
    1    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 



    2    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

 



    3    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

 
  
  
  

@ @

@åí‡ÜjÛa@µi@æëbÈnÛa@æd“i@òîØí‹ßþa@òîäî—Ûa@pbîÓbÐmüa@ @
æbnãbÌÏcë@æbn×bi@À@åí‡çba@òzÏbØß@óÜÇ@ @

  

،אאאאאא،
،،אאאאא

אאאאא،אK
אאאאאאאK 

אא א    W   א א א אא
אאאאא،א

א600אאא،
אא،   אאאא  6000

אאא،אאא
אאא200אא،400K 

א،אאא
،אאאאאא،

  א   2009 J07 J05א א   ، 
אאא Kא1000،א 

2000אאא،2000K 
 א א   א       א א

אא،אFE
،אא240

KאKKKKK 
،אאאאאא

אK 
אאאK 

אאאאאא،א
אאאK 



    4    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

2009-04-01אאאאא
א א    ،   

،אא،
אאאKאאא

א،אKאא
  אאא 

אאאאאא
אאאK 

     א     ،  
،אאא
،אאאא א ، א 

אאא،אאאK
אא،אאאא

 א  ،א   א    א    ،
אאK 

אא،אאאא
אWAאאאא@K

FE 
אאאאאK 

אאאא،אא
אא،אK 

אאאאאאאאאWAא
אא@KFEאWAא

אאא@KFE 

אא،אאK 
>אאאKאאאא

>א،אאא>>> 
}אא{F38E 

אאא 
אאFאE 



    5    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

õaÏüaë@l‰ØÛa@óÜÇ@ê†bànÇaë@ïãbn×bjÛaë@î—Ûa@âýÇ⁄a@îjÜm@@æbîi@ @
  

ا السياسية منذ فترة قريبة غيرت الحكومة الصينية المتغطرسة المغرورة بنفسھا أسلوبھا للوصول إلى أھدافھ
وصارت على درب الحكومة الباكستانية العميلة وراحت تؤيدھا في كذبھا ودجلھا وخرجت الحكومتان في مسرحية 

  .ساخرة إحداھا تغني واألخرى تعزف
وھذا الكذب والدجل ال ينطلي على العقالء، وفضحت الحكومة الصينية أمام العالم في اللعبة السياسية المزيفة 

  . وھم ليسوا إرھابيين كما تدعي) العناصر اإلرھابية بزعمھم(ثانية بأسماء بإخراجھا قائمة 
أما أمريكا والتي تقف على شفا جرف ھار في أفغانستان والتي أصبحت من المقعدين وال تستطيع أن تمشي على 

تاني ثوب أقدامھا بدون عكازين بسبب ضربات المجاھدين الموجعة والمؤلمة لھا ألبست الحزب اإلسالمي التركس
وفرح الصينيون . اإلرھاب إلدخال السرور في قلوب الصينيين وللحصول على الدعم االقتصادي والسياسي والعسكري

  . بھذا ألنه سيدفع الباكستانيين ويشرع لھم القبض على التركستانيين وتسليمھم للصين
تركستاني الذين شاركوا في الھجوم ولقد زعم الباكستانيون أنھم قبضوا على تسعة من عناصر الحزب اإلسالمي ال

وفي الحقيقة أنھم قبضوا على بعض التجار المساكين . على رجال األمن الباكستاني وأنھم سلموھم للحكومة الصينية
قل : (التركستانيين وبعض الطالب في مدينة الھور وغيرھا ممن ليس لھم أي ارتباط مع الحزب وال نعرفھم، قال تعالى

   )كنتم صادقين ھاتوا برھانكم إن
أما الحكومة الصينية والتي تقبض على أبناء تركستان الشرقية بدون سبب وال جريمة وتلفق لھم التھم الباطلة فإنھا 
تريد أن تخدع الناس بذلك وتفتخر بأنھا دولة كبيرة وقادرة على مالحقة والقبض على أفراد الحزب اإلسالمي 

  .ن في داخل البلد وخارجهالتركستاني إلحباط نفوس وعزيمة المسلمي
أما باكستان الخائنة العميلة فقد حرصت على الظھور أمام الصينيين أنھا تعينھا وتساعدھا وتقف بجوارھا في حربھا 
على اإلسالم وأھله، وأنھا ال تكتفي بالتصريحات فقط وإنما يضيف إليھا األعمال كذلك، وھي تريد بذلك أن تخفف 

جرة على مسلمي تركستان الشرقية والذين ال يبقون في باكستان ولكن يتوجھون إلى الضغط عليھا بقطع طريق الھ
ميادين القتال والجھاد في أفغانستان وعلى حدود باكستان ويعدون العدة لجھاد الصينيين المحتلين ألرضھم وشعبھم، 

مي التركستاني ولم تسلم أحداً إلى ومنذ فترة لم تستطع الحكومة الباكستانية القبض على أي فرد من أفراد الحزب اإلسال
لتخدعا ) تأكالن الثلج وتتجشآن اللحم(الحكومة الصينية وخرجت الحكومتان الصينية  والباكستانية كما يقول المثل عندنا 

الناس بتصريحاتھما فأية دولة تزعم أن لھا عزة وكرامة يجب أن ال تفرح نفسھا وتخدع شعبھا بمثل ھذه األباطيل وإال 
  .إعالمھا مثلما حدث للصين وباكستان سمعة تلوثالناس وتمن أعين  ستسقط

واإلعالم العالمي يجب أن يتثبت من األخبار قبل نشرھا حتى يحفظ مكانته ومصداقيته أمام العالم وينجوا من 
  .الفضيحة والكذب

لحزب اإلسالمي إن أية دولة إذا تجرأت وسولت لنفسھا القبض على أي فرد من أفراد ا: ونقول لھم بصراحة
ولتعلم شعوب العالم . التركستاني وأرادت أن تسلمه إلى الصين، فالجواب ما تراه ال ما تسمعه بإذن هللا المنتقم الجبار

عامة وشعب تركستان الشرقية خاصة علم اليقين أن كل من يعيش من التركستانيين خارج الصين فإنه إرھابي في أعين 
ً من كان، وتحاول الحكومة القبض عليھم مجموعات وأفراداً وتود أن تزج بھم في الحكومة الصينية وعدو لھا كائ نا

  . سجون تركستان الشرقية المظلمة إن استطاعت إلى ذلك سبيال
ونحن ننصح كل من يعش في الھجرة أو المھجر بعيداً عن وطنه من مظلومي تركستان الشرقية أن يكون يقظا : ھذا

ة ومكرھا آخذا األھبة واالستعداد الكامل أمام شراسة الحكومة الصينية وھمجيتھا وعلى حذر من الحكومة الصيني
  . ووحشيتھا

  عبد هللا منصور
  

1430  /05  /04  
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@ @

  ا الرمحن الرحيمبسم 
  

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد
فإن الصينيين الشيوعيين منذ احتاللهم لترآستان الشرقية أقاموا مذابح جماعية ألهل ترآستان الشرقية 

ك أنهم یجبرون الشباب وتطورت جرائمهم الوحشية یوما بعد یوم، من ذل. ليال ونهارا سرا وإعالنا
ولكن بعد نقلهم إیاهم إلى ) توفير الوظائف لهم:( والفتيات بالسفر إلى داخل الصين بحيل مختلفة منها

الصين یقومون باستعبادهم ویعاملونهم معاملتهم للحمير، وخير شاهد على ما ذآرناه المذبحة األخيرة التي 
. م26-06-2009في ) جواندونغ(لعاب اإللكترونية في أقامها الصينيون لعمال ترآستانيين في شرآة األ

حيث بدأت القصة بمشاجرة بسيطة بين الترآستانيين والصينيين وآان ینبغي أن ُترفع القضية إلى 
  . المحكمة من قبل من یظن أنه قد ُظلم

جميع ولكن الصينيين لتعودهم على ظلم الترآستانيين لم یرفعوا القضية إلى المحكمة وإنما استدعوا 
، واستدعوا الشرطة، واستدعوا من استطاعوا من عامة 6000العمال الصينيين في الشرآة وعددهم 

الصينيين من خارج الشرآة  آذلك، وهاجم آل هؤالء على عمال ترآستانيين في الشرآة یبلغ عددهم إلى 
  . 400، وأثخنوا بالجراح 200، فقتلوا منهم 800

م، فلم تبال 05-07-2009مة الصينية أن تحاآم قتلة أوالدهم في فطالب أهل ترآستان الشرقية الحكو
الحكومة بهم، ولم تقم لهم وزنا فاضطر الناس بالقيام بحرآات انتقامية ضد الحكومة وحاولوا أن ینتقموا 
من الصينيين، فحدث بينهم وبين الصينيين قتال عنيف، وآان دور الشرطة الصينية هو الوقوف بجنب 

شخص وأما الجرحى فيتجاوز عددهم  1000حيث قتل جراء ذلك أآثر من . المظلومينالظالمين وذبح 
  .2000والذین ألقوا في غياهب السجون یتجاوز عددهم عن  2000عن 

  :ونحن نعلن للصينيين الشيوعيين الملحدين
وهو  ال تزعموا أنه ال نصير وال ولي للشعب المسلم الترآستاني، فإن اهللا هو وليهم ونصيرهم :ونقول

وهو قادر على أن یهلك الصينيين الظلمة في . حي ال یموت، لو یدعوه یستجب لهم ولو یستغيثوا به یغثهم
  . لحظة واحدة إن شاء
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أن لهذا الشعب المسلم رجاال ینتقمون لهم ویوشك عما قریب أن یداهمكم خيل اهللا إن شاء اهللا،  ولتعلموا
  . فتربصوا إنا معكم متربصون

مهما ازددتم ظلما وبطشا وفتكا بإخواننا المسلمين وطورتم وسائل تعذیبكم، وتفننتم  :ونقول للصينيين
في تعذیب إخواننا فال تظنوا أنكم تستطيعون أن تستعبدوهم، ویوشك أن ینهض أهل ترآستان األبي رجاال 

  .د انتهىونساءا في جميع ربوع بالدهم ویذیقوآم العلقم، فإن وقت األمان للقنبلة التي ُزرعت ضدآم ق
فيا أبطال المجاهدین، یا شباب ترآستان الشرقية قوموا بسم اهللا لحمایة شعبكم المسلم، واقتلوا الصينيين 

  .الشيوعيين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم آل مرصد
  )40الحج(} عزِيز لَقَوِي اللَّه إِنَّ ينصره من اللَّه ولَينصرنَّ{  :فقد قال اهللا عزوجل

أن یرجعوا إلى دینهم ویستمسكوا بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا  وأناشد جميع إخواننا الترآستانيين
وارجوا . عليه وسلم، ویتوبوا من العقائد المنحرفة واألفكار الضالة وآل آلمة وفعل یخالف دیننا الحنيف

بات ما استطعتم وترك المنكرات مهما زخرفها لكم وتقربوا إليه بأداء الواج. رحمة اهللا وال تستعينوا إال به
  .الشيطان، وابذلوا جهدآم لنصرة دین اهللا تعالى

  )2العنكبوت(}  أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ{: وتدبروا قول اهللا تعالى

اصة بعذاب من عنده أو بأیدینا، وأن یثبتنا لما نسأل اهللا تعالى أن یعذب أعدائنا جميعا والصينيين خ
  ... آمين. یحب ویرضاه من الجهاد في سبيله واالنتقام من أعدائه

وأخيرا أقول لقد أخبرنا النبي صلى اهللا عليه وسلم الصادق المصدوق، بأنه ليس بين دعوة المظلوم 
إليه، ولنلح عليه أناء الليل وأطراف فلنتوجه جميعا إلى اهللا السميع البصير ولنتضرع . وبين اهللا حجاب

النهار أن یفرج عنا ما نحن فيه من ضيق، ویكرمنا من التمكين في أرضنا حتى ننفذ شرع اهللا في أرضه، 
  .ونخرج عباده من جور الكفار وبطشهم

ته وفي النهایة نسأل اهللا أن یغفر إلخواننا وأخواتنا الذین قتلوا في هذه المذبحة وأن یدخلهم فسيح جنا
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه

  واهللا غالب على أمره ولكن أآثر الناس ال یعلمون
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
  

  سيف اهللا: القائد العسكري
  15. رجب. 1430
2009-  08- 07  
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א:
  .م 2001يروي فيها ذكريات سقوط كابل عام ) كستاينأمري احلزب اإلسالمي التر(اللقاء الثالث مع األخ ااهد عبد احلق 

  

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد 
أمـا  . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :بعد
فبعدما سجلنا ثالثني امسا من أمساء إخواننا وجئنا م إىل 

ان اهللا خان، يف كابل وهو قصر امللك اهلالك أم" دار األمان"
وقد جعله أمري املؤمنني مسكنا الستقبال ااهدين املهاجرين 
لتعقد فيه رايام وتتحرك منه سراياهم إىل اجلبهة، وجتمع يف 

آالف جماهد مهاجر مـن جنسـيات    4هذا املكان حوايل 
خمتلفة من العرب والعجم، ومكثنا يف هذا املركـز حـوايل   

ن يتم توزيعنا على اخلطوط عشرين يوما لتجهيز أنفسنا إىل أ
مائة جماهد من اإلخوة  4األويل يف الشمال، وأخذنا حوايل 

الباكستانيني وذهبنا م إىل مطار كابل، وركبنـا الطـائرة   
مث اجتهنـا حنـن التركسـتانيون    " قندوز"املتجهة إىل والية 

برا عن طريـق واليـة   " ختار"واإلخوة األوزبك إىل والية 
مجعة باي رمحه "يومني إىل مركز القائد  ووصلنا بعد" باميان"
، ويف هذا الوقت ذهب القائد مجعة باي "ختار"يف والية " اهللا

لالطالع على خنادق اجلبهة وأمضينا ليلتنا " خوجاغار"إىل 
ويف الصباح ذهبت واألخ ابن عمر مـع األخ إهلـام   . هناك

األوزبكي معاون مجعة باي والتقينا بعـد مسـري سـاعتني    
تلئة بااهدين الباكستانيني حىت ال يكاد املرء يرى بشاحنة مم

فيها مكانا فارغا من كثرة االزدحام، وال ترى إال جماهـدا  
اليت معنا أن يسرع " البيك اب"معلقا بأطرافها وأراد السائق 

ويسبق الشاحنة فمنعه األخ إهلام وقال له ال تفعل، ألن هذا 

وايل ثالثني مترا نراهم سيؤذيهم بالغبار فتركنا بيننا وبينهم ح
الشاحنة على جنبها وبقي حوايل  سقطتويروننا و، وفجأة 

سبعة أو مثانية جماهد أسفلها، فأسـرعنا إلنقـاذهم وجئنـا    
بالرافعة وأخرجناهم وكانوا يف حالة إغماء وإعياء شديد وقد 

وكنت أتردد بني اجلرحى ألسعفهم ورأيـت  . جرح بعضهم
عليه سورة يسني ودعوت جرحيا جرح جرحا شديدا فقرأت 

اهللا أن يشفيه، وكان خيرج من فمه الزبد، ويف هذه األثنـاء  
داتسون ونزل منها رجـل عليـه   " بيك آب"جاءت سيارة 

عمامة سوداء وبعدما رأى هذا املنظر اتصل باملخـابرة مـع   
معاون وزير الـدفاع  " ضلاف"اآلخرين وعلمنا أنه كان املال 

اجلرحى وذهب قبـل أن   للطالبان، وطلب مروحية إلسعاف
تصل املروحية وحضر القائد مجعة باي رمحه اهللا إىل نفـس  
املكان وكانت حـدثت قصـة عجيبـة ألحـد اإلخـوة      
الباكستانيني وهو نفسه الذي كنت أقرأ عليه وكان يف حالة 
إغماء شديدة ورأيته وكان مستلقيا على ظهره قام وجلـس  

ذلك عدة مرات  ورفع يديه إىل السماء على هيئة الدعاء فعل
وهو يبتسم وكنت أتعجب من فعله هذا وأشفق عليه، وقلت 
يف نفسي إن شفاه اهللا ال بد أن أسأله عن تبسمه ورفع يديه 
إىل السماء، وكان الطبيب قد منـع أن نسـقي اجلرحـى    

: وعلمت بعد ذلك أنه شفي وسأله اإلخوة عن فعله فقـال 
كانت هـذه  و. عندما منعتم عين املاء جاءت احلور وسقتين

بعـدما  . م 2001الواقعة يف أواخر شهر يونيو من عـام  
رجعنا إىل ختار ذهبنا بـاإلخوة التركسـتانيني إىل اجلبهـة    
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وكانت قرية خاوية من أهلها الذين خافوا من الطالبان وفروا 
وكان " فريم قل"إىل أحد قادة أمحد شاه مسعود وكان امسه 

يفصل أفغانسـتان  ر آمو يقع غرب هذه القرية، ور آمو 
طاجيكستان وكنا نرى اجليش الروسي على احلدود مع عن 

طاجيكستان، بعد ثالثة أيام استلمنا مركزا يف اجلبهة وعـني  
ابن عمر األخ عبد الغين أمريا عليه ونزلت وابن عمر حـىت  

واسـتيقظت  . نلتقي بالقائد مجعة باي لنكمل باقي الترتيبات
إن اإلخوة يف اجلبهـة  : على صيحة أحد ااهدين وقال يل

يريدون املاء وكان الطريق وعرا جدا وفيه منخفضات كثريةً 
تسقط فيها السيارة وكثريا ما تتعطل ويف الصـباح أيقظـين   

وكـان منتظـرا يف   . ابن عمر يناديـك : أحد اإلخوة وقال
السيارة على الطريق ويف صندوق السيارة اخللفي وجـدت  

ي ومل أعرف مـن  جثة أحد اإلخوة مغطاة بلحاف عسكر
. ، وكان حزينا جداههو؟ واستحييت أن أسأل ابن عمر عن

