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مسلمو اإلٌغور بٌن بشاعة الموت جوعا وكمد الهوان على الناس
الخبر:
أطلق ناشطون وسم #اإلبادة_الجماعٌة_جوعا ،إلؼاثة مسلمً اإلٌؽور من اإلجرام الصٌنً ،حٌث قررت الصٌن
الملحدة إؼالق مدٌنة ؼولجا منذ ٌٓ 0وما بحجة الحجر الصحً رؼم ؼٌاب الوباء حتى نفد عن المتساكنٌن الطعام ،كما
تمنعهم السلطات من الخروج وتبٌد مواشٌهم وال ترحم منهم صؽٌرا وال كبٌرا وال رجال وال امرأة.
التعلٌق:
معسكرات لالعتقال وإخفاء قسري لألطفال ومحاكم تفتٌش رقمٌة وحمالت تعقٌم إجبارٌة وعملٌّات ممنهجة لؽسل
الدماغ ،ومنع من أداء شعائر اإلسالم أو بٌان أي مظهر منها ،وقطع ألي صلة بالعالم الخارجً ،وإجبار النساء على
استقبال رجال من الهان للعٌش فً منازلهن فً إطار مشروع "نصبح عائلة" ،ووصل األمر حتى إلى هدم المقابر
وطمس المعمار اإلسالمً بإجبار اإلٌؽور على إعادة ترمٌم منازلهم وفقا للهندسة الصٌنٌة.
كل هذا وأكثر هو ما ٌعانٌه شعب اإلٌؽور المسلم ،وهذا ما دأبت علٌه الحكومة الصٌنٌة؛ تحاربهم بكل الطرق مع
تنوّ ع الوسائل ،وها هً اآلن تتخذ من سٌاسة التجوٌع سالحا وتوصد علٌهم األبواب حتى تبٌدهم وتتخلص منهم واحدا
تلو اآلخر .وهذا ما ٌحدث فً إقلٌم تركستان الشرقٌة المحتل الذي ٌحتوي على ثروات نفطٌة وخامات معدنٌّة هائلة،
وفً المقابل ال ٌنتفع المسلمون بهذه الخٌرات بل تستثمر السلطات الصٌنٌة فً المنطقة وتدفع بالصٌنٌٌن الهان
لالستٌطان وتحثهم على زٌادة النسل.
والسؤال الذي ٌُطرح :بماذا ٌُقابل المسلمٌن مأساة إخوانهم فً ال ّدٌن؟ ما هً ردود أفعالهم؟ هل ٌعملون بقوله
ص ُر﴾؟ والخالصة أن المتأمل فً مواقؾ حكام المسلمٌن عامّة
ٌِّن َف َعلَ ٌْ ُك ُم ال َّن ْ
اس َت ْن َ
سبحانه وتعالىَ ﴿ :وإ ِ ِن ْ
ص ُرو ُك ْم فًِ الد ِ
ٌجد أنهم ٌُسبّقون مصالحهم على نصرة إخوانهم ،واجتمعوا على الخذالن فانتفت عنهم صفة األخوّ ة فً ال ّدٌن؛ فعن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ« :ا ْل ُم ْسلِ ُم أَ ُخو ا ْل ُم ْسل ِِم؛ ََل ٌَ ْظلِ ُم ُه َو ََل ٌَ ْحق ُِرهُ َو ََل ٌَ ْخ ُذلُ ُه» .قال ال َّنووي فً
الشرح" :وأ َّما ال ٌ ْخ ُذله ،فقال العلماء :الخ ْذل ترك اإلعانة وال َّنصر ،ومعناه إذا استعان به فً دفع ظالم ونحوه ،لزمه
إعانته إذا أمكنه ،ولم ٌكن له عذر شرعً" .ولكن لحكام المسلمٌن أعذار ش ّتى ،وما همّهم سوى حماٌة عالقاتهم
االقتصادٌة والتجارٌة مع الصٌن وتحقٌق أكبر نموّ على مستوى حجم التجارة البٌنٌة ،بل وٌؤٌدون قمع الصٌن لمسلمً
اإلٌؽور فكانوا الٌد التً تبطش بها الصٌن خارج حدودها .فقد بٌّن التقرٌر الذي أجراه معهد "وول أوؾ ستٌل" فً
نٌسان ٕٕٕٓ ،حول مضاٌقات الصٌن لإلٌؽور فً جمٌع أنحاء العالم ،التعاون الذي تحصل علٌه من الحكومات فً
الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،وجاء فٌه" :إن الحكومة الصٌنٌة ال تسًء معاملة اإلٌؽور داخل حدود الصٌن فحسب،
بل تطاردهم فً الخارج بمساعدة دول عربٌة مثل المملكة العربٌة السعودٌة ومصر واإلمارات العربٌة المتحدة"( .إن
بً سً)ٌ .عنً أ ّنه بدل محاربة الصٌن والذود عن المستضعفٌن فإن الحكام العمالء وأذنابهم ٌسلمون اإلٌؽور الالجئٌن
والهاربٌن من القمع إلى السلطات الصٌنٌة كما ٌقدمون الدعم من خالل االمتناع عن تأٌٌد العرائض التً ُتدٌن الصٌن
بل وٌساندون إجرامها بإلقاء بٌانات فً محافل دولٌة ٌدعمون فٌها موقؾ الصٌن وٌنادون بعدم التدخل فً شؤونها
الداخلٌّة .ففً ٕٕ تشرٌن األول/أكتوبر ٕٕٔٓ ،دافعت ٕ 2دولة معظمها بلدان إسالمٌة وأفرٌقٌة عن ممارسات الصٌن
وجاء فً الخبر :أنها "تعارض المزاعم التً ال أساس لها ضد الصٌن بدوافع سٌاسٌة قائمة على التضلٌل اإلعالمً
والتدخل فً الشؤون الداخلٌة للصٌن بحجة حقوق اإلنسان" .وفً  ٔ0كانون الثانًٌ/ناٌر ٕٕٕٓ ،ونقال عن وكالة
أسوشٌتدبرس" ،أعرب وزراء خارجٌة بلدان الخلٌج واألمٌن العام لمجلس التعاون الخلٌجً عن دعمهم القوي للمواقؾ
المشروعة للصٌن بشأن القضاٌا المتعلقة بتاٌوان وشٌنجٌانػ"( .سوٌس إنفو ٕ2 ،تموزٌ/ولٌو ٕٕٕٓ).
فٌا حكام المسلمٌن :اتقوا هللا فً إخوانكم فالصٌن تفننت فً تعذٌبهم وهً اآلن تقتلهم جوعا وأنتم تقتلونهم كمدا،
ُون َّ
ّللاِ
س ُك ُم ال َّن ُ
وتذكروا أ ّنه إذا هان أمر هللا علٌكم فستهونون علٌه ﴿ َو ََل َت ْر َك ُنوا إِلَى الَّذٌِنَ َظلَ ُموا َف َت َم َّ
ار َو َما لَ ُك ْم مِنْ د ِ
ص ُرونَ ﴾.
مِنْ أَ ْولِ ٌَا َء ُث َّم ََل ُت ْن َ
كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
م .درة البكوش
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