السجل الصيين األسود يف حق املسلمني يف تركستان الشرقية
تركستان الشرقية بلد إسالمي كان جزءا ال يتجزأ من الدولة اإلسالمية لقرون طويلة قبل أن حتتله الصني .يقع يف وسط
آسيا الوسطى ،وحيده من الشمال روسيا ومن اجلنوب إقليم التبت ومن الشرق منغوليا ومن الغرب كازاخستان وقرغيزستان
وطاجيكستان وأفغانستان وجزء من إقليم كشمري الواقع حتت االحتالل اهلندوسي .وحيده من اجلنوب الشرقي إقليم كينغاي
وإقليم غانسو .وتبلغ مساحته  1626000كيلو مرت مربع فهو أكرب األقاليم الصينية اخلمسة ومتتد حدوده على طول 5400
كيلو مرت .كما يبلغ عدد سكانه أكثر من مخسة وعشرين مليون نسمة ينحدرون من األصل الرتكي املسلم وينتمون إىل عرق
اإليغور إضافة إىل بعض العرقيات األخرى مثل الكازاخ والقرغيز والتتار واألوزبيك والطاجيك ،ولغتهم هي اللغة الرتكية بلهجاهتا
املختلفة ويستعملون احلروف العربية يف الكتابة .ومدينة كاشغر هي عاصمة تركستان الشرقية .دخلها اإلسالم بعد فتح املسلمني
لبالد فارس وخراسان فقد وصلت جيوش القائد قتيبة بن مسلم الباهلي مدينة كاشغر عام  95هجرية .وعندما دخل اإلسالم
مؤسس الدولة القاراخانية اخلاقان سلطان ستوق بغراخان وتبعه أبناؤه وكبار رجال دولته عام  232هجرية ساد اإلسالم تلك
البالد كلها من ذلك التاريخ ومتت ترمجة القرآن الكرمي وأقيمت املساجد بدال من املعابد ومت بناء  300مسجد يف كاشغر
وحدها اليت صارت مركزا علميا كبريا يقبل الطالب على دراسة اإلسالم وأحكامه فيها من كل أحناء العامل اإلسالمي.
دفع حكام الصني عام 1759م جبيوشهم اجلرارة حنو تركستان الشرقية الحتالهلا فدارت بينهم وبني املسلمني فيها معارك
دامية راح ضحيتها أكثر من مليون مسلم وبعدها فرض حكام الصني سيطرهتم عليها حىت عام 1862م ،وقد شهدت تلك
الفرتة مقاومة شديدة من أهل تركستان الشرقية ضد االحتالل الصيين ،وجنح املسلمون بقيادة يعقوب بك يف إقامة دولة مستقلة
حتت زعامته استمرت  16عاما إال أن بريطانيا دعمت حكام الصني ودفعتهم الحتالهلا مرة اثنية ومت هلم ذلك يف عام 1876م
ومسيت شينجيانغ أي (األرض اجلديدة) مث ضموها داخل حدود إمرباطورية الصني وأصبحت اتبعة هلا .وبعد تويل احلكومة
الوطنية الصينية مقاليد السلطة عام 1911م قامت ابملذابح الرهيبة يف حق املسلمني إلخضاعهم لسيطرهتم وكسر مقاومتهم
لالحتالل ومنع ثوراهتم املتتالية فقامت أببشع أنواع الظلم واالضطهاد وقسمت البالد إىل  450معسكرا للعمل اإلجباري وقد
مات الكثريون يف هذه املعسكرات وألغيت امللكية اخلاصة ،وجعلت طعام الناس مجاعيا ومنعت الطبخ يف البيوت وفرقت األزواج
حبجة أن ذلك مضيعة للوقت وصادرت كل ثروات املسلمني .فثار املسلمون مرتني حىت متكنوا من إقامة دولة مستقلة يف
تركستان الشرقية عام 1944م إال أهنا مل تستمر طويال فقد عاد االحتالل عام 1949م وال زال مسيطرا عليها حىت اليوم.
