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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 أسئلة أجوبة

 الشرقية تركستان على للصني الوحشي العدوان
 اهلندية القارة شبه يف الصواريخ تطوير أنشطة

 الشرقية تركستان قليمإ داخل كبرية صينية عسكرية حشود عن أنباء 2/3/2017 نت اجلزيرة ذكرت) األول: السؤال
 أورومتشي مدينة يف جندي آالف عشرة من أكثر يومني قبل الصينية السلطات نشرت" اخلرب يف وجاء الصني غريب "شينجيانغ"

 األمن قوات ونظمت. سنوات منذ متصاعدة توترات وتشهد املسلمة اإليغور قومية تسكنها اليت البالد غرب مشال شينجيانغ إبقليم
 ويعترب. املروحية للطائرات مكثف حتليق مع كذل وتزامن املصفحة، والسيارات املدرعات عشرات فيه شاركت عسكراي استعراضا

 هواتن مناطق يف مماثلة استعراضات ثالثة احلايل العام خالل شهد الذي اإلقليم يف نوعه من األكرب هو العسكري العرض هذا
 .الشكر ولك املسلم؟ قليمإلا هذا يف جديدة جملازر الصني حتضر فهل. (وآكسو وكاشغر

 خللفيات خمتصر ذكر من بد ال قليمإلا هذا يف للمسلمني تبيتها اليت الصينية النوااي حوىف عن الكشف أجل من اجلواب:
 قليم:إلا هذا يف يغورإلا واملسلمني الصني بني الصراع

 طرف أقصى وهي الشرقية فرتكستان م،1863 منذ وخباصة جديداً، ليس قليمإلا هذا يف واملسلمني الصني بني الصراع إن -1
 مسلم مليون من أكثر املسلمني غوريإلا من قتل فقد الصينية، املذابح من حلمالت تعرضت قد الشرق، جهة من يةسالمإلا للبالد

 اإلقليم، استقالل ألغى حيث تونج؛ تسي ماو بقيادة الصيين الشيوعي النظام استوىل عندما م1949 عام يف متت اليت املواجهات يف
 املسلمني ولكن. الصني يف داخلية أقاليم إىل وتوزيعهم املسلمني سكانه من قليماإل تفريغ وجرى الصني، جلمهورية ضمه وجرى

 ضد قليمإلا يف املستمرة واالنتفاضات ،1944و 1933 سنة ثوراهتم فكانت للصينيني، يستسلموا مل الشكيمة قويي يغورإلا
 .2009 سنة كان كما الصيين االحتالل

 فيها تنفث اليت البؤر هي املساجد فكانت املسلمني، يغورإلا على نييصينال حقد لشديد الرئيسي السبب هو سالمإلا -2
 حوايل إال الشاسع قليمإلا هذا يف يبق ومل ،م1949 سنة مسجد ألف( 25) بـ يقدر ما هدمت فقد سالم،إلا على حقدها الصني
 خاصة التدين، مظاهر من هرمظ أي مالحقة أن إال "االقتصاد" شيوعيتها نصف من الصني تنصل وبعد واليوم. مسجد 500
 .قليمإلا يف الصني متارسها اليت الفعلية السياسة هي ظلت الشباب، لدى

 عمدت فقد اجلديدة، املستعمرة أي شينجيانغ، الصني تسميه الذي قليمإلا يف النفط سيما ال الطبيعية الثروات وبسبب -3
 اهلان من بعرقيتها أخرى جهة من والدفع الصني، يف الداخلية املناطق ىلإ هبم والدفع يغورإلا سكانه من قليمإلا تفريغ ىلإ الصني

 يف تركزهم ويزيد سكانه، من %،40 فقط يشكلون نسمة( ماليني 10) اليوم يغورإلا أصبح حىت قليم،إلا يف لالستيطان الصينيني
 تقل اليت الريفية املناطق وكذلك املسلمني، يزترك حيث اجلنوب يف خاصة الفقر بشدة قليمإلا ويتميز. الريفية واملناطق قليمإلا جنوب

