،والوضع الصحي للجميع �سيء جدا،
وقد اتصل صحفي من إذاعة آسيا الحرة بشرطي في
والية خوتن للتأكد من أقوال عثمان تورسون فأكد له
أن الزنزانات بحجم  50قدم مربع على  70قدم مربع
وتحتوي على  70شخصا على األقل.

اعترافات مسؤول صيني عن
الوضع في خوتن
 13حزيران 2018
نقلت جريدة (العالم اآلن) الصينية خبرا مفادة أن
الحكومة الصينية أعطت أوامرا بمراقبة املساجد على
مدار الساعة ،واتصلت إذاعة آسيا الحرة بمسؤول
في والية خوتن للتأكد من الخبر فأكد املسؤول قائال:
منذ سنتين تحسن الوضع كثيرا في والية خوتن بسبب
الحملة اإلعالمية على املتطرفين وبسبب فتح معتقالت
التأهيل ونالحظ اليوم أن املوظفين الحكوميين والطلبة
قد توقفوا عن الصوم وعن الذهاب إلى املساجد.
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التكتيك اإلعالمي الصيني في
تركستان الشرقية
 10حزيران 2018
جاء في مقال ملجلة "بزنس إنسايدر" تحليل للتكتيك
الذي تستعمله الصين للفت انتباه مليار و 400مليون
من مواطنيها عما يحصل من انتهاكات بشرية في الصين
بصفة عامة وتركستان الشرقية بصفة خاصة وأهم
ما تعتمد عليه الصين هو:
 -١إغراق مواقع التواصل اإلجتماعي بمعلومات
ثانوية بهدف لفت النظر عن األخبار املهمة ،حيث
وضعت الحكومة الصينية  ٢مليون موظف خلف
الحواسيب من أجل صناعة األخبار املزيفة ونشرها،
خصوصا بعد أي خبر هام للتشويش على املتابعين،
من بين هؤالء املوظفين يوجد معلقين يطلق عليهم
لقب (معلقي ال  50سنت) أي يتلقون  50سنت صيني
على كل تعليق يضعوه على النت( ،و 50سنت صيني
تساوي  )$08,٠فيغرقون سنويا منصات التواصل ب
 448مليون تعليق ،تعليقات في غالبها تمدح الحزب
الشيوعي والرئيس الصيني ،مثال أثناء أحداث 2013
الدامية بمدينة غانجو بتركستان الشرقية صدر أمر
إلى معلقي ال  50سنت بوضع تعليقات ونشر أخبار
وروابط تشيد بنمو اإلقتصاد الصيني.
 -٢تطوير برامج املراقبة ،بدأت الصين منذ 2013
بإدخال برامج مراقبة متطورة تحت غطاء النهوض
باملجتمع وتطوير البنى التحتية ،كما وضعت على
األرض أكثر من  600مركز مراقبة متطور يتم من
خالله متابعة كل ساكنة تركستان الشرقية على مدار
الساعة ،مثال إذا لم يقض الرجل ليلته في بيته تأتي
الشرطة في الصباح لتسأل عنه ،كما كونت الصين
أيضا خاليا من املتطوعين للتجسس على الناس
أسمتهم (الدوريات الحمراء) وهذه اإلجراءات مكنت
الصين فعال من استباق األحداث في كثير من املرات.
 -٣إنكار الخبر وتكذيب كل ما من شأنه اإلضرار
بمصلحة الصين ،إنكار الجرائم واملذابح ،تزوير
الحقائق ،تقليص أو تضخيم األرقام.
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 -٤التحكم بمنصات التواصل ،حذف األخبار
والتعليقات واألوسام املزعجة،كي يأخذ الصينيون
األخبار من قنوات التلفزة الحكومية فقط ،ومع تطور
التكنولوجيا الرقمية فإن الرقابة الحكومية اشتدت
على منصات التواصل بشكل خاص حتى ال تصل
أصوات املظلومين إلى العالم.
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قتل رجل أعمال إيغوري بعد اعتقاله بمعسكر إعادة التأهيل في تركستان الشرقية
حزيران – 2018
دفن أفراد عائلة عبد الرشيد صالح حاجم رجل األعمال
البالغ من العمر  65عاما تحت املراقبة الدقيقة من املسؤولين
األمنيين الصينيين هذا األسبوع ،بعد تسعة أشهر من وضعه
في معسكر إلعادة التأهيل السيا�سي ،حسب تصريح أخيه
إلذاعة آسيا الحرة.
ُولد عبد الرشيد صالح في مدينة غولجا في إقليم إيلي

املجاور لقازاقستان ،وقالت مصادر لـإذاعة آسيا الحرة إنه
ُ
اعتقل خالل حملة أمنية مشددة جرت في املنطقة ُ
وسجن في
معسكر في مقاطعة نيلقا بغولجا حيث توفي مؤخرا في معتقله،
قال األخ األصغر للرجل لـإذاعة آسيا الحرة عبر الهاتف من
تركيا يوم األربعاء بأنهم أحضروا جثته باألمس.
مرت تسعة أشهر منذ اعتقاله ،وقال الشقيق الذي
تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته" :لم نكن نعرف ً
شيئا
عن مكان وجوده واحتجازه من قبل".

"أخبرنا األشخاص الذين رأوا جثته أنه أصيب بكتلة غير
ً
حادة على رأسه وكان رأسه ملفوفا بقطعة من القماش األبيض.
ً
مضيفا أن ً
عددا
"لم ُيسمح ألقاربنا برؤية رأسه على اإلطالق" ،
ً
قليال فقط من أفراد العائلة تمكنوا من حضور الدفن.
تم سجن عبد الرشيد صالح ملدة خمس سنوات في أعقاب
مذبحة غولجا عام  ،1997عندما قتل  167شخصا من
األويغور بعد أن فتحت الشرطة النار على الحشود بعد يومين
من االحتجاجات حسب قول شقيقه.
ُ
ُ
ً
"سمعنا أن ابنه قد نقل إلى املعسكرات أيضا ،لكن أطلق
سراحه بسبب مرض في قلبه .نحن ال نعرف أين هو اآلن ،أو إذا
تم إطالق سراحه ".
"كان أخي شخصية عامة محترمة .فتح متاجر في أورومت�شي
وقام بأعمال تجارية هنا وهناك .كان مصابا بالتهاب املفاصل
وكان بالكاد يستطيع امل�شي ملسافة عشرة أمتار ،ولكن
السلطات الصينية اعتقلته ،لكنه مات بعد تسعة أشهر.
وقالت الشرطة في غولجا التي اتصل بها إذاعة آسيا الحرة
إنهم ليس لديهم أي معلومات عن الوفاة أو الجنازة.

في معسكرات إعادة التثقيف في أنحاء شينجيانغ ،حيث ظل
املعتقلون يشكون منذ فترة طويلة من التمييز املتف�شي والقمع
الديني والثقافي .قمع تحت الحكم الصيني.
لم تعترف سلطات الحكومة املركزية الصينية عالنية
بوجود معسكرات إعادة التثقيف في املنطقة ،وال يزال عدد
السجناء في كل مرفق سرا خاضعا لحراسة مشددة ،لكن
املسؤولين املحليين في أجزاء كثيرة من املنطقة يجرون مقابالت
هاتفية مع  RFAصراحة .إرسال أعداد كبيرة من األويغور إلى
املعسكرات وحتى وصف االكتظاظ في بعض املرافق.
وقالت مايا وانج من منظمة هيومان رايتس ووتش
ومقرها نيويورك لصحيفة الغارديان في يناير 2018م إن
تقديرات سكان شينجيانغ الذين أمضوا في املعسكرات بلغت
 800،000شخص  ،في حين يقدر املنفيون األويغور أن ما
يصل إلى مليون أويغور تم اعتقالهم في جميع أنحاء املنطقة
منذ أبريل  ،2017ويقول بعض النشطاء األويغور إن كل بيت
ً
من األسر األويغورية تقريبا قد تأثرت بالحملة.
في الشهر املا�ضي دعا السيناتور األمريكي ماركو روبيو
وممثل الواليات املتحدة كريس سميث  -رئيس اللجنة
التنفيذية للجنة الكونغرس حول الصين  -السفير األمريكي
لدى الصين تيري برانستاد لزيارة شينجيانغ وجمع املعلومات
حول احتجاز األويغورُ ،يطلق عليها "أكبر احتجاز جماعي
لألقلية من سكان العالم اليوم".
تجري الصين بانتظام حمالت "إضرب بقوة" في شينجيانغ،
بما في ذلك مداهمات الشرطة على األسر األويغورية ،والقيود
على املمارسات اإلسالمية ،والقيود على ثقافة ولغة شعب
األويغور ،بما في ذلك مقاطع الفيديو واملواد األخرى.
في حين أن الصين تلقي باللوم على بعض األويغور في شن
هجمات "إرهابية" ،ويقول خبراء خارج الصين إن بكين قد
بالغت في تهديد األويغور وأن السياسات الداخلية القمعية
مسؤولة عن تصاعد أعمال العنف هناك التي خلفت مئات
القتلى منذ عام .2009

لكن مسؤوال في مكتب العمدة في مدينة غولجا قال إنه
سيكون من "غير املناسب الكشف عن مثل هذه املعلومات".
وأضاف املسؤول" :ال أستطيع الكشف عن أي معلومات
تتعلق بمعسكرات إعادة التعليم .آمل أن تفهموا الوضع الذي
نحن فيه هنا".
وتأتي وفاة صالح بعد وفاة امرأة مسنة من األويغور في
معسكر ياماتشانغ الشهر املا�ضي في بلدة بايانداي في غولجا
نتيجة ما قالت مصادر إنه غير قادر على التعامل مع الضغط
والظروف الفظيعة.
منذ أبريل  /نيسان  ،2017تم احتجاز األويغور
ً
بتهم "التطرف الديني" ووجهات "غير صحيحة سياسيا"
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اسمي آبال :ما ذنب أمي وأخي الذان
حكما بـ 20عام في السجن؟
 07تموز 2018
محبوبة آبال التي تعيش حاليا بالنمسا هي واحدة
من ثالثة أخوات أرسلتهن عائلتهن للدراسة في الخارج
أما باقي أفراد األسرة األب واألم واألخ فيتواجدون حاليا
باملعتقالت ،تروي محبوبة أن السلطات ألقت أوال
القبض على أخيها أدلجان وهو شاب في  28من العمر
بتاريخ  2017-04-15وتم الحكم عليه بعشرين سنة
سجنا ،ثم ألقت الشرطة القبض على أمها وهي سيدة
في  57من العمر وتلقت حكما بالسجن بنفس املدة،
ثم جاء دور األب في تشرين األول  2018ولحد الساعة
ما زال هذا الرجل في أحد املعسكرت ،وتؤكد األخت أن
السبب األسا�سي لسجن أهلها هو تمسكهم بدينهم.

العدد  /24مح ّرم1440 -هـ

ما هي مهمة المراقبين الذين
يزورون التركستانيين في بيوتهم
 23تموز 2018
وضح بعض شهود العيان في تركستان الشرقية
املحتلة الهدف الحقيقي وراء إرسال مراقبين للعيش في
بيوت التركستانيين حيث وزعت الحكومة حوالي مليون
من كوادرها على األسر التركستانية ،ومن مهامهم
األساسية نشر األفكار من قبيل توحيد العرقيات
ومكافحة التطرف الديني ونشر الثقافة الصينية
وكل مراقب يسجل في دفتره ما يشاهده من أحوال
التركستانيين خالل حياتهم اليومية خصوصا الجانب
الديني ووالئهم للحزب الشيوعي ،واملحزن في األمر أن
أغلب البيوت ال يتواجد فيها رجال لكونهم معتقلين.
في الصورة مراقب صيني في بيت إيغوري خال من
الرجال:

ماذا بعد قص الفساتين؟
 13تموز 2018
تداولت الوسائل اإلعالمية واإلجتماعية
التركستانية صور تظهر فيها إيقاف النساء والفتيات
في الشوارع تركستان الشرقية و يتم قص فساتينهن
من السرة حتى ال يسترن أي �شيء .والجدير بالذكر أن
السلطة الصينية في عام  2013قد منعت املسلمات
في تركستان الشرقية بلباس أي �شيء التي تصل إلى
الكاحل ومن قبل هذا منعت النقاب والحجاب وحتى
أي �شيء الذي يشبه الحجاب على رؤوس النساء
األويغوريات.
إنها حرب على اإلسالم واملسلمين.
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 80إيغوري فقط توجهوا للحج
هذه السنة

الصين تستمر بتدمير المساجد
بتركستان الشرقية

 18آب 2018

 24آب 2018

نقل بعض الحجاج التركستانيين الذين توجهوا من
تركيا ألداء املناسك أن عدد الحجاج األويغور الذين
وصلوا إلى الحج من تركستان الشرقية هذه السنة لم
يتعد  100حاج ،والحظوا أن اللجنة املرافقة للحجيج
الصينيين كانت تشدد املراقبة على التركستانيين
فكانت تضع  5أشخاص في غرفة تحت املراقبة وال
يخرج التركستانيون ألداء مناسكهم دون مرافقة.

بناء على خبرمن موقع بيتر وينتر فإن الصين مستمرة
في سياسة تدمير املساجد في تركستان الشرقية وهذه
املرة من مدينة قومول حيث وضعت السلطات الفتات
على أبواب العديد من املساجد منها الجامع الكبير
خو وايتان ومسجد جكدا قودوف ومسجد أردا قووق
ومكتوب على الالفتات "ممنوع الدخول سوى للعمال"
ما يعني أن هذه املساجد مقبلة على الهدم.

توفي في السجن التايالندي
 01آب 2018
توفي أخونا بالل التركستاني في سجن في تايالند في
 1آب  2018بعد تدهور حالته الصحية بسبب البيئة
السيئة بالسجن.
تم اعتقال بالل من قبل السلطات التايالندية
بعد أن ضغطت عليها الصين العتقال األويغور الذين
يمرون عبر أراضيها ،هاجر بالل من تركستان الشرقية
املحتلة قبل  4سنوات فارا بدينه ،وقطع مسافة 10
آالف كلم عبر عدة دول وشارف على تحقيق أمنيته
بالعيش بكرامة في بلد مسلم قبل أن تعتقله السلطات
التايالندية ،وظل في السجن  4سنوات حتى وافته
املنية.
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 %10من أهالي محافظة تركستانية
في السجن
 17آب 2018
أجرى صحفي بإذاعة آسيا الحرة لقاءات هاتفية
مع بعض أهالي محافظة توقسو والتي تتألف من
 193ألف نسمة ،ونقل الصحفي بأن في توقسو 3
معسكرات إلعادة التأهيل وفيها  22ألف معتقلين من
أهالي املحافظة.

ملجأ المالئكة
 27آب 2018
بناء على تصريحات أحد مسؤولي محافظة كيريا
التركستانية أنها فتحت في املحافظة مالجئ سمتها ملجأ
املالئكة تضع فيها األطفال والقاصرين الذين سجن كال
أبويهما (األب واألم) في معسكرات إلعادة التأهيل.
وفي محافظة كيريا يوجد ملجأين ،أحدهما
يتواجد فيه حوالي  3000طفل وقاصر أعمارهم ما
بين  4سنوات إلى  18سنة ،يتعلمون هناك الشيوعية
واإللحاد.
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صحيفة صينية تربط احتجاز "بكين"
لمليون مسلم أويغوري بمعسكرات
إلعادة التأهيل بالحرب في سوريا
 13آب 2018
بعد أن أنتقد سياسيون ووسائل إعالم في الواليات
املتحدة ودول غربية أخرى بشدة كيفية حكم تركستان
الشرقية ،وتحدثوا عن انتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان
واصفين املنطقة بأنها أشبه بسجن مفتوح .ردت عليهم
صحيفة "غلوبال تايمز"املقربة من الحزب الشيوعي
الصيني الحاكم ،اليوم االثنين ،وربطت قضية
اعتقال السلطات في تركستان الشرقية ملليون مسلم
في معسكرات إلعادة التأهيل بالحرب الدائرة على
األرا�ضي السورية منذ سبع سنوات.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها" :إن السياسة
األمنية املتشددة لبكين في إقليم شينجيانغ (تركستان
الشرقية) ذي الغالبية املسلمة في شمال غرب البالد،
أدت إلى تفادي قيام سوريا جديدة".
ً
تعليقا على التقارير
وأضافت "غلوبال تايمز"؛
الحقوقية :إن "هدفهم هو نشر االضطرابات في
شينجيانغ وتدمير االستقرار الذي أنجز في املنطقة
بعد جهود مضنية".

وأكدت الصحيفة أنه بفضل التدابير األمنية
الشديدة "تم إنقاذ شينجيانغ فيما كان على شفير
الفو�ضى ،ما أدى إلى تفادي قيام سوريا جديدة أو ليبيا
ً
جديدة" ،مذكرة بأن السلطات اضطرت إلى مواجهة
موجة من االعتداءات وأعمال العنف في املنطقة.
وكان عضو لجنة األمم املتحدة للقضاء على التمييز
العنصري ،جاي مكدوجل ،أكد احتجاز الصين نحو
مليون فرد من األويغور املسلمين فيما يشبه "معسكر
ً
ً
ضخما محاطا بالسرية".
احتجاز
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حوار مع

الشيخ عبد الله منصور

نائب أمري الحزب اإلسالمي الرتكستاين

فريق املجلة :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،أوال نشكركم فضيلة
الشيخ بقبولكم لهذا اللقاء مع إخوانكم في مجلة تركستان اإلسالمية
واملتابعين الكرام ملجلتنا ،لدينا بعض األسئلة تتعلق باملجلة وأسئلة أخرى
تتعلق بالحزب اإلسالمي التركستاني:
الشيخ عبد هللا :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ،حياكم هللا اخواننا
األفاضل في الفريق املسؤول عن مجلة "تركستان اإلسالمية"واملتابعين
األعزاء للمجلة وأشكركم جميعا! أسأل هللا تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا
اللقاء.
 -1سمعنا أنكم من الذين أسسوا ملشروع مجلة تركستان اإلسالمية
باللغة العربية ,هل يمكن لكم أن تخبرونا كيف بدأ هذا املشروع وملاذا
أخترتم النشرباللغة العربية؟
أسأل هللا تعلى أن يجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا ،بدأنا في إصدار
املجلة في شهر شعبان من عام  1429من الهجري ،سميناها باسم
صوت اإلسالم وكانت تصدر باللغة التركستانية في أيام اإلمارة اإلسالمية
في أفغانستان ،وكان إصدار املجلة حلم قديم يراود كل املسؤولين في
جماعتنا ،وكان اإلخوة املهاجرون العرب في أفغانستان يطلبون منا دوما
ترجمة املقاالت في املجلة إلى اللغة العربية ،فكانت محبة إخواننا العرب
لنا واهتمامهم بقضيتنا هما النواة التي ارتكزنا عليها للخروج بفكرة تأسيس
مجلة "تركستان اإلسالمية".
كما هو معلوم أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة حديث رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وهي اللغة التي نتعلم بها ديننا ونتدارس بها وكل مسلم
يجب أن يتعلم هذه اللغة ،إن نشر قضية تركستان وإحيائها في ذاكرة األمة
هو أمر البد منه وقد اجتهدنا في مشروع املجلة على زمن اإلمارة اإلسالمية
لكن قلة الكوادر وازدحام األمور في أذهاننا أخرت الشروع في هذا العمل.
والحمد هلل رغم سقوط اإلمارة في أفغانستان وابتعادنا عن مناطقنا
اآلمنة عزمنا على البدء في هذا املشروع بتحريض ومساعدة بعض اإلخوة
في وزيرستان رحمهم هللا جميعا وفي هذا املقام أذكر هؤالء الرجال كأمثال
الشيخ بشير أحمد (أبو سليمان املصري) ،والشيخ أبي عبيدة فلسطيني،
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والشيخ أبي يحي الليبي ،والشيخ عبيد هللا أفغاني ،والشيخ أبي قسور
املكي ،والشيخ أبي الحسن الوائلي رحمهم هللا جميعا  -الذين اقتفوا حظ
نصيبهم عند رب العاملين بنشر قضية تركستان املنسية.
وملا صدرت مجلة تركستان اإلسالمية كانت وقتها قضية تركستان
الشرقية قضية منسية في قلوب وعقول األمة وكان املسلمون األويغور
يعيشون تحت وطأة اإلحتالل الشيوعي الصيني وكان الظلم والبطش يعم
البالد ،وفي هذه الساحة املثخنة وبكلمات صادقة نحن نكشف اليوم
زيف الحكومة الصينية الشيوعية ونفضح جرائمها أمام العالم الذي
نريد منه أن يتفهم قضيتنا وحقوقنا ونريد من العالم أن يعلم أننا نريد
الحرية واإلستقالل لشعبنا وأرضنا وأن تحكم فيها شريعة هللا ويقام فيها
العدل بعد الجور والظلم.
بدأنا بمشروع املجلة تواصال وتقاربا مع إخوان لنا ال نعرفهم وال
يعرفوننا ولكن تربطنا بهم اإلخوة اإليمانية واملحبة القلبية وليس لنا
سبيل لاللتقاء بهم إال عبر الكلمة الصادقة والحديث الصادق والذي
سوف يشعرون به من خالل التواصل بنا وحتى نفتح معهم أبوابا للنقاش
والحوار املثمر لقضيتنا اإلسالمية ،وكما قال النبي صلى هللا عليه وسلم
"املسلم للمسلم كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا "فال تحرموننا من
مشاركاتكم وآرائكم ورسائلكم للمجلة.
 -2ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها عبراملجلة؟
الرسالة التي نريد إيصالها للعالم عبر املجلة –
• الدعوة إلى هللا وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة ورسوخ التوحيد
في قلوب األمة ،وفضح الشرك وأهله والبراءة منه .وقال تعالى "قل هذه
سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان هللا وما أنا من
املشركين " ،وقال تعالى "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ً َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ان ل ُه ِب ِه
الل ِإلها آخر ل بره
َوجادلهم بالتي هي أحسن َ " ﴿ومنْ َيدع مع ِ
ند َ ّبه إ َّن ُه ل ُي ْفل ُح الكاف ُر َ
َّ َ َ ُ ُ َ
ون﴾ املؤمنون 117
ِ
ِ
ف ِإنما ِحسابه ِع رِ ِ ِ