وبعدما ذهبت السيارة وقفت أمام بيت يف القرية ودخلنا فيه 
فوجدت أخانا عبد الوهاب وساقه مبتورة من فوق الكعب 

إن اهللا أحب األخ كمال وأخذه منا، : وقال يل عبد الوهاب
فقلت . ت عيناه بالبكاءورزقه الشهادة، أما أنا فحرمتها وذرف

إن شاء اهللا تتحسن صحتك وترجع إىل الرياضة كمـا  : له
مث أرسلناه إىل مستشفى قنـدوز ورجعنـا إىل األخ   . كنت

كمال كي ندفنه ورأيت وجهه مبتسما كأنه حـي نـائم   
وعلمت أن إصابة اإلخوة كانت بسبب انفجـار لغمـني   
أحدمها جلس عليه كمال واألخر انفجر حتت قـدم عبـد   
الوهاب بينما هو حيمل كمال على النقالة، وظن اإلخوة عند 

، ولكن عـرف  امساع صوت االنفجار أن العدو رما عليهم
بعد ذلك السبب أن األخ كما ل رمحه اهللا جلس فوق لغم 

وبعد يومني علمنا أن األخ عبد . وهو ال يدري فانفجر عليه
ري الوهاب استشهد أيضا بسبب إمهال األطباء للجرح والتقص

يف عالجه ويف هذه األثناء ذهبت ألصلح السيارة يف قريـة  

وعند رجوعنا أنا واألخ جعفر التركسـتاين  " دشت أرتشي"
أحسسنا باحلر الشديد ومررنا على جمرى املـاء يف الـوادي   
ونزلنا واستحممنا فيه فمر علينا القائد مجعة باي وسألنا عن 

ال، علمت اليوم فقال . ال أحد: من قتل من إخواننا؟ فقلنا له
مبقتل أحد إخوانكم فخرجنا من املاء وذهبنـا إىل املركـز   
وعلمنا أن الذي قتل هو األخ القاري عبد الرحيم، وذلـك  
كان يف وقت حراسته يف اخلندق جاءته قذيفة دبابة وهو يتلو 
كتاب اهللا وسقطت دماؤه الزكية على صفحات املصـحف  

ابل حىت يـروه  وأخذت املصحف إىل املركز اإلعالمي يف ك
  . ويسجلوا قصة صاحبه

أنـا  ) حسن خمدوم رمحه اهللا(مث استدعانا األخ أبو حممد 
وابن عمر حلضور جلسة الشورى، وذهب ابن عمر وتركين 
مع اإلخوة مسؤوال عسكريا عليهم حىت يرجع، وقبـل أن  
يرجع ابن عمر هجم العدو على مركزنا وقـذفنا علـيهم   

  . باملدافع فرجعوا خائبني
م أراد اإلخـوة أن  2001الرابع من سبتمرب عـام   ويف

كي أرتـب أوضـاع   " تورا بورا"يف  معسكرنايرسلوين إىل 
اإلخوة هناك، ووصلنا إىل قندوز يف وقت الضـحى وبعـد   
ساعتني علمنا بوصول اجلرحى مـن اجلبهـة ونقلـهم إىل    

وبعد الظهر زرنا اجلرحى وكان منهم األخ . مستشفى قندوز
وكيل اإلخوة ااهدين الشيشانيني يف ( ينالشيشا احدعبد الو
وعلمنا أن العدو هجم علـى مجيـع اجلبـهات     )أفغانستان

هجوما واسعا وقتل بعض اإلخوة املهاجرين وجرح األخرون 
وانتظرنا يف قندوز ثالثة أيام بسـبب ازدحـام الطـائرات    

ويف الثامن من سبتمرب ركبنا من مطـار  . بالشهداء واجلرحى
ىل كابل ويف نفس اليوم التقيت مع أيب حممد قندوز ووصلنا إ

وقلت له إنين جئت ألذهـب إىل  ) حسن خمدوم رمحه اهللا(
وأنا أيضا كنت أريد : قالف ،تورا بورا ألرتب املعسكر هناك

ووصلنا إىل مركزنا يف . أن أذهب فاصرب وسنتحرك غدا معا
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جالل آباد قبل صالة الظهر ومسعنا من املذياع نبـأ مقتـل   
ففرحنا وكربنا، وبقي حسن خمدوم وحتركـت إىل  مسعود، 

املعسكر مث ألقيت درسا على اإلخوة بعد صـالة العصـر   
وجلست مع اإلخوة املسؤلني باملعسكر ويف الغـد بـدأنا   
بترتيب املعسكر وبناء املطبخ واخلالء وإعداد ذخرية املـاء،  
وبعد يومني بعد صالة العصر مسعنا األخبار السارة واملفرحة 

. سبتمرب فكربنا وارتفعت معنوياتنا جـدا  11اث عن أحد
وجاء حسن خمدوم يف الصباح وألقى عليهم حماضرة يعظهم 
ويذكرهم فيها بالصرب والثبات وبعد أيام أخـربين حسـن   

روبية واحدة على هذا املعسكر ألن موقعـه   واخمدوم ال تنفق
فأوقفنا العمل يف املعسكر وحضر . معروف لدى األمريكان

 والتحقوا بنا وذهبت إىل دار نيتركستانيمن الدد اجل خوةاإل
األمان يف كابل حىت أستقبلهم، وبدأت األوضـاع تتـوتر   

من  7ويف . وبدأت الطائرات األمريكية حتوم يف مساء كابل
أكتوبر بدأ الطالبان يرمون عليها يف املساء بعد صالة العشاء 
من كل االجتاهات وكانت الطائرات بعيدة جدا عن مـدى  

دافع الطالبان مث بدأت الطائرات يف قصف أماكن املـدافع  م
اليت ترمي عليها مث هدأت مقاومة الطالبان وزادت الطائرات 

وحتركت مع جمموعة يف الغد إىل معسكر تـورا  . يف قصفها
بورا وبعدما وصلنا إىل والية جالل آباد حاولنـا االتصـال   

أن باإلخوة حىت نعرف أخبارهم يف املعسكر فلـم نسـتطع   
نتصل م يف البداية وبعد حماوالت كلمنـاهم وعلمنـا أن   
مركزنا قد قصف يف البارحة واستشهد بعض إخواننا وجرح 

بعدما علمت ذا اخلرب أردت أن أتصل بأمرينـا  . عدد منهم
حسن خمدوم وذهبت عند مركز اإلخوة العرب واتصـلت  
مبخابرم وأخربم بالقصف ويف هذا اليوم ما اسـتطعنا أن  
نصعد إىل املعسكر وبتنا يف الصحراء متفرقني، ويف هذه الليلة 
رأينا الطائرات األمريكية تقصف املراكز العسكرية للطالبان 
ومعسكرنا أيضا، ويف الصباح وصلت اموعة اليت أرسلها 

أبو حممد لتقصي األخبار وبعدما التقينا م ذهبنا إىل املعسكر 
را بعد عـني مـن شـدة    سويا ورأينا املعسكر قد أصبح أث

املسؤول عن املعسكر وأخـذنا  ..... القصف والتقينا باألخ 
منه بعض املعلومات وكان قد قتل أخ جديـد امسـه عبـد    

ونزلنا إىل املستشـفى لكـي   . نواحملسن، وجرح أربعة آخر
نزورهم ورجع اإلخوة الذين أرسلهم أبو حممد إىل كابـل  

ـ  موا إىل ثـالث  وبقيت لزيارة باقي اإلخوة وكانوا قد قُس
وحضر ابن عمر من ختار بعدما مسع عن قصـف  . جمموعات

املعسكر، وذهبنا سويا إىل مكان املعسكر وتشاورنا يف مـن  
نبقيه من الشباب ومن نرجعه، وسجلنا أمساء الذين انتهوا من 
الدورة إىل جبهة الشمال وكان ممن بقي يف املعسـكر األخ  

 16ن عمره وقتئـذ  عبد السالم التركستاين رمحه اهللا وكا
ورجعت أنا وابن عمر إىل كابل والتقينـا بالشـباب   . سنة

. وسجلنا أمساء الذين يرغبون يف الذهاب إىل جبهة الشـمال 
وبقي جمموعة من الشباب مل يكتمل تدريبهم فبقيت معهـم  

وجلسنا . يف كابل" قرا باغ"حىت أمت هلم تدريبهم يف منطقة 
د بقرابـاغ مث مسعنـا   حوايل مخسني أخ إىل العشاء يف مسج

صوت انفجار قوي بقرب املسجد كدر غباره صفو املسجد 
وتتابع القصف على البيوت اليت كانت حول املسجد وكان 
يبيت فيها الشباب ولكن حلسن احلظ قد تأخر العشاء تلك 

مث انتشرنا خارج . الليلة وبقي اإلخوة يف املسجد فنجوا مجيعا
غبار والدخان حىت ابتعدنا املسجد وال نرى شيئا من كثرة ال

ومسعت صوت أخ . من املسجد حوايل مائة متر رأينا السماء
وتناولنا مـن   ،من يريد اخلبز؟ ويوزعه، ففرحنا: عريب يقول
وبتنا تلك الليلة يف الصحراء وكانت الطـائرات  . زذلك اخلب

األمريكية مازالت تقصف اجلبهة أمامنا، وبعدها كنا ندرب 
ر ليال حتت األشجار، ويف يـوم االثـنني   اإلخوة ارا وننتش

فتحت املخابرة بعد الظهر على الرقم العمـومي للطالبـان   
املرتدون يتقدمون : "ومسعت أخا يتكلم باللغة العربية ويقول



    11    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

فانتظرت أمر األمري مث جاء األمر بتجهيز األغراض " باملدافع
 فخرجنا إىل الطريق ووصلنا إىل السوق. والتحرك إىل كابل

وقابلنا مسؤول اجلبهة قبيـل املغـرب    غري على الطريقالص
وصلينا املغرب ومسعنا صوت املروحيات من فوقنا وصـوت  
الدبابات من خلفنا وصعدنا إىل جبل مراد بك ووجدنا محزة 

سنتصدى للعدو : الزبري معاون القائد قد أغلق الطريق وقال
وصعدنا على جبل مراد . ها هنا، ولن نتركهم يدخلون كابل

بك وأخذنا مواقعنـا مث عرفنـا أن ثالثـة مـن إخواننـا      
التركستانيني بقـوا خلفنـا عنـد العـدو ومل يسـتطيعوا      
االنسحاب، وكان سبب ختلفهم أم سبقونا مشيا باألقدام 

 األعـداء وركبنا حنن السيارة بعدهم ومل نـرهم، وكـان   
املرتدون قد دخلوا على الطريق اإلزفلت واإلخوة جاءوا من 

زارع ووصلوا بعد ثالث ساعات، واستمر القصف طريق امل
يف هذا الوقت وزحف املرتدون برا يف اجتاه كابـل وكـان   
أتباع أمحد شاه مسعود يرسلون إشارة أو يضـيئون ضـوءا   
حىت يعرفهم األمريكان وال يقصفوم، وكنت يف قمة اجلبل 

ليال وكان العدو قد سـيطروا   11يف وقت احلراسة الساعة 
د بك وكانت الطائرات األمريكية تقصـف  على طريق مرا

وتشاورنا مع اإلخوة العرب . على دبابات وسيارات الطالبان
واتفقنا على االنسحاب مع الطالبان فكانت سيارتنا تسـري  
أمامنا مع إطفاء أضوائها خشية قصف الطـائرات وكسـر   
اإلخوة إشارات السيارات كذلك حىت ال تنكشف موقعهـا  

ت تقصف دون أن تصيب سـياراتنا  فكانت الطائرا. للعدو
وحتركنا جتاه الطريق العام، وكـان  . واحلمد هللا رب العاملني

عر والفزع الذي أصام ذالناس يركضون إىل كابل بسبب ال
وكانوا يلتمسون أن نستقلهم يف سياراتنا ولكن هيهات ملـا  

كانت سيارتنا مملوءة بااهدين، ووصـلنا   إذكانوا يطلبون 
يناها خالية من الطالبان فأصابنا الغم واهلم حلال إىل كابل ورأ

خواننا الذين بقوا يف مراكز كابل ومل نسـتطع أن نـدور   إ

عليهم ونستقلهم معنا، واستمرت السيارة يف سريها حـىت  
ورأينا . وصلنا إىل أطراف والية لوجر يف الساعة الثانية ليال

شدة أحواال عجيبة رأينا بعض الناس نائمني على الطرق من 
التعب واآلخرون يسريون على أقدامهم يسوقون أنعـامهم  
ومتاعهم، أما ااهدون فقط كانت تظهر عليهم عالمـات  
احلسرة والندامة واحلزن واألسى وهم حيملون أسلحتهم فوق 
أكتافهم لقد كان منظرا مريعا ومؤملا وكنت أحزن وتذرف 
ية عيناي بالدموع وأسأل نفسي كيف تسقط اإلمارة اإلسالم

  وحنن مل نطلق طلقة واحدة، هل هذا معقول؟ 
وأخريا وقفت السيارة أمام بيت قرب واليـة لـوجر،   

ويف الصـباح حتركنـا إىل   . ووضعنا أغراضنا يف هذا البيت
جماهد كلهم  1500وكان فيه ما يزيد عن ) مصلى العيد(

من املهاجرين، واجتمعنا لنتشاور ولنتفق على طريقة الدفاع 
كا وبكتيا يف جبال لوجر، وبعد صالة الظهر عن والية بكتي

 فقدنا ثالثة من اإلخوة التركستانيني اجلدد وكانوا ال يعرفون
تحركت إىل مديرية زرمـت حـىت   ف، املنطقة وال لغة أهلها

وبعدما وصلت إىل جرديز  .أطلع عن وصوهلم إىل أيب حممد
مل أجد سيارة إىل زرمت، وبعد صالة املغرب كنت جالسا 

عم وفتحت املخابرة ومسعت صوت إخواننا العـرب  يف املط
فقلت يف نفسي سبحان اهللا كيف يصل الصوت من لـوجر  

وبعد مخس دقائق نظرت من نافذة . إىل هنا؟ واملسافة بعيدة
املطعم ورأيت اإلخوة العرب واقفني يف الشارع، فرتلت من 

وسألتهم . املطعم مسرعا والتقيت باإلخوة املسؤولني عندهم
ركوا لوجر وجاءوا إىل هنا؟ فأجابوين إن أهل لوجر ال ملاذا ت

يريدون القتال، مث انضممت إلـيهم وحتركنـا إىل واليـة    
خوست وبتنا يف منتصف الطريق ويف الصـباح وصـلنا إىل   
خوست، وعندما اقتربنا إىل خوست منعنا من دخوله بعض 
امللثمني املسلحني بالبيكات الذين كانوا يشـبهون قطـاع   

ضطررنا على الرجوع إىل اخللف مع عامة الناس، فا ،الطرق
وكنا نسمع أخبارا مشوشة غري دقيقة وأخريا نزلنا يف وديان 

جماهد مـن   500اجلبال وسيطرنا على املكان وكنا حويل 
  .العرب والعجم
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وبعد يومني دخل شهر رمضـان وكانـت الطـائرات    
مازالت تقصف األماكن القريبة منا وكنا جنلس حتت ظالل 

. جار وكنا منوه ونغطي السيارات بالطني حىت ال تعرفاألش
وبعد أسبوع بعدما عرفت أم ال يريدون اهلجوم على العدو 
أحببت أن أذهب إىل زرمت عند أيب حممد واستأجرنا شاحنة 

خواننا إ رأيتإىل زرمت، وبعدما وصلنا إىل منتصف الطريق 
ت العرب متجهني إىل زرمت فركبنا معهم ووصلنا إىل زرم

وتقابلنا مع أيب حممد وبقيت معه يف مركز واحد أرتب مكانا 
ويف هذه األثناء كنا نسمع أخبار إخواننـا يف  . أخر لإلخوة

تورا بورا وإخواننا الذين بقوا يف جبهة الشمال، وقد سقطت 
يف تلك األيام الواليات الرئيسة وهي كابل ومزار شـريف  

ل معسـكرنا  مسؤو واتصل يب. وبعدها قندهار وجالل آباد
بتورا بورا واستشارين فيما يفعل؟ مبن حتت يديه؟ فشاورت 
أبا حممد يف ذلك ولكن لألسف الشديد مل أستطع أن أقـدم  

أما اإلخـوة يف  . لألخ املسؤول شيئاً النقطاع االتصال بيننا
قتل منهم تسعة وأسر منهم اثنني أثناء انسحام  الشمال فقد
 ثالثـة ر شريف وكانوا إىل مزا جمموعة ذهبو إىل قندوز 

ومعهم ابن عمر والشيخ بالل، وبقى ثالثـون   اعشرين أخو
وبعد أيام مسعنـا أن   ،آخرون يف ختار مع ااهدين األوزبك

اإلخوة الذين ذهبوا إىل مزار شريف غدر م دوستم اخلبيث 
  .نسأل اهللا أن يتقبل شهادم .فحزنا عليهم كثرياوقتلهم 

مشـس  وورت مع مسؤول املايل ويف ليلة من الليايل تشا
الدين ومسؤول احلراسة حول خروج أيب حممد من أفغانستان 
إىل باكستان ألن األوضاع تسوء يوما بعد يوم يف زرمـت  
والطائرات األمريكية حتلق يف مساء زرمت واإلخوة كلـهم  

ترك أفغانستان : قلت. جهخروحريصون على احملافظة عليه و
فرارا من الزحف فنخرجـه مـن    يف هذه احلالة إذا مل يعترب

أفغانستان وإال ال ندفعه إىل النار حبجة احلفاظ عليه ألنـين  
والشيخ نظـام الـدين    ءعقال بن طالعت فتوى الشيخ محود

شامزي عندما كان األمريكـان يريـدون اهلجـوم علـى     
كل من خيرج من أفغانسـتان يف هـذا   : أفغانستان فقد قاال

ل من يتعاون مع األمريكان الوقت يعترب فارا من الزحف، وك
من أجل ذلك ال بـد أن نسـأل   . ضد الطالبان يعد مرتدا

