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رقم اإلصدار20 / 1442 :

بيان صحفي

مسلمو اإليغور في تركستان الشرقية هم جزء من األمة اإلسالمية
وتركهم لقمع الصين أمر يغضب هللا سبحانه وتعالى
(مترجم)
في مقابلته مع قناة " "The Wireاإلعالمية الهندية التي بثت في  12تشرين األول/أكتوبر 2020م،
رفض الدكتور معيد يوسف التقارير والشهادات حول القمع الصيني لمسلمي اإليغور في تركستان الشرقية
(شينجيانغ) ،واصفا ً إياها بأنها "ليست قضية"! وعلى مدى عقود عديدة ،يبلغ مسلمو اإليغور الذين يعيشون
خارج الصين عن حجم اضطهاد الصين الممنهج لإلسالم ،حيث سجن بعضهم لسنوات ،وتمنع السلطات
الصينية المسلمين من صيام رمضان والصالة في المساجد ،بينما تجبرهم على أكل لحم الخنزير وشرب
الخمور في مراكز االحتجاز ،وتعتقل ما ال يقل عن مليون مسلم .بل إن الصينيين يمنعون النساء المسلمات من
لبس الخمار كما أمرهن ربهن سبحانه وتعالى ويجبرونهن على السفور.
إن ادعاء نظام باجوا /عمران التمسك بمشروع (باكستان الجديدة) قد ثبت كذبه من خالل تكذيبه محنة
هللا َعلَى ا ْل َكاذ ههبينَ ﴾ .ويعلن
المسلمين الرهيبة في الصين ،على الرغم من أن هللا سبحانه وتعالى قال﴿ :لَّ ْع َنة ّ ه
النظام أن قضية مسلمي اإليغور "ليست قضية" على الرغم من أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالَ « :ت َرى
س هد إه َذا ا ْ
س َه هر
س هد هه هبال َّ
سائهر َج َ
ض ًوا َتدَا َعى لَه َ
ش َت َكى ع ْ
ا ْلم ْؤ همنهينَ فهي َت َراح هم هه ْم َو َت َوا ِّد هه ْم َو َت َعاطفه هه ْم َك َم َث هل ا ْل َج َ
َوا ْلح َّمى»( .رواه البخاري) .وبدال من ذلك فإن النظام ال يتوانى في الدفاع عن الصين!
أ ّيها المسلمون في باكستان :إن المسلمين أمة واحدة واإلسالم ال يجيز لنا التخلي عن المسلمين
المضطهدين حتى لو كان هدف ذلك تأمين مصالحنا االقتصادية والعسكرية .قال هللا سبحانه وتعالىَ ﴿ :وما لَكم
الو ْلدا هن الَّذينَ َيقولونَ َر َّبنا أَ ْخ هرجنا همنْ ه هذ هه
جال َوالنه ه
ض َعفينَ همنَ ّ
بيل هللاه َوالم ْس َت ْ
ال تقاتهلونَ في َ
الر ه
س ه
ساء َو ه
ال َق ْر َي هة ال َظاله هم أَهْ لها﴾ .فمن أجل حماية الضعفاء من االضطهاد أرسلت الخالفة محمد بن القاسم وطارق بن
زياد رحمهما هللا إلنهاء قمع رجا ضاهر الهندوسي والملك النصراني رودريك .لكن في ظل غياب الخالفة
درعنا الواقي ،ورغم امتالكنا لقوات مسلحة قوية وأسلحة نووية ،فإن نظام باجوا /عمران يساند الظالمين.
فليعلم نظام باجوا /عمران أن قضية مسلمي اإليغور إنما هي قضيتنا ،وهي مسألة حياة أو موت ،تماما مثل
قضيتي كشمير وفلسطين .فكيف يمكن أن نتخلى عن مسلمي اإليغور ،ليحل علينا غضب هللا مقابل أي ثمن
دنيوي زهيد؟! إن الخالفة سوف تحرر مسلمي اإليغور من االضطهاد واالحتالل ،إلى جانب كشمير
وفلسطين .وبعون هللا سيكون تحقيق هذا الهدف ليس باألمر الصعب ،فقد قال هللا سبحانه وتعالىَ ﴿ :ولَ َينص َرنَّ
َّ
هللا لَ َق هوي َع هزيز﴾.
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