تركستان اإلسالمية
العدد  /24مح ّرم1440 -هـ

ّ
ََ
َ
الل
َ َ َّ• وتحريض األمة للجهاد ْفي سبيل هللا وقال َتعالى ُ﴿ :ف ْقا ِت ْل ِفَّي س ِب َ ِيل ِْ
ُ ُ
س الذ َ
ف إ َّال َن ْف َس َك َو َح ّر ُ ْ َ َ َ ّ ُ َ َّ َ
ين ك َف ُروا
ال تكل
ض الؤ ِم ِنين ع�سى اللَ َأن يكفْ َبأ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ ّ ُ َ َ ُّ َ ً َ َ ُّ َ ً
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
نكيال ﴾ النساء ﴿ 84فل ت ِط ِع الكا ِف ِرين وج ِاهدهم
والل أش ًد َ بأ ًسا وأشد ت ِ
ِب ِه ِج َهادا ك ِبيرا ﴾ الفرقان 25
• ونشر قضية تركستان املنسية في العالم وجمع القوة ضد املحتليين
َ َُ
﴿و َما لك ْم
الصينيين ماديا ومعنويا وإعداد العدة في سبيل هللا وقال تعالى :
ّ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ّ
ََُ ُ َ
الن َساء َو ْالو ْل َدان َّالذينَ
الرج ِال و
الل والستضع ِفين ِمن
ال تقا ِتلون ِف َي َس ِب ِيل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ ُ َ َ ْ َّ
َّ
َّ ُ َ ً
ُ َ
ْ
َْ
نك َوِل ّيا
اج َعل ل َنا ِمن لد
َي ُقولون َرَّب َنا أخ ِر ْج َنا ِم ْن َه ِـذ ِه الق ْرَي ِة الظ ِال ِم أه َلها و
َ
َ
اج َعل َّل َنا من َّل ُد َ
نك َنصي ًرا ﴾ النساء َ 75
َو ْ
﴿وأع ُّد ْوا ل ُهم َّما ْ
اس َتط ْع ُتم ِّمن
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ ْ ُ ْ ُ َن َ ْ َّ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ
آخر َ
ُ َ
َ
ين ِمن ُد ِون ِه ْم ال
الل وعدوكم و
اط َالخي ِل تر ِهبو ِب ِْه عدو ِ
َق َّ َو ٍة و ِمن ّ ِرب ِ
ِ
َ
َ
ُ
َّ
ّ
ََ ُ ُ
ْ َ
َ
َ
ُّ َ ْ
الل ُي َوف ِإل ْيك ْم َوأ ُنت ْم
ت َعل ُم ْ َون ُه ُم الل يعل ُم ُه ْم وما ت ِنفقوا ِمن �ش ْي ٍء ِفي س ِب ِيل ِ
ُ ُ نَ
ال تظلمو ﴾ األنفال 60
• الدعوة إلى وحدة الصف واجتناب التفرق والتنازع وإقامة نظام
ً َ َ ُ ْ ُْ ْ
َ َْ ُ ْ َْ ّ
الل َج ِميعا َوال ت َف َّرقوا َواذك ُروا
اسالمي وقال تعالى ﴿واعتصموا بحبل
ِ
َ
ُ
َ
ْ َ َ ّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ُ ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ف بين قل ِوبكم فأصبحتم ِب ِنعم ِت ِه
الل عليكم ِإذ كنتم أعداء فأل
نعم
ت ِ
ِ َْ ً
انا َو ُك ُنت ْم َع َل َى َش َفا ُح ْف َرة ّم َن َّ
النار َف َأ َنق َذ ُكم ّم ْن َها َك َذل َك ُي َب ّي ُن ّ ُ
الل َل ُكمْ
إخو
ٍ ِ
ِ َ ُ َ َّ ُ َ ِ َ َ َّ ِ ُ َ َ ِ ُ ْ
ِ َ َ َ َّ ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
آيا ِت ِه لعلكم تهتدون﴾ آل عمران ﴿ 103وهو الل ل ِإله ِإل هو له الحمد ِفي
ُْ َ ْ
َ
َ ْ ْ َ ُ
الولى َوال ِخ َر ِة َول ُه ال ُحك ُم َوِإل ْي ِه ت ْر َج ُعون ﴾ القصص 70
• إن مجلة تركستان اإلسالمية هي مشروع معركة إعالمية ضد الصين
املحتل ،وجه الصين ليس حسنا كما يروج له اإلعالم ،وبهذه املعركة عبر
اإلعالم نفضح جرائم الصين الشيوعية وحقدهم على اإلسالم واملسلمين
وهي معركة إعالمية على الصين الشيوعية بكل أصولها.
 -3هل لكم رسالة ملتابعي املجلة؟
اخواننا األفاضل املتابعين ملجلتنا "تركستان اإلسالمية"صاحب
املشروع القوي يراقب دائما ثمرة عمله ،وقد علمنا بهذه الساحة –ساحة
الدعوة والبيان -أن لنا إخوانا في العالم اإلسالمي ال نستطيع نعد عددهم.
وقد قوي عزمنا بعدما رأينا أننا لسنا من األقلية كما يشاع في اإلعالم،
وأننا لسنا منسيين كما ندعي نحن .والحمد هلل إخواننا في أنحاء العالم
يتابعون قضيتنا املنسية ويتكلمون عنها على املنابر والشاشات ويكتب
عنها في الكتب وصفحات اإلنترنت ،وهللا بعدما اطلعت على كلمات ومقاالت
العلماء والدعاة واملفكرين السياسيين أحسست بلذة ثمرة هذا العمل أال
وهي إحياء القضية في قلوب األمة .وفي هذا الصدد نشكر جميع املؤيدين
ُ
واملتابعيين وأصحاب اإلعالم الذين كلفوا أنفسهم بنشر املجلة فجزاكم
هللا خيرا عنا وعن املسلمين جميعا.

منوعات

أيها الكاتب أو املؤلف افرغ قليال من وقتك لكتابة أسطر أو ورقة
للمجلة أو تذكر تركستان في كتابك أو مؤلفاتك ,أيها العالم أو الداعي
إلى هللا اذكر في دعوتك أو بياناتك اسم تركستان وبطش الصينيين
باملسلمين ,أيها األخ املحب ،اقرأ واطلع على صفحات املجلة وخصص
قليال من وقتك لنشر مقاالت املجلة.
َ
َ َّ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ان ال َع ْب ُد ِفي َع ْو ِن أ ِخ ِيه -كن معينا إلخوانك في
والل ِفي عو ِن العب ِد ما ك
تركستان .أيها األخ املسلم حقق أمنية إخوتك وكن معينا للمسلمين ،وخذ
نصيبك من العمل الصالح باهتمامك بأمر املسلمين .وكما قال النبي صلى
هللا عليه وسلم "املسلم للمسلم كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا "
 -4ما هو موقف الحزب من الجماعات اإلسالمية؟ الجهادية منها
وغيرالجهادية؟
هذه الجماعة (الحزب اإلسالمي التركستاني) جماعة من املسلمين
فرضها وأنجبها واقع املجتمع اإلسالمي في تركستان الشرقية ،وهي تعتقد
بعقيدة السلف الصالح على فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان
وتسلك بمنهج إسالمي تربوي شامل ،وتجاهد لتحرير تركستان من
رجس الصين الشيوعي ،وهي تتعاون مع كل الجماعات اإلسالمية على
البر والتقوى ،وتجلب النصرة واملساعدة لكل الجماعات اإلسالمية منها
أو غير اإلسالمية التي تدافع عن املستضعفين والتي تنادي باإلنسانية
أو حقوق البشر وفق الشرع .فليعلم العالم أن صراعنا مع الصين
صراع عقائدي وصراع بين عقيدتين – الكفر واإلسالم ،-مادامت األمة
اإلسالمية قائمة على حربها ضد استيالء الكفر على اإلسالم واملسلمين
فصراعنا مع حكومة الصين امللحدة صراع األمة بكافتها.
ونحن نعرف أن صراعنا مع الصين صراع قوي قد تحتاج إلى قوة
دامية وشرسة وقد يمتد هذا الصراع عقودا من الزمن ،ونحن نطلب
النصرة واملساعدة من األمة جميعا ،ونريد أن تشاركنا األمة كافة في هذه
املعركة الصعبة القادمة.
ومن هنا ندعو الجميع إلى اإلعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله ونصرة
املستضعفين املسلمين في تركستان الشرقية.

أيها اإلخوة من العرب والعجم أن ديننا اإلسالمي الحنيف حدد لنا
دورا في كل مجال .والعمل الصالح يضاعف عند َهللا أضعافا كثيرة ،وقال
َّ َ ُ ْ َ َّ َ
﴿و َب ّشر َّالذين َآم ُن ْوا َو َعم ُل ْوا َّ َ
هللا تعالىَ :
ات ت ْج ِري ِمن
ات أن لهم جن ٍ
الص ِال ُح ْ ِ
ِ ِ ِ
َِ
َ
ْ
َّ
ً
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ت ْح ِت َها األ ْن َه ُار كل َما ُر ِزقوا ِم ْن َها ِمن ث َم َر ٍة ّ ِرزقا قالوا َهـذا ال ِذي ُر ِزقنا ِمن ق ْب ُل
َ
َ
َ ُ ُ ْ ُ َ َ ً َ َ ُ ْ َ َ ْ َو ٌ َ ٌ
وأتوا ِب ِه متش ِابها ولهم ِفيها أز
اج ُّمط َّه َرة َو ُه ْم ِف َيها خ ِال ُدون ﴾ البقرة 25
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 -5هل فتح الحزب لفرع له في الشام سيأثرعلى القضية التركستانية
أو أنه سيفيدها؟
الحمد هلل ،يسر هللا سبحانه لنا أن نؤسس فرع الجماعة في الشام
في أوائل بدء الجهاد فيها .أرسلنا بعض الكوادر ليفتح معسكر أوال ،ثم
قمنا بتحريض الشباب بالتحاق بهذا املعسكر .بعون هللا تعالى تخرج مئات
الشباب من املعسكر والتحقوا بركب املجاهدين ضد أعداء هللا ،فتحت
القرى واملدن بجهاد املجاهدين وقد أثبت إخواننا أننا مع أمة اإلسالم في
مشروعها ويوما بعد يوم أصبح ذكر مجاهدي تركستان في كلمات الشيوخ
الربانيين والدعاة العاملين مما أدى إلى إحياء القضية التركستانية في قلوب
األمة بشكل واسع .ومن هنا نعزي ونبارك أباء وأمهات الشهداء التركستانيين
الذين ضحوا بأغلى ما عندهم – فلذات أكبادهم -في سبيل إعالء كلمة هللا
في أرض الشام املباركة.
تأسيس فرع للجماعة في الشام لها أهداف ُمعلنة وسرية وأذكر بعض
أهداف املعلنة كما يلي:
أوال :الحصول على أجر الجهاد في الشام املبارك.
ثانيا :الحفاظ على ظهر الجماعة في ميدان الجهاد.
ثالثا :جلب آالف التركستانيين املهاجرين القادمين في جوار أرض الشام
وتعليمهم في املعسكرات.
رابعا :اإلعداد الشرعي والعسكري في ظروف املعارك الصعبة.
خامسا :تخريج املتخصصين من الكوادر والقادة في علوم الحروب بعد
مقارعة العدو عمليا.
سادسا :تطوير مهارات الحرب القتالية بكسب التجربة والتكتيكات
من اآلخرين.
سابعا :إحياء قضية تركستان بين مجاهدي األمة بكل شعوبها وألوانها.
والحمد هلل فعال قد حققنا بعض هذه األهداف ،أسأل هللا تعالى أن
يبارك فيها! إن شاء هللا تعالى إخواننا في الشام هم أوفياء لدينهم مستعدين
لخدمة أي مشروع إسالمي تراه الجماعة ضروريا للجهاد.
 -6البعض يقول أنكم منذ  20عاما لم تفعلوا أي �شيء بالنسبة
للتركستان ولم تفتحوا جبهات هناك وانشغلتم بأفغانستان والشام,
ماذا تقولون حول هذا الكالم؟
أوال -البد أن نعلم أن النصر من عند هللا ،كما قال هللا تعالىَ :
﴿و َما
ْ
ّ ْ
َّ ْ َّ ْ
الل ال َع ِز ِيز ال َح ِك ِيم ﴾.ثانيا  -هل نحن قصرنا في بدء
النص ُر ِإال ِمن ِع ِ
ند ِ
العمل أم أننا لم نستطع لظروف وأسباب؟
الحمد هلل بفضل هللا عزوجل أن الحزب اإلسالمي التركستاني كانت
شوكة في عيون الصينيين إنها قارعت وصمدت ووقفت منذ  20عاما في
وجه احتالل الصيني الغاشم .الكل يعرف أن دولة الصين أصبحت قوة
عظمى في عصرنا الحاضر اقتصاديا وعسكريا .وهي من تحارب وتطارد
املجاهدين في تركستان الشرقية بتهمة اإلرهاب أو اإلنفصالل وبتهم شتى .في
غضون عشرين عاما قامت الجماعة بعدة عمليات عسكرية في تركستان
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وفي داخل الصين واإلعالم يشهد بذلك سواء إعالمنا أو إعالم العدو،
فليعلم الجميع أن كل من يعيش على قيد الحياة من أفراد الجماعة هو
دليل على أن املقاومة مازالت مستمرة مع الصين .ونحن قلنا مرارا وتكرارا
أننا بعون هللا وقوته ماضون في جهادنا ضد الصين ننتصر أو نستشهد
في سبيل ذلك .وكل من يدعي أننا خالل عشرين سنة لم نفعل �شيء إنما
هو كالم كذب وافتراء وفي هذه الساعة التي نتكلم فيها يوجد إخوان لنا
يجاهدون في أق�صى أفغانستان وهم يتقدمون خطوة خطوة بعد إزالة
أداة الكفر من أمامهم .إن الجماعة تسعى بأق�صى جهدها ببدء العمل
داخل تركستان .ولكن النصر بيد هللا ،ينصر من يشاء وينصر في أي وقت
يشاء .نحن لسنا من يقف في وجه النصر ،بل من يطلب ويسعى لنيل
َ ْ َّ
الل َي ُ
الر ِح ُ
نص ُر َمن َي َش ُاء َو ُه َو ْال َعز ُيز َّ
يم ﴾
﴿بنص ِر ِ
النصر .قال تعالىِ :
ِ
الروم 5
أيها اإلخوة هل كان املجاهدون والجماعات املجاهدة موجودة قبل
7سنة في الشام؟ ال ،لم ُيرفع للجهاد لواءا في تلك الوقت .ولكن بعون
هللا وقوته وبشجاعة املسلم الغيور انقلبت املظاهرات على جهاد .و هنا
يتجلى لنا بوضوح لنا بأن العاقبة للمتقين ،وأن الدائرة على الكافرين ولو
بعد حين.
ْ
ُّ ْ
نص ُر ُر ُس َل َنا َو َّالذ َ
قال تعالى ﴿ :إ َّنا َل َن ُ
الدن َيا َو َي ْو َم
ين َآم ُنوا ِفي ال َح َي ِاة
ِ
ِ
َُ ُ َْْ
وم الش َه ُاد ﴾ غافر .51قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية( :وهذه سنة
يق
هللا تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده املؤمنين في
الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم .وقال السدي :لم يبعث هللا عز وجل
ً
ً
رسوال قط إلى قوم فيقتلونه  ،أو قوما من املؤمنين يدعون إلى الحق
فيقتلونهم فيذهب ذلك القرن حتى يبعث هللا تبارك وتعالى لهم من
ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا  ،قال السدي :
فكانت األنبياء واملؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها) .ومعنى
ذلك أن املؤمنين وهم أهل الحق هم املنصورون وإن قتلهم أهل الباطل
وانتصروا عليهم في الظاهر إال أن العاقبة والغلبة للمؤمنين ولو بعد حين
 ،حيث يأتي من يعاقب املبطلين ويقتلهم جزاء ما فعلوه بأهل الحق.

وفي حديث صحيح قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :يقول هللا سبحانه
عز وجل :وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حين"
قد يتأخر نصر املؤمنين لنصر أكبر ،ومما يجب أن يعرف أن نصر
املؤمنين قد يتأخر ألن هللا تعالى يريد لهم النصر األكبر واألعظم واألكثر
ً
تأثيرا في واقع املسلمين بعد أن يتهيأ في املؤمنين قيادة قوية الستحقاقهم
هذا النصر األكبر واستقبالهم له ،ويدل على ذلك أن نصر رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ومعه املؤمنين ،لم يحصل هذا النصر في يوم وليلة
وال في سنة واحدة  ،جاء النصر بعد م�ضي أكثر مدة نبوته صلى هللا عليه
وسلم  ،فقد حصل هذا النصر بالغلبة واالنتصار على قريش وبفتح مكة
وذلك في سنة ثمان للهجرة ،أي قبل وفاته صلى هللا عليه وسلم بسنتين.
إن مجاهدي الحزب اإلسالمي التركستاني في خراسان والشام يهيؤون
أنفسهم بما أنهم أصبحوا حاضرين في املعارك وهنا نستخرج القادة
والجنود في عمق الحرب .وتشترك الجماعة في كل جهاد شرعي وتتعاون
ََ ُ ْ َ ْ
﴿وت َع َاونوا َعلى ال ّ ِبر
مع كل الجماعات اإلسالمية وفق الشرع .قال تعالى :
َ َّ ْ َ ى َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ّ َ َّ ّ َ َ ُ ْ َ
اب ﴾
اإلث ِم والعدو ِان واتقوا الل ِإن الل ش ِديد ال ِعق ِ
والتقو وال تعاونوا على ِ
املائدة 2
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 -7هل لكم رسالة تحبون أن توجه ملشايخ العالم؟
إن الحفاظ على ديننا والدفاع عن حرماته هي أمانة ملقاة على أعناق
ْ َ
األنبياء ثم العلماء من بعدهم ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم"َ :وِإ َّن ال ُعل َم َاء
َ
ْ َْ َ
ُ ْ ْ
ُ
َ ُ ْ َْ
َو َرثة الن ِب َي ِاء َوِإ َّن الن ِب َي َاء ل ْم ُي َو ّ ِرثوا ِد َين ًارا َول ِد ْر َه ًما َو َّرثوا ال ِعل َم" .وفضل هللا
ُ
َ ْ َُ ْ َ ْ َ ّ ْ
ََ َ َ
الذك ِر ِإن ك ُنت ْم ال ت ْعل ُمون" .وأهل الذكر هم
العلماء بقوله " :فاسألوا أهل ِ
العلماء .والعلماء اختصهم هللا بخشيته والخوف منه .فقال هللا سبحانه
وتعالى "إنما يخ�شى هللا من عباده العلماء "أي إن العلماء العاملين وهم أهل
التقوى وأهل املغفرة .لذلك أخذ هللا العهد وامليثاق على أهل العلم بأن
يصدعوا بالحق وال يخشون أحدا سواه قال تعالى "الذين يبلغون رساالت
هللا ويخشونه وال يخشون أحدا إال هللا ".
وقد جعل هللا سبحانه وتعالى طاعة العلماء واألمراء بعد طاعته وطاعة
رسوله ،فقال هللا تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول
وأولي األمر منكم " ،قال املفسرون في معنى "أولي األمر "هم العلماء واألمراء،
والعلماء العاملون هم أمراء ورؤساء الدنيا على الحقيقة.
ومن هذا املنطلق دور العلماء في الدفاع عن الدين واملسلمين من أهم
العلماء والفقهاء وهم قادة الناس ُوموجهيهم،
األمور ال نستغني منها .إن
ِ
َوينتظر منهم املسلمون النصرة إلخوانهم ،فإن العلماء الذين سطر التاريخُ
ُ
ُ
أمجادهم كان
الناس يلجؤون إليهم بعد هللا عندما تصب عليهم املصائب
ُ
ُ
ُ
َّ
لعالم أو طالب
وتكثر األزمات ليجدوا عندهم الحل والتوجيه ،فال معنى ٍ
واد آخر .وأن الذي أيقظ وألهب
واد  ،وأمته وقضاياها في ٍ
علم يكون في ٍ
روح الجهاد في قلوب األمة وتحرير البالد من احتالل املعتدين هم العلماء
العاملون.
هناك بعض املسائل الشرعية قد يقوم دور العلماء فيها في قضية
تركستان الشرقية أذكرها كما يلي:
 -1على العلماء الربانيين والدعاة وأصحاب املنابر أو املنشورات أن
يطلعوا على أحوال املسلمين وأخبارهم في تركستان وينقلوا بصورة صادقة
ما يدور في تركستان املسلمة من الجرائم واالنتهاكات من قبل الصينيين
الشيوعيين على املنابر واملنشورات.
 -2دعوة املسلمين عامة وعدم السكوت على الظلم على إخوانهم
املستضعفين في تركستان وتحريض الخروج باملظاهرات املنددة بكل
جرائم وانتهاكات تحدث يوميا في تركستان.
 -3دعوة األمة اإلسالمية أن السياسة الصينية امللحدة ليست سلمية
بل هي محاربة على اإلسالم واملسلمين.
 -4دعوة أهل الخبرات العلمية والتخصصات الفنية للوقوف بجانب
إخوانهم املستضعفين في شتى املجاالت وتوجيههم وارشادهم بالطريقة
الصحيحة ملواجهة العدو.
 -5دعوة املسلمين في العالم ملقاطعة املنتجات الصينية وعدم شرائها
ومحاربة كل الشركات التي تدعمها.
 -6مطالبة الحكومات اإلسالمية بالضغط على الحكومة الصينية في
كل املجالس العامة وتخفيف املعاناة للمسلمين وإظهار القضية على املأل
واملطالبة بإسقاط هذه الحكومات الخائنة.
 -7االهتمام بالتعليم الديني ألبناء املهاجرين التركستانيين وتفهيمهم
قضيتهم وتعريفهم بهويتهم اإلسالمية وتوفير كل أساليب الدعوة لهم.
 -8جمع التبرعات الخيرية من أغنياء املسلمين وإرسالها إلى املحتاجين
املهاجرين ومنهم املجاهدين الصادقين لتقوية شوكتهم على العدو.