ويف الصباح ذهبت مع أمري . العلماء واملفتني يف هذه املسألة
احلراس عند الشيخ أيب املنذر اللييب وسألناه عن اخلروج من 
 بن أفغانستان يف هذه احلالة وذكرنا له فتاوى الشيخني محود

اآلن قد تغريت : دين، فقال الشيخ أبو املنذرونظام ال ءعقال
األحوال يف أفغانستان، وسقطت الواليات الرئيسة ومن أجل 
ذلك من يترك أفغانستان بنية القتال يف حدود باكسـتان ال  

بعدما مسعنا هذه الفتوى جهزنا . يعترب ذلك فرارا من الزحف
ـ  ت أبا حممد إلرساله إىل باكستان وأحرقنا الوثائق اليت كان

فاجتـه أبـو   . تتعلق باجلماعة من األوراق واألشرطة وغريها
حممد مع حراسه إىل باكستان قبل يوم من عيـد الفطـر،   

ق وحزب اهللا وعبد األحد رمحه اهللا وعبد ووبقيت أنا وفار
الغفور قارشاي وعبد الكرمي بنية القتال مع اإلخوة العـرب  

الفطر كنا حتت قيادة األخ عبد الوكيل رمحه اهللا، وبعد عيد 
نذهب أحيانا لزيارة اإلخوة يف شاهي كوت وبعد أيام خرج 

اإلخوة العرب من أفغانستان وذهبت عند عبد الوكيل بعض 
مع األخ عبد الكرمي وقلنا له إننا بقينا لنقاتل مـع اإلخـوة   
العرب واإلخوة العرب خيرجون من أفغانستان فلماذا يفعلون 

لمنا مع أيب حممـد  ذلك؟ فأجاب عبد الوكيل نعم، حنن تك
ولكن العوام ال يريدون أن يقاتلوا معنا، وكان معي ألـف  

أرسـلت   ؟جماهد ولكن العوام ال يقفون معنا، فماذا نفعـل 
هؤالء وما بقي إال قليل من أجل ذلك أنت شاور أبا حممـد  
ورتب أمرك معه، ويف املساء اتصل عبد الكرمي بأيب حممـد  

أنت وعبد احلـق  : مدوبلغه كالم عبد الوكيل فقال أبو حم
: فاروقاجتها إيلَ فورا، وتشاورنا مع اإلخوة اآلخرين فقال 

أنا منذ سنوات مل أشارك يف العمليات وأريد أن أشـارك يف  
ومعه حزب اهللا وحتركت مـع   فاروقوبقى . العمليات اآلن

عبد الكرمي مع اإلخوة يف شاحنة واحدة بأسلحتنا وجعبنـا  
وبتنا يف بيت من . الة املغربعند ص" نوي آده"ووصلنا إىل 

" شـني ورسـك  "األنصار وحتركنا يف الصباح ووصلنا إىل 
  .الثاين من يناير 2002وكان هذا العام " وانا"التابعة ل 
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  عبد الحكيم عارف: بقلم
اء صحفي  .األوضاع الحقيقية للفتيات التركستانيات اللواتي انتقلن من مديرية يكن إلى داخل الصين لق

  .مع إحدى الفتيات الھاربات من الصين
  .زمالؤنا الكرام... السالم عليكم

االت في  اوين المق منذ أيام قليلة وضعت بعض عن
ة األ ع اإلنترنت باللغ ة يغوربعض مواق ة والمتعلق ي

ن  تقلن م واتي إن تانيات الل ات التركس ع الفتي بوض
انغ( ينغ ي ردود ) ش ت اآلراء وال ة وكتب الجنوبي
بحت وال ى أص وع حت ذا الموض ى ھ ات عل تعليق

ى اإلنترنت  ردد عل موضوعات ساخنة لكل من يت
من العوام، وانتشرت بعض المعلومات في األخبار 

ر . والصحف المتعلقة بنفس الموضوع وأصبح كثي
ر  ا نش ة وم ن الحقيق ون ع ين يبحث ن المھتم م
تقلن  واتي ان بخصوص موضوع الفتيات الخمس الل

ى  ن إل ة يك ن مديري ن م ربن م ين وھ ل الص داخ
ه  ات ظھر في ذه الفتي اء مع إحدى ھ ھناك ونشر لق

  .األوضاع الحقيقية والواقعية بالدالئل والحجج
  :وجاء اللقاء كالتالي

  ھل يمكن أن تخبرينا عن أسمائكن؟: سؤال
واب ة :ج مي فاطم م، إس نع

ة يكن  بنت يونس من مديري
ة  نغ المحل ة كاتش منطق
ا ة الثامنة الحي الرابع، والفت

ة ت : الثاني ة بن مھا فاطم إس
ة  سيد من مديرية يكن منطق
كاتشنغ المحلة الثانية عشرة 

  .الحي السادس
  لماذا خرجتن من بالدكن إلى الصين؟: سؤال
  .أرسلنا مسؤولوا المنطقة كمجموعة للعمل: جواب
  كم عدد الفتيات اللواتي خرجن من بالدكن؟: سؤال
  .عددھن مائة وثالث عشرة فتاة: جواب
ؤا اطق : لس ن من ات م ن فتي ت معك ل خرج ھ

  أخرى؟
واب ا : ج ددنا جميع ن وع ل يك ن داخ ة م م، مائ نع

  .مائتان وثالث عشرة فتاة من مديرية يكن
  ھل خرجتن برضائكن؟: سؤال
واب ض : ج ن بع ائھا ولك ت برض ن خرج ا م من

ؤول  أجبرھن مس روج ف ن الخ نعن ع ات إمت الفتي
  .المنطقة فخرجن مكرھات

  الخروج؟ كيف أكرھتن على: سؤال
ات : جواب ا البطاق ون من جمع المسؤولون الحكومي

ا من  ا وتحريمن ا علين الشخصية وھددونا بعدم ردھ
ومي  راج التصريح الحك إخ
اح إذا  د النك وص عق بخص
ذھاب،  ن ال ا ع امتنعن
وأخبرونا أن ھذا األمر من 
ي  ؤولين ف ار المس كب
رارنا  ة وأن إص الحكوم
ببا  يكون س اع س ى االمتن عل
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  . ا بالجارفاتلسحق بيوتن
  متى خرجتن من بالدكن؟: سؤال
  .م 2007مارس  28خرجنا في تاريخ : جواب
تلمكن في : سؤال ذي اس رفين إسم الرجل ال ھل تع

  الصين؟
واب مه : ج م، إس نغ وي(نع رف ) خوتش يع

ب ب يغوراأل ان يلق يالً وك ة قل ردي(ي داي ب ) خ
  ).عطاء هللا(بمعنى 
ؤال ذين س: س ؤولين ال ؤالء المس م ھ ا إس لموكن م

  إلى خوتشنغ وي؟
واب وجي : ج ا ش مه ج نغ واس ة كاتش دير منطق م

ى  دير(بمعن يد الم ن إي ) الس انغ ج ر آه ش واآلخ
امن  ل الث دة المح ر عم وجي واآلخ ل ش ر غ واآلخ

  ).تو(
د : سؤال كم كانت مدة عق
  العمل؟
  .مدته سنة كاملة: جواب

ؤال ت : س م كان ك
  رواتبكن؟
اتفقنا في المرحلة : جواب

ي  ى وھ ة األول مرحل
ب  ون الرات يم أن يك التعل

يني  550 وون ص ادل (ي ا يع دوالراً  80أي م
 ً  900وبعد مرحلة التعليم يكون الراتب من ) تقريبا

وون  1100و  ادل (ي ا يع دوالراً  120أي م
 ً   )تقريبا

ي  دفعوھا ف ب وي ؤخروا الروات دونا أن ال ي وعاھ
  .آخر كل شھر

ؤال ف : س تنكي كن  اتفق ور المس ى أم م عل معھ
  طعم والمشرب؟والم

واب ام : ج ات الطع يتكفلون بنفق م س وا أنھ زعم
  .والشراب والمسكن والعالج

  إلى أي بلٍدة صينية ذھبتن؟: سؤال

واب اريخ : ج ي ت ا ف ن بالدن ا م دما خرجن  28بع
ى  ذونا إل ارس أخ انغوجو(م ى ) خ ة إل التابع

غ( ي ) جيجين ا ف ق نزلن اء الطري ي أثن ان (وف ترف
اقاً وانتظرنا يومين للقط) وشيئن ان سفرنا ش ار وك

جداً، وأخذونا في األصل للعمل في شركة االلعاب 
لمنا  ة الصينية س ا للغ دم اتقانن ة ولكن لع اإللكتروني

غ(إلى رجل صيني إسمه ) خوتشنغ وي( و زون ) لي
وعرفنا فيما بعد أنه مدير الشركة التي سنعمل فيھا 

ة  ى مدين ذنا إل غ(وأخ ى ) خين ة إل ندونغ(التابع ) ش
وھو إسم شركة ) لونغ شيانغ لوساو(إلى وأخذونا 

ي  لنا ف اھزة، ووص س الج نع المالب ل  8لص أبري
  .وبعد ثالثة أيام بدأنا الشغل

  ماذا كان شغلكن في ھذه الشركة؟: سؤال
  .كنا ننسج المالبس الشتوية: جواب

كم كانت إحداكن تنسج : سؤال
  من المالبس في اليوم؟

كانت إحدانا تنسج من : جواب
ً  65إلى  50   معطفا يوميا
  كيف كانت مساكنكن؟: سؤال
واب ي : ج اكننا ف ت مس كان

ى  ن مبن ع م ابق الراب الط
ت  ة كان ي البداي ركة وف الش
ان لكل واحدة  د ك ا فق أس بھ ة ال ب الوجبات الغذائي

ة  ل وجب ي ك ن اإلدام، (ف ة م رة، مغرف فطي
املتھم  5أو  4ولكن بعد ) وبيضتان أيام تغيرت مع

رة (بتنا وساءت الوجبات وأصبحت وج نصف فطي
  ).ومرق عادي دون لحم أو خضار

  كم كانت عدد ساعات العمل في اليوم؟: سؤال
واب ا : ج وا أنن ا زعم ن بالدن ذونا م دما أخ عن

ى الساعة  7سنشتغل من الساعة   5:30صباحاً إل
ا نشتغل من الساعة  صباحاً  7:20مساًء ولكن كن

اعة  ى الس ا نصف  6:30إل انوا يتركونن اًء وك مس
ا نواصل الشغل ساعة  ك كن د ذل ذاء وبع لتناول الغ
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مساًء بالتناوب أي كنا  12مساًء إلى  7من الساعة 
وم األحد  15نشتغل حوالي  ا ي وم أم ساعة في الي

  .ساعات 10فكنا نشتغل 
وا : سؤال كيف كانت أحوالكن الصحية؟ ھل اھتم

  بصحتكن؟ 
اً : جواب يعالجوننا مجان م س ة أنھ ي البداي وا ف زعم

وسيأخذوننا إلى المستشفى ولكن حدث إذا مرضنا 
ى  م يأخذوھن إل أن مرضت أخواتنا عدة مرات ول
ة كانت  الطبيب وبسبب سوء الطعام وضغط الخدم
ا  ا ولكن ال يھتمون بھ بعض األخوات يغمى عليھ

ة ن قصة واقعي دثك ع اء : وأح دث أن إنسكب م ح
ة  ا وكانت من منطق مغلي على وجه إحدى أخواتن

ل ( نغ المح و) 9كاش م وت ا ومرضت ول رم وجھھ
ى  راً إل ذوھا جب ت وأخ ي البي تريح ف ا تس يتركوھ
ة  ن منطق ا م دى أخواتن ى إح ي عل غل، وأغم الش

ل ( نغ المح اريخ ) 1كاتش ي ت ت  27ف ايو وبقي م
ا  ى عليھ فى  3مغم ى المستش ذوھا إل م يأخ ام ول أي

ذه  29ولما ھربت في  ا، ھ مايو كانت مغمى عليھ
  .ھي أحوالنا ھناك

  ا معاملتكن؟ھل أساءو: سؤال
ا : جواب إذا غضبوا علين اً ف ھذا شيء يحصل دائم

  .يشتموننا ويسبوننا ويصرخون في وجوھنا
  ھل كانوا يدفعون رواتبكن في أوقاتھا؟: سؤال
ك؟: جواب ا ! كيف يكون ذل د وعدونا أن يعطونن فق

ا أي شيء  11في  ا اعطون ايو الرواتب ولكن م م
ي  نعطيكم ف الوا س ا أعطو 28وق ن م ايو ولك ا م ن

ا  د أعطين الوا ق ا ق أيضاً وعندما سألناھم عن رواتبن
دما أصررنا  ا، وعن جميع حقوقكن لمن سلموكن لن
الوا ة وق ود معدني ا بنق : على المطالبة بحقوقنا رمون

  .ھذه رواتبكن وسخروا منا
  سنة؟ 16ھل منكن من ھي دون : سؤال

واب ت : ج نھن األخ م، م ي (نع ت رض الة بن رس
ا )  8 كاتشنغ المحل(من ) محمد ان عمرھ  15وك
  .سنة
ل : سؤال ھل منكن من إنتقلت إلى داخل الصين قب

  أن تنھي دراستھا اإلعدادية؟
واب ة : ج ي المنطق ثال ف رات، م ؤالء كثي م، ھ نع

ور (األخت )  8كاتشنغ المحل ( قرب النساء بنت ن
من المحل ) فاطمة بنت منصور(واألخت ) محمد

9.  
ؤال ن : س ن ع اربكن وذويك رتن أق ل أخب ھ

  أوضاعكن؟
ون األوضاع في الصين: جواب فكل . أنتم التعرف

ة وينصتون  تعملھا تحت المراقب ي نس ف الت الھوات
اع  ن األوض الم ع ن الك ا م ا ويمنعونن لمكالماتن

عندما اتصلت بصديقاتي في . الحقيقية التي رأيناھا
اً  ذھاب قريب معت أن بعضھن سجلت لل الدي وس ب

رتھن عن أوضاعنا الحق ى الصين أخب ا، إل ة ھن يقي
ا صدقنني،  نھن م يء ولك اكن والمج ن إي ت لھ وقل
ن  رة ونح ركة صورونا م ي الش ؤولين ف ألن المس

اعز وم الم ام لح ا . أم رة م ك الم ي تل ى ف ن حت ولك
الم  ذه األف ا صنعوا ھ م وإنم ذا اللح ا من ھ أطعمون
  .للنشر وأرسلوھا إلى بالدنا لجلب فتيات أخريات

ؤال ون ال: س ركات يكتم ال الش ة إذا رج حقيق
  ويخفونھا؟
واب ن : ج ة م دينا أربع ك فل ي ذل ك ف م، ال ش نع

مائھن  اً وأس ا دائم راقبن ھواتفن ا وي وة يراقبنن النس
ل( ون غ ا، طرس ل، زلفي ان غ وجي، ريح ل ش ) غ

ا  ا م فكلما اتصلنا ببيوتنا يقفن على رؤوسنا ويعلمنن
ة رھم بالحقيق ن أن نخب ا م ول، ويمنعنن د . نق وق

ة وھي أ ات أخبرننا بقصة مخيف ن عشرة من الفتي
ة  ات لمديري كام(التابع دى ) فوس ن إح ربن م ھ

ركات  اوجو(ش بعھن ) ج ينيين  18فت ن الص م
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ا . وأغتصبوھن ذه القصة خفن معونا ھ د أن أس وبع
  .جدا وعلمنا بأننا إذا ھربنا ستكون عاقبتنا كذلك

  ھل أخبرتن المسؤولين عن ھذه الحاالت؟: سؤال
انغ(إتصلنا : جواب ا في ب) بشيانغ جي ا وألححن الدن

ال ه فق لنا إلي ا وتوس ى أوطانن ا إل ه أن يرجعن : علي
لمناكن  وظفكن في بعض ) لخوشنغ وي(نحن س لي

اعكن ان فب ه خ ركات ولكن ت . الش اھربوا إن كان ف
م  ـ ث ا ـ تھزئ بن ـ يس رب، ـ ى الھ درة عل ديكن الق ل

ال ل : ق تطيع أن نفع اذا نس ا م اك ونحن ھن تن ھن أن
  .اآلن؟ فھربنا

  تن وكم عدد الھاربات؟متى ھرب: سؤال
واب ي : ج ا ف ات ھربن ا خمس فتي ا  29كن ايو أن م

ل  ن المح ور م ي أين ل (، 13وزميلت وزورا غ
وھربت  14من المحل ) محمد، أزاد غل طرسون

ة  ى مديري ين إل ي ينتم قبلنا خمسين فتاة أخرى الالت
  .يكن

ؤال لكتنھا : س ي س ة الت ن الطريق دثتننا ع و ح ل
  للھرب؟
واب ا نح: ج م، كن ي نع ا ف ات ھربن س فتي ن خم
) أركين جان(ليالً واستعنا برجل اسمه  12الساعة 

ت األرض  رف تح ي غ كننا ف م فأس احب مطع ص
ة  ى مدين لنا إل م أرس ومين ث دة ي نن(لم ا ) جي ومنھ

أردنا أن نشتري تذاكر القطار ولكن لم تكف نقودنا 
تانيين أن يساعدونا  لذلك، فطلبنا من بعض التركس

ى على شراء التذاكر و نفقات الطريق فساعدونا عل
ال وال . ذلك ع م نسأل هللا أن يفرج ھمھم يوم ال ينف

ماؤھم ي أس ذه ھ ون، وھ ر، : بن رحيم، عم د ال عب
راي ين مھ ي . يوسف، أم ى أرومجي ف ووصلنا إل

  .أول شھر يونيو
  لماذا لم تذھبن إلى بيوتكن؟: سؤال
ا ال : جواب الوا لن اتف فق ا بالھ بعض بيوتن إتصلنا ب