 .الصينيني اهلان عرقية تنعدم أو فيها

 سالميةإلا املظاهر عادةإ من نمك   بشكل الشرقية تركستان يف املسلمني حيوية استمرت فقد ذلك كل من الرغم وعلى -4



2  /5 

 بسبب االستقرار بعدم مميزاً  قليماً إ وجتعله خر،واآل احلني بني قليمإلاب تعصف االضطراابت واستمرت األرايف، يف خاصة للحياة
 املقابل ويف. الداخل من للدولة األضعف اخلاصرة فكان الصني، عن لالنفصال التوجه وثبات الدولة ضد العنف وأعمال التفجريات

 تفرضها ظلمة يف تنفذها يتال واالعتقاالت عدامإلا عمليات رصد من اإلعالم ومتنع يغور،إلا للمسلمني احلياة تفاصيل الصني تراقب
 من متكنت فقد رهاب"إل"ا ذرائع وحتت اخلارج، يف صوت هلم وأصبح منها فروا الذين يغورإلا املسلمني وتتعقب قليم،إلا على قسراً 

 .وابكستان الوسطى آسيا بلدان من سيما ال الدولية، األمنية القنوات عرب منهم الكثري اعتقال

 فقال خماوفها الصني أظهرت مث ومن الصني طواغيت قلوب يف الرعب أدخل فقد اإليغور قلوب يف حي اإلسالم وألن -5
 اإلسالمية للرابطة الوطين للمؤمتر قال الصني، يف الدينية الشؤون إدارة رئيس شوان، وانغ الدينية الشؤون عن صيين مسؤول أكرب

 على الصينيني املسلمني حث بينغ جني شي الرئيس وكان. «لداخليةا اإلقليمية املناطق» إىل اآلن يتسلل املتطرف الفكر )إن الصينية
 هذه ويؤكد. الرمسية( China daily صحيفة عن نقالً  29/11/2016 ،اليوم املصري) املشروع" غري الديين «التسلل» مقاومة

 عمليات تنفيذ فكرة وراء تقف اخلارج من متطرفة قوى أن من مرارا الصني )وحذرت 1/3/2017 اليوم روسيا أوردته ما املخاوف
 .قاسية( مدامهات محلة شن إىل السلطات دفع ما البالد، مناطق من وغريها شينجيانغ يف إرهابية

 أخذت فقد سالمية،إلا األفكار وانتشار قليم،إلا يف جديد من املساجد آالف بناء يف برزت واليت املسلمني مهة وأمام -6
 املسلمني، ضد الرتويع من جديدة حبملة للقيام وحتضر سالمية،إلا املظاهر منع يف وتشدد قليم،إلا ىلإ الثقافية" "ثورهتا تعيد الصني

 التايل: النحو على اآلن حىت احلملة هذه مظاهر فكانت

 شينجيانغ إقليم مواطين كل من الصينية السلطات )طلبت 24/11/2016 سي يب يب ذكرت فقد السفر: جوازات حجز -أ
 سي يب يب مراسل ماكدونيل ستيفان وقال... للشرطة، سفرهم جوازات تسليم البالد غرب يف الواقع املسلمة األغلبية ذي الشاسع

 يف املواطنني كل على اآلن ويتوجب. اإلنرتنت على للشرطة رمسي إعالن عرب جاء السفر جوازات تسليم طلب إن الصني يف
 كل على يتعني فصاعدا اآلن من أنه األمر ويعين. حوزهتا يف السفر وازاتجب الشرطة حتتفظ مث سفرهم، جوازات تسليم شينجيانغ

 .!(...السفر أرادوا إذا بطلب التقدم اإلقليم مواطين

 االثنني قرارا الصينية السلطات )أصدرت France 24 6/6ِ/2016 ذكرت فقد عباداهتم: يف املسلمني على التضييق -ب
. مفتوحة( أبواهبا إبقاء املطاعم على فرضت كما. املسلمة شينجيانغ منطقة يف انرمض صوم من والطلبة العام القطاع موظفي مبنع
 املوظفني الصينية السلطات )منعت i24 news 18/6/2015 ذكرت فقد ،2015 منذ تتبعه احلكومة أخذت جراءإ وهو