منوعات

وهذا هو بعض الواجبات لكل مسلم غيور على دينه وأمته.
 -8كيف يمكن لكل مسلم أن ينصرقضية تركستان الشرقية؟ هل
عندكم أية توجيهات لهم؟
َ
َ َ َ ُ ُل َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ
":مث ُل الؤ ِم ِن َين ِفي ت َو ِ ّاد ِه ْم
الل صلى الل علي ِه وسلم
قال رسو
ِ
َََ ُ ْ ََ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ْ
اش َت َكى م ْن ُه ُع ْ
ض ٌو َت َد َاعى َل ُه َسا ِئرُ
وتراح ِم ِهم وتعاط ِف ِهم مثل الجس ِد ِإذا
ِ
ْ
ْال َج َس ِد ب َّ
الس َه ِر َوال ُح َّمى (صحيح مسلم) وكما قال النبي صلى هللا عليه
ِ
وسلم "املسلم للمسلم كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا "
ومن هذا املنطلق اإليماني أن املسلمين في تركستان في أمس
الحاجة إلخوانهم في الخارج .وهم مستضعفون ومضطهدون تحت وطأة
الشيوعيين الظاملين.
تركستان التي هي جزء من جسد األمة تشتكي من الظلم والقهر من
قبل الصين الشيوعية .إن املسلمين هناك يجبرون على اإلرتداد عن
دينهم وعقيدتهم ،املسلمون الرافضون لسياسة الصين يسجنون حتى
يتراجعوا عن هويتهم اإلسالمية .أخي العزير املسلم وأختي العزيزة املسلمة
هل ترضون ارتداد اخوانكم في تركستان وسلخهم عن عقيدتهم وإيمانهم؟
قال هللا تعالى في حق املستضعفين في زمن رسولنا صلى هللا عليه وسلم
ّ
الل َو ْالُ ْس َت ْ
في مكةَ :
﴿و َما َل ُك ْم َال ُت َقات ُلو َن في َ
ض َع ِف َين ِم َن ّ
الر َج ِال
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ّ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ِ ُ َ ِ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َُ
النساء وال ِولد ِان ال ِذين يقولون ربنا أخ ِرجنا ِمن ه ِـذ ِه القري ِة الظ ِال ِم أهلها
و
َّ ُ َ َ ّ ً َ ْ َ َّ
َ ِْ َ َّ
َّ ُ َ َ ً
َ
َ
واجعل لنا ِمن لدنك وِليا واجعل لنا ِمن لدنك ن ِصيرا ﴾ النساء 75
أيها املسلمون في العالم إن العالم الكافر يتفرج بصمت عما يصير
في تركستان الشرقية من قتل جماعي واعتقال عشوائي .وبسبب صمت
العالم بدأت الصين تعلن في اإلعالم عن توسعها في بناء السجون في
تركستان الشرقية .وفي هذه األحداث ِعبرة لكل ُمعتبر ،وتبصرة لكل
ّ
ُ
ُ ّ
حرك ساكنا  ،أو
م ِ
ستبصر؛ بأن الكفر ِملة واحدة ! فال ترى أحدا منهم ي ِ
ُينكر منكرا ،أو يأخذ على يد الظالم أو تأخذه شفقة باملستضعفين طاملا
أن الدم املسفوك هو دم مسلم .
أخي العزير املسلم وأختي العزيزة املسلمة إن من بعض واجبكم اتجاه
اخوانكم املستضعفين في تركستان:
أوال :وجوب النصرة بالسيف والسنان على كل من استطاع إلى ذلك
سبيال ،فإن الفقهاء رحمهم هللا نصوا أن من منع اإلسالم من االنتشار
وجب قتاله بالسيف ،فكيف بمن يبيد املسلمين ويحاول طمس هويتهم.
وها هم أهلنا في تركستان الشرقية يستنفرونكم لنصرتهم والذود عن
دينهم وأعراضهم ،فتقديم النصرة لهم واجب على كل مسلم.
ثانيا :على العلماء املسلمين القيام بواجبهم في نصرة إخوانهم والصدع
بالحق ،وفضح الطواغيت والخونة الذين يتعاملون مع عوامل الكفر
بشتى أنواعها وصورها ،ومن ذلك حكومة الصين الشيوعية امللحدة.
ثالثا :دعمهم إعالميا وماديا ،وذلك بنشر قضيتهم وتبيينها للناس
وإيصالها للمسلمين في كل األقطار ،وتعليم النشء من أبناء املسلمين
تاريخهم وبطوالتهم ،وجمع التبرعات وإيصالها لهم بكل الوسائل املمكنة.
رابعا :الدعاء لهم والتضرع إلى هللا بأن يكشف هللا همهم وينصرهم
نصرا مؤزرا ويخذل عدوهم .إن هللا على ذلك قدير.
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عشر إضاءات لثبات
المجاهد على الطريق
الشيخ ابو فتح الفرغلي

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ﷺ
أخي املجاهد :أنت أمل األمة اإلسالمية وقلبها النابض بالحياة،
واستمرارك على طريق الجهاد هو في الحقيقة استمرار لحياة
األمة ،ودمك املهراق -إن رزقك هللا الشهادة في سبيله -هو إكسير
نسأل هللا العافية -ثلم في حياة
حياتها ،وتركك هذا الطريق – ً
هذه األمة -وأي ثلم ،-كما أنه قطعا ثلم في دينك وطعن عظيم
فيه ،ومن هنا رأيت أن أهدي لك إضاءات عشر من كتاب هللا
ّ
وسنة نبيه ﷺ أذكر بها نف�سي وإياك ع�سى هللا أن يثبتنا على درب
الجهاد والعمل لدينه.
 -1تصلح نيتك فتجعلها خالصة هلل تعالىَ ،وت ُ
صدق في التوكل
عليه ،فإن فعلت هذا هداك سبيله والذي من أعظمه ثباتك على
الطريق.
ين َج َاه ُدوا ف َينا َل َن ْهد َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا ۚ َوإ َّن َّ َ
قال سبحانه َ"و َّالذ َ
الل
ِ
ِ
ِ
ُِ
ََ ُْ
ل َع ال ْح ِس ِن َين" .جاهدوا فينا :أي كان جهادهم خالصا هلل مبتغين
ُ
به ّ
علو كلمته ونصرة دينه .وكما قال أهل العلم "ما كان هلل دام
واتصل ،وما كان لغير هللا انقطع وانفصل".
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 -2اليقين بنصر هللا والتمكين في األرض لعباده املؤمنين.
َ ْ ّ ْ َ َّ ْ َ
قال تعالى َ"و َل َق ْد َك َت ْب َنا في َّ
ال ْر َ
ض َي ِ ُرث َها
الزُب
الذك ِر أن
ور ِمن ب ْ َع ِد
ِ
ِ
ِ
َ
َّ ْ َ َّ
ِع َب ِاد َي َّ
ل ُيور ُث َها َمن َي َشاءُ
الص ِ ْال ُحون"ْ .وقال سبحانه ِ"إن الرض
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ َّ ُ َ َ
ندنا ل ُه ُم
ِ ْم ْن ِع َب ِاد ِه ۖ َوال َعا ِق َبة ِلل ُم َّت ِق َين " .وقال عز من قال "وِإن ج
َ َ
الغ ِال ُبون".
البد أن يكون عندك يقين بأن هللا ناصر دينه ومظهره على
عدوه مهما طال الزمان ،قد ترى هذا النصر في الحياة الدنيا
بعينك أو ترزق الشهادة وأنت ثابت على الطريق وهذا أعظم نصر
وأعظم أمنية يتمناها املسلم ،حتى أن النبي ﷺ تمنى أن ينالها
َ َ َّ َ ُ َ َ
ْ
هللا ِل ْن ًخ َر َج ِفي َس ِب ِيل ِهَ ،ال ُيخ ِر ُج ُه َإال
ثالث مرات .قال ﷺ":ت ًضمن
ً
ضام ٌن أنْ
صديقا ب ُر ُسليَ ،ف ُه َو َعلي َ
انا بيَ ،و َت ْ
يليَ ُ ،وِإ َيم
ُ ِج َه َادا ِفي َس ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َُ َ ْ َ
أ ْدخل ُه َ َّ ْ
الذي َخ َر َج ِم ْن ُهَ ،نا ِئ ًال َما َن َ
ال ِم ْن
الجنة ،أو أ ْر ِجع َه ْإلى مسك ِن ِه ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
س ُم َ
َأ ْجر َأ ْو َغن َيمةَ ،
ُ
مد ِب َي ِد ِه َما ِم َ ْن كل ٍ َم ُيكل ُم ِفي َس ِب ِيل
ح
ف
ن
ي
الذ
و
ٍ
ِ ٍ
ِ
هللا ٍ ،إال َج َاء َي ْو َم ْالق َي َامة َك َه ْي َئته ح َين ُكل َم ،ل ْو ُن ُه ل ْو ُن َدم َور ُ
يح ُه
َْ ِ ِ
ِ
َ ُْ ٍ ِ
ِِ َِ َ ِ ُ
الذي نف ُ
مد ِب َي ِد ِه ل ْوال أ ْ َن َيشق َ َعلى ال َْس ِل ِم َينَ ،ما
س ُم َح
ِم ْس ٌكَ ،و
ٍ
ِ
ً
َ َ
َ
ً
َْ
هللا أ َب َداَ ،ول ِك ْن ال أ ِج ُد َس َعة
ق َ َع ْد ُ َت ِخالف َس ِر ٍية تغ ُزو ِفي َس ِب ِيل
ِ
َ
َ
َّ
ً
َ
َ
ُ
فأ ْح ِمل ُه ْمَ ،وال َي ِج ُد َون َس َع َةَ ،و َ َيش ّق َعل ْي ِه ْم أ ْن َي َتخل ُ ُفوا َعنيَ ،و َالذي
َ ْ َ ُ ُ َ ُْ
ْ
َْ
س ُم َح َ َ ْ ُ
ُ
َ
هللا فأقتل ،ثم أغزو
نَ ُف ْ َ ُ ُ َ ٍ
مد ْ ِبي ِد ِ َه ُل ْ َو ِددت أني أغزو ِفي س ِب ِيل ِ
فأقت ُل ،ثم أغ ُزو فأقت ُل"رواه مسلم.
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ُ ّ
 -3توطن نفسك على االستمرار في طريق الجهاد ولو تخاذل
كل الناس.
َّ َ
ً ََ
َ
الل ل
فإن هللا
تعالى خاطب ْ ُ ْنبيه َقائال "فقا ِت ْل ِفي س ِب ِيل ِ
ُ َ َّ ُ
ف إ َّل َن ْف َس َك ۚ َو َح ّ
ض الؤ ِم ِنين"
ر
تكل ِ
ِ ِ
فأنت ُمكلف بالجهاد ولو تركه كل الناس ،وإن لم يبق في
الطريق غيرك ليس هذا عذرا لك في ترك الجهاد.
ً
ُ ّ
– 4البد أن تذكر نفسك دائما أن أول من يستفيد من هذا
الجهاد هو أنت.
َ
َ
َّ َّ َ َ
الل لغ ِن ٌّي َع ِن
ْ َقال تعالى َ"و َمن َج َاه َد ف ِإ َّن َما ُي َج ِاه ُد ِل َن ْف ِس ِه ۚ ِإن
ال َع ِال َين".
 -5تدرك يقينا أن
هللا جعلك أمل أمتك
وقلبها النابض وحافظ
وراسم
حاضرها
مستقبلها.
َ َ
قال تعالى َ"ول ْول
َ ْ ُ َّ
اس َب ْع َ
الل َّ
الن َ
ض ُهم
دفع
ِ
َّ
ب َب ْعض ل ُه ّد َم ْت َ
ص َو ِام ُع
ص َل َ ِو ٌ
ِ َوب َي ٌع ٍ َو َ
ات َو َم َس ِاج ُد
ُ ِ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ
الل ك ِث ًيرا ۗ
ي َذكر ِفيها
اسم ِ
نص َر َّن َّ ُ
نص ُرهُ
الل َمن َي ُ
َول َي ُ
َ
َّ َّ َ َ
الل لق ِو ٌّي َع ِز ٌيز ".
ۗ ِإن
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ
ض لف َس َد ِت
وقال سبحانه "ولول دفع الل الن
اس بعضهم ِببع ٍ
ضل َع َلى ِ ْال َع َالين"َ
ْ َ ْ ُ َ َٰ َّ َّ َ ُ َ ْ
ِ
الرض ول ِكن الل ذو ف ٍ
فلوال أن وفق هللا املجاهدين لدفع الكفار ُلهدمت املساجد
وفسدت األرض فذهب الدين وفسدت الدنيا كذلك.
 -6تعلم أن الدنيا فانية وكل ما فيها من متاع ال قيمة له ،وأن
أفضل وأسرع ما تنال به الجنة هو ثباتك على طريق الجهاد حتى
تلقى هللا ،وأن املجاهد هو الوحيد الذي ينجو من املوت إن نال
الشهادة فيكون حيا عند ربه.
ُ
ْ
ُ
ُ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ُ
قال تعالى "كل نفس ذائقة الوت ۗ وإنما توفون أج
ورك ْ ْم َي ْو َم
ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ٍ َّ ِ َ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ
ال ِقيام ِةَّ ۖ فمن ز ْح ِزح ع ِن الن ِار وأد ِخل َالجنة فقد ف َّاز ۗ وما ُالحياة
َ ُ
َ
ََ ُ ُ
ُّ ْ
ين ق ِتلوا ِفي
ور" .وقال تعالى َ"ول ت ْح َس َب َّن ال ِذ
اع الغ ُر
الدن َيا ِإل َمت
ِ
َ
َ ُ َ
َّ
الل أ ْم َو ًاتا ۚ َب ْل أ ْح َي ٌاء ع َ
َ
ند َ ِّرب ِه ْم ُي ْرزقون ".
ِ
س ِب ِيل ِ
 -7تكثر من شكر نعمة هللا عليك أن وفقك لهذا الطريق
فكم حرم منه غيرك ،فإن اختيار هللا لك في هذا الطريق نعمة
عظيمة منه ودليل أن لك مكانة حسنة عنده ولهذا أقامك في
ذروة سنام اإلسالم ،فقيد هذه النعمة بالشكر.
َ
َ
ُ َ َ َ ُ َ
ُ
ْ َ َ َّ
قال سبحانه َ َ"وِإذ تأذ َن َرُّبك ْم ل ِئن شك ْرت ْم ل ِز َيد َّنك ْم ۖ َول ِئن
َ
َ
ََ ُ
ّ
كف ْرت ْم ِإ َّن َعذ ِابي لش ِد ٌيد" .وقال عمر بن عبد
العزيز":قيدوا نعم
ِ
هللا عز وجل بالشكر هلل تعالى"

 -8رافق الصالحين الصادقين فهم من أعظم املثبتات على
الطريق.
َ
َّ ْ ُ
ْ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ض َع ُد ٌّو ِإل ال َّت ِقين".
قال تعالى "ال ِخلء يوم ِئ ٍذ بعضهم ِلب ُع َّ ٍ
قال ابن عباس ر�ضي هللا عنهما ( ّ
فكل َّخل ٍة هيَ عداوة إال خلة
َ
تعالى"و َي ْو َم َي َع ُّ
الظ ِال َ ُم َعلى َ َي َد َْي ِه َي ُقو ُل َي ًا
ض
َاملتقين) .ويقول هللا
َ ً َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ
َ ْ
ُ
َّ
ل ْي َت ِني َّات َخذ ُت َ َم َع الرسو ِل س ِبيال * يا ويلتى ليت ِني لم أت ِخذ ف َالنا
َ ً َ ْ َ َّ
ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
الش ْيط ُ
ان
الذك ِر بعد ِإذ جاء ِني وك َّان
ضل ِني َع ِن
خليال * لقد أ
ِ
ِْْ َ َ ُ ً
اصب ْر َن ْف َس َك َم َع الذ َ
َ
سبحانه"و ْ
ين َي ْد ُعو َن
ِل ِلنس ْ ِان خذوال ْ" .وقال
ُ ِ َ َ ُ َ َ َِ
َ
َ
ُ
َ َّرب ُه َم ِب ْالغ َد ِاة َوال َع ِ�ش ّ ِي ُي ِر ُيدون َو ْج َهه َ َول ت َّ ْعد ع ْين
اك َع ْن ُه ْم ت ِر ُيد
ََّ
ْ
ُ
َّ
ُ
ز َينة ال َح َياة ُّ
الدن َيا " .وقال تعالى َ"يا أ ُّي َها الذ َ
ين َآمنوا اتقوا الل
ِ
ِ
َّ َ
الصادق َ
َ ِو ُك ُونوا َم َ
َّ
ُ
ل
الجليس
ل
مث
ما
ن
ﷺ"إ
هللا
رسو
وقال
".
ين
ع
ِ
َ ِ
ِ
ََ ِ ْ
الس َ َ
ْ
َّ
حام ُل
الص ِال ِح َو َج ِل
يس ُّ ِ
وء :كح ِام ِل ا ِملس ِك ،ونا ِف ِخ ال ِ َك ْ ِير ،ف َِ
ِ
ْ
َ
ُ
ْ
َّ
ا ِملس َ ِك ِإما أن يح ِذيك،
َوإ َّما أ ْن َت ْب َت َ
اع ِم ْن ُهَ ،وِإ َّما
َ ِْ َ َ ْ ُ ً ّ ً
طي َبة،
أ َن ت ُِجد ِمنه ريحا ِ
الك ِير ِإ َّما َأن
ونا ِف َخ ِ
وإما أنْ
َي ْحرق ث َ
ياب َكَّ ،
َ َِ ِ ْ ُ ً ُ ْ َ ً
ت ِجد ِمنه ِريحا من ِتنة"
متفق عليه.
 -9أكثر من ذكر هللا
ومن دعائه سبحانه أن
يرزقك الثبات.
أما الذكر فقد
أرشدنا هللا أنه من
على
أعظم ما
يثبت ْ ُ ُ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ
سبحانه "يا أي َها ال ِذين آمنوا ِإذا ل ِقيتم ِفئة فاثبتوا
طريق فقال
َ ْ ُ ُ ْ ّ َ َ ً َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ن
تعالى َ َ"رَّب َنا
فقال
الدعاء:
وأما
"،
و
ح
ل
ف
ت
م
ك
ل
ع
ل
ا
ير
ث
ك
الل
واذكروا
َل ُتز ْغ ُق ُل َوب َنا َِب ْع َد إ ْذ َه َد ْي َت َنا" ،وقال سبحانه َ َّب َنا َأ ْفر ْغ َعل ْيناَ
"ر
ِ
ِ
َ ِ َ َْ
ص ْب ًرا َوث ِّب ْت أق َد َام َنا" ،وكان رسول هللا ﷺ يكثر أن يقول "يا مقلب
القلوب ثبت قلبي على دينك"رواه الترمذي وصححه األلباني.
 – 10أن تحذر من املعا�صي الظاهرة والباطنة .
فعدم الثبات على الطريق من أعظم املصائب التي تصيب
املجاهد ،واملعا�صي سبب املصائب.
َ
ُ
ص َاب ُك ْم م ْن ُمص َيبة َفب َما َك َس َب ْ
قال سبحانه َ"و َما َأ َ
ت أ ْي ْ ِديك ْم
ٍ
ِ
ِ
ْ
الل ِ َّالذ َ
َو َي ْع ُفو َع ْن َكثير" .وقال هللا تعالى ُ"ي َث ّب ُت ّ ُ
ين َآم ُنوا ِبال َق ْو ِل
ِ
َّ
َّ
الثابت في ْال َح ِ َي ٍاة ُّ
الد ْن َيا َوفي اآلخ َرة َو ُي ِض ُّل ّ ُ
الل الظال َين َو َي ْف َع ُل ّ ُ
الل
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َِ َِ ِ
ما يشاء" .قال قتادة -التابعي الجليل -مفسرا اآلية( :أما الحياة
الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح ،وفي اآلخرة في القبر).
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َّ
ان خ ْي ًرا ل ُه ْم
َ وقال سبحانه":ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ِب ِه لك
َ َْ
َوأش َّد تث ِب ًيتا"
أسأل هللا سبحانه أن يثبتنا على دينه وعلى طريق الجهاد في
سبيله وأن يرزقنا الصدق واإلخالص في القول والعمل.
اللهم آمين.
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المسلمون في تركستان الشرقية
بقلم:الشيخ الحسن بن علي الكتاني

الحمد هلل و الصالة والسالم على رسول هللا و على آله و صحبه
و من وااله.