ة تأتين اآل دفع غرام ددھم ب ة ھ ن، ومسؤول المنطق

دارھا  ة مق اموا  1500مالي دما ق ك عن وون وذل ي
  .بالتستر علينا

  ھل رفعتن شكواكن إلى المحكمة؟: سؤال
نحن نتيقن أن ھذه المحاكم ال تھتم بقضيتنا : جواب

د ت والجھ ياعا للوق ك إال ض ون وراء ذل . وال يك
ين ورف ى بك افرنا إل وال لس دينا أم ان ل و ك ا ول عن

ين ة بك ى محكم ونحن مستعدات لنشھد . شكوانا إل
يناه  ا قاس ة بم ة دولي ة أو ھيئ أمام أية مؤسسة خيري

  .من ظلم وبطش
ؤال ر : س ة عب ذه المكالم ر ھ محن أن ننش ل تس ھ

  شبكة اإلنترنت؟
ا : جواب نعم، وفي النھاية نتمنى أن تتخلص أخواتن

ا  ينية مم ركات الص راثن الش ت ب دات تح المتواج
ينه  ي يقاس ا ف ل لھ ان ال مثي م وبطش وطغي من ظل
ا . العالم ذلوا م ونرجو من جميع التركستانيين أن يب

بيل  ي س د ف يس والجھ نفس والنف ن ال عھم م ي وس ف
واقعين تحت  ومين ال الدفاع عن التركستانيين المظل

 .بطش الشركات الصينية التي ال تعرف الرحمة

 م وعلى آله وصحبه أمجعنياللهوصلى 
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  عبد العزيز تيمور تركستاني: بقلم
  

يبدو أن معاناة الشعب التركستاني من االحتالل 
ه ال  أكثر وجرح ر ف د أكث يوعي تزي يني الش الص
دا في  ود مضت، وتحدي يندمل منذ حوالي ستة عق

ن الشيوعية تركستان م احتلت الصي1949خريف 
ا  ة نھائي ذ الخارجي الشرقية وأغلقت الحدود والمناف
ي  تاني ف عب التركس داخل وأصبح الش ارج وال للخ

مى  ر يس جن كبي الحكم "س ع ب ـ المتمت نجيانغ ـ ش
ذاتي أل ورال م " يغ بالد ل ارج ال انوا خ ذين ك وال

ر  ات األس اك مئ ت ھن ودة، وكان تطيعوا الع يس
ألداء فريضة الحج وصلوا إلى األراضي المقدسة 

اء في  ا اضطروا في البق أو كانوا في طريقھم إليھ
ى  ودة إل م ينتظرون فرصة الع أماكن تواجدھم وھ

ا ولكن طال االنتظار حتى . بالدھم منذ ستين عام
أن بعض التركستانيين أقاموا في بالد الحرمين منذ 
م في  ى بالدھ ودة إل ين الع تين سنة آمل ر من س أكث

  .يوم من األيام
ماو تسي "عد ھالك الزعيم الصيني الشيوعي وب
غ نة " تون ي 1976س ة ف رات طفيف دثت تغي م ح

اح  السياسة الخارجية الصينية، وبدأ ما يسمى االنفت
من الداخل إلى الخارج دون العكس، وسمح لبعض 
ارب في الخارج بالسفر  م أق التركستانيين الذين لھ

ف. لزيارة أقاربھم ر وأول ما فكر المسلمون في الس
إلى الخارج فكروا في  السفر ألداء فريضة الحج، 

ام ج ع م الح ع موس ت م ة كان م 1983وأول رحل
اوز تانيين ال يتج اج التركس دد الحج ان ع  15وك

ى  ة إل نة التالي ي الس دد ف ا، وزاد الع  300شخص

ا ا تقريب دد . حاج راوح ع ان يت ين ك ك الح ذ ذل ومن
ين  ام ب تانيين كل ع  1000 -500الحجاج التركس

ا انوا  .حاج ث ك دا حي ية ج اتھم قاس ت معان وكان
يرة  ى تأش ول عل دة دول للحص ى ع ون إل يلجئ
تان  اورة لتركس ن دول مج ج م رة أو الح العم
ا،  تان، وتركي تان، وقازاقس ل باكس رقية مث الش
واإلمارات العربية المتحدة، ألن الصين كانت وال 
تزال تمنع من يحمل تأشيرة عمرة أو الحج مغادرة 

اة مسلمي تركستان الشرقية وإحسا .البالد سا بمعان
ام  ذ ع عودية من ة الس رت الحكوم ين أم والص

م 1425 ماح لھ ة بالس وام متتالي ة أع ـ ولثالث ـ ھ
ة السعودية في رمضان  ة العربي القدوم إلى المملك
ى أن يحين  والجلوس بجوار الحرمين الشريفين إل
ببا في تخفيف  ة س ذه المكرم ان ھ موسم الحج، وك

اتھم القا ذلك زاد معان بيا وك و نس ة ول ية والطويل س
  .عدد الحجاج من ألفي شخص إلى خمسة آالف

ام  ج لع ان والح م رمض راب موس ع اقت وم
ھـ نشطت السلطات الصينية في تركستان 1428

ى  الشرقية لمنع تدفق مسلمي تركستان والصين إل
  .باكستان وتكرار ما حدث في الرمضان الماضي

تانية أورو مة التركس ي العاص ت و ف ي أقيم مج
ندوة خاصة برئاسة الحاكم الصيني العام وسكرتير 

ي تشوان"الحزب الشيوعي في تركستان  غ ل " وان
م حسب مصادر موقع إذاعة 18/6/2007بتاريخ 

ع وصول  آسيا الحرة التخاذ إجراءات صارمة لمن
ى األراضي المقدسة . مسلمي تركستان الشرقية إل
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غ"وقال  دوة" وان ه في الن اذ عل: خالل حديث ا اتخ ين
تان  لمي تركس ع وصول مس إجراءات صارمة لمن
تثناء  عودية باس ة الس ة العربي ى المملك رقية إل الش
ة  ة الصينية في موسم الحج، والطريق حجاج البعث
ة  ن قومي فر م وازات الس حب ج نعھم س ى لم المثل

  ."األويغور بدون استثناء
ذت  ة نف ك اللحظ ذ تل من
ا  ل م ة بك لطات المحلي الس

وة ن ق ت م اكم  أوتي ر الح أوام
يني  وان"الص ي تش غ ل " وان

ة سحب  بحذافيرھا وبدأت حمل
ن  فر م وازات الس ج
توى  ى مس تانيين عل التركس

واز  ليم ج رفض تس خص ي ا، وأي ش ة كلھ المنطق
درھا  رة وق ة كبي ة مالي ه غرام رض علي فره تف س

ادل (يوان  50000 ا يع أمين ) $6500م باسم الت
رة أو ا ى العم لحج يحرم وإذا ثبت أن أحدا ذھب إل

علما بأن الدخل السنوي لألسرة .من المبلغ المذكور
أتي دوالر  ن م اوز م رى ال يتج ي الق دة ف الواح

  .أمريكي
تان  ي تركس ون ف ذين يعيش ينيون ال ا الص بينم
فر  واز س ى ج ول عل تطيعون الحص رقية يس الش
ة  ى أي دول افروا إل تطيعون أن يس ام ويس الل أي خ

اءوا تانيين . ش اك آالف التركس ي وھن ون ف يعيش
ة  ل المملك المية مث ة واإلس دول العربي ض ال بع
ال  تان كعم ا وباكس عودية وتركي ة الس العربي
يني  فر الص واز الس ون ج م يحمل اجرين وھ ومھ
ازة  اء اإلج م لقض ى بالدھ نھم إل افروا م ذين س وال
ل  اليھم سحبت جوازات سفرھم مث الصيفية مع أھ

ة، و زة األمني ل األجھ ذكر بقية التركستانيين من قب
ة  ة العربي ي المملك ين ف باب المقيم د الش ي أح ل

ن  دم م ذي ق عودية ال ي(الس ريح ) أورومج بتص

ي  ة الت ن المدين ة م ئون الديني ن إدارة الش رسمي م
ر  ددة غي راءات مش اك إج ا، أن ھن ي إليھ و ينتم ھ
ى األراضي  مسبوقة في منع المسلمين للوصول إل

ه من إدارة  .المقدسة ذي يحصل علي والتصريح ال
ن ا ه م بقه تصريح موج د أن يس ة الب ئون الديني لش

األجھزة األمنية إلدارة الشئون 
ة  دم ممانع د ع ة يفي الديني
فر،  ن الس ي م خص المعن الش

ول اف يق اك : وأض ان ھن ك
ى  فر إل دان الس ان يري زوج
ا  ارب لھم ارة أق تراليا لزي أس
ة سحبت  ولكن السلطات المحلي
ه  فرھما وعلي واز س ا ج منھم

فار ن الس يرة م ديد تأش ت تس ترالية وطلب ة األس
وان صيني ة ألف ي ) $13000(التأمين وقدره مائ

ددا  و س ا ل را أنھم ديد وذك ا عجزا عن التس ولكنھم
تراليا ألن  ى أس فر إل تطيعا الس ن يس أمين ل ة الت قيم
الل  ا خ ي جمعاھ الغ الت ن المب ديھما م ا ل ل م ك

  .السنوات الماضية ال يتجاوز مائة ألف يوان
ر من ملي تاني يعيشون في وھناك أكث ون تركس

اربھم  المھجر يتخوفون اآلن من انقطاع الصلة بأق
رقية تان الش ي تركس أت . ف اذا أنش دري لم نا ن ولس

الم  ؤتمر الع ة م دة ومنظم م المتح ة األم منظم
دق  ي تتش ان الت وق اإلنس ات حق المية ومنظم اإلس
م  ا دورھ بالديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان وم

 !ستان الشرقية؟تجاه قضية مسلمي ترك
 
  

  

 



    19    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

 
  
  
  

@ @
@@ðäbnØÜa@ßþi@„ï“Üa@‡ïé“ÜaIêj®@báØH@ @

Wא 
}אאאא

א{Fא23אE 

،אאא
،א،א،אא،א
،אא،א،א،
א،א،

אאאFא
אE 

אאF
אEא

1422אK 
אאאא

אאאK 
W1968F

EKאאK 
FאE

K 
،

אאאא

אאאא
אK 

אאא
،אא

K1985א
FEא

אאא
אא

אאK 
אאא

אKאא
אK

א1985
אא

א،א
א1990F

Eאאא
אאKא

א،אא



    20    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

אFא
אאKE 

אא

אאאאא
א

אKFאא
אאKE 

אא1993
אאאF

Eאאא>KK؟ 
אאאא

אאאKאא
אאK

1995אאא
Kאא

،אאא
אא

אאאאא
אאאאK 

1997אאא
אאF

אEאאא،
אאא،

אאא
אאK 

WFאאאאEKKKK 

אא
אאאKא

אאא
אאא

K 
אאא
א
،אא
אאאא

אאK 
אא

W،אאא
אא
אאא

אאאK
אאאK 

אא
אאא

،אא
אא

אK
،אא
،א

אאF
אEאאK 

אאא
א،א
אאא



    21    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

אא
א،א
א،
אא
،א
אאאאאא

אא،אאFא
Eאאאא

אאFאEא
אאא
،אאא
אאא

אאאאא،
אאא

אאאאK 
אא

אK2001
אא

א،אא
FאEFEF

אאEאא
א،

W 
FאE 

אאאW 
אאא1422א،

אא
א،
אא

אאא
אאאא

א
אK 

،אאא
אאא
אאא

אאאאK 
אאאא

אאא
א
אאא
אאא
אא

אא
א
א
א

76אאא،
אאאאא

א،א
א
א

אKWFא
אאא
אKEא 

אF4 J6 J1422E
FE150

א



    22    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

אאא
א

א
אWאא،אא

אאKאא
א

K
،א

،א
אא
،א
،

א
،אא

אאאאK 
אאאא


אא
אא
אא

אאא
א

אאא
א

א
،א

אאאא
אאאא

FK41422KE 


אא
،

FאEא
א
אא
אאא

א13
2001Kאאא

אא
אאאא
אאא
אא
אאא
אאא

אא
א

א


F
E

K 
א
א،

אאא
אאא،א

،אK 



    23    1430رجب  ،السنة األولى العدد الرابع
  

 

 
 
 
 
 
 

عبد هللا منصور: إعداد  
  الصين تطالب بسرعة ترحيل المتھمين اإلرھابيين

ل  رعة ترحي وم بس ين الي ت الص ابيين  طالب اإلرھ
   .الصينيين المتھمين من سجن جوانتانامو األمريكي

ة  رت المتحدث ينية ذك ة الص م وزارة الخارجي باس
نعارض أن " صحفي دوري  في مؤتمر ) جيانغ يوى(

رحيلھم  د من ت تؤوي دول أخرى ھؤالء المتھمين والب
انون   إلى الصين على الفور لتتم محاكمتھم بموجب الق

    ".الصيني
ة تركستان  17وقالت أن المتھمين ال أعضاء حرك

ا مجلس ا الشرقية اإلسالمية  دولي التي أدرجھ ألمن ال
ن  د م ة فالب ات اإلرھابي ة المنظم ي قائم ليمھم  ف تس

    .للصين لمحاكمتھم
ذا  وقد أصرت جيانغ في مطالبتھا المسئولين عن ھ
دولي  انون ال األمر بمعالجة ھذه القضية وفقا لقواعد الق

ت ين : "وقال ف الص رارا موق رارا وتك ا م ذكرن
    ".قضية المتھمين اإلرھابيين من

دء  وأصدر الرئيس ذيا بب را تنفي األمريكي الجديد أم
الق  ة إغ ون  عملي د المتھم ث يوج امو حي جوانتان

    .اإلرھابيون
اة  ق القض الق، واف اه اإلغ ى تج وة أول وكخط

دة  العسكريون على تعليق  محاكمات جرائم الحرب لم
    .يوما 120

ين  245يضم جوانتانامو حاليا  تقال من ب  800مع
 11إنشائه عقب ھجمات  ھناك منذ معتقل أرسلوا إلى 

  .2001سبتمبر االرھابية في 
  ) شينخوا( 2009يناير  22بكين 

  

  الصين تعھد بتعزيز التعاون الدولى ضد اإلرھاب
وم  ين الي دت الص اء(تعھ ورة  ) الثالث ل بص بالعم

   . أوثق مع المجتمع الدولي من أجل محاربة اإلرھاب

ة  م وزارة الخارجي ة باس انغ (وصرحت المتحدث جي
ؤتمر صحفي ) وىي ي م ة حزب : دوري ف إن محارب

ى  ا ف زءا ھام د ج المي يع رقية اإلس تان الش تركس
دم   ي تخ اب ، والت ة اإلرھ ة لمكافح ود الدولي الجھ

. والواليات المتحدة، والدول األخرى مصالح الصين، 
ة    د أن وصفت وزارة الخزان انغ بع اء تصريح جي ج

س  ة أم زعي األمريكي ق، ال د الح ين عب د االثن م والقائ
رقية  تان الش زب تركس امل لح ه  الش المي بأن اإلس

تجمد أصوله،  ا س ت إنھ دة، وأعلن دعم القاع ابي ي إرھ
    .عقد صفقات معه وتحظر 

ة  رار اللجن  1267جاء التحرك األمريكي عقب ق
ى  التابعة لمجلس األمن  د الحق عل إدراج عب دولي ب ال

ن  امة ب رتبطين بأس خاص الم ا لألش الدن،  قائمتھ
عوا و ي أن يخض م ينبغ ان، وأنھ دة، أو طالب القاع

    . باألمم المتحدة لعقوبات من قبل الدول األعضاء 
زعيم الرئيسي " وذكرت جيانغ أن  عبد الحق ھو ال

ي ورط ف يط  للحزب، والمت ابيين، والتخط د اإلرھ تجني
الصينية ومجلس  وأن الحكومة . للقيام بأنشطة إرھابية

زب  ران ح دولي يعتب ن ال رقية األم تان الش تركس
    ". إرھابية اإلسالمي بأنه منظمة
انغ ت جي وات : وقال المي والق زب اإلس أن الح

رقية تان الش ي تركس رى ف ة األخ ذ  اإلرھابي اموا من ق
دنيين  وقت طويل بأنشطة إرھابية، وتسببا في دمار الم

    . والممتلكات 
ا  كلت أيض طة ش ذه األنش انغ أن ھ افت جي وأض

دول  رتھديدا ألمن واستقرا تقرار ال الصين، وأمن واس
    . ذات الصلة، والمنطقة بأجمعھا

إن الصين تتخذ موقفا شديد الوضوح : وقالت جيانغ
ة  اه محارب ة  تج ي العملي اط ف ارك بنش اب، وتش اإلرھ

    . العالمية لمكافحة اإلرھاب
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دأ  اع مب " وأعربت جيانغ عن رغبة الصين في اتب
افئ  اون المتك ة المتب التع ة والمنفع ق العمل " ادل وتوثي

اب،  بشكل أكبر مع الدول األخرى في  ة اإلرھ محارب
     .وحماية السالم واالستقرار في المنطقة والعالم

  ) شينخوا( 2009ابريل  21بكين 
  

الصين تعلق آمالھا على المؤتمر الدولي لمكافحة 
  القرصنة

ينية  ة الص وزارة الخارجي م ال ة باس رت متحدث ذك
ؤتمر  )الثالثاء( اليوم  أن الصين تأمل في أن يساعد م

ذي  دولي ال انحين ال ي  الم الي ف بوع الح د األس ينعق
    .بروكسل لمكافحة القراصنة الصوماليين

ادي  ؤتمر صحفي اعتي وقالت المتحدثة جيانغ فى م
ائج  ع نت وم نتوق دولي  الي انحين ال ع الم ة لمجتم ايجابي

ل  م ھائ ديم دع ل تق ن أج ومال م ول الص ة  ح للعملي
    .ياسية الصوماليةالس

دولي  انحين ال ؤتمر الم ل م انغ قبي ات جي أتي تعليق ت
ي  د ف ذي يعق يس  ال اء والخم ومي األربع ل ي بروكس

