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أيها الحكام! هل وصلتكم أخبار الفيروس في الصين أما نحيب إخواننا فال؟
(مترجم)
الخبر:
دعا وزٌر الصحة التركً ،فرٌتتٌن كوكا ،العالم بؤسره إلى إظهار تضامنه مع الصٌن فٌما ٌتعلق
بتفشً فٌروس كورونا الجدٌد" ،دون انتظار دعوة أو طلب مساعدة"( .وكاالت األنباء)
التعليق:
أحد الموضوعات الرئٌسٌة ،التً ال تزال على جدول األعمال ،هو بال شك فٌروس كورونا
الذي انتشر أوالا فً مدٌنة ووهان الصٌنٌة ثم انتقل إلى مدن أخرى .تعدى إجمالً عدد القتلى
الـ 0111شخص .إن تعبٌر وزٌر الصحة بشؤن الموضوع ،الذي ٌتضمن أنه من الملح مساعدة
الصٌن ،التً تعد واحدة من أكثر دول العالم دموٌةٌ ،صعب هضمه.
هل تعرفون متى ٌطلب الوزٌر مساعدة للصٌن؟ هل أنتم على علم بالوقت الذي ٌدعو فٌه
الوزٌر للتضامن من أجل الكفار فً الصٌن؟
إن هذا ٌؤتً فً الوقت الذي ٌقبع فٌه المالٌٌن من إخوتنا مسلمً اإلٌغور فً السجون بمرارة
تحت اضطهاد كفار الصٌن.
وفً الوقت الذي تحتجز فٌه الصٌن المحتلة حوالً ملٌون مسلم فً معسكرات االعتقال
لتحوٌلهم عن اإلسالم.
وفً الوقت الذي تقفز فٌه أخواتنا من المبانً لحماٌة عفتهن.
ا
متجاهلة
وفً الوقت الذي وضعت فٌه الحكومة الصٌنٌة الوثنٌة رجالا صٌنٌا ا فً بٌت كل مسلم،
خصوصٌة المسلمٌن.
وفً الوقت الذي تقود فٌه الحكومة الصٌنٌة الكافرة حملة واسعة لتنفٌر الشباب المسلم فً
تركستان الشرقٌة من اإلسالم ولغرس اإللحاد فً أذهانهم.
وفً الوقت الذي منعت فٌه الحكومة الصٌنٌة المسلمٌن من الصٌام ومن إعفاء اللحى ومنعت
النساء من ارتداء الحجاب والشباب المسلمٌن من دخول المساجد.
وفً الوقت الذي تخلى فٌه العالم عن إخواننا فً تركستان الشرقٌة وتركهم بٌن خٌاري الموت
نتٌجة التعذٌب المنهجً أو الهجرة.
إن ذلك كله فً الوقت الذي ٌنتظر فٌه إخواننا قائداا ٌحررهم من دوامة هذا الطغٌان...
إذن نعم فً حٌن إن كل هذا وأكثر هو العالج الذي تعتبره الصٌن المحتلة الكافرة مناسبا ا
للمسلمٌن ،فإن وزٌر الصحة فً جمهورٌة تركٌا ٌدعو إلى تقدٌم المساعدة للدولة القاتلة .ألم تخش

هللا عند نطقك بهذه الكلمات؟ وصلتك أخبار الفٌروس فً الصٌن ،لكن أخبار إخواننا ،الذٌن ٌبكون
تحت التعذٌب من الصٌن الكافرة ،لم تصل إلٌك؟! وصلتك األخبار المتعلقة بهالك قلٌل من الصٌنٌٌن
بسبب الفٌروس ،لكن لم تصلك أخبار مالٌٌن المسلمٌن الذٌن تعرضوا للتعذٌب فً معسكرات
السجون؟!
فً حٌن إن نبٌنا  قال« :ا ْل ُم ْسلِمُ أَ ُخو ا ْل ُم ْسل ِِم َل َي ْظلِ ُم ُه َو َل يُ ْسلِ ُم ُه» تتنافسون من أجل مساعدة
الكفار ،فٌما تتخلون عن إخوانكم .إن هذا حقا عند هللا خِطآ كبٌر .أتعلمون هذا؟
أٌعقل أن تكونوا غٌر مدركٌن لصرخات إخوانكم فً تركستان الشرقٌة؟ ألم تخترق صرخات
أخواتنا ونحٌبهن ،الالئً انتهكت عفتهن ،جدران قصوركم؟ باهلل علٌكم ! أحقا لم تسمعوا بالقسوة التً
ٌواجهها إخواننا وأخواتنا؟ أو ربما فعلتم ،لكن قلوبكم أصبحت كالحجارة؟ أم أنكم كنتم تبحثون عن
مكاسب سٌاسٌة كالمعتاد؟ بل ربما ستستمرون فً اإلصرار على التضحٌة بإخوانكم وأخواتكم ألجل
السٌاسة؟ هل ستتجاهلون حسابكم أمام ربكم من أجل حساب االئتمان من الصٌن؟
من الواضح أن اتفاقٌتكم التجارٌة مع الصٌن الكافرة تمنعكم من رإٌة الحقٌقة وسماع صرخات
إخوانكم وأخواتكم ومن قول ما هو واجب .اعلموا أنه سٌؤتً ٌوم لن تنفعكم فٌه البضائع والثروة .إن
مسإولٌتكم ،مع ذلك ،هً أن تلملموا جراح إخوانكم المسلمٌن ،ال الصٌن المحاربة فعال للمسلمٌن.
إن مسلمً تركستان الشرقٌة إخوانكم وأخواتكم فً الدٌن ...وإن الواجب علٌكم حماٌة وإنقاذ مسلمً
اإلٌغور من طغٌان النظام الصٌنً الملحد .فشرط عبودٌتكم لربكم ،أن تحبوا ما أمر به ،وأن تبغضوا
ما نهى هللا عنه.
إن الواجب القٌام بما هو ضروري بالنسبة ألولئك الذٌن صدقوا عهدهم مع هللا ،وأن نظهر الود
والرحمة لهم ،فً الوقت الذي نظهر فٌه الكراهٌة والعداوة والبعد عن أعداء هللا ،وأولئك الذٌن
ٌنتهكون حرمات هللا وحدوده .وألن هذا ما ٌطلبه اإلسالم منا ،فإن مواالة الحكام الحالٌٌن ألعداء هللا
وصدهم عن الذٌن صدقوا مع هللا ،مخالف ألمر هللا .لألسف ،فإن أولئك الذٌن ٌحكمونناٌ ،سارعون
حرفٌا ا إلرضاء الكفار .ومع ذلك ،فإنه ٌنبغً أن ٌكون معلوما ا أن أولئك الذٌن نالوا رضا وود
وتمجٌد الكفار ،لن ٌرضوا هللا تعالى.
إننا نعلم جٌداا أن هإالء الحكام ،الذٌن كانوا مقٌدٌن بسالسل الكفار كالعبٌد ،والذٌن ٌصافحون
أٌدٌهم ،لن ٌكونوا قادرٌن على االستجابة لصرخات المسلمٌن .إن الخلفاء وحدهم من ٌرون أن حٌاة
ودماء المسلمٌن عزٌزة كحٌاتهم ودمهم ،وهم الذٌن سٌستجٌبون لصرخات المسلمٌن الذٌن ٌطلبون
ح ٱ ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴾ [الروم]4 :
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