و(الصين) من جهة ثانية ودول (آسيا الوسطى) من جهة ثالثة،
وتشتهر بمنسوجاتها الصوفية الجميلة.

أما بعد ،فإن تركستان الشرقية من أعظم مآ�سي املسلمين هذا
العصر ،وحالها يشبه حال مسلمي األندلس بعد االحتالل اإلسباني
لبالدهم ،و لكن مصيبتهم تزداد بغفلة املسلمين عنهم ،حتى إنهم قد
تركوا ملصيرهم ،ولم يجدوا من يرثى لحالهم ،ولم تكتف سلطات
االحتالل الصينية باحتالل بالدهم بل عمدت إلى سلخهم عن
دينهم وجذورهم ،لتدمجهم تدريجيا في الجنس الصيني وتنتهي من
مطالباتهم باالستقالل والتحرر .وهنا تضيع عند العالم الذي يزعم
التحضر جميع دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ألن
الضحية مسلم ،فكل شيئ يجوز في حقه.

وينسب إلى (كاشغر) علماء كثيرون ،منهم (أبو املعالي) طغرل
ً
شاه محمد بن الحسن بن هاشم الكاشغري الواعظ ،وكان عاملا
ً
فاضال ،سمع الحديث الكثير ،وطلب األدب والتفسير ،ولد سنة
(490هـ) ،وعاش حتى سنة (550هـ) ،.و الفقيه سديد الدين
الكاشغري (705هـ) صاحب كتاب "منية املصلي و غنية املبتدي"في
الفقه الحنفي ،و الفيلسوف اللغوي محمود بن الحسين الكاشغري
(495هـ) صاحب كتاب "ديوان لغات الترك".

وفي هذا البحث املختصر سأسلط الضوء على أصل
املسلمين في التركستان ،وتاريخ دخول اإلسالم لبالدهم ،وتطور
قضيتهم .وهللا املوفق.

بدأ الفتح اإلسالمي لبالد تركستان زمن الدولة األموية،
فقد انطلق القائد املسلم الفذ قتيبة بن مسلم الباهلي فاتحا لتلك
البالد ،و كان فتح كاشغر سنة 96هـ .و بذلك أصبحت تركستان
جوءا من الدولة اإلسالمية ،و بدأ اإلسالم واللغة العربية ينتشران
فيها وخاصة في عاصمتها كاشغر.

(تركستان) مصطلح تاريخي يتكون من مقطعين "ترك"
و"ستان"ويعني أرض الترك ،وتنقسم إلى (تركستان الغربية) ،أو
(آسيا الوسطى) التي تشغل الثلث الشمالي من قارة (آسيا) ،ويحدها
من الشرق (جبال تيان شان) ،ومن الغرب (جبال األورال) ،و(بحر
قزوين) ،ومن الشمال سالسل جبلية قليلة االرتفاع.

وكان تحول التركستانيين الى االسالم تحت قيادة زعيمهم
ستوق بغراخان خاقان االمبراطورية القراخانية عام 323ه ـ وكان
اسالم هذا الزعيم الكبير نتيجة للجهود الدعوية الخيرة ،وقد أسلم
معه أكثر من مائتي ألف خيمة (عائلة) أي ما يقارب مليون نسمة
تقريبا .وقد ضربت النقود باسم هارون بوغراخان حفيد ستوق
بغراخان .ووسع رقعة مملكته ،فشملت أجزاء من تركستان الغربية
كما ارتقت البالد في عهده في النواحي الحضارية املختلفة وكتبت
اللغة التركستانية باللهجة الويغورية ألول مرة بالحرف العربي
وكانت أوقاف املدارس تشكل خمس األرض الزراعية .وقد تلقب
هارون بن مو�سى هذا بلقب شهاب الدولة وظهير الدعوة ونقش هذا
اللقب على النقود التي سكت في عهده سنة 332هـ.

ما هي بالد التركستان؟

أما (تركستان الشرقية) الخاضعة اآلن للصين ،وتعرف باسم
(مقاطعة سكيانج) ،فيحدها من الشمال الغربي ثالث جمهوريات
إسالمية هي( :كازاخستان) ،و(قيرغيزستان) ،و(طاجيستان) ،ومن
الجنوب( :أفغانستان) ،و(باكستان) ،ومن الشرق أقاليم (التبت)
الصينية.
وتبلغ مساحة (تركستان الشرقية) حوالي ( )1.8مليون كم،2
ُ
أي خمس مساحة (الصين) ،وتعد أكبر أقاليم (الصين) ويزيد عدد
سكانها على ( )25مليون نسمة.
ويتكون سكانها املسلمون من أجناس مختلفة :كاأليغور ـ وهم
يشكلون غالبية اإلقليم ـ والقازاق ،واألوزبك ،والتتار ،والطاجيك،
ونسبة املسلمين بها حوالي  .%95وقد أطلق الصينيون على (تركستان
الشرقية) اسم (سينك يانك) ،وتعني الوطن الجديد أو املستعمرة
الجديدة.
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الفتح اإلسالمي لتركستان:

وعاصمة (تركستان) هي مدينة (كاشغر) التي فتحها القائد
املسلم (قتيبة بن مسلم الباهلي) :وهي أشهر مدن (تركستان
الشرقية) وأهمها ،ولها مركز عظيم في التجارة مع (روسيا) من جهة

ولعب القراخانيون املسلمون دورا هاما في نشر اإلسالم
بين القبائل غير املسلمة ففي سنة 435هـ استطاعوا استمالة
أكثر من عشرة آالف خيمة من خيام القرغيز إلى اإلسالم وأظهروا
الخضوع للخليفة العبا�سي وضربوا العملة باسم الخليفة القادر
ودعوا له على منابر بالدهم.
وعرفت قبائل القرلوق التركمانية بأنها كانت من أوائل
القبائل التركستانية الشرقية دخوال في اإلسالم ،ومن بعدهم عرفت
قبائل الغز (السالجقة والعثمانيون) بوقوفهم القوي مع اإلسالم
وكانت فتوحاتهم الواسعة في اإلرا�ضي التابعة للدولة الرومانية
هي التي أعادت تشكيل أجزاء واسعة من خريطة املشرق اإلسالمي
وتركيا الحديثة فيما بعد في التاريخ الوسيط.

تركستان اإلسالمية
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ومع ذلك فقد كانت أجزاء أخرى من البالد ال تزال مشركة
تحارب اإلسالم وتناصبه العداء بدعم من الصينيين ومن أشهر تلك
القبائل (الكورخانيون) ويسمون أيضا الخطل أو (القراخطائيين)
وكان من أبرز زعماء املسلمين الذين تصدوا لهذه القبائل التركية
املشركة السلطان عالء الدين الخوارزمي الذي انتصر
عليهم في بعض املعارك ،ومن أشهر املعارك الفاصلة
بين املسلمين واملشركين في تركستان "موقعة
طراز" .وساندت اإلمبراطورية الصينية األتراك
املشركين بجحافل من القوات الصينية غير
أنهم منوا بهزيمة كبيرة ،وقتل أكثر من خمسين
ألف صيني وأسر أكثر من عشرين ألفا منهم،
فاكفأ الصينيون على أنفسهم ،وولوا الدبر..
قد كان للسامانيين الذين قد حكموا
منطقة آسيا الوسطى وإيران وشمال أفغانستان
دور كبير في تثبيت دعائم اإلسالم في تركستان
الشرقية.
وكما يقول الدكتور حسن احمد محمود في كتابه "االسالم
في آسيا الوسطى"" :والدور الخالد الذي قام به السامانيون ليس
هو الجهاد فحسب وإنما كسبهم عالم األتراك الشرقيين للحضارة
اإلسالمية ،لقد كان السامانيون يطبقون سياسة الجهاد بالسيف
من ناحية (الخضاع القوة املعادية) والتبشير السلمي من ناحية
أخرى".
فقد نشطت مدارس وجامعات بخارى وسمرقند وفرغانة
في دعم العمل الدعوي بالعلماء املتفرغين للدعوة إلى اإلسالم وذلك
في أوج نشاطها في القرن الرابع الهجري الذي كان بحق عصر الدعوة
اإلسالمية الذهبي بين األتراك الشرقيين وكان لحرص الخلفاء
الراشدين والخلفاء من بعدهم وخصوصا في الدولة العباسية على
إشراك أهل البالد املفتوحة في إدارة شؤون بالدهم وتأكيد وجوب
معاملتهم معاملة عادلة أدى إلى دخول تلك األمم في اإلسالم أفواجا.

منوعات

ثم إن الصينيين ثاروا على حكم املنشوريين فقضوا
حكمهم سنة 1329هـ ونفس الجميع الصعداء بما فيهم
التركستانيون ،إذ حصلوا على استقالل ذاتي .ثم إن التركستانيين
قاموا بثورة عارمة سنة 1350هـ بزعامة خوجة نياز حاجي ،و
نجحوا في طرد الصينيين .فساء ذلك االتحاد السوفياتي
الذي احتل تركستان الغربية وضاق ذرعا بتأسيس
املسلمين دولة إسالمية على حدود بالد إخوانهم
املحتلة.
فما كان من الروس الشيوعيين
(السوفيات) إال مناصرة إخوانهم املشركين
الصينيين للقضاء على استقالل تركستان
الشرقية .واعتصم خوجة نياز وأصحابه
بالجبال حوال من الزمان ،ثم قاد ثورة عارمة
أخرى تكللت بالنصر املبين على جيوش الكفر و
اإللحاد الصينية املدعومة من الروس .وأعلن عن
تأسيس جمهورية تركستان الشرقية اإلسالمية في مدينة
كاشغر سنة 1352هـ وانتخبوا خوجة نياز حاجي رئيسا وموالنا ثابت
رئيسا للوزراء.
غير أن هذه الدولة الفتية لم تدم طويال ،فلم يهدأ بال
للمالحدة في روسيا فأعادوا الكرة على املسلمين سنة 1353هـ
واستخدموا سالح الطيران في حملة إبادة وحشية لم يرقبوا في
املسلمين إال وال ذمة  ،وقاتل املسلمون بشجاعة ،لكن عدم تكافؤ
القوة أدى النهزامهم ،وقام الروس كعادتهم بحملة وحشية ضد
املسلمين فقتلوا كل زعماء الثورة وكثيرا من الناس .واستشهد
موالنا ثابت ،فتكون دماؤه نبراسا للمسلمين في تلك البالد تضيئ لهم
الطريق للمطالبة بحقوقهم مهما تطاول الزمان.

وانخرط أبناؤهم في شتى مجاالت الحياة الفاعلة فكان
منهم الجنود وكبار القادة والحكام العظام ولم ينصرم عهد
ّ
الصحابة رضوان هللا عليهم إال وكان املوالي هم أساتذة العلم
والدين ،يتصدرون مجالس اإلفتاء والدرس والقضاء.
هجوم األعداء على تركستان:
في عام 466هـ .غزت قبائل تركية أرا�ضي تركستان الشمال
شرقية ،ثم غزا املنطقة جنكيز خان بجيوشه املغولية في القرن
السابع الهجري ،و كانت عاصمته قراقروم (الرمال السوداء) .ثم
استقلت تركستان الشرقية بنفسها إلى أن احتلتها الدولة املنشورية
في الصين ،في القرن الثاني عشر الهجري ،و كانت دولة مشركة
سامت املسلمين سوء العذاب.
و لم يستسلم املسلمون للطغيان فثاروا سنة 1289هـ
ثورة عارمة انتهت باستقالل البالد ،و تأسيس دولة إسالمية ترأسها
السلطان يعقوب بيك ،رحمه هللا .غير أن هذا االستقالل لم يدم
أكثر من أربع سنوات ،إذ عادت الصين ثانية الحتالل تركستان .وفي
سنة 1301هـ جعل الصينيون تركستان الشرقية محافظة صينية،
فقضوا على استقاللها تماما.
وكان االضطهاد الذي لقيه املسلمون تحت الحكم
املنشوري قد ترك فيهم تأثيرا سيئا ،فتدهورت أحوالهم ،وافتقرت
جماهيرهم ،و ضعف حالهم.

و قد كان االحتالل الرو�سي أشد على املسلمين من
االحتالل الصيني ،فتجددت الثورات .
ففي سنة 1355هـ ثار املسلمون بقيادة إلياس خان
وسلطان شريف تايجي ،ثم ثاروا سنة 1356هـ بقيادة اللواء عبد هللا
النياز ،وانتهت الثورة باستشهاده ،تقبله هللا .ثم قامت ثورة سنة
1359هـ بقيادة اللواء عثمان باتور فدامت ثالث سنوات نصر هللا
فيها أهل اإلسالم على املالحدة الروس .
غير أن املسلمين لم يلتقطوا أنفاسهم حتى هجم عليهم
الصينيون الوطنيون وتبعهم الصينيون الشيوعيون سنة 1368هـ
الذين ساموا املسلمين سوء العذاب ،و منعوهم من عبادة ربهم ،
وأهانوهم .ولم تتوقف النضاالت والثورات إلى هذه الساعة.
أسأل هللا تعالى أن يفرج عن إخواننا في تركستان ويقوي
ساعدهم وينصرهم على القوم الكافرين.
الحسن بن علي الكتاني
رباط الفتح  4محرم سنة 1440هـ.
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فاستقم كما أمرت
بقلم :الشيخ أبي ذر األراكاني

الحمدهلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد املرسلين وعلى
اله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقال هللا تعالى﴿ :فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه
بما تعملون بصير﴾
وقال صلى هللا عليه وسلم﴿ :قل آمنت باهلل ثم استقم﴾
أيها اإلخوة املؤمنون في األرض املباركة,
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وهذه أمريكا اللعينة الطريدة الشريدة التي ما عرفت حق البشرية
وال احترمت نفسها وال غيرها ما قدرت املسيح عليه السالم وال محمدا
صلى هللا عليه وسلم خائبة خاسرة في الدنيا واآلخرة اتبعت اليهود
القردة األعداء األلداء فأوردوها الردى واملهالك..

في أيام عيد األضحى املباركة أود أن أكون معكم ببضاعة مزجاة
من عندي ألشارككم في أفراحكم وبارك هللا للمسلمين في سعادتهم
وحبورهم وسرورهم.

أيها اإلخوة املؤمنون نحن يوميا نشهد القصف و الغطرسة
األمريكية في أرض خراسان ولكن مع الجهاد املتواصل املبارك للشعب
األفغاني وأنصارهم أصبحنا نرى بصيص األمل وتباشير الفتوحات
والحمد هلل .والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

فيا صقور الثغور ويا أسود التوحيد في الشام إنكم نور أبصارنا
وقرة أعيننا والحمد هلل الذي جعلكم حراس العقيدة والدين في
الديار املباركة قرب املسجد األق�صى فنحن نسعد بوجودكم ونغتبط
بسعادتكم هذه العظيمة..

وهذه الفتوحات والنصر يعود سببه إلى الوحدة والحاضنة
الشعبية التي أعطى هللا إياهما لطالبان وهم يحافظون على هاتين
النعمتين بكل ما أوتوا من حنك وتجربة وقدرة ورحمة فلنا أيها
املجاهدون في هذه الدروس عبرة عظيمة وهللا.

فأنتم في ديار ثبتت فضيلتها في كالم رب العاملين فقال تعالى:
﴿باركنا حوله﴾ أي حول املسجد األق�صى وهو الديار الشامية ،وقال
مو�سى عليه السالم لقومه( :يا قوم ادخلوا األرض املقدسة) وهي ال شك
الديار الشامية فأنتم أيها اإلخوة واألخوات في ديار مقدسة ومباركة
في ديار األنبياء والصالحين فزدتم في هذا الطيب طيبا وهو القتال في
سبيل هللا وهو تقديم التضحيات الباهظة إلعالء كلمة هللا فامتألت
الشام بالشهداء واألشالء في سبيل هللا فبارك هللا فيكم أيها املهاجرون
واألنصار في الشام.

رغم هجوم عالم الكفر بأكمله ورغم غطرسة عالم النفاق بأسره
قاوم الطالبان مقاومة ال مثيل لها في أيامنا هذه وأوشكوا أن يبشروا
األمة إلقامة إمارة إسالمية ثانية على أنقاض إمارة قدموها ضحية
لرجل واحد ،مهاجر واحد مثل اإلسالم واملسلمين في زماننا هذا أال وهو
الشيخ أسامة بن الدن رحمه هللا ورحمة هللا على أميرنا أمير املؤمنين
املال محمد عمر الذي حظي بهذه السعادة.

إخوة العقيدة والتوحيد ,الجهاد عبادة ال سجدة فيها وال ركوع وال
قعدة إنها مقاومة… مقاومة مستمرة ...الجهاد برنامج عظيم ...إنه ليس
عبادة شهر أو شهرين أو عام أو عامين أو حتى قرن أو قرنين بل إنه
عبادة مستمرة إنه عبادة العمر وال عمر شخص أو أشخاص بل ماض
إلى يوم القيامة فكما صح عنه صلى هللا عليه وسلم :الجهاد ماض منذ
بعثني هللا إلى أن يقاتل هذه األمة املسيح الدجال..
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تغيب الشمس في حكومتهم الجبارة حتى جاء الدب الرو�سي السوفياتي
بكل شراسة وهمجية وبكل وقاحة وحماقة فرجع الدب خائبا خاسرا
وقد قلمت أظافره وخلعت مخالبه وظهرت مثالبه ومعايبه أمام
العاملين.