اد  دة واالتح م المتح ه األم ارك في ي  وتش اإلفريق
    .واالتحاد األوروبي

ي ببروكسل أن  وقال مسئولون في االتحاد االوروب
دف  ؤتمر يھ وا الم ز ق ل لتعزي ادة التموي ظ لزي ت حف

وات  ي وق اد األفريق ن االتح الم م رطة  الس الش
    .الصومالية التي تأسست العام الماضي

تدعو الصين المجتمع الدولي كالعادة "وقالت جيانغ 
ن  د م ديم مزي ايا  لتق ي القض اركة ف ام والمش االھتم

    ".الصومالية
ل وسترسل  :وقالت ؤتمر المقب دعم الم إن الصين ت

ن ارزين م يين ب اد و دبلوماس دى االتح ين ل د الص ف
    .األوروبي
ت ة  :وقال ة لمكافح ود الدولي دعم الجھ ين ت إن الص

رارات  القراصنة الصوماليين ة وق وانين الدولي ا للق وفق
    .األمم المتحدة

ى أسباب  ود للقضاء عل ودعت لبذل مزيد من الجھ
تقرار في  زيادة القرصنة من أجل تحقيق السالم واالس

  .الصومال
  ) شينخوا( 2009 ابريل 21بكين 

  

يقدر عدد القتلى في  يغورالمؤتمر الدولي لأل
  أحداث الصين بحوالي ثمانمائة قتيل

 

 یغــورقــدر المــؤتمر الــدولي لأل -، د ب أ  -ميــونخ 
عدد القتلى الذین سقطوا في أحداث العنف التي انـدلعت  
فــي منطقــة شــينغيانغ غــرب الصــين بحــوالي ثمانمائــة 

  .قتيل
للمــؤتمر دولكــان عيســى اليــوم وقــال األمــين العــام 

 شـنجيانغ األربعاء في ميونخ إن شهود عيان من منطقة 
أفــادوا فــي مكالمــات هاتفيــة بــأن أحــداثا دمویــة عدیــدة 
وقعت خالل المواجهات وأن عدد الضحایا یتراوح بين 

مضــيفا أن العــدد  یغــورســتمائة وثمانمائــة قتيــل مــن األ
  .الحقيقي یصعب تأآيده

لقــد بلــغ عــدد القتلــى عــدة ": وأوضــح عيســى قــائال
  ".مئات بكل تأآيد

 150وتقول البيانـات الصـينية الرسـمية إن حـوالي     
شخصــا قتلــوا خــالل أحــداث العنــف التــي وقعــت بــين  

  .والصينيين یغوراأل
وأشار عيسى إلى أن العدید مـن النـاس لقـوا حـتفهم     

 یغــورأثنــاء هجــوم جماعــات صــينية غاضــبة علــى األ 
نيات تعرضــن للقتــل   مضــيفا أن أربــع طالبــات صــي   

وقطعت رؤوسـهن فـي حادثـة بكليـة الطـب فـي مدینـة        
  .أورمجي عاصمة شينغيانغ

شخصـا قتلـوا فـي مصـنع      150وأضاف عيسى أن 
  .للجرارات في أورمجي أیضا

أصـغر   یغـور وقال نائب رئيس المـؤتمر الـدولي لأل  
لقد بلغتنا أنباء من أورمجي بأن الجثث ملقاة على "آان 

  ."األرض في الطرقات
تجدر اإلشارة إلى أن ميونخ هـي المرآـز الرئيسـي    

  .في ألمانيا یغورللمؤتمر الدولي لأل
ودعا آان الحكومة األلمانية إلى استقبال ثالثة عشر 

  .في معتقل جوانتانامو یغورمن المعتقلين األ
وجــدیر بالــذآر أیضــا أن ميــونخ هــي مــوطن أآبــر 

 في أوروبـا ومـن ثـم فهـي أفضـل مكـان       یغورجالية لأل
  .یتيح ظروفا مناسبة الندماجهم في المجتمع األوروبي

من جهـة أخـرى أعلـن أآمـل الـدین إحسـان أوغلـو        
األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اليـوم األربعـاء   
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في مدینة جدة السعودیة أن منـاخ الخـوف الـذي یعـيش     
  .یبعث على األسى یغورفيه شعب األ

بغي عليها وأضاف أوغلو أن الحكومة الصينية ال ین
أن تحــل صــراعات المنطقــة عبــر اإلجــراءات األمنيــة 

شعب له خلفية ثقافيـة وعرقيـة    یغوروحدها مبينا أن األ
خاصة وله هویته اإلسالمية التـي یریـد أن یعـيش وفقـا     

  .لها
  )القدس( 8یوليو 2009 ،األربعاء

  

 الحكومة الصينية تبسط سيطرتها على أورمجي
 .أورمجيقوات االمن الصينية تنتشر في 

قــال مســؤولون فــي الحــزب الشــيوعي الصــيني إن 
الوضــع فــي مدینــة أورمجــي، مرآــز اقلــيم شــينجيانج  
الغربي المتمتع بالحكم الذاتي، مسيطر عليـه بعـد نشـر    

 .اآلالف من الجنود في احيائها
وهدد مسؤول الحزب في أورمجي لـي زي بـانزال   
ي حكم االعدام بكل من یثبت تورطه في جرائم القتل الت

صاحبت اعمال الشغب التي شهدتها المدینـة فـي االیـام    
 .الثالثة الماضية

وآان الشغب الذي اندلع یوم االحد الماضـي والـذي   
 یغــورادى الــى مواجهــات بــين ســكان المدینــة مــن األ  

 .شخصا 156والهان، قد اودى بحياة 
وادت االزمة التي انـدلعت فـي شـينجيانج بـالرئيس     

الزیارة التي آان یقـوم بهـا   الصيني هو جنتاو الى قطع 
وقـد  . الیطاليا واالعتذار عن المشارآة في قمة الثمـاني 

عـاد الــرئيس هــو علـى جنــاح الســرعة الـى بكــين یــوم    
 .االربعاء للتعامل مع الوضع المتفجر في أورمجي

ویقول آوینتين سومرفيل، مراسل بي بـي سـي فـي    
ــيم شــينجيانج    ــة فــي اقل أورمجــي، إن الســلطات المحلي

لضغوط شدیدة لحل االزمـة فـي اقصـر وقـت      تتعرض
ممكن، خصوصا وانها قـد احرجـت الـرئيس هـو امـام      
نظرائه من زعمـاء العـالم بسـبب اضـطراره لالعتـذار      
عــن المشــارآة فــي قمــة الثمــاني المنعقــدة فــي الآــویال 

 .بایطاليا
وقال عمدة أورمجي جيرال عصام الدین في مـؤتمر  

ن الوضع مسيطر أ: "صحفي عقده في المدینة االربعاء
ــي      ــادة الصــحيحة الت ــود للقي ــا، والفضــل یع ــه حالي علي

 ".مارستها اللجنة المحلية للحزب والحكومة المحلية
وقال مسؤول الحـزب الشـيوعي فـي أورمجـي فـي      
ــى     ــه إن الســلطات مصــممة عل ــؤتمر الصــحفي ذات الم
انزال عقوبة االعدام بكل من یثبت اقترافـه جـرائم قتـل    

 .ةاثناء االحداث االخير
ــتخداما     ــالم اس ــر دول الع ــن اآث ــذآر ان الصــين م ی
لعقوبة االعدام، التي تنفذ عـادة بكـل مـن یثبـت اقترافـه      

 .جریمة قتل خصوصا اثناء اعمال شغب
ونقلت وآالة اسوشييتيدبریس عـن مسـؤول الحـزب    
ــت العدیــد مــن        ــلطات قــد اعتقل ــي زي قولــه إن الس ل
االشــخاص بتهمــة اقتــراف جــرائم قتــل معظمهــم مــن   

 .لبةالط
وآانت السلطات في شينجيانج قد اعتقلت اآثـر مـن   

شخص منـذ انـدالع اعمـال الشـغب یـوم االحـد        1400
 .الماضي

ودعا لي في المؤتمر الصحفي سكان أورمجـي الـى   
على الجميـع، الهـان خصوصـا،    : "التزام الهدوء، وقال
 ".التحلي بضبط النفس

وآانت الحكومـة الصـينية قـد ارسـلت بـاآلالف مـن       
المن الى أورمجي في محاولة الخمـاد الشـغب،   رجال ا

ویقول مراسلنا إن الموقف فـي المدینـة اشـبه مـا یكـون      
 .بالحكم العسكري

اال ان ثمـة تقــاریر تحــدثت عـن انــدالع العنــف مــن   
جدید یوم االربعـاء، بـالرغم مـن الـدعوات الـى التـزام       

 .الهدوء والتواجد االمني المكثف
إن حشدا من الهـان  فقد قالت وآالت رویترز لالنباء 

ــال       ــع رج ــة م ــي مواجه ــل ف ــخص دخ ــالف ش ــدر ب یق
وآـان الهـان غاضـبون بسـبب قيـام الشـرطة       . الشرطة

 .باعتقال بعض شبانهم
آما قال مراسلو وآالة االنباء الفرنسية إنهم شـاهدوا  
اعمال عنف یوم االربعاء، بما فيها هجوم قام بها الهان 

 .يأیغورعلى رجل 
من صينيي الهـان ضـربوا   وقال المراسلون إن ستة 

ورآلــوا الرجــل بينمــا اصــطف العشــرات مــن رفــاقهم  
ي یغــوریشــجعونهم، قبــل ان تصــل الشــرطة وتنقــذ األ 

 .منهم
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وآانت اعمال الشغب قد اندلعت یوم االحد الماضي 
المسـلمين احتجاجـا    یغـور عندما تظاهر المئـات مـن األ  

ــان     ــي اله ــال مــن اثنيت ــين عم ــى مشــاجرة وقعــت ب عل
مصنع للعب االطفال في اقليم جانجـدونج   في یغورواأل

 .جنوبي الصين
شخصـا،   156ویقول المسؤولون في شـينجيانج إن  

 .معظمهم من صينيي الهان، قتلوا یوم االحد
یة تقول إن عـدد القتلـى اآبـر    أیغوراال ان جماعات 

 .یغوربكثير، وان معظمهم من األ
ــدما     ــاء، عن ــوم الثالث ــددت االضــطرابات ی ــد تج وق

ــاهرت ا ــوة األ  تظ ــن النس ــد م ــة  یغورلعدی ــات للمطالب ی
 .باطالق سراح رجالهن المعتقلين

اعقـــب ذلـــك قيـــام جماعـــات مـــن صـــينيي الهـــان 
ــة األ   ــلحين بالعصــي بمهاجم ــورالمس ــوارع   یغ ــي ش ف

أورمجي قبل ان تتصـدى لهـم الشـرطة بالغـاز المسـيل      
 .للدموع

في المنفـى   یغوروتتهم السلطات الصينية زعيمة األ
تحریض علـى اعمـال العنـف فـي اقلـيم      ربيعة قـدیر بـال  

تتخذ من واشنطن مقـرا  التي  –شينجيانج، اال ان قدیر 
نفــت هــذه االتهامــات وتنصــلت مــن ایــة  –لنشــاطاتها 

 .مسؤولية ازاءها
، یغــورومــا لبــث اقلــيم زینجيــانج، مــوطن اقليــة األ 

یشهد توترا منـذ عـدة سـنوات، مـرده تـدفق الصـينيون       
  .الهان اليه باعداد متزایدة
بأنهم لم ینتفعوا من النمو  یغورویشعر العدید من األ

االقتصادي الذي شهدته الصين، ویشتكون مـن التمييـز   
الــذي یقولــون إن الســلطات الصــينية تمارســه بحقهــم،  

 .ومن شح الفرص
ــض األ    ــدعم بع ــرى، ی ــة اخ ــن ناحي ــورم ــرة  یغ فك

یـة  أیغوراالنفصال عـن الصـين، وقـد قامـت جماعـات      
يــذ هجمــات بالقنابــل علــى قــوات  انفصــالية بالفعــل بتنف

 .االمن
وتقــول الســلطات الصــينية إن انفصــاليي شــينجيانج 
ارهابيون یقيمون عالقات مع تنظيم القاعدة ویحصلون 

  على العون من خارج البالد
 )GMT )BBC Arabic 22:16, 2009, تموز/ یوليو 8, االربعاء

  

تهدد باستهداف العمال " قاعدة المغرب اإلسالمي"
  يغورين انتقاًما لمسلمي األالصيني

  

  "أورمجي"تعزیزات عسكریة صينية بمدینة 
قالـت مصـادر صـحافية صـينية إن     : مفكرة اإلسالم

ــرب اإلســالمي  "تنظــيم  ــالد المغ ــي ب ــدة ف ــدد " القاع ه
باستهداف العمـال الصـينيين فـي شـمال أفریقيـا انتقاًمـا       

الـذین تعرضـوا لحملـة قمـع مـؤخًرا       أیغـور لمسلمي اإل
  .قوط مئات القتلى والجرحىأدت إلى س

" سـاوث تشـاینا مورنينـغ بوسـت    "وذآرت صحيفة 
الصادرة في هـونج آـونج اليـوم الثالثـاء، اسـتناًدا إلـى       

لتحليـل  " سـتيرلينغ اسـينت  "تقریر صـادر عـن مكتـب    
فــي " القاعــدة"المخــاطر ومقــره فــي لنــدن، أن تنظــيم  

  .المغرب اإلسالمي دعا إلى أعمال انتقامية ضد الصين
التقریـر إلـى أن هـذه هـي المـرة األولـى التـي        ونوه 

یهدد فيها تنظيم القاعدة في المغرب اإلسـالمي مباشـرًة   
  .المصالح الصينية

ــرق     ــي الش ــن الصــينيين ف ــات اآلالف م ــل مئ ویعم
ألفــا فــي الجزائــر،  50األوســط وشــمال أفریقيــا، بيــنهم 

  .بحسب التقریر نفسه
  :تحذیر من انتشار التهدید

نتشـار هـذا التهدیـد إلـى آامـل      وحذر التقریـر مـن ا  
إن آانـت القاعـدة فـي المغـرب     : "قائًال" القاعدة"شبكة 

اإلسالمي أولى تنظيمات القاعدة التـي تؤآـد علًنـا أنهـا     
ــا    ــع أن تتبعه ستســتهدف مصــالح صــينية، فمــن المتوق

  ".تنظيمات أخرى تابعة للقاعدة
تزایـد الحـدیث   "وأشار التقریر في هذا الصـدد إلـى   

". هادیين عن العـزم علـى التعـرض للصـين    بين الج... 
ــى أن   ــا إل ــع   "الفًت ــدأوا ینشــطون لجم ــراد ب بعــض األف

معلومات حول المصالح الصينية فـي العـالم اإلسـالمي    
  ".التي یمكن اعتبارها أهدافا

إقلـــيم شـــينجيانغ  وبـــدأت األحـــداث األخيـــرة فـــي 
، یـوم األحـد قبـل الماضـي، عنـدما      )ترآستان الشرقية(

الـذین یشـتكون مـن االضـطهاد      غـور یخرج مسـلمو األ 
تحـــت االحـــتالل الصـــيني، إلـــى الشـــوارع بـــاآلالف  
احتجاًجا على مقتـل وإصـابة العشـرات مـنهم علـى یـد       
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لكـن الشـرطة لجـأت إلـى     . متطرفين من عرقيـة الهـان  
القوة لقمع المحتجين؛ األمر الذي خلف مئات القتلى من 

  .المسلمين فضًال عن آالف الجرحى والمعتقلين
أسبوع على أعمال القمـع ضـد    مرور أآثر منومع 
، أورومجـي ، ساد الهدوء الحـذر مدینـة   یغورمسلمي األ

مرآز اإلقليم، وبدأت المحـال تفـتح أبوابهـا لكـن قـوات      
، وبـث  یغوراألمن احتشدت في األحياء التي یسكنها األ

التلفزیون المحلي نداءات مستمرة للتنـاغم العرقـي فـي    
إلنترنـت غيـر ممكـن فـي     حين ال یزال الوصـول إلـى ا  

  .أنحاء شينجيانغ
لكن هذه الهـدوء النسـبي انكسـر أمـس، عنـدما ُقتـل       

وأصـيب ثالـث بجـروح     یغـور شخصان من مسـلمي األ 
بعد ظهر یوم أمس االثنين فـي أورمجـي عنـدما فتحـت     
الشرطة النار عليهم تحت مزاعم عن سـعيهم لمهاجمـة   

  .شخص رابع من عرقية هان المتنفذة في الصين
  )موقع مفكرة اإلسالم(م 2009-7-14هـ 1430من رجب 22ثاء الثل

  

  يغورالصين واأل: سؤال وجواب
تحتفظ الصين بوجود عسكري آبيـر فـي شـينجيانج    

األخيرة في إقلـيم شـينجيانج غربـي     تأتي االضطرابات
وترة بـين  الصين بعد تـاریخ طویـل مـن العالقـات المتـ     

 .یغورالسلطات الصينية وأقلية األ
 ؟يغورمن هم األ

من المسـلمين ولغـتهم لهـا عالقـة بالترآيـة       یغوراأل
وهم یعتبرون أنفسهم إثنيا وثقافيـا أقـرب لشـعوب آسـيا     

 .الوسطى
ــة      ــى الزراع ــرون عل ــة لق ــد اقتصــاد المنطق واعتم
والتجارة حيث توجد بعـض مـدنها مثـل آاشـجار علـى      

 .طریق الحریر
مت شــينجيانج الــى االمبراطوریــة الصــينية فــي ضـ 

القرن الثـامن عشـر، وفـي اربعينيـات القـرن العشـرین       
وقـد خضـعت   . أعلن الویجور االسـتقالل لفتـرة وجيـزة   

 .1949المنطقة للسيطرة الكاملة للصين الشيوعية عام 
وتصف الصـين االقلـيم بانـه یحظـى بـالحكم الـذاتي       