املمارسات الصينية اإلجرامية حبق املسلمني يف تركستان الشرقية:
 -1اإلعالن رمسيا أبن اإلسالم خمالف للقانون ويعاقب كل من يعمل به
 -2منع تعليم الدين اإلسالمي وإقامة العبادات
 -3فرض تدريس اإلحلاد يف املدارس
 -4إغالق أكثر من  28ألف مسجد و 18ألف مدررسة إسالمية
 -5استخدام املباين اإلسالمية كاملساجد واملدارس يف أعمال تتناىف مع أحكام اإلسالم

 -6تفتيش البيوت ومجع أكثر من  730ألفا من الكتب اإلسالمية واملخطوطات اإلسالمية وإجبار العلماء على إحراقها
يف امليادين العامة
 -7عمل امللصقات ورفع اليافطات املعادية لإلسالم على جدران املدن والقرى مثل (الدين اإلسالمي أفيون) و(اإلسالم
يف خدمة االستعمار) و(اإلسالم ضد العلم) وغريها من العبارات الكاذبة
 -8إجبار املرأة على قص شعرها ومنعها من تغطية رأسها وفرض ارتداء القصري من املالبس وإال تعرضت لالعتقال
 -9إعدام  360ألف مسلم يف الفرتة من عام 1949م إىل عام 1968م وهي الفرتة اليت قام خالهلا املسلمون بـ45
ثورة ضد االحتالل الصيين اجملرم
 -10سقوط  75ألف شهيد يف عام 1966م يف مذحبة رهيبة ارتكبها االحتالل الصيين أثناء استقبال املسلمني لشهر
رمضان
 -11إجبار العلماء املسلمني على محل تصاريح رمسية تظهر مدى تعاوهنم ومؤازرهتم لرجال السلطة واحلزب الشيوعي
امللحد
 -12إجبار العلماء واألئمة على تعلم املبادئ الشيوعية وتعاليم السلطة الصينية يف كيفية التعامل مع شؤون املسلمني
الدينية واالجتماعية
 -13إجبار العلماء واألئمة على توقيع تعهدات ابالمتناع عن تعليم أبناء املسلمني أحكام اإلسالم يف املنازل أو املساجد
 -14اعتقال العلماء الذين ال ينفذون تعاليم السلطات الصينية وتعذيبهم حىت املوت .وقد اعتقلوا عشرات اآلالف منهم
ومت تعذيبهم ومات كثري منهم يف السجون...
والصني اليوم تقوم أببشع اجملازر يف حق املسلمني يف تركستان الشرقية ألهنا تدرك أن املسلمني ال حيكمهم الفاروق عمر وال
صالح الدين وال املعتصم بل حيكمهم حكام عمالء ال تقل جرائمهم يف حق املسلمني الذين حيكموهنم عن إجرام الصني يف
حق املسلمني يف تركستان الشرقية ،فها هو أردوغان الذي يطلق عليه املعجبون به "حاكم إسالمي" مل يقم بواجبه ومل يقطع
عالقته ابلصني بل يعترب ذلك شأان داخليا مع أن أهل تركستان الشرقية هم أتراك وتربطهم أبهل تركيا رابطتان مها رابطة العقيدة
ورابطة النسب ،ولكن أردوغان لىب األوامر األمريكية يف سوراي فسارع إىل إنقاذ اجملرم بشار وأعاد إليه حكمه الذي كاد الثوار
يسقطونه ويقيمون على أنقاضه اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وها مها سلمان وروحاين يقتالن املسلمني يف سوراي والعراق
واليمن ،أما أهل تركستان الشرقية فإن أمرهم ال يعنيهم .لن يقطع كل يد عابثة ابملسلمني يف أرض احتلها الكفار املستعمرون
ولن حيرر فلسطني وكشمري وتركستان الشرقية وجنوب السودان وقربص واألندلس وغريها من بالد املسلمني ،إال اخلالفة الراشدة
على منهاج النبوة .وهي وعد هللا الذي ال خيلف امليعاد وبشرى رسوله ﷺ الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى،
فإىل العمل إلقامة اخلالفة الراشدة مع حزب التحرير ندعوكم أيها املسلمون ،فهي فرض ربكم ومبعث عزكم وحمررة أرضكم
وقاهرة عدوكم ،وهي منارة اخلري والعلم والعدل يف ربوع العامل .إهنم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
األستاذ شايف الشرادي – والية اليمن
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