فاهلل هللا أيها املجاهدون ويا أنصار الجهاد في سبيل هللا ,فللعبرة
أقول لكم يا أبطال األمة يا أشبال اإلسالم .إن الشعب األفغاني منذ
قرن كامل في جهاد متواصل ضد اإلنكليز حتى غابت شمسهم وما كادت

إخواني وأخواتي في الشام ,لكم هللا في هذه األيام الصعبة فقد
اجتمع الكفر وملله ونحله عليكم ألنهم يعرفون أنكم مقدمة الجيش
لفتح األق�صى وهم يعرفون أن األق�صى هدف طالبان أيضا وهدف
جميع املجاهدين واملسلمين والحمد هلل.
إنكم يا أسود اإلسالم على مرمى حجر من األق�صى ونحن كم
نتمنى أن نكون معكم في الديار املقدسة في الديار الشامية يدا بيد كتفا
بكتف ضد اليهود والصليبيين ولكن أرض املسلمين واحدة فجهادنا
جهاد شعب واحد أال هو الشعب املسلم في كل مكان فاثبتوا واصبروا
فالنصر صبر ساعة وسيفنى الكفر بجميع ألوانه وسيبقى اإلسالم
وأهله بإذن هللا الواحد األحد فاتقوا هللا فيما رزقكم واستقيموا
فاإلستقامة فوق ألف كرامة..
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تركستان الشرقية تستغيث
الشيخ د .محمد عبد الكريم الشيخ

إخوة اإليمان مآ�سي املسلمين وأزمات املسلمين تترى ،هذه
األمة املكلومة املجروحة التي جراحها تتلو جراحا ،هذه األمة
التي كلما انفغر وانفجر جرح تبعه جرح آخر ،ليبتلي هللا هذه
األمة حتى تعود إلى دينها ،إنها مأساة من مآ�سي املسلمين الغائبة
التي غابت عن كثير من املسلمين وهم منشغلون بجراحاتهم
في أوطانهم ومن حولهم ،إنها مأساة أمة طاملا رفدت هذه األمة
بالعلماء والعباقرة وأهل الفقه ،إنها بالد البخاري والترمذي
إنها بالد املفسرين والفقهاء واملحدثين والعلماء؛ إنها تركستان
الشرقية هذه البالد املنسية التي تطاول عليها الصينيون
الشيوعيين والتي تآمر الغرب الكافر مع الصينيين الشيوعيين
على إبادة املسلمين فيها ،تركستان كثير من املسلمين ال يعرف
موقعها ،تركستان الشرقية هذه مساحتها مليون ميل مربع،
يقطنها أكثر من ثالثة عشر مليون نسمة ،تركستان الشرقية
التي تقع في وسط آسيا يحدها من الشمال روسيا ،ومن الغرب
كازخستان وقرقيزيا وطاجيكستان ،ومن الجنوب باكستان
والهند ،ومن الشرق الصين ،ومن الشمال الشرقي منغوليا،
هذه تعج بأهل اإلسالم دخلها اإلسالم حين مضت جحافل
اإلسالم نحو املشرق ،تعبر وسط آسيا يقوده القائد الهمام
البطل قتيبة بن مسلم رحمه هللا تعالى حتى وصل إلى تلك
األنحاء.
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ومع نهاية القرن األول الهجري انتشر اإلسالم هنالك في
عهد األمويين والعباسيين ،حتى أسلم الخاقان استوق بوقرا
سنة  230هجرية وأسلم من بعده أبناؤه هارون ومو�سى وسرت
العربية في تلك الديار وأنجبت التركستان أمثال البخاري
والترمذي وهكذا مضت العربية وم�ضى اإلسالم أكثر من ألف
عام؛ إلى أن جاء املنشوريون الصينيون بكفرهم ليعكروا
صفو هذه الحضارة التي قامت بكل هذا العلم وبكل هذا الفهم
وكل هؤالء العلماء إلى أن جاء الشيوعيون الصينيون فأخذو
مقاليد الحكم سنة  1949ليمارسوا مع إخواننا من أهل
اإلسالم هنالك كل أنواع املسخ العقائدي ،أرادوا أن يمسخوا
املسلمين مسخا  ،ألغوا الكتابة بالعربية مع أن العربية كانت
اللغة الرسمية ملدة ألف عام.

أتلفوا سبعمئة وثالثين ألف كتاب  -من املخطوطات –
فيها نسخ القران الكريم تحت شعار محاربة املا�ضي .
صادروا ممتلكات الوقف اإلسالمي لقطع موارد األنشطة
الدينية باسم االستصالح الزراعي.
أغلقوا املدارس املحلقة باملساجد وأجبروا أبناء املسلمين
على تعلم اإللحاد والشيوعية ومبادئ ماركس ولينين وماوت
سونغ وهؤالء الشياطين.
لم يكتفوا بهذا وإنما عمدوا كذلك أيضا إلى املساجد التي
كانت كثيرة وفيرة فهدموا تلك املساجد ،أغلقوا تسع وعشرين
ألف مسجد في جميع أنحاء تركستان الشرقية ،حولوها إلى
سكنات للعسكر واصطبالت للخيول.
قتلوا أربعة وخمسين ألف إمام مسجد وتم تعذيبهم
وتشغيلهم بالسخرة  ،في تنظيف املجاري وراعي الخنازير
أرغموا أئمة املساجد على تربية الخنازير وعلى تنظيف
املجاري إهانة ألهل اإلسالم ،رغم ذلك قاوم املسلمون وقاموا
بالدفاع عن عقيدتهم  ،قاموا من سنة  50إلى سنة  72وهم
في جهاد مستمر مع هذه السلطات مع أن األمر خف قليال
بعد موت الطاغية املجرم ماوت سونغ إال أن األمر استمر
والتنكيل استمر وماذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة في هذه
السنوات وما بعدها ثالث مئة وستين ألف شخص قتلوا؛
هرب أكثر من مئة ألف مسلم ولجؤا إلى بلدان كثيرة في تركيا
واململكة العربية السعودية باكستان وغيرها من هذه البالد .
رفعت الصين الشعبية شعارا في بداية التسعينات
 1990هذا الشعار هو (فتح تركستان الشرقية) وماذا يعنون
بذلك؟
تغيير التركيبة السكانية؛ فأوعزوا إلى الصينيين املالحدة
والوثنيين إلى أن يحلوا محل السكان األصليين وجاء
املستعمرون الشيوعيون الصينيون حتى أصبح املستعمرون
الصينيون عددهم زهاء  %60تقريبا قل نسبة السكان
األصليين إلى . %40
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وضعوا قوانيين صارمة ملالحقة مظاهر اإلسالم؛ مثل
الصيام  ،تعليم القرآن  ،تعليم اللغة العربية.
غرموا بعض مدر�سي القرآن مئة ألف دوالر ،وغرموا ستة
من الشباب في بعض من الوقائع واملحاكم مئة وخمسين دوالر
ولذويهم أيضا ،الحقوا أهالي الطالب الذين خرجوا من ديارهم
من أجل طلب العلم  ،هنا في السودان ،وفي الجامعة اإلسالمية
في املدينة النبوية ،وفي األزهر ،وفي غيرها من البلدان ،وتركيا،
الحقوا أهالي هؤالء من أجل الضغط على هؤالء الطالب أن
يرجعوا ليقبعوا في سجون هؤالء املجرمين  ،هذا كله يحدث في
الصين التي لها عالقة بكل بلدان املسلمين وما تحرك من أجل
املطالبة بحقوق هؤالء إال قلة من الدول.
ومما يندى له الجبين ،مما ال يصدقه عقل مسلم أن يصل
املسلمون اليوم إلى ما وصلوا إليه؛ ما جاءتنا من أخبار من
أرض الكنانة أرض مصر التي قال هللا عناه حكاية عن الكريم
يوسف (ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنين) بينما الطالب اإليغور
املسلمون هنالك باملئات  ،إذا بالسلطات املصرية بعد زيارة
وفد أمني صيني إلى مصر ،تالحق هؤالء الطالب في مساكنهم،
تالحق هؤالء الطالب في املطاعم ،وتأخذ مجموعات منهم إلى
السفارة الصينية للتحقيق معهم
وتزج بهم في السجون ،حتى من
هرب ووصل إلى املطار من أجل أن
يخرج من مصر لوحق وأخذ وزج
به في السجون.
من ثالثة أيام تصلنا األخبار؛
ويتصل بنا علماء تركستان األمين
العام لعلماء تركستان الشرقية
أفادنا وزودنا باملعلومات األكيدة
الصحيحة عن مالحقة هؤالء
الطالب في الثالثة األيام املاضية،
بدءا من الجمعة املاضية هؤالء ما
ذنبهم! ماذا فعلوا ؟ وقد أعطي لهم
األمان إن هذا من الخيانة والغدر!!
والنبي عليه الصالة والسالم
يقول(:يرفع لكل غادر لواءه يوم
القيامة يقال هذه غدرة فالن) فال
يجوز بأي حال من األحوال تسليم
هؤالء إلى السلطات الصينية.
يقول لنا األمين العام لعلماء تركستان :إن املصيبة أن
هؤالء إذا أخذوا إلى الصين ال يعرف بهم أحد فمنهم القتيل
ومنهم السجين ومنهم املعذب.
فهل يسلم املسلم املسلم؟ هل يخذل املسلم املسلمين؟
إننا نهيب بعلماء األزهر ،بمشيخة األزهر ،وبأهل مصر بأرض
الكنانة ،نهيب بهم أن يمنعوا تسليم هؤالء إلى هؤالء املجرمين،
ونعلم أن في مصر من النخوة ومن الرجولة ومن الغيرة لإلسالم

منوعات

ماهو ال�شيء العظيم ،ولذلك فإننا نوجه هذا النداء إلى
السلطات املصرية ،وإلى علماء مصر وإلى مشيخة األزهر،
وإلى العلماء ،أن يوقفوا تسليم هؤالء أكثر من  500طالب
أزواجهم زوجاتهم هربن من بيوتهن خوفا من املالحقة ما ذنب
هؤالء؟
إن على املسلمين جميعا حكومات وشعوبا ومنظمات
أن ال يسمحوا بمثل هذا أن يقع في بالد املسلمين؛ بل على
العكس ينبغي أن يعلوا وأن يطالبوا بحقوق هؤالء املسلمين
في تركستان الشرقية ،هنالك مصالح اقتصادية تربطنا
بالصين يمكننا أن نضغط على الصين من خالل هذه
املصالح االقتصادية أن يعطوا املسلمين حقوقهم أن ال
يحرموا حقوقهم.
على منظمة التعاون اإلسالمي أن تقوم بدورها على رابطة
العالم اإلسالمي أن تقوم بدورها للذود والدفاع عن هؤالء،
ال ينبغي أن نقف متفرجين ،من خذل مسلما في موطن يريد
هللا تعالى نصرته فيه ،خذله هللا تعالى في موطن يحب فيه
النصرة في يوم من األيام؛ فالدائرة تدور على الباغين وعلى
الذين يخذلون املسلمين.

أسأل هللا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى
وصفاته العلى ،أن يحفظ هؤالء الطالب وأن يرجعهم إلى
مساكنهم ساملين آمنين ،ونسأل هللا تعالى أن يفرج عن إخواننا
املسلمين املظلومين املضطهدين املكلومين في تركستان
الشرقية ،وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا ،وأن يجعل الفرج
واملخرج أيضا لسائر إخواننا املظلومين في بالد الشام ،أو في
العراق ،أو في إفريقيا الوسطى ،أو في غيرها من البلدان وأن
ييهئ لهذه األمة أمرا رشدا أقول هذا القول وأستغفر هللا فيا
فوز املستغفرين.
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أسباب النرص
الحمد هلل العظيم في قدره ،العزيز في قهره ،العالم بحال العبد
في سره وجهره ،الجائد على املجاهد بنصره ،وعلى املتواضع من
أجله برفعه ،ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره ،نحمده على
القضاء حلوه ومره أما بعد:
لقد نصر هللا املؤمنين في مواطن كثيرة في بدر واألحزاب والفتح
وحنين وغيرها ،نصرهم هللا وفاء بوعده ،نصرهم ألنهم أقاموا دينه
وهو الظاهر على األديان كلها ،نصرهم ألنهم قاموا بأسباب النصر
الحقيقية املادية منها واملعنوية ،فكان عندهم من العزم ما برزوا به
على أعدائهم ،نصرهم هللا تعالى ألنهم قاموا بنصرة دينه ...وهللا غني
عن العاملين ،فقد افتخرت عاد بقوتها فأبادها هللا بالريح ،و افتخر
فرعون بملكه وأنهاره التي تجري من تحته فأغرقه هللا باملاء.
ومتى قام املسلمون بعبادة هللا مخلصين له في القول والعمل،
وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر يحصل
لألمة من نصر هللا ما لم يخطر على بال.
ونحن املسلمون في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر وقمنا
بواجب ديننا وكنا قدوة لغيرنا وأخذنا بوسائل الحرب العصرية
بصدق وإخالص لنصرنا هللا على أعدائنا كما نصر أسالفنا.
نقرأ في كتب الفقه أنه إذا أراد اإلمام الغزو لزمه أن يعرض
جيشه ،وال يأذن ملخذل من الناس وهو الذي يفند الناس عن الغزو
وال ملرجف وهو الذي يحدث الناس بقوة الكفار وضعف املسلمين
وهالك بعضهم ويخيل إليهم أسباب ظفر عدوهم بهم ،وال ملن يضر
املسلمين بإيقاع اإلختالف بينهم.
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واملبطنين َقال
حذرنا القرآن والسنة من املرجفين واملتخاذلين
َ
ُ
َ ُ
يكم َّما َز ُاد ُوك ْم إ َّل َخ َب ًال َ َو َل ْو َ
﴿ل ْو َخ َر ُ
ف
وا
ج
ض ُعوا ِخللك ْم
ِ
ِ
تعالىَ َُّ ٌ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ :
ُ
َ
َي ْبغونكم ال ِفتنة و ِفيكم سماعون لهم ۗ والله ع ِليم ِبالظ ِال ِمين﴾
وقال جل جالله :
َ
﴿ف َل َّما ُكت َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ ّ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َن َّ
الن َ
اس
َ َ ْ َ َّ َ ِ ْ َ
ب َ َّعلي ِه َم ْ َال ً ِقت َ َال ُ ِإذ َا َّ َف ِر َيق َ َ ِم ْنه َم َي َ ْخ َش ْو َ َ َ ْ َ
الل ِه أو أشد خشية ۚ وقالوا ربنا ِلم كتبت علينا ال ِقتال لول
كخشية
َ َّ ْ َ َ ِ َ ٰ َ َ َ
يب﴾
أخرتنا ِإلى أج ٍل ق ِر ٍ
ْ
َ
َ
َّ
ُْ
وقال تعالى في كتابه
الحميد ْ﴿ق ْد ْ َي ْْعل ُم َّالل ُه ال ً ُم َع ّ ِو ِق َين ِمنكم
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
والقا ِئ ِلين ِ ِلخو ِان ِهم هلم ِإلينا ۖ ول يأتون البأس ِإل ق ِليل﴾
واألمة اليوم تعيش عصر الهزيمة والعار ،هزيمة مادية ومعنوية
وقبلها عقائدية ،أمة ترقد في سكون يحاكي سكون املوتى ،ومن تحت
ركامها في الجحور بعيدا تسمع فحيح الجبن والخور والخذالن وهو
يرتدي ثوب الحكمة والفطنة والذكاء أن “ ال للتهور ،ال للتحريض
ال للتحميس “ ،حذرنا هللا ورسوله من املرجفين واملبطنين لكننا ال

املحرضين
الفقهاء تحذيرا من
نجد في الكتاب والسنة وفي أقوال
ْ ْ
﴿يا َأ ُّي َها َّ
واملتحمسين بل قال هللا تعالى َ :
النب ُّي َح ّ
ض ال ُمؤ ِم ِن َ َين
ر
ِ ِ
َ ِ
َ ْ
َّ
َعلى ال َِّق َت ِال﴾ وقال جل جالله َ﴿ :قا ِت ْل ِفي َس ِب ِيل الل ِه ل
ُ َ َّ ُ
َ
ْ
تكلف ِإل نف َس َك﴾
نعم التحميس والتحريض في غير موضعهما والتهور أمور
يرفضها الشرع وينهى عنها لكن الجبن والتخاذل واإلرجاف أشد
أثرا وأنكى ضررا وهي األكثر انتشارا بين الناس ولقد باتت وسائل
التواصل االجتماعي هذه األيام إحدى األدوات التي يتم يستخدمها
ن
ن
ن
سلبي في
املرجفو واملنافقو والحاقدو على املجاهدين بشكل ً
نشر الشائعات ،عبر بث األخبار الكاذبة التي تجد رواجا لدى
كثيرين والخطير في األمر أن الشائعات تنتشر هذه األيام بسهولة،
و الشائعات أصبحت إحدى أدوات الحرب الحديثة ،وترويجها في
موضوع معين ال يتم بشكل عشوائي ،حيث يقوم أفراد أو أجهزة
معينة تابعة لبعض الجهات بترويج بعض اإلشاعات عن جماعات
أو قيادات أو الوضع االقتصادي واألمني لتحقيق مجموعة من
األهداف التي تخدم الجهة التي روجت هذه اإلشاعة ،ويبقى
الهدف دائما نفسه أال وهو إثارة الفتن وترويع املدنيين وزعزعة
الثقة بين املجاهدين والحاضنة.
والنصر العسكري في اإلسالم له سبب أسا�سي أال وهو طاعة
هللا عز وجل ،ومفهوم الطاعة هذا يشمل مفردات كثيرة داخله،
فيشمل اإلستقامة على أمر هللا لجيش املسلمين ككل ولألفراد
املكونين له ،اإلستقامة على األمور الظاهرة من صالة وصيام
وزكاة وغيرهم وتجنب املحرمات الظاهرة من خمر وزنا وغيبة
وفرقة وغيرهم ،واإلستقامة في األمور الباطنة من إخالص وتوكل
وخوف من هللا وترك املحرمات الباطنة من عجب ورياء وغرور
إلخ ..وقبل كل ذلك تحقيق التوحيد الخالص هلل عز وجل ظاهرا
وباطنا.
وليس املقصود هنا أن يتكون الجيش من املالئكة (الذين ال
يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون) فاملعصية طبيعة
الزمة لبني آدم كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :كل ابن
آدم خطاء وخير الخطائين التوابين  ،بل املقصود قدرا معينا من
طاعة هللا عز وجل واجتناب معاصيه تستحق أن يوصف به
الجيش فعال أنه جيش مطيع هلل  ،فال تنتشر فيه املعا�صي وال
تكون هناك معصية ظاهرة وال يتم إنكارها وال يكون هناك إصرار
على املعصية ،فال بد إذا لجيش املسلمين أن يكون طائعا هلل آخذا
باألسباب وأن يعد ما يستطيعه من عدة.
ََ
َ
﴿وأ ِع ُّدوا ل ُهم َّما
َيقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية :
ْ
اس َتط ْع ُتم﴾  ،وأمر هللا تعالى بإعداد آالت الحرب ملقاتليهم حسب
الطاقة واإلمكان واإلستطاعة ،ويقول القرطبي  :أمر هللا سبحانه
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وتعالى املؤمنين بإعداد القوة لألعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى،
فإن هللا سبحانه لو شاء لهزمهم بالكالم والتفل في وجوههم وبحفنة
من تراب ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق
وقضائه النافذ.
َ
َّ
﴿يا أ ُّي َها الذ َ
ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالى َ :
ين َآم ُنوا ِإن
ِ
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِّب ْت أق َد َامك ْم﴾ أي إن تنصروا دين هللا
تنصروا الله ي
ينصركم على الكفار ويثبت أقدامكم أي عند القتال.
ومن هدي القرآن البشارة وقت الشدة واألزمات ،ففي وقت
واملسلمون ُّيسامون سوء العذاب نزل قول هللا
االستضعاف
َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ نَ
ُّ
ُ
َ
تعالى﴿ :-سيهزم الجمع ويولو الدبر﴾ ،بشارة بالنصر في "غزوةبدر" ،والحال ما هو معلوم من الشدة والتضييق.
َ
﴿إ ْذ ت ْس َت ِغ ُيثو َن
ل
سبحانه َ ْفي قصة ْبدر ِ َ :
ُ َ
تيميةّ َ :قال ُ ُّ ُ
ويقو ْ َ َابن َ َ ُ
ْ
ف ِّم َن ال َمآل ِئك ِة ُم ْر ِد ِف َين َو َما
ل
أ
ب
م
ك
د
م
م
ي
ن
أ
م
ك
ل
اب
ج
ت
َرَّبك ْم فاس
ِ ُ ُ ٍُ
ِ َ ْ َِّ
َ ّ َّ ْ
َج َعل ُه الل ُه ِإال ُبش َرى َوِلتط َم ِئن ِب ِه قل ُوبكم﴾  ،فوعدهم باإلمـداد
ْ
بألف وع ًـدا ً
مطلقا ،وأخبر أنـه جعل إمداد األلف ُبشرى ولم يقيده،
فإن البشرى بها عامة ،فيكون هذا كالدليل على ما ُر َ
وي من أن ألف
بدر باقية في األمة.
ّ
عدوها البد وأن
َّ فالجماعة املسلمة التي تريد أن تنتصر على ِ
تتزود بمادة اإلعداد ،وهذه املادة ال تقتصر على آلة الحرب فقط؛
بل يتحتم عليها التعبئة الكاملة ،تلك التي أشارت إليها آيات غزوة
أحد في سورة (آل عمران)؛ حيث لم تقتصر على معالجة الجماعة
املسلمة في ميدان املعركة فقط؛ بل في ميدان النفس البشرية
والحياة الواقعية" ،ومن َّ
ثم َّ
عرج السياق القرآني على الربا فنهى
َّ
فحض عليهَّ ،
َّ
َّ
وعرج
والضراء
السراء
عنه ،وعرج على اإلنفاق في
َّ
على طاعة هللا ورسوله فجعلها مناط الرحمة ،وعرج على كظم
ُّ
والتطهر من الخطيئة
الغيظ والعفو عن الناس ،وعلى اإلحسان،
باالستغفار والتوبة وعدم اإلصرار ،فجعلها كلها مناط الرضوان،
كما َّ
عرج على ُمبدأ الشورى وتقريره في أحرج األوقات ،وعلى األمانة
ُ
َّ
التي تمنع الغلول ،وعلى البذل والتحذير من البخل  ...عرج على
هذا كله؛ ألن هذه هي األمور الضرورية في إعداد الجماعة املسلمة
للمعركة في نطاقها الواسع"
َ َّ َ ُ ُ
ل
ين ق ِتلوا
تفسير قوله هلل تعالى ﴿ :وال ِذ
سيد قطب َفي َ
ويقو َّ َ َ
ِفي َس ِب ِيل الل ِه فلن ُي ِض َّل أ ْع َمال ُه ْم﴾ يقول :ففي كلتا الحالتين حالة
القتل وحالة النصر ،يشترط أن يكون هذا هلل وفي سبيل هللا ،ال
جهاد إال لتكون كلمة هللا هي العليا  ،العليا في النفس والضمير
العليا في الخلق والسلوك العليا في األوضاع والنظم العليا في
العالقات واالرتباطات وفي كل أنحاء الحياة و عدا هذا فليس هلل
ولكن للشيطان وفيما عدا هذا ليس هناك جنة وال نصر من عند
هللا وال تثبيت لألقدام انتهى
ومانع النصر األسا�سي في اإلسالم هو معصية هللا عز وجل
وهذه املعصية قد تزيل معية هللا الخاصة باملؤمنين مما يؤدي أن
ُي َوكل املسلمون لقوتهم وهي في الغالب أضعف من قوة عدوهم
ولعل أقوى ما يستدل به في إطار أثر املعصية في تخلف النصر هي
غزوة أحد وكان يومها عدد املشركين ثالثة آالف معهم مائة فارس
وعدد املسلمين سبعمائة ورغم الفرق الهائل في العدد والعدة
إال أن القرآن لم يذكر هذا كسبب لذهاب النصر إنما اقتصر
املعصية املذكورة في قوله َ تعالى :
الذكر على سبب
واحد ْ ُو ْ هو ْ َ
ُ
﴿ح َّت ٰى إ َذا َفش ْل ُت ْم َو َت َن َ
َ
ال ْمر َو َع َ
ص ْي ُتم ِّم ْن َب ْع ِد َما أ َراكم َّما
ي
ف
م
ت
ع
از
ُ ُّ َ ِ ُ ِ َّ ُ ُ ُّ ْ ِ َ َ ُ ِ
نكم َّمن ُير ُيد الخ َر َة ۚ ُث َّم َ
ص َر َف ُكمْ
تحبون ۚ منكم من يريد الدنيا وم
َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ ِ َ َّ ُ ُ َ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ
َ
عنهم ِليبت ِليكم ۖ ولقد عفا عنكم ۗ والله ذو فض ٍل على المؤ ِم ِنين﴾
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يقول ابن تيمية  :وكذلك الشام  ...كانوا في أول اإلسالم في
سعادة الدين والدنيا ثم جرت فتن ،وخرج امللك من أيديهم ثم
ُسلط عليهم املنافقون املالحدة والنصارى بذنوبهم ،واستولوا على
وقبر الخليل وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه
بيت املقدس ُ
كنيسة ،ثم صلح دينهم فأعزهم هللا ونصرهم على عدوهم ملا
أطاعوا هللا ورسوله واتبعوا ما أنزل عليهم من ربهم ...انتهى كالمه
رحمه هللا
وهكذا ربط علماء األمة على مر عصورها بين النصر والطاعة
والهزيمة واملعصية ولو ذهبنا نستق�صي أقوالهم في هذا األمر
ألعجزنا ذلك،
َ
َّ
َ
َّ
﴿يا أ ُّي َها الذ َ
قال تعالى َ :
ين َآم ُنوا ْ
اس َت ِج ُيبوا ِلل ِه َوِل َّلر ُسو ِل ِإذا
ِ
ُ
ُ
َد َعاك ْم ِل َما ُي ْح ِييك ْم﴾
قال ابن حجر في "الزواجر" :
الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثالث
الجهاد عند تعينه  ،بأن دخل الحربيون دار اإلسالم
مائة ترك
ً
أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم  .وترك الناس الجهاد من
أصله  .وترك أهل اإلقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من
استيالء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين اهـ .