 .مثل التبت في الجنوب
 ؟يغورلق الصين من األما هو مصدر ق

أطلقـوا حملـة    یغـور تقول بكين ان المتشددین من األ

عنف من أجل إقامة دولة مستقلة من خالل التآمر للقيام 
 .بتفجيرات وتخریب وإثارة القالقل

ــذ هجمــات  الوالیــات المتحــدة  ســبتمبر فــي 11ومن
بـانهم   یغورعمدت الصين على تصویر االنفصاليين األ

 .وآالء للقاعدة
همتهم بكين بتلقـي التـدریب العسـكري والتعـاليم     وات

الدینيــة فــي أفغانســتان المجــاورة علــى أیــدي متشــددین 
 .إسالميين

ورغـــم ذلـــك فـــان األدلـــة المعلنـــة المؤیـــدة لهـــذه  
 .االتهامات ضعيفة

مـن   20وآان الجيش األمریكي قد اعتقل أآثـر مـن   
ــي    یغــوراأل عقــب غــزو أفغانســتان، ورغــم ســجنهم ف

. سنوات فانه لم یتم توجيه اتهامات لهـم جوانتنامو لست 
 4وأعيـد تـوطين    2006مـنهم عـام    5وقد قبلت ألبانيـا  

، فيمـا قبلـت   2009آخرین في برمـودا فـي یونيـو عـام     
 .جزیرة باالو في المحيط الهادي الباقين

 ما هي الشكاوى ضد الصينيين في شينجيانج؟
ــة    ــة والتجاریـ ــطة الدینيـ ــطاء ان األنشـ ــول النشـ یقـ

ــ ــينية بشـــكل  والثقافيـ ــة الصـ ــدها الدولـ ة للویجـــور تقيـ
 .تدریجي

بعـد   یغـور وتتهم الصين بانهـا آثفـت القمـع ضـد األ    
 .مظاهرات التسعينيات ومع أولمبياد بكين

 یغــوروخــالل العقــد األخيــر تعــرض العدیــد مــن األ
البارزین للسجن أو طلبوا اللجوء السياسي للخارج بعـد  

 .اتهامهم باالرهاب
إن الصـين تضـخم خطـر     غـور یویقول المنشقون األ

االنفصاليين الویجور آي تبرر عمليات القمع التي تقوم 
 .بها في المنطقة

آما تتهم بكين بالسعي لتقـویض نفـوذ الویجـور مـن     
خالل تنظيم هجرات جماعية لعـرق الهـان، المجموعـة    

 .االثنية التي تشكل األغلبية في الصين، لالقليم
ــو    ــا نح ــان حالي ــكل اله ــة  40ویش ــكان  بالمئ ــن س م

بالمئـة مـن السـكان مـن      45شينجيانج في حين ان نحو 
 .یغوراأل

 ما هو الموقف الراهن في شينجيانج؟
ــة    خــالل العقــد الماضــي نجحــت مشــروعات تنموی
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آبيــرة فــي جلــب االزدهــار الــى المــدن الرئيســية فــي   
 .شينجيانج

وتراقـــب الســـلطات الصـــينية عـــن آثـــب أنشـــطة  
قلـيم، وال تتـوفر   الصحفيين الصينيين واألجانـب فـي اال  

 .سوى مصادر قليلة مستقلة للمعلومات من االقليم
وتبــرز الصــين التحســن الــذي طــرأ علــى اقتصــاد   

الــذین تلتقــيهم الصــحف  یغــورالمنطقــة فيمــا یتجنــب األ
 .توجيه انتقادات لبكين

ورغم ذلك فان الهجمات من حين آلخر ضد أهداف 
عالـة  صينية تشير الى ان الحرآة االنفصـالية مازالـت ف  

 .وتمثل قوة عنف محتملة
االضــطرابات التــي شــهدتها ارومتشــي عاصــمة     
االقليم في یوليو الجاري أسـفرت حتـى اآلن عـن مقتـل     

 .شخصا وإصابة نحو ألف آخرین 156
وتلقي السلطات الصينية بالالئمة علـى االنفصـاليين   

ــوراأل ــؤالء ان    یغ ــول ه ــين یق ــي ح ــارج ف ــي الخ یين ف
ا على مسيرة سلمية آانـت  الشرطة أطلقت النار عشوائي

فـي اشـباك    یغورتطالب بالتحقيق في مقتل إثنين من األ
  .مع صينيين من الهان في مصنع جنوبي الصين

 )GMT )BBC Arabic 10:52, 2009, تموز/ یوليو 7, الثالثاء
 

  شنغيانغ تجدد االحتجاجات في
ــين   ــة األتجــددت المصــادمات ب المســلمة  یغــورأقلي

ورجــال الشــرطة فــي مقاطعــة 
الصينية، حيـث تشـير    شنجيانغ

 األنبــاء حتــى اآلن إلــى ســقوط 
قتيال على األقل واعتقـال   156

ــي    ــف شــخص، ف ــن أل ــر م أآث
اضــــطرابات عرقيــــة هــــي   

 .األعنف منذ عقود
 200فقد خرجت أآثـر مـن   

ــةأیغور امــرأة آبــرى مــدن  أورومجــيإلــى شــوارع  ی
مقاطعة شنغيانغ الواقعة غربـي الصـين احتجاجـا علـى     
توقيــف أزواجهــن إثــر الصــدامات التــي وقعــت خــالل  

  .اليومين في المنطقة
رى الحــادث علــى مــرأى عــدد مــن المراســلين  وجــ

اصــطحبتهم الســلطات الرســمية إلطالعهــم علــى آثــار  

ــن      ــددا م ــت ع ــي خلف ــد والت ــين واألح الصــدامات االثن
  .األضرار في السيارات والمحال التجاریة

ورددت النساء اللواتي أغلقـن أحـد شـوارع المدینـة     
هتافـــات تطالـــب بـــاإلفراج عـــن أزواجهـــن متهمـــات 

ــت   الســلطات باع ــي حــين طوق ــال، ف ــى األطف ــال حت تق
شرطة مكافحة الشغب والقوات العسكریة شبه النظامية 
المكان قبل أن تتقـدم لـدفع المتظـاهرات، ممـا أدى إلـى      

وقوع صدامات محـدودة بـين الطـرفين انتهـت     
  .بسرعة

فـي األثنــاء حاولـت الشــرطة عـزل الرجــال خــارج    
 المظاهرة التي دامـت تسـعين دقيقـة دون أي إصـابات،    
في حين سارعت السلطات األمنية إلى إبعاد الصحفيين 

  .والمصورین من المكان
  :اعتقاالت

وآانت الشـرطة قـد فرقـت االثنـين بـالقوة مظـاهرة       
شـخص علـى    200مدینة آاشغر شارك فيها  سلمية في

 ، وســـط أنبـــاء تحـــدثت عـــن یغـــوراألقـــل مـــن األ
علـى أدلـة تؤآـد وجـود مخطـط       األجهزة األمنية عثور
 ."آآسو"و "یلي"ل االحتجاجات إلى مدینتي لنق

آمــا داهمــت الســلطات األمنيــة عــددا مــن المنــازل  
آـانوا   واعتقلت بعـض األشـخاص قالـت الشـرطة إنهـم     

یخططـون إلثـارة االحتجاجـات فـي بلـدة داوان التابعــة      
  .أورومجيلمدینة 

وتأتي هذه االحتجاجـات  
ــة    ــاریر إعالمي ــل تق ــي ظ ف
محلية أشـارت إلـى اعتقـال    

أآثــر مــن  طة شــنغيانغشــر
شخص شارآوا فـي   1400

ــدامات   ــاهرات والصـ المظـ
التي وقعت األحد بـين أقليـة   

 .المسلمة ومجموعة هان العرقية الصينية یغوراأل
وآانت شرارة األحداث قـد بـدأت األحـد مـع تجمـع      

ي مسلم في ساحة رئيسية بمدینة أیغورنحو ثالثة آالف 
طات مـع  احتجاجا علـى طریقـة تعامـل السـل     أورومجي

" هـان "على ید أفراد من طائفة  یغورمقتل اثنين من األ
  .حزیران الماضي جنوبي الصين/یونيو 25یوم 
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  :عدد القتلى
وتضاربت األنباء عن عدد الضـحایا الـذین سـقطوا    

الصدامات التي اندلعت األحد، حيث نقل عـن مـدیر    في
ــرع الحــزب الشــيوعي   ــي ف الصــيني  قســم اإلعــالم ف

رجـال   129قولـه الثالثـاء إن    ي یـي بمقاطعة شنغيانغ ل
أآثــر مــن ألــف  وأصــيب امــرأة لقــوا مصــرعهم 27و

تعـيش   یغورآخرین، في حين قالت مصادر من أقلية األ
 .العدد أآبر من ذلك بكثير في المنفى إن

وقال رئيس الحزب في المقاطعة وانغ لي آـوان إن  
أخمـدت االحتجاجـات، لكـن األزمـة لـم تنتـه        السـلطات 

أسـماه   السلطات المختصة إلى التصـدي لمـا  بعد، داعيا 
  ."االنفصاليين"

هيـومن  منظمة  من جهتها دعت رئيسة قسم آسيا في
صوفي ریتشاردسون إلى إجراء تحقيـق   شرایتس ووت

أیا آان البادئ -مستقل، معتبرة أنه یتعين على الحكومة 
ــات ــاع  " -باالحتجاجــ ــة أوضــ ــى معالجــ ــل علــ العمــ

  ".یين ال زیادتها سوءایغوراأل
  ) صفحة الجزیرة(م  7/7/2009الموافق - هـ 14/7/1430الثالثاء 

  

  شنجيانغ دعوة لتحقيق دولي بأحداث
المسـلمة إلجـراء    یغـور األ ن قوميـة مـ  قيادیـة  دعـت 

العنـف   تحقيق دولي في أعمـال 
التي تفجـرت األحـد فـي مدینـة     

شـمال   بإقليم شـنجيانغ  أورمجي
 156غرب الصين التي خلفت 

 .قتيال وجرح المئات
ویأتي ذلك في وقـت أعلـن    

 فيه مصدر رسمي أن الشرطة
شخصا  1434الصينية اعتقلت 

ــك    ــلتهم بتلــــ ــوا بصــــ اتهمــــ
 .االضطرابات

ــة الصــحافة الفرنســية عــن   ــة ونقلــت وآال  القيادی
يعة قـادر قولهـا مـن منفاهـا فـي واشـنطن       ة ربییغوراأل
ــم المتحــدة " ــات المتحــدة  نأمــل أن تبعــث األم والوالی

واالتحـــاد األوروبـــي فرقـــا للتحقيـــق فـــي مـــا جـــرى  
 .بحض أنصارها على العنف متهمة بكين" شنجيانغب

 يیغوروتتهم الحكومة اإلقليمية المجلس العالمي األ
نت إلـى  الذي تترأسه ربيعة بدعوة أنصارها عبر اإلنتر

 .العنف
وفــي هــذا اإلطــار ذآــرت وآالــة شــينخوا الصــينية  

 أورمجيانتقلت من مدینة " االضطرابات"أن  الرسمية
وقالــت إن  إلــى مدینــة ثانيــة فــي اإلقلــيم هــي آشــغار،

" حـاولوا التجمـع  "الشرطة فرقت زهاء مائتي شـخص  
 .المدینة أمام مسجد عيد آاه وسط

 :حظر التجول
 لى أن الشرطة لـدیها أیضـا  وأشارت الوآالة آذلك إ

فـي  " اضـطرابات "على أن ثمة جهودا لتنظيم " دالئل"
ذلــك بينمــا  مدینــة أآســو ومقاطعــة یلــي قــازاخ، یــأتي 

فرضت السـلطات حظـرًا للتجـول علـى عـدة مـدن فـي        
 .اإلقليم

ة یـ یغورللجزیرة نفى رئيس الجمعيـة األ  وفي حدیث
ن، مكـا  للتعاون مع ترآستان الشرقية، عبد الحكيم تكـال 

أن یكــون هنــاك بعــد انفصــالي لألحــداث التــي شــهدتها 
عن ستمائة شخص قتلـوا   ، مؤآدًا أن ما ال یقلشنجيانغ

 .على أیدي رجال األمن الصينيين في المظاهرات
ــول األ  ــیغورویقـ ــانون   یـ ــم یعـ ــلمون إنهـ ون المسـ

ــا  اضــطهادًا سياســيا وثقافي
ودینيــا واقتصــادیًا مــن قبــل 
ــم   ــينية، وهـ ــة الصـ الحكومـ

مـن   منذ زمن طویلیشكون 
أن الهــان الصــينيين یجنــون 
معظم فوائد الـدعم الرسـمي   

 ویجعلون السكان المحليـين 
یشــعرون بــأنهم غربــاء فــي 

 .دیارهم
 ولم تعلن أعداد القتلى من األعراق المختلفـة إال أن 

مسؤوًال أمنيًا آبيرًا قال إن العدید من الجثث التي رآهـا  
مر الذي یشير إلى الصينيين، األ آانت ألفراد من الهان

 .یغورانفجار غضب مكبوت لدى أقلية األ
  :موقف أميرآي 

أخــرى قــال المتحــدث باســم وزارة     مــن ناحيــة 
ــان آيلــي   ــة إی ــة األميرآي ــا نشــعر بعميــق  "الخارجي إنن
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، داعيـًا  أورمجـي فـي  " على الخسائر بـاألرواح  األسف
 ."النفس آافة األطراف إلى الهدوء وضبط"

أن تــتم مناقشــة أعمــال وأضــاف آيلــي أنــه یتوقــع   
ــي  ــف ف ــرة     العن ــب وزی ــين نائ ــاع ب ــي اجتم ــيم ف اإلقل

 الخارجيــة جــيمس ســتينبرغ ونائــب وزیــر الخارجيــة
بعـض هـذه   "الصينية وو دواي، مؤآدا أنه سيتم طـرح  

فـي األیـام    شـنجيانغ  جراء العنـف فـي إقلـيم   " المخاوف
 .القليلة الماضية

  )صفحة الجزیرة(م  7/7/2009الموافق -هـ  14/7/1430الثالثاء 
 

الصين تسعى الى بسط سيطرتها على الرأي العام عن 
 طريق االنفتاح

 یتظاهرون في أورمجي أیغور
 ".لندع الحقائق تعبر عن نفسها"

تصریح غریب، خاصة وانه صدر عن مسؤول في 
حكومة اقلـيم شـينجيانج الصـينية عقـب اعمـال الشـغب       

لتـي  التي شهدتها مدنية أورمجي یـوم االحـد الماضـي ا   
 .قتيال 156خلفت 

غرابة التصریح تكمـن فـي ان الصـين آانـت دائمـا      
مــن البلــدان التــي یحــرص حكامهــا علــى الــتحكم فيمــا  
یستطيع مـواطنيهم قراءتـه او االسـتماع اليـه او رؤیتـه      

 .من على الشاشات
ولكن ها هو مسؤول محلـي صـيني یبـدي اسـتعداده     

 في –وحتى االجانب منهم  –لتسهيل عمل الصحفيين 
تغطية واحدة من اخطر االزمات الداخلية التي تشـهدها  

 .البالد في تاریخها المعاصر
وعلى وجه المقارنة، اغلقت الحكومة الصينية اقلـيم  
التبــت آليــا فــي العــام الماضــي عنــدما انــدلعت اعمــال  
شــغب فــي عاصــمته الســا، ولــم یســمح للصــحفيين       

ولـم تسـمح السـلطات    . االجانب بوصول المنطقـة بتاتـا  
صينية بنشر صور االحداث التي وقعت في التبـت اال  ال

 .بعد مرور یومين عليها
 :تكتيك مختلف

من الواضح ان الصين قد اسـتوعبت دروسـا مهمـة    
من تجربتها في التبت في العام الماضـي عنـدما قمعـت    
ــام بهــا ناشــطون     قــوات االمــن اعمــال الشــغب التــي ق

ــون ــائل   . تبتي ــع وس ــا من ــه قراره ــذي خلف ــاع ال  فاالنطب

االعالم من تغطية االحداث آان انها انما تحاول اخفـاء  
 .شئ ما

ولذا شهدنا تكتيكا مختلفا آليا من السلطات الصـينية  
ــة     ــة وفعال ــة ذآي ــارة عــن محاول ــرة، وهــو عب هــذه الم
لتصویر ما حدث بطریقة تخدم اهدافها وذلك باسـتخدام  
نفس االساليب التي تستخدمها شرآات العالقات العامـة  

 .ان في العالمفي أي مك
وایقن الزعماء الصينيون منذ اشهر عدیدة بـأن هـذا   
هو السبيل الذي عليهم سـلوآه عنـد مـواجهتهم مشـاآل     

  .آبيرة محتملة
ــي      ــم والت ــا ه ــي ارتكبوه ــاء الت ــوا االخط ــد درس فق
ارتكبها غيرهم من الحكام في الماضي، وصمموا علـى  

 .اال یكرروا هذه االخطاء
مـن انـدالع اعمـال     ففي غضون ساعات قليلـة فقـط  

الشــغب فــي شــينجيانج، استضــافت الســلطات الصــينية 
اآثر من سـتين منظمـة اعالميـة فـي أورمجـي لتغطيـة       

 .تفاعالت الحدث
وقد سهلت السـلطات فـي االقلـيم للصـحفيين زیـارة      
ــم     ــا اتاحــت له ــد الجرحــى، آم المستشــفيات حيــث یرق
فرصة االطالع على االحياء التي تضررت مـن جـراء   

ورغـم اصـرار السـلطات علـى تعيـين      . شـغب اعمال ال
مرافقين للوفود الصحفية، سمحت لهم بـالتجول بحریـة   

 .في ارجاء المدینة
 :تسهيالت

ــي      ــي فـ ــق سياسـ ــو معلـ ــغ، وهـ ــاو بينـ ــول زهـ یقـ
هونجكونج، إن هذه السياسة الجدیدة تمثل حلحلة للقيود 
التي آانت وسـائل االعـالم االجنبيـة تتوقـع ان تفـرض      

