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أيها اإلخوة واألخوات ،إف النظاـ الصيين الذي ال يرحم يشن حرباً ضد اإلسالـ يف تركستاف الشرقية .ىدفها ىو حمو
معتقداهتم وىويتهم اإلسالمية حىت ال يبقى أي أثر ذلا ،وجتربىم من خالذلا على تبين معتقداهتا ادللحدة من خالؿ محلة وحشية
من الًتىيب والسجن والتلقني والتعذيب وحىت القتل .لعقود من اآلف تعرض مسلمو اإليغور يف تركستاف الشرقية حلملة مهجية
ضد دينهم من احلكومة الصينية ،مبا يف ذلك فرض حظر على الصوـ وارتداء الزي اإلسالمي وإطالؽ حلاىم .كما منع األطفاؿ
ادلسلموف الذين تقل أعمارىم عن  01سنة من دخوؿ ادلساجد لالستماع إىل اخلطب اإلسالمية؛ ومنع اآلباء من تسمية
أطفاذلم ادلولودين حديثاً بأمساء إسالمية معينة أو تعليم أبنائهم أحكاـ اإلسالـ أو ادلشاركة يف األنشطة اإلسالمية .ىذا إىل
جانب الضغط على ادلسلمني اإليغور ليتزوجوا من غري ادلسلمني من سكاف اذلاف الصينيني .حىت إف إلقاء التحية اإلسالمية
بالسالـ واختيار الطعاـ احلالؿ قد وصف بأنو تطرؼ! وبالفعل ،فإف كراىية ىذا النظاـ لإلسالـ جتعلو جيرب ادلسلمني على ترؾ
الدفن حسب الشرع اإلسالمي واستبداؿ التقليد الصيين حبرؽ اثجثة بو ،األمر الذي تنشره الدولة بشكل واسع يف تركستاف
الشرقية.
أيها اإلخوة واألخوات ،ىذا ىو مدى تعصب النظاـ الصيين ضد اإلسالـ الذي أطلق يف عاـ " 9102أف تصبح من

العائلة"  -وىو نظاـ يتنقل فيو الشعب الصيين من اذلاف غري ادلسلمني بشكل مؤقت مع العائالت ادلسلمة يف تركستاف الشرقية
إلجراء عمليات ادلسح واإلبالغ عن دالئل على أف من يستضيفهم من ادلسلمني رمبا يكوف "متطرفاً" .مثل ىذه اإلشارات
تشمل رفض اخلمور وصالة اثجمعة وصياـ رمضاف أو حىت التقاط صور بنصوص إسالمية على جدراهنا .ويف عاـ 9102
حشدت السلطات الصينية أكثر من مليوف كادر لقضاء أسبوع يف منازؿ اإليغور اإلسالمية ذلذا الغرض .ويف كانوف الثاين/يناير
ادلاضي أعلن ادلسؤولوف الصينيوف أف حكومتهم قد أقرت قانوناً إلصدار نسخة صينية من اإلسالـ ...أي ثجعل اإلسالـ يتماشى
مع االشًتاكية  -أي أيديولوجية تقوـ على رفض أي إلو! ال حوؿ وال قوة إال با﵁.
كل ىذا أيها اإلخوة واألخوات إىل جانب عملية اثجوالج الصينية يف تركستاف الشرقية  -اليت وصفها الكثريوف بأهنا
معسكرات اعتقاؿ حديثة  -حيث مت احتجاز أكثر من مليوف مسلم من اإليغور  -رجاالً ونساء  -إىل أجل غري مسمى من

احلكومة الصينية ببساطة بسبب معتقداهتم اإلسالمية .يف معسكرات االعتقاؿ ىذه ،ججيرب إخواننا وأخواتنا ادلسلموف اإليغور على
التخلي عن دينهم وشرب اخلمر وأكل حلم اخلنزير وكذلك التعهد بالوالء للحزب الشيوعي احلاكم ادللحد .كثري من ادلسجونني
يتعرضوف للتعذيب أو حىت القتل .عالوة على ذلك فقد مت وضع العديد من أطفاؿ ىؤالء ادلسلمني الذين ىم مسجونوف أو يف
ادلنفى بسبب االضطهاد ،يف دور األيتاـ حيث يتم تلقينهم بالثقافة الشيوعية ﵀و معتقداهتم اإلسالمية وجعلهم يتخلوف عن
دينهم ويقنعوهنم بأفكار أعدائهم وأعداء آبائهم ادلسلمني وعائالهتم .يهدؼ النظاـ الصيين إىل حتويل أجياؿ ادلستقبل من
األطفاؿ ادلسلمني من اإليغور إىل رعايا خملصني ذلا يعتنقوف اإلحلاد ،ورؤية بكني ىي تدمري السكاف اإليغور ادلسلمني وىويتهم
اإلسالمية .حسبنا ا﵁ ونعم الوكيل!