ولذلك صار معلوما ومقررا عند الصحابة أنه ال يقعد عن
الجهاد إذا كان فرض عين إال ضعيف معذور أو منافق  ،وهذا ما
يحكيه كعب بن مالك ر�ضي هللا عنه حين تخلف عن تبوك ،يقول
َّ َ َّ
ُ
كعب (َ :ف ُك ْن ُت إ َذا َخ َر ْج ُت في َّ
ُ
صلى
الل
اس َ َب ْع َ َد َخ ُر
الن
وج َّ َرسو ً ِل ْ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ
الل َع َل ْيه َو َس َّل َم ِ َف ُط ْف ُت فيه ْم َأ ْح َزَنني أ ّني ل أ َرى إل َر ُجل َمغ ُم ً
وصا
َ َ ْ ّ ِ َ ُ َ ْ ُ ً ِ ِْ َ َ َ ِ َّ ُ ِ ْ ُّ َ َ ِ
النفاق  ،أو َرجل ِم َّمن عذر الل ِمن الضعف ِاء)
علي ِه ِ
َ
الر ُج ُل املر ُيد َن َج َات ُه *** اسمع َم َقال َة َناصح م َ
يا ُّأي َها َّ
عوان
ِ ٍ ِ
ِ
َ
ُكن في ُأمور َك ُك ّلها ُم ّ
بزخار ِف الهذ َي ِان
بالوحي ال
تمسكا ***
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اله َدى *** َف َإذا أص َ
صبر َك َت َ
بت َففي َ
ُ
َ
حت ألو ِية ُ
ضا
ِ ِر
ِ
واثبت ِب ِ
ِ
َّ
حمن
الر ِ
َّ
َ َ
َ َ
َ
اصدع ب َما َق َ
ال َّ
األنص ِار
الر ُسو ُل وال تخف *** ِمن ِقل ِة
و َ ِ
واألعو ِان
اللهم هيئ لهذه األمة من أسباب النصر ما به نصرها وعزتها
وكرامتها ورفعة اإلسالم وذل الكفر والعصيان إنك جواد كريم
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقتبس من كتاب (أسباب النصر في اإلسالم) للشيخ أبي
الفتح الفرغلي.
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نداء الى أمة اإلسالم
بعنوان:
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
الد ِين فعليكم النصر﴾
﴿و ِإ ِن استنصروكم ِفي ِ

بسم هللا الرحمن الرحيم

ْ َْ َ ُ ُ
وك ْم في ّ
َ
الد ِين
الكريم﴿:وإن استنصر
الحمد هلل القائل في كتابه
ِ
ِ
ُ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ِ َ ٌ َ َّ ُ َ َ ْ َ نَ
فعليكم النصر ِإل على قو ٍم بينكم وبينهم ِميثاق والل ِبما تعملو
والسالم على َ رسول ُ هللا الذي قال في حديثه املبارك:
َبص ٌير﴾ ،والصالة
ِْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ
ُ
(الس ِلم أخو الس ِل ِم ل يظ ِلمه ول يخذله) ،وعلى آله وأصحابه ومن سار
على نهجه ،وتمسك بسنته إلى يوم الدين ,وبعد:
ُ
ايها اإلخوة األعز ُاء في كل مكان؛ السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
َ
الحبيبة والعال ِم؛ إلنقاذ ديار
اإلسالم
أمة
ِ
أوجه هذه الرسالة الى ِ
ِ
ٌ
األمة؛ ال ينفكون عنها.
هذه
من
جزء
هم
مسلمة ،وإنقاذ أهلها الذين
ٍ
ِ
ُ
ست
سنة ٍ
أمتي العزيزة الكريمة؛ لقد فتحت بالدنا التركستان في ِ
وتسعين من الهجرة بيد القائد البطل قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه
هللا ،وأصبحت من ديار اإلسالم ،وصار أهلها من حراس التوحيد
وخدام الدين ،ولكن لألسف الشديد تبدلت األحوال مع مرور الزمان؛
ففي العام ( 1949ألف وتسعمئة وتسع وأربعين) من امليالد سيطرت
الصين الشيوعية امللحدة على هذه األرا�ضي اإلسالمية ,واحتلت تلك
البالد الكريمة ،ومنذ ذاك الوقت تسوس حكومة الصين في بالدنا
ُ
سياسة البطش واإلجرام وتعامل املسلمين تعامال وحشيا تخجل منه
البشرية ،وهذه السياسة اإلجرامية لم تتوقف في يوم من األيام كما
كان يرجو بعض املساكين ،بل تزداد وقاحة وشراسة وهمجية مع مرور
األيام؛ حتى إن أحدنا وهو ابن تلك البلد ليعجز عن سرد تفاصيل
أنواع التعذيب واالضطهاد التي تمارسها الصين على أهله وإخونه
وبلده؛ لكثرتها وشدتها ،فلله املشتكى وعليه التكالن.
وإننا نوجه نداءنا هذا ألمتنا املسلمة ،فنقول بإيجاز واختصار:
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أوال :يجبر النظام الصيني الشيوعي املسلمين على اعتناق
الشيوعية واالستسالم لإللحاد ،وقبول القوانين التي تحارب هللا
ودينه ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وكلنا نعلم أن الكفار يستهدفون
إطفاء نور هللا تعالى وطمس معالم اإلسالم وتشويه صورة الشريعة.
أما سياسة الصين اإلجرامية فهي أشد قبحا وأكثر خبثا؛ حيث تريد
الصين تحويل اإلسالم وأهله في التركستان إلى الردة واإللحاد بأكبر
سرعة ممكنة ،حتى يصلوا إلى غايتهم املشؤومة الخبيثة في عام 2030
(الثالثين امليالدية بعد األلفين).

ثانيا :قتل أساتذتنا العلماء والدعاة ,وأسرهم ومنعهم من الدعوة
الى هللا تعالى ،وإغالق املدارس اإلسالمية ،ومحاربة التعليم الديني
والتربية اإلسالمية بكل قوة ،وال ريب أن الكفار في كل مكان يعرقلون
دعوة اإلسالم وتعاليمه ،لكن أن الصين أشد كفرا وعدوانا وبغيا
وظلما؛ حيث يمنعون حتى قراءة القرآن وتعليمه وتعلمه ،بل حتى
َ
والباء حروف العربية يحاربونها
القاعدة األلفبائية التي تعلم األلف
ويمنعونها.
الصين الثقافة اإلسالمية بكل صورها ،وتسعى
تحارب حكومة
ِ
الشيوعية اإللحادية؛ ُ
جبر املسلمين على إرسال
فت
لنشر التعاليم
ِ
ِ
أطفالهم الى املدارس الشيوعية التي تبذر اإللحاد وتزرعه في قلوب
الناشئة املسلمة؛ حتى يكبروا ملحدين كافرين والعياذ باهلل،
فسيكونون أوالدا للمسلمين ولكنهم ينكرون هللا جل جالله؛ فأي
إسالم ينفع بالهوية حينها ،نسأل هللا أن ال نرى هذا اليوم.
ثالثا :احتقارا للدين يتم تعليق العلم الصيني على جدران املساجد،
وهو العلم الذي يمثل الشيوعية واإللحاد والرؤساء املشركين ،وهذا
من أعظم االستخفاف بالدين واالنتقاص من أهله جهارا نهارا.
رابعا :تغيير الشعائر اإلسالمية كاألذان واإلقامة الى الكلمات
الكفرية ,وقد سمعنا عن الكفر والظلم فيما م�ضى؛ لكن لم ُي َر مثل
هذا الظلم في تاريخ البشرية.
فيا أمتنا اإلسالمية :هذه ترجمة األذان وصيحات التكبير التي يجبر
على نطقها املسلمون في تركستان :نحن أبناء الوطن نحن أبناء الوطن,
الوطن أكبر الوطن أكبر ..جاء وقت الصالة ....
اتقوا هللا أيها املسلمون ,فغن هذا العدوان والتحارب ليس خاصا
بالتركستان ،بل هو عدوان على اإلسالم وأهله في كل مكان؛ فقوموا
بواجباتكم ,فقوموا بواجباتكم ,وقووا الى نصرة إخوانكم.
خامسا :سياسة القرابة املشتركة بين اإليغوري املسلم ،والصيني
الكافر ,وبهذه السياسة يخنقون عقيدة الوالء والبراء بين املسلم
والكافر ،والعياذ باهلل ،ويطبعون بين الفريقين حتى يتن�سى للصين أن
تحتل تركستان ثقافيا كما احتلتها عسكريا من قبل.
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سادسا :تشويه نسل املسلمين األيغور الغيور؛ حيث يجبر
املسلمون على الزواج مع الكفار الصينين؛ فمن أنكر من األبوين او
الشباب والفتيات ذلك ُيسجن ويعذب تعذيبا وحشيا ،ففي أحد األيام
جاء صيني وطلب من األبوين بنتهما فرفضا ذلك ،فتم فسجن األبوين
ُ
البنت ليأتي إليها الصيني الكافر في خلوتها ,فقالت البنت وهي
وتركت
ِ
مكرهة :نعم أر�ضى هذا النكاح لو يطلق سراح أبي وأمي ..فنكحت
البنت الى الصيني الكافر الغاصب ُ
وهتك عرضها بأسلوب قانوني
مجرم ,ولكن لم يفرج عن أبويها .ومثل هذه القصص املؤملة كثير جدا؛
ٍ
فاهلل املستعان .وهكذا تهتك أعراض املسلمات في تعتيم إعالمي خبيث,
ُ
املسلمات والفتيات الشابات املؤمنات
هذه

العفيفات ما جنايتهن؟ جنايتهن التوحيد
َ ََ
﴿{و َم ْا نق ُموا
واإليمان َأيها الناس
َّ
ْ َّ ْ ُ ْ ُ
َ
الل الع ِز ِيز
ِ ْمن ُه ْم ِإل أن يؤ ِمنوا ِب ِ
َ
يد﴾ [البروج]8 :؛ كما
الح ِم ِ
أخبرنا ُربنا جل وجالله.
ُ
أيها اإلخوة في الدين :أليس
ُ
ُ
هؤالء إخوانكم وأخواتكم
ُِ
وبناتكم وأمهاتكم ..أين أنتم يا
أمة اإلسالم؟ تفكروا بما جرى
إلخوانكم وقوموا إلى نصرتهم
حتى ال يخذلكم هللا في موطن
تحبون فيه نصرته.
سابعا :في األيام القريبة ُسجن أكثر من
مليون
شخص بحجة إيقاظ الوعي السيا�سي في سجون الشيوعيين،
ٍ
ُ
وذلك ليتربوا على الكفر واإللحاد ،هؤالء األسرى الذين في سجون
الطغاة الصينين ,أعمارهم ما بين الثمانية عشر الى الخمس واألربعين.
وال يطلق سراحهم إال بعدما يصابون بالعقم أو فساد العقول حيث
يستعمل الصينيون أدوية لهذه األهداف القبيحة ،وبعد حبس الرجال
ُي َف َو ُ
ض ُ
أمر النساء املسلمات الى الرجال الصينيين امللحدين؛ فعلى
األقل يسكن رجالن كافران في بيوت املسلمين ,ويمنعون املسلمات
من ممارسة الشعائر الدينية ,حتى الصالة باإليماء واإلشارة ,والنساء
املسلمات الالتي يخالفن ويصلين يحبسن فحسبنا هللا ونعم الوكيل.
ُ
القصص ليست مبالغة ،بل واقع وحقيقة ،وما
أيها الناس :هذه
ى
ن
هي إال غيض من فيض /وتفكروا أيها املسلمو باألمور األخر التي
يقوم بها الكفار الصينيون في بيوت املسلمين حيث ال َ
رجال في البيوت
وال من يدافع عن األعراض؛ فاتقوا هلل أيها املسلمون .فاتقوا هلل أيها
املسلمون .أليست هؤالء أخواتكم في الدين؟؟ ما ذنبهن؟ ما ذنبهن؟
ُ
ُ
ُ
واإليمان أيها اإلخوة الكرام.
التوحيد
ذنبهن
تاسعا :املساجين املسلمون يعذبون بتعذيب وح�شي أقبح مما
عرفته البشرية ،حيث يندى له جبين اإلنسانية الحي إذا كان فيه
حياة؛ َ
فيقتل الصينيون مسلما ثم يطلبون ثمن الرصاصات التي
ُ
ُ
أطلقت عليه من األبوين ،يقتلون أبناء السملين برصاص يدفع ثمنه
من آبائهم؛ فيا للخزي والعار.
وكثير من املسلمين ال يوجد لهم خبر وال ُيسمع لهم أثر ،قتلوا في
ً
إمعانا في
السجون ثم حرقت أجسادهم ،ولم تسلم إلى أهلها وذويها
النكال.
عاشرا :يكره الصائمون على اإلفطار في رمضان ،بل حتى في هذه
السنة أجبر الصينيون الصائمين املسلمين في تركستان على شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير في نهار رمضان علنا وجهارا.