 .ذهعليها في ظروف آه
ویقول زهاو إن السلطات فـي بكـين آانـت تریـد ان     
تبعــث برســالة واضــحة ازاء االحــداث، وانهــا قــررت  

 .استخدام االعالم االجنبي للقيام بهذه المهمة
ــول المعلـــق السياســـي   ارادوا مـــن العـــالم  : "ویقـ

الخارجي ان یفهم بأن مـا یحـدث فـي شـينجيانج عبـارة      
رآـة  عن صـراع بـين مجمـوعتين عـرقيتين، ولـيس ح     

ارادوا ان یصـــوروا االمـــر آصـــراع بـــين . انفصـــال
مجموعتين حول قضایا محلية، وانـه ال یتعلـق بمطلـب    
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 ".باالستقالل
وقــال زهــاو إن الحكومــة الصــينية اقتنعــت بــأن      
ــمحت    ــا اذا سـ ــة نظرهـ ــارآونها وجهـ ــب سيشـ االجانـ
ــة     ــى حال ــوف عل ــارة المستشــفيات للوق للصــحفيين بزی

 یغـور الهـان واأل  الجرحى وبالتحدث الى مـواطنين مـن  
 .في شوارع أورمجي

 یغـور ویضيف المعلـق بـأن بكـين، رغـم اتهامهـا أل     
المنفي بالتحریض على اعمال الشغب، تعلم ان الوضع 
في شينجيانج مختلف تماما عنـه فـي التبـت، ولـذا فمـن      
 .المنطقي ان تسمح للصحفيين بالتحقق من ذلك بانفسهم

متعـوا  ومن المالحـظ ان الصـحفيين الصـينيين لـم یت    
بنفس القـدر مـن الحریـة التـي اتاحتهـا بكـين للصـحافة        

فالتقاریر التـي اعـدوها آانـت تخضـع لرقابـة      . االجنبية
 .حكومية مشددة آما هو الحال دائما

 :محاوالت للتهدئة
رآزت الصحافة الصينية في تغطيتها لالحداث التي 
وقعت في شينجيانج علـى معانـاة صـينيي الهـان الـذین      

 .اغبوناستهدفهم المش
واستمر الترآيز على هذا المنحى حتى یوم الثالثـاء  
ــدما خــرج الهــان الــى شــوارع أوروموتشــي ســعيا    عن

واصــطدموا بقــوات االمــن التــي  یغــورلالنتقــام مــن األ
 .حاولت ثنيهم عن ذلك

ــمي       ــالم الرس ــذ االع ــاء، اتخ ــوم االربع ــول ی وبحل
 .الصيني منحى جدید رآز على محاولة تهدئة الموقف

لصين اليومية علـى سـبيل المثـال حـذرت     فصحيفة ا
اذا آــان االنتقــام ســبيال "فــي مقالهــا االفتتــاحي مــن ان 

 ".لتصحيح خطأ ما، فلن تنتهي هذه المشكلة ابدا
وضم عدد یوم االربعاء من الصـحيفة مقـابالت مـع    
عمال في مصنع للعـب االطفـال فـي اقلـيم جوانجـدونج      

اضـي  جنوبي الصين الذي شهد مشاجرة فـي الشـهر الم  
وهـو الحـدث الـذي     – أیغـور بين عمال هان وآخـرین  

یقال انه اشعل فتيل اعمال الشغب فـي أورمجـي االحـد    
 .الماضي

وقالــت الصــحيفة إن العمــال لــم یتوقعــوا ان تــؤدي  
ــي       ــدماء ف ــة لل ــن اراق ــه م ــا ادت الي ــى م ــاجرة ال المش

 .شينجيانج

ــع       ــرت مواق ــد ان نش ــدلع بع ــد ان ــجار ق ــان الش وآ
قـد   یغـور د بـأن سـتة مـن العمـال األ    الكترونية خبرا یفي

 .اغتصبوا فتاتين من الهان في المصنع
ولذا آان احد الردود الملحوظـة للسـلطات الصـينية    
ــة     ــا قطــع خدم ــى احــداث االحــد الماضــي محاولته عل
االنترنــت عــن اقلــيم شــينجيانج لمنــع التبــادل الحــر       
للمعلومات بينه وبين باقي ارجاء الصـين حـول اعمـال    

 .العنف
المسؤولون الصينيون اتخاذهم هـذه الخطـوة    ویبرر

بــالقول إن الشــائعات غيــر المؤآــدة تكتســب مصــداقية  
اآبــر وانتشــارا اوســع عنــدما تكــرر مــن خــالل مواقــع 

، خاصـة فـي   )تویتر(و) فيسبوك(الكترونية على شاآلة 
 .وضع متفجر آالذي آان سائدا في االیام الماضية
ــذلك جــاء ردهــم بالتســاهل مــع وســائل اال   عــالم ول

بل وتشجيعها على نقل االحداث متزامنا مع " التقليدیة"
لنقـل  " العصـریة "فرض قيود وتشدیدات على الوسائل 

 .المعلومة آاالنترنت
فالقادة الصينيون یخشـون وقـوع فتنـة داخـل بلـدهم      

 .اآثر بكثير مما یخافون من الرأي العام الدولي
فالصين ارادت ان تتأآد مـن ان التغطيـة االعالميـة    
الداخلية الحداث شينجيانج لن تلهـب المشـاعر العرقيـة    
بين مواطنيها، ولـذا فقـد فرضـت رقابـة صـارمة علـى       

  .وسائل االعالم الصينية غير الرسمية
 بكين - بي بي سي  ،آریس هوج

  

  أحد المساجد القليلة التي فتحت أبوابها لصالة الجمعة
  

ن صحيفة أمريكية تبدي دهشتها مـن تقـاعس مسـلمي العـالم عـ     
  .يغورنصرة األ

أبــدت صــحيفة آریســتيان ســاینس  :مفكــرة اإلســالم
مونيتــور دهشــتها مــن أن أغلــب المســلمين فــي جميــع  
أنحــاء العــالم التزمــوا صــمًتا قــاتًال حيــال االعتــداءات   

المســلمين مــن قبــل  یغــورالعنيفــة التــي وقعــت علــى األ
 .قومية الهان الصينية في مقاطعة شنجيانج

الـذي  " الظلـم "لـذي یجعـل   مـا ا : وتساءلت الصحيفة
مختلًفـا عـن    یغـور تعرض لـه المسـلمون الصـينيون األ   

  !غيره؟
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وأضـــافت أن الصـــمت 
المطبـــــق فـــــي الشـــــارع 
اإلسالمي سـاد بعـد أعمـال    
الشــغب التــي وقعــت فــي    
ــحيتها   ــنجيانج وراح ضـ شـ

  . شخص 800أآثر من 
لـئن  : "وقالت الصـحيفة 

آانت الحكومة الصـينية قـد   
 أعلنت أن غالبية القتلى هـم 

المسلمين  یغورمن قومية الهان إثر هجوم من قومية األ
ــة     ــوًدا مــن التهمــيش وســوء المعامل ــذین یشــكون عق ال

قتلـوا   یغـور فـإن آثيـًرا مـن األ   , واإلهمال واالضـطهاد 
وقـد  , آما اعتقلت السلطات الصينية اآلالف منهم, آذلك

  ".تعمد إلى إعدام آثير منهم
ــاج      ــالق المس ــى إغ ــذلك عل ــين آ ــدمت بك ــد أق د وق

مـا یعـد خطـوة تضـاف إلـى القيـود       , األسبوع الماضـي 
العدیــدة الصــارمة التــي تفرضــها الصــين علــى حریــة  

  .التعبير في شنجيانج
وأضــافت الصــحيفة أن هــذه األمــور مــن شــأنها أن 
تثير احتجاجات عاطفيـة هائجـة لـو حـدثت فـي أي بلـد       

لكــن لــم .. آمــا حــدث عــدة مــرات فــي الســابق, عربــي
ي آراتشــي وال دمــى للــرئيس ُتحــرق أعــالم صــينية فــ

ولــم تتــردد هتافــات , الصــيني هــو جنتــاو فــي القــاهرة 
فمـا الـذي جعـل    , في شوارع طهـران " الموت للصين"

  !الرد على القمع الصيني مختلًفا؟
  : دعاية صينية

سـبب  "یة ربيعة قدیر فإن یغوروبالنسبة للزعيمة األ
هـو أن   یغـور صمت العـالم اإلسـالمي حيـال معانـاة األ    

ات الصينية نجحت في الدعایة التـي روجـت لهـا    السلط
ــالمي أن األ   ــالم اإلس ــل الع ــورداخ ــون"یين یغ " متغرب

  ".أآثر مما هم مسلمون حقيقيون) موالون للغرب(
  : رد الفعل الترآي

ــوزراء الترآــي    ــرد األقــوى مــن رئــيس ال وجــاء ال
ــرى    ــا جـ ــذي وصـــف مـ ــان الـ رجـــب طيـــب أردوجـ

ــورلأل ــه  یغ ــادة"یين المســلمين بأن ــزل آالف  آ, "إب ــا ن م
األتراك إلى الشوارع للتندیـد بمـا تعـرض لـه إخـوانهم      

الذین یشـاطرونهم   یغوراأل
ــة  ــس اللغ ــإن  , نف ــذلك ف ول

الــدعم فــي ترآيــا یتجــاوز  
مجرد التعاطف مع إخوان 
مســلمين یتعرضــون لظلــم 

  .الكفار
ــا  ــة ترآيــــــ مقاطعــــــ

  : للمنتجات الصينية
شـرآة   20وقد أوقفـت  

خـاوف صـينية مـن    ترآية تعاملها مع الصـين، وسـط م  
  .مقاطعة عربية وإسالمية لبضائعها

أن جمعيـة تجـار األلعـاب    " نـت . الجزیرة"وذآرت 
دة لأللعــاب مــن شــرآة مســتور 20الترآيــة أعلنــت أن 
داتها بعد أن تزایدت الدعوات إلـى  الصين أوقفت استير

  .مقاطعة البضائع الصينية
وآان وزیر الصناعة الترآي نيهات أرغون قد دعـا  

طعة البضائع الصينية رًدا على االنتهاآات ضد إلى مقا
الذین تـربطهم صـالت اللغـة     یغورالسكان المسلمين األ
  . والعرق مع ترآيا

  :آالف القتلى من المسلمين
یة في المنفى أن حصـيلة  یغوروأآدت المعارضة األ

 یغـور أعمال العنف والقمع الصـينية ضـد المسـلمين األ   
يز تفوق آالف القتلى الذین یعانون من االضطهاد والتمي

  . من المسلمين
یــة الســوید التــي تتــولى یغورودعــت المعارضــة األ

الرئاسة الدوریة لالتحاد األوروبي إلى إرسال مـراقبين  
إلى إقليم شينجيانج الواقع شـمال غـرب الصـين لوقـف     

  .هذا القمع العنيف
ومــن جانبــه أعلــن أردوجــان أنــه تــم إدراج األزمــة 

ل قمة مجموعة الثمـاني التـي   یة في جدول أعمایغوراأل
  . یشارك فيها زعماء العالم

مليار دوالر حجم تجارة الشرآات العربية مع  130
  :الصين

وفي المقابل، تخشى الصـين مـن تفـاقم ردود الفعـل     
ــمل      ــي الصــين لتش ــلمين ف ــع المس ــى قم ــالمية عل اإلس
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مقاطعة عربية وإسالمية للبضائع الصينية، خاصة فـي  
  .لعالميةظل األزمة المالية ا

یذآر أن حجم المعامالت التجاریة بين الشرآات في 
العالم العربي مع الصين قد بلغـت العـام الماضـي نحـو     

  .مليار دوالر 130
هــــذا، وآانــــت المقاطعــــة اإلســــالمية للبضــــائع  
الدنمارآية عقب نشر الرسوم المسـيئة للرسـول الكـریم    

ــه وســلم   – ــي خســائر   –صــلى اهللا علي ــد تســببت ف ق
ضخمة للدنمارك، علـى الـرغم مـن أن حجـم     اقتصادیة 

تعامالتها التجاریة مع الدول اإلسالمية ال یقارن بحجـم  
تعامالت الصين التجاریـة مـع الـدول اإلسـالمية، التـي      

  .تفوقها بمراحل
موقع مفكرة (، م 2009- 7- 14  هـ1430،من رجب 22،الثالثاء

  )الماإلس

  
  

  )أورمجي(في  وما فيها من ظلماألخيرة  األحداثعن  تتحدث اصور اآلن دونكمو
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  عبد هللا منصور: بقلم
 13يف ) اكسـربس (نشرت جريدة باكستانية تسمى 

من فرباير خربا يفيد أن وفدا من اجلماعـة اإلسـالمية   
ــتانية زارت  الباكس
اجلمهورية الصـينية  
الشعبية بطلب مـن  
الســلطات الصــينية 
إلجراء حمادثات ودية 
بني الطرفني، وقـد  

دثات يف تركزت احملا
غرس االحترام املتبادل 

   .وعدم التدخل بشؤون الطرف املقابل
وقد استقبل وزير اخلارجية الصيين والوفد الذي معه 
رئيس اجلماعة اإلسالمية قاضي حسني أمحد، وسيد منور 
حسني، ولياقت بلوج، وسراج احلق، وبروفيسور حممد 
إبراهيم خان، وعبد الغفار عزيز، والقاضي آصف لقمان 

  .بصدر رحب وفرحة
وقد أكد الطرفان خالل احملادثات اليت جرت بينهما 
أن احلكومة الباكستانية واحلكومة الصينية ال يشكان فيما 

وتعاهـد  . بينهما من الود واإلخالص واالحترام املتقابل
الطرفان بالقيام مبا تزيد العالقات الودية ويوطدها بـني  

تعهـدا علـى   الشعبني واحلكومتني، كما أن الطـرفني  
حزب الشيوعي الصـيين  (استمرار التعاون بني احلزبني 

  ). واجلماعة اإلسالمية
ويبدو أن زيارة اجلماعة اإلسالمية للصـني كانـت   
رمسية، وأا كانت متثل باكستان يف تلك احملادثات ألا 
اتفقت مع احلكومة الصينية على فـتح السـبيل أمـام    

لة املقابلة الشـقيقة،  الطالب من كل دولة ليتعلم يف الدو

واتفقت على وجود التعاون وتكثري الزيارات املتبادلة بني 
  . نقابيت العمال يف البلدين

وعرب رئيس اجلماعة 
ــي  ــالمية قاض اإلس
حسني أمحد أنه حيمي 
وحدة الصني وأنـه ال  
يؤوي وال يتعاون مع 
كل شـرذمة صـينية   
ختالف وحدة الصـني  
وتسعى لإلضرار ـذا  

   .البلد الصديق
كما أنه ضم صوته إىل احلكومة الصينية يف قضية تبت 
وتايوان اللتان تطلبان االستقالل من الصني، حيث اعترب 

  . استقالهلما مذموما يضر الصني الصديق
وطلب قاضي صاحب من احلكومة الصينية أن تلعب 

  . دورا بارزا يف حل مشكلة كشمري
وقد التقى قاضي صاحب يف خالل جولته بإمساعيـل  

تركسـتان  (لوادي نائب الرئيس الصيين على سنيكيانغ ت
الذي قمع املسلمني ونكل م وأذاقهم ) الشرقية املسلمة

ولسنا ندري ملاذا التقى . الويالت لريضي سادته الصينيني
قاضي صاحب ذا الذئب؟ هـل ليبـارك يف أعمالـه    
الوحشية أم ليلبس على أهل تركستان الباطل باحلق كي 

رم؟حيبوا هذا ا!  
مل نكن نتوقـع أن تسـتهني اجلماعـة    ! سبحان اهللا

اإلسالمية بقضية الوالء والرباء اليت هـي مـن أخطـر    
القضايا، وأوضح األحكام يف شرع اهللا عزوجل، فلسـنا  
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ندري هل جيهلها رجال اجلماعة أم أم يلعبون بالنار مع 
  !!إدراكهم خطورا؟

الصـني   ويظهر للمتأمل يف هذه احملادثات وغريها أن
تستقبل وفود باكستان بصدر رحـب، ويقبـل مجيـع    
مطالبام، ويبذل ما يف وسعه إلرضائهم ويوقع معهـم  

كل ذلـك ألجـل   . اتفاقات بشأن التعاون بني البلدين
وجود احلدود بني تركستان الشرقية وباكسـتان حـىت   
يلعب باكستان دورا هاما يف إمخاد الثورات يف تركستان 

لكي ال تسـتطيع تلـك الثـورات    الشرقية املسلمة، و
االستفادة من احلدود وال تستطيع أن تستمد شيئا مـن  
الوقود من وراء احلدود أو تدرب رجاهلا خارج احلدود 
أو جيد قادا املشردين مأوى ومستراحا وراء احلدود بني 

  .إخوام الباكستانيني املسلمني
وهذه األسطر مل تكتب عن فراغ وإمنـا يصـدقها   

فقد قبضت الشرطة الباكستانية علـى جمموعـة   الواقع، 
كبرية من شباب تركستان اإلسالمية يف احلدود وغريها 
من األماكن الباكستانية وسلمتها إىل احلكومة الصـينية  
املتغطرسة املستبدة الفتاكة فأَعدمت كثريا منـهم وزج  
باآلخرين يف غياهب السجون وما زالوا يقاسون هنـاك  

  . شدائدها
خربونا : ءل السياسيني الباكستانيني ونقولواآلن نتسا

هل أنتم مسلمون حقا؟ وهل يسمح لكم اإلسالم بكل 
هذه؟ إن كان باكستان جمبورستان أمام أمريكا فال ميلك 
إال أن تتسارع إىل إرضائها وتنفيذ توجيهاا خوفا مـن  
بطشها مستدلة بأن الضرورات تبيح احملذورات، فـأي  