ومع ذلك ،ورغم ىذه احلرب الواضحة ضد اإلسالـ اليت شنتها الدولة الصينية يف تركستاف الشرقية ،ومحلة التطهري العرقي
ضد أىلها اإليغور ادلسلمني ،فقد كاف ىناؾ صمت خمجل لكنو غري مفاجئ من أنظمة وحكاـ العامل اإلسالمي ذلذه احلملة
الوحشية .يف الواقع ،حىت عندما وصفت احلكومة الصينية اإلسالـ بػ"مرض عقلي أيديولوجي" و"فريوس يف الدماغ"( ...أستغفر
ا﵁) مل يكن ىذا كافياً إلطالؽ شرارة من الغضب ومل ِ
يوجد رداً حقيقياً من ىذه احلكومات والزعماء ادلسلمني! لقد اشًتت
الصني الصمت واخلضوع من خالؿ استثماراهتا الضخمة يف بالدنا ،والوعود ادللوثة باتفاقات تقدر مبليارات الدوالرات وفرص
جتارية من خالؿ مبادرة احلزاـ والطريق .لقد أظهر ىؤالء احلكاـ ادلخضرموف أصحاب ادلصاحل الذاتية مراراً وتكراراً ذلذه األمة
مبدأىم التوجيهي يف احلياة  -أف ادلكاسب ادلالية ستحظى دائماً باألولوية على معاناة ادلسلمني وقدسية اإلسالـ.
يف الواقع ،عندما سئل رئيس وزراء باكستاف عمراف خاف يف مقابلة حوؿ اضطهاد مسلمي اإليغور من الدولة الصينية ،أعلن
بشكل مهني جهلو باألمر ووصف الصني بأهنا "نسمة اذلواء النقي" بسبب استثمارىا يف باكستاف ،أستغفر ا﵁! .وصف وزراء
من العامل اإلسالمي ،مثل باكستاف وإندونيسيا ،حبق ىذا التطهري العرقي دلسلمي اإليغور بأنو "شأف داخلي" للصني  -حبجة أنو
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وقد ساعد احلكاـ ادلسلموف اآلخروف الصني أيضاً باضطهادىا دلسلمي اإليغور .ففي الصيف ادلاضي احتجز النظاـ
ادلصري عشرات من طالب اإليغور دوف سبب ،ورحلوا بعضهم إىل الصني ليواجهوا السجن أو حىت ادلوت.
أيها اإلخوة واألخوات يف ىذا العامل الذي تسيطر عليو الرأمسالية ،حيث ادلكاسب ادلالية وبقاء ادلعاناة اإلنسانية ...من

سيحمي مسلمي تركستاف الشرقية؟ يف ىذا العامل حيث لدينا حكاـ مسلموف وحكومات وضعوا رقاهبم حتت أحذية النظاـ
الصيين ...من سيقف ضد ىذه احلرب على اإلسالـ ويدافع عن ديننا؟
أيها اإلخوة واألخوات ،بالتأكيد ال ميكن أف يكوف ىناؾ شك بأنو يف ظل عدـ وجود قيادة إسالمية حقيقية للوقوؼ

على قدسية اإلسالـ وحياة ادلسلمني ،فإف حرب الصني ضد اإلسالـ يف تركستاف الشرقية سوؼ تستمر بال ىوادة .وسوؼ
يستمروف يف دمارسة اإلرىاب وحرماف وقتل اإليغور ادلسلمني دوف عقاب ودوف أف يقف أحد يف طريقهم.
الطريقة الوحيدة إذف أيها اإلخوة واألخوات لتحرير مسلمي اإليغور يف تركستاف الشرقية من براثن ووحشية الدولة الصينية
ىو من خالؿ تأسيس القيادة اإلسالمية احلقيقية  -الدرع واحلارس لألمة  -اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،قاؿ النيب :
«إِنَّ َما ِْ
ام ُجنَّة يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويُتَّ َقى بِ ِه».
اإل َم ُ
اخلالفة الراشدة ىي دولة لن تسمح أبداً للمكاسب ادلالية بتجاوز التزامها اإلسالمي بالدفاع عن اإلسالـ وادلسلمني؛ لن
تصمت أبداً بينما يتعرض ادلسلموف لالضطهاد ويهاجم ديننا .بل ستظهر العمل بدالً من الكلمات الفارغة وذلك بالقوة
العسكرية والسياسية واالقتصادية لدولة ىي حقاً الوصي على األمة واإلسالـ ومتثّل مصاحلهم بصدؽ ...ألف الصني وأية حكومة
أخرى لن جترؤ على إحلاؽ الضرر مبسلم واحد أو حىت النطق بكلمة واحدة ضد ديننا.
يف ضوء وحشية الصني ادلستمرة ضد مسلمي تركستاف الشرقية ،أطلق ادلكتب اإلعالمي ادلركزي حلزب التحرير محلة واسعة

النطاؽ بعنواف "تغول الصين على تركستان الشرقية لن ينهيه إال دولة الخالفة الراشدة" .ندعوكم لدعم ىذه احلملة ادلهمة
من خالؿ مشاركة ادلواد على نطاؽ واسع واليت ميكنكم الوصوؿ إليها على موقعنا اإللكًتوين وصفحات الفيسبوؾ اخلاصة بنا.
ندعو ا﵁ أف يعيد ىذه الدولة اجمليدة قريباً ،ومعها إقامة األمن ألمتنا وتكرمي ديننا .آمني.
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