منوعات

حادي عشرُ :
نزع حجاب املسلمات العفيفات املؤمنات ,وأي �شيء
الحجاب مقابل هتك األعراض؟ وتدنيس الشرف؟ .فاملسلمات اللتي
ُ َ
عذبن ُ
أشد العذاب.
يخالفن ي
َ
ْ
ْ
َُ ْ َ ُ ْ َ ُ
ش الُ ْس ِلم َين إ ًذا َي ِط ُ
ات ب ُك ّل ث ْغر َ ...و َع ْي ُ
يب
ِ ِ
أتسبى الس ِلم ِ ِ ٍ
َأ َما َّل َو ْال ْس َلم َح ٌّق ُ ...ي َداف ُع َع ْن ُه ُش َّب ٌ
ان َو ِش ُ
يب
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ُ
َف ُق ْل ل َذوي ْال َك َر َامة َح ْي ُث ك ُانوا  ...أج ُيبوا َّ َ
الل َو ْي َحك ُموا أ ِج ُيبوا
ِ
ِ
ِ ِ
والحاصل أن الكفار الصينيين امللحدين الغاصبين؛ يريدون قتل
اض النساء املسلمات ،وسفك الدماء لكل من
الرجال ،وهتك أعر ِ
خالفهم من طفل ووليد ورجل وامرأة ،وفي أسرع وقت ممكن تريد
َ
واسمه وطمس آثار
هذه الدولة الخبيثة محو رسم اإلسالم
الدين ومعامله؛ ففي هذه الديار يوجد ظلم وعدوان وبغي
ال يستطيع اإلنسان حتى تصوره وتخيله ،وفي هذا النداء
القصير نبين لكم هذه الجرائم والجنايات التي يقوم بها
هؤالء امللحدون الظاملون؛ فحسبنا هللا ونعم الوكيل.
َ
فيا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم :ما ذكرناه
ومقدار قليل ,مما
من أحوال بالدنا نزر يسير،
َ
اإلسالم؟ متى
يحصل ويستمر اآلن؛ فأين أنتم يا أمة
ِ
تقومون
لنصرة إخوانكم في الدين؟ ها هم إخوانكم
ِ
باسم اإلسالم ،وقد قال هللا تعالى:
ينادونكم ويناشدونكم
ّ
الدين َف َع َل ْي ُك ُم َّ
َ
الن ْ
ْ َْ َ ُ ُ ْ
ص ُر﴾.
﴿وِإ ِن استنصروكم ِفي ِ ِ
أيها املسلمون :قوموا قومة رجل واحد ،وهلموا إلى نصرة
املستضعفين املظلومين الذين يبكون ويصرخون ويذبحون ويقتلون،
يستغيثو ُن ويستنصرون وقد ْ قال هللا تعالى في كتابه
وبكم بعد هللا
َّ
الل َوالُ ْس َت ْ
َ
الكريم﴿:و َما َل ُك ْم َل ُت َقاتلو َن في َ
ض َع ِف َين ِم َن ّ
الر َّ َج ِال
يل
ب
س
َ ّ َ َ ْ ْ َ َّ َ ِ َ ُ ُ ِ َ َ َِّ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ
النس ِاء وال ِول َد ِان ال َ ِذين يقولون ربنا أ َخ ِرجنا َ ِمن ه ِذ ِه الق ْري ِة الظ ِال ِم
و
َ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
ً
أهلها واجعل لنا ِمن لدنك وِليا واجعل لنا ِمن لدنك ن ِصيرا﴾ (.)75
أيها اإلخوة املسلمون :هذا أمر هللا وحكمه علينا ،هلموا إلى أمر
ربكم وهلموا إلى دينكم.
أين أنتم يا أمة اإلسالم؟ وأين أنتم يا أهل األخوة
ل
هللا صلى هللا عليه وسلم:
اإليمانية؟
رسوَ َ ْ ُ ُ
وقد َقال ْ
َ ُ ُْ
ُْ
ُ
(ال ْس ِل ُم أخو ال ْس ِل ِم ل َيظ ِل ُم ُه َول يخذله).
ُ
العلماء واملفسرون واملحدثون من
ايها اإلخوة الكرام :اتفق
ُ
السلف والخلف واألئمة األربعة من أهل العلم على أن العدو إذا دخل
مسلم في
ديارا من ديار اإلسالم يكون قتاله ودفعه فرض عين على كل
ٍ
هذه الديار؛ فإن عجزوا او قصروا انتقل الوجوب على من بجوارهم...
وهكذا حتى يعم الفرض على األمة كلها.
قال ُ
العدو َ
شيخ اإلسالم ُ
ُّ
بالد
ابن تيمية رحمه هللا( :وإذا دخل
دفعه على األقرب فاألقرب ,إذ ُ
اإلسالم فال ريب أنه يجب ُ
بالد اإلسالم
ُ
كلها بمنزلة البلدة الواحدة).
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هذه هي عقيدتنا وهذا هو أمر الشريعة ،ومسلمو تركستان ال
تكفي قواتهم لدفع هذا العدو الصائل الغاشم املجرم؛ فيجب دفع
فيجب ُ
ُ
دفعهم على جيرانهم ثم على من يليهم ثم على من يليهم حتى
َ
يصير فرض عين على كل مسلم في مشارق األرض ومغاربها.
فبناء على هذا األساس الشرعي نستنصر األمة اإلسالمية كلها؛
املجاهدين وجماعاتهم؛ فقد قال هللا:
بجميع طبقاتها ،خاصة
ّ َ ََْ ُ
ْ َْ َ ُ
َّ
َ
ْ
ُ
ُ
الد ِين فعليكم النصر﴾.
﴿وِإ ِن استنص ُروك ْم ِفي ِ
ماذا فعل الرسول القائد صلى هللا عليه وسلم في بني قينقاع حينما
ٌ
يهودي؟ لقد أقبل
تعرضت امرأة مسلمة واحدة لنزع حجابها من قبل
ٍ
بقوته وجيشه وأجلى بني قينقاع كلهم من املدينة وأخرجهم منها رغم
أنهم كانوا معاهدين مع النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأما اليوم فلم تعد
مسلمة واحدة ،وال مئة وال ألف؛ بل ماليين من املسلمات املؤمنات ينزع
حجابهن بل تهتك أعراضهن؛ فأين َمن َي َتأ�سى بالحبيب املصطفى صلى
هللا عليه وسلم .وأين من يقتفي أثار صحابته الكرام البررة؟
َ
َ ُْْ
صلى هللا عليه وسلم(َ :مث ُل الؤ ِم ِن َين ِفي َ ت َو ِ ّاد ِه ْم
وقد قال رسول هللا
َََ ُ ْ ََ َ ُ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ
ض ٌو ت َد َاعى ل ُه َسا ِئ ُر
ْوتراح ِم ِهم وتعاط ِف ْ ِهم مثل الجس ِد ِإذا اشتكى ِمنه ع
ال َج َس ِد ب َّ
الس َه ِر َوال ُح َّمى).
ِ
يا إخوة اإلسالم :ألسنا جسدا واحدا؟ بلى ،أوليس معنى كوننا
جسدا واحدا أن نكون كما قال الرسول الحبيب املصطفى صلى هللا
عليه وسلم؟ فلتألم أجسادكم أيضا بما جرى إلخوانكم في تركستان
الشرقية ،ولنرد على الكفار جوابا حازما حاسما بعملنا َ
وعم ِليا ِتنا.
أمة
وبهذه املناسبة الجليلة أقدم هذه الطلبات التالية أمام ِ
اإلسالمية عامة ،واملجاهدين خاصة.
أوال :انصروا املستضعفين املسلمين في تركستان ،وانصروا
جهادهم شرعيا ,وعسكريا ,واقتصاديا ,وسياسيا ،وفكريا ..وفي كل
أنواع النصرة.
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ثانيا :يجب بذل الوسع في املقاطعة التجارية لبضائع الصين
ومنتجاتها.
ثالثا :استهداف السفارة الصينية واملنشآت العسكرية واملحالت
التجارية في داخل الصين وخارجها.
رابعا :القيام بكل عمل مشروع ُيضر باقتصاد الصين وسمعتها
وسياستها ودفاعها على املستوى العالم حتى نثبت للعالم أن املسلمين
أمة واحدة وجسد واحد.
خامسا :انصروا مجاهدي الحزب اإلسالمي التركستاني؛ الذين
يحمون قضية التركستان ويدافعون عن املسلمين املستضعفين،
وينصرون املسلمين املظلومين في كل مكان بقدر االستطاعة.
وأخيرا؛ أود أن أقول أننا أمة واحدة ،فال نن�سى املظلومين في الشام
والعراق وفلسطين وأفغانستان وأراكان وباكستان وفي كل مكان،
هدفنا هو تركزي معنى كوننا ً
جزءا من األمة ال ننفك عنها؛ فنحن منكم
وأنتم منا؛ فال تنسونا أيها املسلمون .فال تنسونا أيها املسلمون.
أنقذوا إخوانكم في التركستان قبل فوات األوان ،وهللا املستعان
وصلى هللا تعالى على خير خلقه محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى
آله وأصحابه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد ان ال اله اال أنت ،وأستغفرك
وأتوب اليك ،وجزاكم هللا خيرا كثيرا..
أخوكم :عبد السالم التركستاني (املسؤل الشرعي للحزب اإلسالمي
التركستاني).
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إعداد :أبو عبد الله
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األمم المتحدة :الصين تحتجز مليونا من مسلمي اإليغور في معسكرات سرية
11أغسطس 2018

قالت لجنة لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة
(الجمعة) إنها تلقت عدة تقارير موثوق بها عن احتجاز
نحو مليون فرد من مسلمي أقلية اإليغور في الصين
فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخم ،محاطا بالسرية".
وأشارت جاي ماكدوغال ،وهي عضو في لجنة األمم
املتحدة للقضاء على التمييز العنصري ،إلى تقديرات
تقول إن نحو مليونين من اإليغور واألقليات املسلمة
أجبروا على الدخول في معسكرات تلقين سيا�سي في
منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم في غرب البالد.
وقالت ماكدوغال ،في بداية يومين من مراجعة
دورية لسجل الصين تشمل هونغ كونغ ومكاو" :نشعر
بقلق عميق من التقارير الكثيرة املوثوق بها التي
تلقيناها عن أن الصين حولت منطقة اإليغور ذاتية
الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم ،وأحاطته
بالسرية باعتباره "منطقة بال حقوق "باسم مكافحة
التطرف الديني والحفاظ على استقرار املجتمع".
وتقول الصين إن منطقة شينغانغ تواجه تهديدا
خطيرا من التشدد اإلسالمي ومن االنفصاليين الذين
يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية
اإليغور ،ذات األغلبية املسلمة ،التي تعتبر املنطقة
موطنها واألغلبية من عرقية هان الصينية.

وقال يو جيان هوا ،سفير الصين في األمم
املتحدة بجنيف ،إن بالده تعمل على تحقيق املساواة
والتضامن بين كل الجماعات العرقية.
لكن ماكدوغال قالت إن أفراد طائفة اإليغور
واملسلمين اآلخرين يتم التعامل معهم بوصفهم
"أعداء الدولة"وذلك فقط على أساس هويتهم
العرقية والدينية ،وأضافت أن أكثر من  100طالب
من اإليغور ُ
اعتقلوا بعد عودتهم إلى الصين من دول
من بينها مصر وتركيا وقد توفي بعضهم أثناء احتجازه.
وجاءت هذه التقارير من عدة مصادر من بينها
جماعة "املدافعون الصينيون عن حقوق اإلنسان"
التي قالت في تقرير الشهر املا�ضي إن  %21من كل
حاالت االعتقال املسجلة في الصين في  2017حدثت
في منطقة شينغيانغ .
واإليغور هم قومية من آسيا الوسطى تعتنق
اإلسالم ،ويعيش أغلبها في إقليم شينغيانغ الذي كان
يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين،
ويعاني اإليغور من انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبل
السلطات الصينية التي تفرض قيودا على الحقوق
والحريات في اإلقليم.

وقالت بعثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة
على تويتر إنها "شعرت بقلق عميق بسبب التقارير التي
تحدثت عن استمرار قمع اإليغور واملسلمين اآلخرين
في الصين".

وتتهم الصين من تسميهم بالـ "انفصاليين" من
أقلية اإليغور بالتخطيط ّ
لشن هجمات في منطقة
شينغيانغ بأق�صى غرب الصين ومناطق أخرى في
البالد على صينيين من الهان الذين يشكلون غالبية
السكان.

ودعت البعثة الصين إلى إنهاء سياستها التي تؤدي
لنتائج عكسية واإلفراج عن كل املعتقلين بشكل
تعسفي.

ّ
وتوجه للصين اتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان في
شينغيانغ وتعذيب املعتقلين اإليغور وتشديد القيود
على ممارستهم لشعائرهم الدينية وثقافتهم.
املصدر :الجزيرة مباشر ,رويترز
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اآلالف من المسلمين يتعرضون للتعذيب في معسكرات االعتقال الصينية
بقلم :جوليا بيسوا

منذ عام  ،2016نفذت السلطات الصينية
في منطقة شينجيانج (تركستان الشرقية) ذات
األغلبية املسلمة حملة اعتقاالت جماعية والتلقين
في معسكرات االعتقال بهدف معلن هو تعزيز
األمن القومي والقضاء على التطرف اإلسالمي.
يبدو أن البرنامج محاولة إلعادة تفكير املعتقلين
السياسيين ،ومحو معتقداتهم اإلسالمية وإعادة
تشكيل هوياتهم ذاتها.
عندما يفكر معظم الناس في معسكرات
االعتقال والتطهير الثقافي ،فإنهم عادة ما يفكرون
في أوقات الحرب العاملية الثانية .وما لم يقوموا
بتمحيص األخبار اليومية باستمرار آلخر انتهاكات
حقوق اإلنسان ،فإن الجمهور العام ال يتم إخباره
بالفظائع التي تخفيها العديد من الحكومات
السلطوية.
أحد األمثلة الحديثة هو معسكرات االعتقال
للمسلمين في الصين .وبينما كان معظم املسلمين
يحتفلون بشهر رمضان شهرهم املقدس ،فإن
املسلمين في الصين يتم جمعهم في معسكرات
االعتقال حيث يتم تعذيبهم وقمعهم وإهانتهم.
والغرض من هذه املعسكرات هو إجبارهم على
التنكر ملعتقداتهم اإلسالمية واستبدال قيمهم
بقيم الصينيين.
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أكثر من ذلك ،تم بالفعل اعتقال مئات
اآلالف ،ويمكن أن يكون هناك املزيد في املستقبل.
في منطقة شينجيانغ ،حيث يعيش املسلمون،
إعتقلت السلطات الصينية على آالف املواطنين
(حتى األجانب منهم) وأحضرتهم إلى معسكرات
االحتجاز الجماعية.
ً
بدءا من الربيع املا�ضي ،انتشر احتجاز هؤالء
األشخاص في جميع أنحاء إقليم شينجيانغ وهو
نصف حجم الهند .وكما ذكرت لجنة أمريكية
حول الصين في الشهر املا�ضي ،فهي"أكبر احتجاز
جماعي ألقلية من سكان العالم اليوم".
على الرغم من أن الحكومة الصينية قد
اتخذت إجراءات صارمة ضد املسلمين الذين
يعيشون في البالد منذ عقود ،إال أنها زادت من
ضغوطها هذا العام .وفقا لدولقون عي�سى ،رئيس
مؤتمر األويغور العالمي  ،في هذه املعسكرات تم
منع املسلمين من الصيام" .إذا كان شخص ما في
ً
العمل يحاول الصيام سرا ،السلطات الصينية
ستقدم له الطعام واملاء أثناء الغداء" ،يقول
عي�سى :باإلضافة إلى ذلك إذا كان هناك شخص
ً
متطرفا ،فإنه يضطر ً
أيضا إلى
مشتبه في كونه
شرب الكحول وتناول لحم الخنزير كعقاب ،على
الرغم من أن استهالك أي منهما محظور من قبل
الدين اإلسالمي.
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وعالوة على ذلك فقد ُمنع املسلمون ،حتى من
خارج هذه املخيمات ،من زيارة املساجد خالل
شهر رمضان ،وفي بعض املناطق أكد املسؤولون
أن املسلمين الصينيين "ال يثقون بهم ولن يحضروا
أنشطة دينية وسيقودون الطريق لعدم الصيام".
"حتى في العام املا�ضي ،اضطرت العائالت املسلمة
في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية إلى تسليم
أي مواد دينية لديهم (بما في ذلك سجادات الصالة
والقرآن ،كتابهم املقدس) .إذا فشلوا في اتباع هذه
التوجيهات ،فإنهم سيواجهون عقوبات.
ومما يزيد الطين بلة ،تصريحات عي�سى أن
"عددا قليال جدا من الناس يمكن أن يخرج" ،وهذا
"ال أحد يعرف تحت أي شروط السلطات الصينية
تحتجز الناس" .يبدو االعتقاالت عشوائيا تقريبا
وكل يوم  ،املسلمون في الصين يعيشون في خوف
من إرسالهم إلى هذه املعسكرات حيث يتعرضون
لغسيل دماغهم وإهانتهم وتعذيبهم.
ً
وفقا للسجينة السابقة كايرا سمرقند
التي ُ
احتجزت ملدة ثالثة أشهر بعد عودتها من
كازاخستان ،فإن "أولئك الذين خالفوا القواعد،
ورفضوا أن يكونوا في الخدمة ،أو شاركوا في
املعارك أو تأخروا للدراسة  ،وضعوا في األصفاد
وأصفاد الكاحل حتى 21ساعات" .وذكرت :هناك
أجبر السجناء على دراسة الدعاية الصينية والثناء
على �شي.

وقال معتقل سابق آخر هو عمر بك علي وهو
مسلم من قازاقستان ،إنه وغيره من املسلمين
اضطروا إلى التنصل من معتقداتهم اإلسالمية،
وانتقاد أنفسهم وأحبائهم ،وشكر الحزب الشيوعي
الحاكم.
وقال إنه حاول املقاومة ،لكن املسؤولين هناك
سيعاقبونه بإجباره على الوقوف على حائط ملدة
ُ
رسل إلى
خمس ساعات في كل مرة .وبعد أيام أ ِ
الحبس االنفرادي ُ
وحرم من الطعام طيلة يوم
ً
ً
كامل .وأوضح الحقا أنه بعد قضاء عشرين يوما في
املعسكر ،لم يعد بإمكانه تحمله.
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حتى بعد إطالق سراحه والعودة للعيش في
كازاقستان ،يقول بيك علي أن ذكريات املعسكرات
ال تزال تالحقه .قال لوكالة األسوشيتد برس "ما
زلت أفكر في األمر كل ليلة ،حتى تشرق الشمس"،
ويوضح أنه ال يستطيع النوم ألن "األفكار معه
طوال الوقت" .كما تم إرسال شقيقته وأمه وأبيه
إلى املعسكرات بعد تحريره.
في حين أن ما يحدث في معسكرات اعتقال
املسلمين لم يصل إلى مستوى أحداث مثل
محرقة اليهود (على الرغم من أنه قد ال تزال هناك
معلومات تخفيها الحكومة) ،إال أن هذه التقارير
ال تزال تثبت أن أمامنا طريق طويل من الناحية
الثقافية.
على الجميع القبول إنه القرن الحادي
والعشرين ،ويجب أن يكون الجميع قادرين على
عيش حياتهم ،فخورين بهويتهم الخاصة .ولكن
هذا ال يبدو كما هو الحال في بعض البلدان حيث
تستهدف الحكومة املجموعات على وجه التحديد
وتؤذيهم على أنهم منهم (أميركيون ،تلك حكومتنا
ً
أيضا).
لقد حان الوقت لتغيير ذلك وإلقاء الضوء
على الفظائع التي تحدث في هذا الجزء الثاني
ألنها ليست بخير .نحن بحاجة إلى إعالم املزيد من
الناس بما يحدث ألنه كلما زاد عدد األشخاص
الذين يعرفون ،كلما كانت حركتنا أقوى .هذه
الحالة من التطهير الثقافي ليست هي الحالة
الحالية الوحيدة ،ولكنها مهمة ال يتم الحديث عنها
بشكل كاف.
أنا أرفض أن أصدق أن هذا هو ما سيأتي إليه
ً
عاملنا ألنني (وأنت أيضا) ستحرص على عدم وجود
مكان في املجتمع لهذا النوع من العنف.
إذا كانت تقارير القسوة تجاه هؤالء املسلمين
قد أثرت عليك بأي شكل من األشكال  ،يرجى
التوقيع على هذا االلتماس لوقف اإلساءة التي
تحدث.
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حقيقة مذابح مسلمي بورما وتركستان الشرقية ..فتش عن النفط!
معتز علي
أما أكبر تواجد للمسلمين في ميانمار (بورما) فيتركز في غرب
البالد حيث يتركز املسلمون من عرقية الروهينجا في إقليم أراكان
الواقع على املحيط الهندي وخليج البنغال ،حيث انتشر اإلسالم في
تلك البقعة بسبب التبادل التجاري للتجار املسلمين بين سواحل
جنوب وشرق آسيا ،كما شكل املسلمون دولة لهم في إقليم أراكان
بقيت لبضع قرون.
معاناة مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان

بالرغم من وجود  16أقلية عرقية مسلمة في بورما ،وانتشار
املسلمين في  10مناطق في الصين ،وبالرغم من االضطهاد الديني
الذي يتعرض له املسلمون عامة في بقاع كثيرة من األرض ،إال أن
أقلية الروهينجا ومسلمي تركستان الشرقية هما أكثر من يتعرض
لتلك املذابح والتهجير والتشريد والقتل ،وربما تصل إلى اإلبادة
ً
تحديدا هما أكثر من يدفع
الجماعية ،والسؤال :ملاذا تلك الفئتان
الثمن؟ وما عالقة الصراع األمريكي الصيني في جنوب ووسط آسيا
بمذابح املسلمين في بورما وتركستان الشرقية؟
ً
غالبا ما تقتصر التغطية اإلعالمية في العالم العربي ملا يتعرض
مآس ومذابح وطرد وتهجير
له مسلمو بورما وتركستان الشرقية من ٍ
على فكرة االضطهاد الديني للمسلمين ،وال يختلف األمر ً
كثيرا عن
تغطية اإلعالم لقضية تركستان الشرقية في غرب الصين ،بالرغم
من أن األمر له عدة جوانب اقتصادية وجيوسياسية شتى.
نبذة عن املسلمين في ميانمار
يتشكل املسلمون في بورما (ميانمار) من  16أقلية موزعون
في العاصمة السياسية رانغون ويقدر عددهم بـ %10من سكان
العاصمة ،ومعظمهم من السكان األصليين ملاينمار ،وبعضهم من
أحفاد املهاجرين الذين أتوا إلى تلك املناطق ،من العرب والفرس
واألتراك وأكثرهم من أحفاد من جاءوا من الهند ،ويتركز آخرون
بالجنوب الشرقي بالقرب من حدود تايالند في والية قومية املون،
ويلحظ زائر عاصمة الوالية (مولن ياي) أن املساجد وأحياء
املسلمين تتوسط أسواق املدينة ،حيث يوجد في تلك الوالية 120
مسجد ،ويقدر عدد املسلمين بنحو مليون نسمة في الواليات
الجنوبية الثالث ،وهم من غير األصول الهندية ،كاملون والكارين،
كما توجد أقلية البيشوو ،وهي مسماة على اسم أرخبيل يحمل نفس
ً
ً
امتدادا ً
وسياسيا لقومية
إثنيا
هذا االسم ،حيث يعتبر األرخبيل
املاليويين في تايالند وماليزيا قبل أن تتغير الخريطة السياسية في
املنطقة.
كما يتركز املسلمون من أصول صينية في مدن الشمال وهم من
قومية الباندي وهم كغيرهم من املسلمين غير معترف بهم ،بالرغم
من وجودهم في بورما منذ  6أجيال ،ومعظمهم من يونان غرب
الصين ،حيث كانت لهم سلطنة ،بالرغم من أنهم كان لهم سلطنة
في أواخر القرن التاسع عشر.
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قامت عدة مذابح في السنوات القليلة السابقة في إقليم أراكان
في عام  2012من قبل متطرفي الرهبان البوذوين ضد مسلمي
الروهينجا ،وتدعم الدولة العسكرية هذه املذابح بالصمت عن
إيقافها أو مالحقة مرتكبيها ،حيث تعتبر تلك األقلية مهاجرين
غير شرعيين من دولة بنجالديش املجاورة ،وتيهئ املجال لطردهم
وترحيلهم من هذا األقليم اإلستراتيجي.
حيث تكمن مشكلة الروهينجا في أنهم يشكلون غالبية سكانية
في تلك املنطقة اإلستراتيجية في شرق آسيا ،حيث النزاع بين أكبر
قوتين اقتصاديتين في العالم.
معاناة مسلمي تركستان الشرقية
بالرغم من وجود خمس وخمسين أقلية في الصين ،منهم
عشر أقليات مسلمة  ،لكن فقط من يواجه باستمرار من قبل
الحكومة الصينية هم سكان تركستان الشرقية (األويغوريين)
واملسلمون التبتيون بسبب نظام الدولة الصارم الذي يعكر صفو
حياتهم اليومية ،والواقع أن نظام جمهورية الصين الشعبية يبقى
ً
دائما في حالة تأهب في إقليمي شينجيانغ والتبت؛ ً
نظرا لتاريخهما
املعروف بالحركات االنفصالية ،السيما بالنسبة لالضطرابات
السياسية املستمرة منذ عام  ،2009واملتمثلة بالهجمات العنيفة
في شينجيانغ واالحتجاجات في التبت؛ مما حدا بالصين لتكثيف
اإلجراءات األمنية في كلتا املنطقتين.
املوقع الجيوسيا�سي لبورما وتركستان الشرقية
يلعب املوقع الجيوسيا�سي املهم لبورما (ميانمار) في القارة
الصفراء ً
ً
رئيسا في تحديد مستويات الصراع املحلية،
دورا
واإلقليمية ،والدولية ،ضمن تقاطعات سياسية ،واقتصادية،
َ
ُ
تتشكل أغلبها من
ملنطقة
ت َتعزز في ضوء خريطة ديموغرافية
ٍ
البوذية في الصين ،والهندوسية في الهند ،مقابل أقلية مسلمة،
ونصرانية ،تتناثر في عدة دول ،من بينها بورما.
ً
وقديما كانت تعتبر بورما هي النافذه الوحيدة للمياه الدافئة
للوصول للصين ،وقد استخدمتها أمريكا لتسليح الصين في حربها
مع اليابان عام .1938
أما اليوم فبورما لديها احتياطي نفطي يقدر بـ  3.2مليار برميل،
و  18ترليون قدم مكعب من الغاز على أقل تقدير.
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وينطبق األمر نفسه علي إقليم تركستان الشرقية املعروف
باسم (شينج يانج) ،حيث يمر منه طريق الحرير إلى القوقاز ووسط
آسيا ،كما يربط غرب الصين بمنابع النفط في الخليج العربي عن
طريق ممر يربط ميناء جوادر الباكستاني (الواقع علي بحر العرب
قرب الخليج العربي) ،األمر الذي يختصر الوقت ويفتح الطريق
ملمرات نفطية بديلة للمرات في جنوب آسيا (مضيق ملقا) التي
يسيطر عليها األسطول األمريكي؛ مما يجعل التدفقات البترولية
الصينية تسير تحت رحمة البحرية األمريكية.
ً
فضل عن غنى ذلك اإلقليم بالثروات الطبيعية من نفط وغاز
ومعادن نادرة مثل اليورانيوم والذهب ومحاجر الفحم واألرا�ضي
الزراعية ،واملساحة الشاسعة التي تبلغ مليون وسبع مائة كم.
كما تربط تركستان الشرقية الصين بحدود  6دول والتي تشمل
كل من روسيا كازاخستان وأفغانستان وباكستان وطاجكيستان
وقيرغستان ،حيث يعتبر ذلك اإلقليم هو منفذ الصين إلى دول
القوقاز ومعبر لطريق الحرير من غرب الصين إلى روسيا وأوروبا
بعد ذلك.
بداية الصراع وفرض الحصارالبحري األمريكي للصين
برزت األهمية املوقع اإلستراتيجي لساحل ماينمار ذي األغلبية
املسلمة عقب الحصار األمريكي على بحر الصين الجنوبي؛ حيث تم
زيادة نسبة األساطيل األمريكية في بحر الصين الجنوبي من %50
إلى  % 60عام  ،2011إبان إدارة أوباما لكبح جماح العمالق الصيني
ومنعه من السيطرة على التجارة العاملية والتنقيب في بحر الصين
الجنوبي.
حيث تتهمها دول مثل الفليبين وتايوان وماليزيا وفيتنام وبروناي
بمحاولة االستيالء على الثروة النفطية املرصودة جيولوجيا في
أعماق ذلك البحر ،مما حدا بالواليات املتحدة إلى إقامة عالقات
إستراتيجية وعسكرية مع تلك الدول ووضع قوات عسكرية في
مضيق ملقا ،الذي يعتبر الشريان الرئيس لتجارة الصين مع أفريقيا
والخليج العربي وأوروبا ً
أيضا ،كوسيلة للضغط على الصين ومنعها
من ابتالع ثروات جنوب آسيا النفطية ومن ثم االكتفاء الذاتي من
موارد الطاقة واالنطالق أكثر في التجارة العاملية بدون أية أورواق
منافسا ً
ً
قويا للواليات املتحدة كقوة عاملية
ضغط ،مما يشكل
وحيدة.
الحصارالبري لغرب الصين
كما قامت أمريكا باحتالل أفغانستان عام  2002ملحاولة
حصار الصين من جهة الغرب ومنعها من التواصل مع الدول التي
اكتشف كميات كبيرة من الغاز فيها ،مثل تركمنستان وإيران،
فاإلضافة إلي التبعية السياسية للهند وباكستان ألمريكا ،قامت
األخيرة بإقامة قواعد عسكرية في أفغانستان وأوزباكستان
وتركمنستان وطاجاكستان وقيرغستان حيث تقع القاعدة
القيرغية غرب الحدود الصينية بـ  480كم ،حيث مركز التجارب
النووية الصينية في غرب تركستان.
رد فعل الصين على الحصار البحري والبري األمريكي
واستخدام أرا�ضي الروهينجا وتركستان الشرقية
أطلقت الصين فكرة طريق الحرير بشقيه البري والبحري عام
ً
 2012الذي يربط الصين بريا مع دول وسط وغرب أسيا وصول إلى
قرب أوروبا ،مستغلة تطور تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة،
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ومتماشية مع رغبة روسيا لتفكيك االتحاد األوروبي واالستبدال به
اتحاد أوراسيوي.
يضم طريق الحرير سلسلة ممرات بحرية بديلة وخطوط سكك
حديد وأنابيب لنقل النفط من الخليج العربي إلى غرب الصين في
إقليم تركستان مرورا بكازاخستان (التي الزالت بعيدة عن النفوذ
األمريكي) ،كما يرتبط جنوب الصين باملحيط الهندي بخط أنابيب
من ساحل إقليم أراكان على املحيط الهندي الذي يسكنه عرقية
الروهينجا ذات األغلبية املسلمة ،دون املرور بمضيق ملقا الذي
تسيطر عليه البحرية األمريكية.
ويتفرع طريق الحرير لعدة أفرع إستراتيجية تربط غرب الصين
(تركستان الشرقية) بالخليج العربي؛ عن طريق املمر الباكستاني
الذي يربط الصين بميناء جوادرالباكستاني املطل على بحر العرب
قريبا ً
ً
جدا من الخليج العربي حيث إمدادات النفط.
حيث استغلت الصين الخالفات الهندية مع كل من الصين
وباكستان وقامت باستقطاب باكستان اقتصاديا ،وأصبحت
باكستان خارج املظلة األمريكية.
بورما وتركستان الشرقية أكبرنقاط ضعف الصين
ويفسر الخبراء واملحللون الصراع الصيني الغربي في بورما
بأن الصين في رحلتها نحو التقدم تعمل على االستثمار فى املحيط
الجغرافي لها لخلق سياج اقتصادي قوي يحميها من عمليات
التطويق التي تعمد إليها أمريكا ،والتي بدأتها بالفعل باحتالل
أفغانستان.
فقامت الصين بتوسيع الشراكة االقتصادية مع بورما
لالستفادة من منافذها البحرية لتأمين التدفقات النفطية للصين
عبر خليج البنغال في حال فرض حصار اقتصادي على منطقة بحر
الصين ،وفي هذا السياق تقوم الصين بتطوير ميناء بحري عميق
وخط ألنابيب النفط وشبكة للنقل السريع تمتد من خليج البنغال
إلى حدود بورما والصين في الشمال.
كما انتهت الصين من إنشاء مشروع طريق سريع ضخم عبر
التضاريس الجبلية لدولة الوس ،إحدى الدول املحيطة ببورما،
يربط الصين بشمال شرق تايالند ،كما تقوم الصين وتايالند والوس
بتشييد خط سكة حديد يربط هذه الدول الثالث لتشكل ما يشبه
اإلقليم االقتصادي املتحد.
كما أن ملف بورما قد يخضع للمساومات من أجل وصول
حلفاء الغرب فيها للحكم ،فزيارة هيالري كلينتون لزعيمة املعارضة
البورمية داو أونج سان سو كيي في منزلها أواخر  ،2011وأعقبتها
زيارو الرئيس األمريكي أوباما عام  ،2012والوفود الغربية رفيعة
املستوى التي تحج إليها ال يمكن النظر إليه ،إال من باب التدخل في
ملف حقوق اإلنسان في بورما بما يصب في مصلحة أمريكا والغرب،
وبما يخدم ملف الصراع األمريكي الصيني على حساب دماء تلك
الشعوب البائسة.
ً
وفي حال تعقد األمور
داخليا قد يخضع ملف حقوق اإلنسان في
بورما للتدويل فتفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة البورمية،
وربما يتم التدخل الخارجي بنشر قوات حفظ السالم أو محاصرة
الشواطئ والحدود البورمية ً
منعا لتدفق السالح ألي طرف كان،
والهدف ليس املسلمون ،بل الهدف التطويق على الصين وخنق
تمددها االقتصادي الذي أصبح يزعزع قوة اإلمبراطورية األمريكية.
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سياسة القمع الصينية ضد المسلمين
حزيران 2018

منذ شهر نيسان/إبريل  ،2017ازدادت موجة االعتقاالت
واملمارسات التعسفية الصينية ضد املسلمين في البالد ،ال
سيما األويغور والكازاخس والقرغيز .لم يقتصر القمع على
األفراد املرتبطين بروابط أسرية مع أعضاء الحزب اإلسالمي
التركستاني ،بل طال كذلك املسلمين العاديين الذين يؤدون
شعائر دينية يومية.
ً
ووفقا للمكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق اإلنسان،
أدانت السلطات الصينية أكثر من  160كاز ً
اخيا في تركستان

الشرقية ألسباب دينية بحتة ،واعتقلت الكثيرين ،مما استدعى
ً
أصواتا حقوقية إلى مناشدة الرئيس الكازاخستاني بالعمل على
إطالق سراحهم من السجون الصينية ً
وفقا للقانون الدولي.
وخالل شهر مايو/أيار  ،2018فتشت السلطات الصينية
منازل أكثر من  30000أسرة كازاخية ،قبل أن تصادر جميع
املواد املتعلقة بالدين اإلسالمي ،مثل األعالم والكتب والصور
واملواد السمعية والبصرية.
وال يزال وضع مسلمي األويغور أكثر كارثية؛ ً
فوفقا للباحثة

الصينية البارزة في هيومان رايتش ووتش ،مايا وانغ ،أجبرت
السلطات الصينية  800,000عضو من األويغويرية املسلمة
على الدخول فيما يسمى “معسكر إعادة التثقيف السيا�سي”.
وهنالك تقديرات موثقة تشير إلى أن الحكومة الصينية أرسلت
مليون عضو من اإليغور إلى معسكرات اعتقال حديثة ،منذ
شهر نيسان/إبريل .2017
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منذ عام  ،2017حظرت السلطات الصينية تسمية
معان إسالمية ،مثل “إسالم” و”إمام”
األطفال بأسماء تحمل ٍ
و”محمد” و”مدينة” و”صدام” و”حاجي” وغيرها من األسماء.
ً
ووفقا لـ”قانون تسمية األقليات العرقية” ،يجري استبعاد
األطفال الذين يحملون هكذا أسماء من نظام تسجيل الدولة،
الذي يوفر إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
ً
ومؤخرا ،جرى توزيع قائمة حظر على أسماء مسلمة ،تشمل
ً
ً 28
اسما جديدا على األقل.

وبحسب هيومان ريتس ووتش ،جمعت السلطات
الصينية عينات من الحمض النووي ،وبصمات األصابع،
وأنواع الدم ،وفحوصات قزحية العين ،لجميع املسلمين في
ً
و65عاما ،وهو ما
املنطقة ،الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12
ّ
ً
ً
يشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان .واألمر ال يقتصر عند
هذا ّ
الحد ،بل تقوم وكاالت إنفاذ القانون بمراقبة حركة جميع
املسلمين بمساعدة البيانات البيومترية.
تشمل اإلجراءات كذلك “نظم إبالغ شبكية” موزعة
في األحياء املسلمة ،ونشر نقاط بحث وتفتيش ،ومراقبة
إلكترونية مكثفة ،ومصادرة جوازات السفر ،وإخضاع األفراد
لدورات تعليمية سياسية .ومن أجل تنفيذ هذه اإلجراءات،
جرى تعيين أعداد كبيرة من الشرطة املساعدة املتفرغة لها.
كما أمر رئيس الحزب الشيوعي في تركستان الشرقية
املحتلة تشن كوانغو ،املسلمين – ال سيما األويغور والكازاخيين
والقيغيز– بتسليم جوازات سفرهم إلى مراكز الشرطة .كما
حظر جميع مسلمي تركستان الشرقية من السفر إلى الخارج
أو حتى التنقل داخل الصين .ويقوم مسؤولو اإلدارات املحلية
بالتحقق بانتظام من منازل وشقق املسلمين في املنطقة .وفي
حال التغيب عن املنزل ألكثر من يوم واحد ،دون أسباب
معقولة ،يخضع األفراد إلى عقوبة إدارية على شكل اعتقال
في “معسكر إعادة التأهيل السيا�سي” .حيث ُيجبر املعتقلون
على أداء أناشيد خاصة بالحزب الشيوعي ،تشيد بالرئيس
الصيني ،وذلك قبل تناول وجبات الطعام.
املصدر :مجلة “موديرن دبلوماسية” األوروبية
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مالحقة المسلمين في قبورهم
23ذو القعدة 1439

يبدو أن الصين رأت أن سجن املسلمين ووضعهم في
معسكرات اعتقال لم يعد كافيا ,وأن العدد الذي تريد
السيطرة عليه ومالحقته منهم أكبر بكثير من استيعاب
جميع سجونها؛ فقررت أن تجعل مدن وقرى املسلمين
سجنا كبيرا ووضعت أجهزة مراقبة داخل املنازل والغرف
ونشرت رجال األمن في كل بقعة...
فقد تداول نشطاء معنيون بقضية مسلمي األيغور
صورة تظهر الفتة مكتوبة على أبواب املنازل في تركستان
الشرقية تشير إلى حظر الصالة داخل غرف املنزل. ..وأشار
النشطاء إلى أنه مكتوب على أبواب املنازل في القرى واألرياف
باللغتين الصينية واألويغورية في تركستان الشرقية ما
ترجمته "الصالة محظورة في داخل الغرف"..
وفي وقت سابق أمرت السلطات الصينية املسلمين
بتسليم كل ما لديهم من متعلقات دينية ،وتوعدت بعقاب
املخالفين…وقام مسؤولون صينيون في تركستان الشرقية
بجولة في األحياء واملساجد ،لتبليغ املواطنين املسلمين
باألمر وتحذيرهم من "عقاب قاس"بحق من يعثر لديه على
�شيء من تلك املتعلقات ،كاملصاحف واملسابح..
كما أطلقت سلطات االحتالل الصينية ً
أيضا حملة
ملصادرة املصاحف ،بدعوى وجود "محتوى متطرف"
فيها ..كما أجبرت سلطات االحتالل الصينية أقلية األيغور
املسلمة على تحميل تطبيق إلكتروني على هواتفهم النقالة،
لرصد ومراقبة أنشطتهم على املواقع اإللكترونية .وهددت
الشرطة باعتقال أي شخص واحتجازه نحو  10أيام ،حال
رفضه تحميل التطبيق على هاتفه...
ووصل األمر مؤخرا إلى مراقبة الحجاج ،الذين حملوا
ً
الصينية...ووفقا
معهم أجهزة تتبع تصدرها السلطات
لصحيفة “وول ستريت جورنال” األمريكية ،فإن الجمعية
ً
صورا
اإلسالمية الصينية ،التي تديرها الدولة ،نشرت
للمسلمين الصينيين املغادرين من مطار بكين إلى مكة
املكرمة وهم يرتدون “بطاقات ذكية” زرقاء حول أعناقهم،
وهي أجهزة مصممة لضمان سالمة مرتاديها ،وتحتوي على
جهاز تعقب ،والبيانات الشخصية...

موقع :املسلم نت

ويؤكد نشطاء حقوق اإلنسان ّأن “أجهزة التتبع هذه،
هي مجرد مثال آخر على الجهود االستثنائية التي تبذلها
الصين ملراقبة األقلية املسلمة باستخدام التكنولوجيا
الحديثة”…وقالت إيفا بيلس ،خبيرة حقوق اإلنسان
الصينية في جامعة “كينغز كوليدج” في لندنّ ،إن “هذه
طريقة أخرى الضطهاد املسلمين ملمارستهم دينهم ،وذلك
من خالل اإليحاء بأنهم يحتاجون للمراقبة كاملشتبه بهم،
أو املجرمين”...
وكانت الصين قد احتجزت مئات اآلالف من مسلمي
األويغور في مراكز “إعادة التثقيف السيا�سي” وغيرها من
املرافق شمال غرب البالد ،من أجل ما أسمته "إعادة
تأهيل"...كذلك تداول نشطاء صينيون مقاطع فيديو
أثارت سخطا كبيرا بسبب ما أظهرته من قيام السلطات
املحلية في مقاطعة “جيانغ �شي” شرقي الصين بحملة كبيرة
على املقابر العامة اعتراضا منها على عدم حرقهم.
وكشفوا عن أن املقابر التي نبشت أغلبها ملسلمين،
وقال النشطاء الصينيون إن الحكومة تدعو إلى وقف
عمليات الدفن التقليدية ،وحث السكان على حرق جثث
املوتى...
وأظهرت الفيديوهات أفرادا من الشرطة ينتشلون
أكفانا ،ويصادرون نعوشا ملئات الجثث ،وسط صيحات
واعتراض ذوي املوتى…وما فعلته الصين مع املسلمين في
قبورهم فعلته السلطات الفرنسية مؤخرا عندما سمحت
لزوجة كاثوليكية فرنسية بحرق جثة زوجها املسلم خالفا
للشريعة اإلسالمية ورغم أن أهله اعترضوا على األمر..
إن االضطهاد الذي يتعرض له املسلمون في أماكن
كثيرة حول العالم من سجن وتعذيب وقتل تجاوز ذلك إلى
مالحقة املوتى وحرقهم ونبش قبورهم وهو ما يعد تطورا
خطيرا يستوجب وقفة حاسمة من كافة الدول اإلسالمية.
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مكلوم ..
قلب
من
همسات
يقول الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي (تقبله اهلل)

"إخواني :ال تبحثوا عن النصر في مخازن
السالح وميادين التدريب وساحات النزال فقط..
ابحثوا عنه أيضا في محاريب الصالة ،ووقت
األسحار حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ..
َّ ْ َ َّ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ
الصل ِة﴾.
است ِعينوا ِبالصب ِر و
﴿يا أيها ال ِذين آمنوا
التمسوا النصرفي دمع األسحار ،وفي مسح رؤوس
األيتام ،وفي البسمة الصادقة ،والكلمة الطيبة ،وقد
دخلت امرأة النار في هرة ،وغفر هللا لبغي سقت كلبا،
وللجنة ثمانية أبواب  ..فليتنافس املتنافسون .
إخواني ال تنسوا هللا فينساكم ،وال تضيعوا حدوده
فيضيعكم ،وال تخذلوه فيخذلكم ،وإن تتولوا يستبدل
قوما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم ،مهما عثرتم فال
تثبطنكم العثرات ما دامت عثرات من غيرقصد وإصرار..
فلكل جواد كبوة ،ومن الخطأ نتعلم ،ولو خال جيل من
الخطأ لخال جيل الصحابة ..كانوا يخطئون  ..ويعلمهم
القرآنفيتعلمون".
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أنقذوا تركستان قبل فوات األوان!
 69عاما تحت االحتالل الصيني الشيوعي 2017 - 1949 / 1438 - 1368
حتى ال يبقى أي شعار إسالمي في
تركستان الشرقية

سياسة التصيين تتبع اإليغوريون حتى
بعد مماتهم!

السلطات الصينية البوذية الخبيثة تمسح
اآليات القرآنية من على شواهد القبور في مقابر
المسلمين في تركستان الشرقية المحتلة كما
قامت السلطات أيضا بإلغاء وشطب األيات القرآنية
والرموز اإلسالمية من على المساجد.

تنتشر أنباء داخل تركستان الشرقية مفادها
أنه بحلول  2020ستمنع الصين دفن موتى المسلمين
التركستانيين في المقابر وسيتم حرقهم عوض
ذلك ،وقد شرعت الصين في حرق جثث لمعتقلين
ماتوا في السجون كخطوة أولى لذلك .كما أنها بدأت
ببناء أفران لحرق الجثث لتفرض بذلك طقوس
الجنازات البوذية الوثنية على المسلمين.
وهنا يوجد سؤال يطرح نفسه على الشيوخ
والعلماء وقد يسمعوا به ألول مرة :
ماذا نفعل برماد الميت؟ هل يدفن؟ وكيف؟

السلطات الصينية تمسح الشهادتين من على
أبواب المساجد في تركستان الشرقية المحتلة.