ع الصني مثل تعاملـها مـع   ضرورة توجد يف تعاملها م
  أمريكا؟

ال ينبغي للدول واجلماعات اليت تدعي اإلسـالم أن  
تنشئ عالقات ودية مع أية دولة ومجاعة حبجة التطـور  
واملصلحة قبل أن تعرف موقفها جتاه املسلمني وتـدرس  
بكل دقة رؤيتها لإلسالم وإال سـتخدع وتسـتخدمها   

ة وبالتـايل يظلـم   اجلهة املقابلة يف تنفيذ خمططاا اخلبيث
  .املسلمون املستضعفون

وليت كانت هذه التصرحيات اليت تنـاقض العقيـدة   
اإلسالمية واليت صدرت من اجلماعة اإلسالمية بشـأن  
تركستان الشرقية اإلسالمية وأهلها ألول مـرة فـنغض   

ولكن لألسف الشديد قد . زلة قدم: الطرف عنها ونقول
ماعة اإلسـالمية  ظهر يف اإلعالم من قبل كذلك عن اجل

مليون مسلم  25أنه ال جيوز أن نضحي بباكستان ألجل 
  . التركستانيني

وبالتايل فقد آن للتركستانيني ومجيع املسـلمني أن ال  
ينخدعوا باجلماعات اليت جتالس العلمانيني يف الربملانات 
وتشارك يف حكومات ال حتكم شرع اهللا مهما تشدقت 

   .باإلسالم وأطال أصحاا حلاهم
ونذكّر اجلماعة اإلسالمية وما على شاكلتها أن ختاف 
اهللا عزوجل وأن ال تستصغر التضحية مبصاحل اإلسـالم  
واملسلمني ألجل مصلحتها الشخصية وأن ال تطلب العزة 

فلنطلبها مجيعا من . من جهة ال متلكها فإن العزة هللا مجيعا
قـال اهللا  . اهللا ال من الصينيني الشـيوعيني امللحـدين  

الَّذين يتخذُونَ الْكَـافرِين أَوليـاء مـن دون    {:ىلتعا
. }الْمؤمنِني أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ العزةَ للّه جميعاً

  ) 139النساء(
والَ يحزنك قَولُهم إِنَّ الْعزةَ للّـه  {: وقال اهللا تعاىل

  ) 65يونس(. } لْعليمجميعاً هو السميع ا
من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّـه الْعـزةُ   {: وقال اهللا تعاىل

 هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هيعاً إِلَيمج
   كْـرمو يدـدش ذَابع ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذو

ه كلَئأُووربي 10فاطر(. } و (  
ونقول للجماعة اإلسـالمية وأخواـا واحلكومـة    
الباكستانية إن كان توجهكم إىل الصني ومسارعتكم إليه 
وإىل مصاحله مهما ترتب على ذلك مـن الشـر علـى    
اإلسالم واملسلمني من أجل أفول مشس أمريكا كي جتدوا 
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 لكم معتمدا تعتمدون عليه يف احلاالت العصـيبة الـيت  
تتوقعون إحداثها يف املستقبل من قبل بعض جريانكم أو 
غريهم، فاعلموا أن ذلك نفاق وردة ذمه اهللا عزوجل يف 

فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم {: قال اهللا تعاىل. القرآن الكرمي
مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشى أَن تصيبنا دآئرةٌ 

ن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من عنده فَيصـبِحواْ  فَعسى اللّه أَ
نيمادن فُِسهِمي أَنواْ فرا أَسلَى م52املائدة(. } ع(  

إن بعد العسر يسر وبعد الليل ينشق الفجر، ولـيس  
ببعيد إن شاء اهللا أن يستفيق التركستانيون من سـبام  

ويطـردوا الصـينيني   العميق ويتشبثوا مجيعا باإلسـالم  
امللحدين من ديارهم ويقيموا دولة القرآن يف أرضـهم،  
فكيف تواجهوم عندئذ؟ وبأية عني تنظـرون إلـيهم؟   

كيـف تواجهـون اهللا يـوم    : وأعظم من هذا أن نقول
يقول . القيامة، وقد ضحيتم مباليني من عباده ومصاحلهم

تخذُواْ الْكَافرِين يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ ت{: اهللا عزوجل
 كُملَيع لّهلُواْ لعجونَ أَن ترِيدأَت نِنيمؤالْم ونن داء ميلأَو

  ) 144النساء(. } سلْطَاناً مبِيناً
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا عدوي {: وقال اهللا تعاىل

لَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَـروا بِمـا   وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِ
قالْح ناءكُم م1املمتحنة(. }ج(  

إن احلكومة الباكستانية ألجل محاية العاهرات الصينيات 
الاليت واجهن عقبات على أيدي الطالب الدينية باملسـجد  
األمحر قتلت آالف الطالب والطالبات والشيخ غازي عبـد  

الذي مل يكن خياف يف اهللا لومة الئـم،   الرشيد العامل املصلح
حىت تتقرب إىل احلكومة الصينية وجتد زلفى لدى احلكومات 

  .الكفرية امللحدة يف العامل
أيتها احلكومة الباكستانية بأي كتـاب  : وحنن نقول هلا 

وبأية شريعة وقانون جيوز أن تضحي باملسلمات العفيفـات  
أي دين تدينون؟ ب! الطاهرات ملصلحة العاهرات الصينيات؟

خربونا باهللا فقـد أعجزنـا معرفـة    ! وبأي كتاب تؤمنون؟
  .حقيقتكم

واملسلمون ال يستغربون من املذحبـة الـيت أقامتـها    
احلكومة الباكستانية ألا ذنب حيركه القوات الكفريـة  
كيف ما شاءوا وإمنا يستغربون من الصـمت الرهيـب   

ية واملوقف املخزي الذي اختـذه اجلماعـات اإلسـالم   
املزعومة يف باكستان جتاه املذحبة اليت أقيمت ألنـاس ال  
ذنب هلم سوى معارضتهم إلشاعة الفاحشة ومطابتـهم  

ومـا نقَمـوا   { :قال تعاىل. حتكيم شرع اهللا يف ديارهم
 يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلَّا أَن ي مهن8الربوج( .}م(  

ني العوام الذين استمسكوا وهللا در إخواننا الباكستاني
بالفطرة فلم يستطع اجلماعات اإلسالمية املزعومـة أن  
ودهم أو تنصرهم أو متجسهم أو تردهم على أعقـام  
كافرين، حيث رفعوا راية اجلهاد ضد مجيـع الكفـار   
وبدءوا بالذين يلوم من اجلنـود الباكسـتانية ومـن    

  . يساعدهم
ين جلئوا إليهم فرارا إىل كما أم آووا مجيع املهاجرين الذ
أعزهم اهللا ونصرهم . اهللا بدينهم من مشارق األرض ومغارا

قـال اهللا  . جزاء إكرامهم إلخـوام وتفـانيهم يف ذلـك   
إِنَّ الَّذين آمنواْ وهـاجرواْ وجاهـدواْ بِـأَموالهِم    {:تعاىل

واْ وآو ينالَّذو بِيلِ اللّهي سف أَنفُِسهِمو  كلَــئواْ أُورصن
  )72األنفال( .} بعضهم أَولياء

واجلماعة اإلسالمية بتركستان الشرقية تعلـن جلميـع   
الكفار وأذنام بأعلى صوا بأا لن تتنازل عن مبادئها ولن 
تتخلف عن مواصلة السري يف احملجة البيضاء الـيت رمسهـا   

خلالفة اإلسالمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت حتيي ا
رغم أنف مجيع الكفار مهما تكالب عليها أعداء اهللا وأذنام 
ومهما بعدت الشقة وتكدرت األجواء بعـون اهللا الواحـد   

إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَـا  {: القهار القائل
    )38احلج( .} يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَـوِي  { :  والقائل
 زِيز40احلج( .}ع(  

א 
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  عبد هللا :بقلم
  

ى ي ينية إل ة الص كلت القومي ذ أن تش ذا من ا ھ ومن
د  ية ض داع السياس ل والخ ن الحي راً م تعملت كثي اس
ة  ي حال انوا ف يھم سواء أك ا عل ة وطبقتھ وام التركي األق
ين  ر والتمك ة النص ي حال تعباد أم ف عف واالس الض
واكتملت ھذه الحيل وتحققت على مدار سنين ومنھا ما 

  :يأتي
ة : أوالً  ى مھادن ينية عل ات الص ت الحكوم دأب

  .والحروب مع  خصومھا األقربين جيرانھا البعيدين
 ً ا ة : ثاني ة المعادي وى القوي ق الق ق وتمزي تفري

اء  ى األقوي عفاء عل ة الض نھم وإعان ريش بي والتح
  .وإضعافھم ثم القضاء عليھم جميعا

 ً ا ينيات : ثالث ات الص اء والفتي وك بالنس راء المل إغ
ازعون  ات يتن ات أخري ن أمھ راء م دن أم ى إذا ول حت

ك ح ى المل نھم عل ريض بي ينية بتح وم األم الص ى تق ت
ات  راء اآلخرين من األمھات األخري ى األم أبنائھا عل
د  ات عن ات المثقف ة ودس الجاسوس وا الدول ى يفرق حت

  .الملوك لتربية أبنائھم ومسخ عقولھم
 ً ابقة : رابعا االھتمام بكتابة تاريخ األسر الحاكمة الس

 للدولة الصينية وإظھار عدواة الصين ووسائل التعذيب
يھم  ى ال ينسوا مآس والقھر التي استعملوھا ضدھم حت

  .على مدار سنين
 ً ا ا : خامس دة إال بم دات الجدي ولھم بالمعتق دم قب ع

اء  ة اآلب اع مل و إتب ذي ھ داتھم وال ع معتق ق م يتواف
  .واألجداد والتعصب لقوميتھم

 ً ا م أو : سادس ول للحك ي الوص اد ف عي واالجتھ الس
  .وحرماتھمالملك ولو على حساب ھتك أعراضھم 

 ً ابعا داء : س ام األع ين أم ة والل وع والمداھن الخض
د  يھم عن اء عل ة للقض تغالل أول فرص اء واس األقوي

  .ضعفھم بعزم وإصرار
 ً ى : ثامنا ة للقضاء عل وضع الخطط الطويلة والكامل

ل األذى  ى تحم ك عل بيل ذل ي س بر ف وم والص الخص
  .وعدم إشعار العدو بحركاتھم السرية

 ً عا اظ : تاس الالت االحتف يني والس العرق الص ب
االختالط  ماح ب دم الس ا وع ار عليھ ينية واالقتص الص
يھم  و عل ن أن يول ة األخرى وال يمك اس األجنبي باألجن
اال  انوا رج و ك ة ول ات مختلط ن قومي دوا م ن ول م

  .موھوبين ومرموقين
يولون عليھم أرفعھم نسباً وأصالً ويھتمون : عاشراً 

  .ألصولھم وأجدادھم وتاريخھم
رالح اض : ادي عش ل االنقض داء قب ق األع تفري

ون أصدقاًء  نھم يكون عليھم وذلك باستمالة أفراد من بي
  .لھم

ام : الثاني عشر م واالھتم التركيز على توسيع ملكھ
م  ين ث ليمھا للفالح ة وتس ي الزراعي الح األراض بإص

  .تأسيس قواعد عسكرية للجنود
ر ث عش الفين : الثال ى المخ ام عل اء الت القض

ذلك والخصوم  ة ول م قائم وم لھ ى ال تق واستئصالھم حت
  .ينتزعون األفكار من أصولھا ويرھبون اآلخرين

ر صينيين : الرابع عشر أمير رجال غي تنصيب وت
ومين  دد المحك ى يس رى حت وام األخ ى األق عل

  .المظلومين سھامھم إلى غير الصينيين
التحريش وزرع  العداوة والبغضاء : الخامس عشر

رين والتظ ين اآلخ اف ب دل واإلنص امھم بالع اھر أم
  .وبھذا يتسع نفوذھم السياسي

ر ادس عش ال : الس فھاء والجھ أمير الس تنصيب وت
يھم  يطرة عل منوا الس ى يض رى حت وام األخ ى األق عل

  .وإثارة الفتن بينھم وتدميرھم بأنفسھم
ابع عشر ي : الس ماء األراضي الت الم وأس ر مع تغي

وق ويضعف يحتلونھا بأسماء صينية وبھذا تضيع الحق
ى  ين عل اء المحتل ن أبن ة م الثورات الفكري ة ب المطالب

  .مرور الزمن
ر امن عش ات : الث وام والمجتمع ذويب األق ت

  .المحكومة ومزجھا بالجنس الصيني
ارزة من : التاسع عشر القضاء على الشخصيات الب

  .المثقفين والزعماء والعلماء واختطافھم وسبي نسائھم
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ين عن: العشرون اد رجال  إبعاد المھني نھم وإبع مھ
ى  ھم حت تھم بأنفس غالھم وإضعاف ثق ن أش ال ع األعم
  .يضطروا إلى االنتماء بالصين للحفاظ على ما بأيديھم

رون ادي والعش ون : الح ث العي ى ب ز عل التركي
  .والجواسيس بين العدو المخالف لھم قبل الھجوم عليه

رون اني والعش ات : الث ي مجتمع ينيين ف ل الص جع
نتھم مغلقة حتى ال ي داتھم وألس تناسوا حضارتھم ومعتق

  .وال يذوبوا في أقوام أخرى
اري : الثالث والعشرون تغير الشكل الھندسي المعم

ات  اء البناي ا وبن يطرون عليھ ي يس اطق الت ي المن ف
اني  دم المب اري الصيني وھ ى الشكل المعم الجديدة عل
رف  ا يع ابقة فيم ارات الس ة للحض ار القديم واآلث

  )غرافيالديمو.(بالتغير
ق : الرابع والعشرون تقسيم القبائل والشعوب وتفري

ن  لوا ع ى ينفص دة حت ماء جدي ميتھا بأس اكنھم وتس أم
  .حضارتھم وتاريخھم

القضاء على المثقفين والساسة : الخامس والعشرون
عبيتھم وال  م ش وروا وال تعظ ى ال يتط ار حت والتج

  .يشكلوا خطرا يھدد الصين
ادة ومفكري وبتنفيذ ھذه الحيل السياسية  ل ق من قب

الصين السياسيين على مدار ثالثة آالف سنة متواصلة 
وام  ى أق اء عل تطاعوا القض اي(اس ول ) ألت اكنة ح الس

ذه  الف ھ ن أراد أن يخ نھم م وا م دار الصين وعزل ج
  .السياسة ويجانبھا وعاقبوه

وقد تمسك الحكام الصينيون بالرذاالت المذكورة 
بعدھم ليحققوا بھا  ونفذوھا ولم يھملوھا ورثتھم من
  . أھدافھم الخبيثة ويذلوا الشعوب

وفي العھد الشيوعي للصين ضموا إلى الحيل 
  :السابقة حيال شيطانية أخرى منھا ما يلي

اعتماد حرب العصابات للقضاء على العدو ) 1
األجنبي والخصوم المحليين ثم اللجوء إلى الحروب 

 .النظامية لحسم المعركة
 .لبالد عبر القرى ثم المدنالتدرج في فتح ا) 2
إنشاء وتأسيس القواعد العسكرية في األماكن ) 3

 .اإلستراتيجية
وضع خطط للحروب وتنفيذھا على مدى طويل ) 4

 .والصبر عليه
االعتماد على اإلتحاد السوفييتي في حل المشاكل ) 5

 .الخارجية أما المشاكل الداخلية فيحلونھا بأنفسھم

ية على جميع طوائف تقسيم األراضي الزراع) 6
 .الشعب وتحريضھم على التعاطف مع الدولة

فرض اإلتباع األعمى للحزب الشيوعي وتخضيع ) 7
الجيش لسياسة الحزب ومتابعة من يريد خيانة 

 .الحزب
نشر الجواسيس ودعاة الفكر السياسي السري في ) 8

 .كل أنحاء البالد
االعتماد على الطرق السياسية قبل الحلول )  9

 .كرية في حصول التمكين والظفرالعس
جذب نخبة الناس إلى الحزب ورفع شأن الحزب ) 10

 .أمام الشعب
تقوية أنفسھم بجمع جميع الطوائف واألحزاب ) 11

والجماعات الذين يريدون إقامة الدولة الصينية 
المستقلة بدعوى اإلتحاد وجعل اآلخرين عمالء تابعين 

كون زمامھا لرئاسة الجيش واالستخبارات التي يمل
والقضاء على تطوير اآلخرين واستغاللھم بكل 

 .الطرق
االعتماد على الغنائم واآلالت العسكرية من ) 12

العدو كأساس لبناء الدولة وجعل شرائھا فرعاً ال 
 .أصالً 

بعد التمكين والنصر يقومون بتصفية وقتل أمراء 
وزعماء األحزاب المنافسة لھم وبھذا تتم السيطرة 

قيق أھدافھم وھم بھذه البرامج السياسية عليھم وتح
. العسكرية قاموا بتطوير برامجھم األساسية األخرى

وإقامة الدول القومية وتطويرھا وفي ھذه األثناء 
أصبح كل من عنده شعور بالقومية الصينية من 

الطوائف األخرى أصبحوا يقلدونھم في تطبيق ھذه 
ن وبھذا الخطط ولو لم يكن لديھم عالقة مع الشيوعيي

أصبح الناس يعملون باسمھم وإن لم يكن لھم بھم صلة 
مباشرة ويتحرك الشعب الصيني كله نحو تحقيق ھدفه 

وكل واحد منھم يواصل العمل من حيث توقف سلفه 
وھكذا انتھت حركة الفوضى السياسية والتضحيات 

دون أن تحقق أھدافھا وتالشت ظاھرة تكرار الثورات 
وعرفت نتائجھا وصار والتضحيات ألنھا جربت 

ھذه األسباب . الناس مع السلطة كالقطيع مع الراعي
 .وغيرھا كانت سبباً في رقيھم وتمكينھم في األرض
  وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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