. رمضان" خالل طبيعي بدوام ستعمل "املطاعم وأن... رمضان، شهر يف الصيام من شينجيانغ إقليم يف واملعلمني والطالب املدنيني
 على نشر لتقرير وفقا األخرى"، الدينية والشعائر الصيام يف تنخرطوا ال رمضان "خالل أنه بول مقاطعة يف املسؤولني إخطار ومت

 .األسبوع( هذا اجتماع بعد احمللية احلكومة موقع

 يُبلغ ملن مالية مكافأة إقرار.. املسلمني تالحق "الصني عنوان فتحت سالمية:إلا املظاهر يظهر من واعتقال مالحقة -ج
 ألفا قدرها مكافأةً  الصني )حدَّدت الصني يف حملية صحيفة عن 23/2/2017 الداير صحيفة موقع نقل واملنتقبات" امللتحني عن
 إثنييت بني توتراً  ويشهد د،البال غريب بشمال الواقع شينجيانغ، إقليم يف منتقبة امرأة أو ملتح شاب عن يُبلغ ملن يورو( 275) يوان

 مؤخراً  شهدت اليت هواتن، بلدة سلطات أن اليومية، احمللية "هواتن" صحيفة وذكرت. املسلمني واإليغور الصينيني اهلانس
. اإلرهاب" "مكافحة مكافآت لتمويل يورو( مليون 13,7) يوان مليون 100 بقيمة صندوقاً  خصصت سياسية، اضطراابت
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 أو جيرح أو يقتل أو "يضرب ملن أو هجوم، خطة عن الكشف حال يف يوان، ماليني 5 إىل تصل أن ميكن تاملكافآ أن وأضافت
 .شغب"( مثريي على يسيطر
 تكون قد شينجيانغ" قليمإ" الشرقية تركستان يف يغورإلا املسلمني ضد صينية قمع محلة فإن أعاله، املذكورة األمور ولكل -7

 اليت الدولة ضد العنف أعمال من الكثري يشهد قليمإلا أبن ذلك وتربير حلظة، أي يف يكون قد فيذهاتن وأن والتجهيز، عدادإلا قيد
 املصفحة والسيارات واملدرعات اجلنود من اآلالف قليمإلا يف حشدت أن بعد شاملة، حبملة للقيام هبا تتذرع أن للصني ميكن

 ضمان إىل يهدف اإلقليم يف العسكري االنتشار إن جو، تشوان نيش شينجيانغ، يف الشيوعي احلزب سكرتري )وقال واملروحيات،
 .(2/3/2017 ،نت اجلزيرة). احلايل( العام خالل مناطق عدة شهدهتا اليت األخرية اإلضراابت بعد وذلك االستقرار، وتثبيت األمن

 العامل يف املسلمني ماليني ومسمع مرأى على تتم اإليغور املسلمني ضد الصينية الوحشية األعمال هذه أن هو املؤمل إن -8 
 دولة اإلسالم، دولة األمة، دولة جتمعهم ال متناثرون املسلمني ماليني ألن وذلك ،الوحشية األعمال هذه رفع يف يؤثروا أن دون

 حبقها، الشئون ىيرع الذي اإلمام، اخلليفة، إجياد مث ومن ،إلعادهتا يعمل أن قادر مسلم كل على جيب اليت املفقودة الراشدة اخلالفة
َا» : هللا رسول قال قال: عنه هللا رضي هريرة أيب عن البخاري صحيح يف جاء كما ورائه من ويقاتل به يتقى  ُجنمة   اإِلَمامُ  َوِإَّنم

 وهللا صاعني، هلا السيك الصاع أن تدرك ألهنا مسلماً  تؤذي أن الصني وغري الصني جترؤ لن وحينذاك ،«ِبهِ  َويُ ت مَقى َورَائِهِ  ِمن   يُ َقاَتلُ 
 .عزيز قوي

 

 من األول ويف اهلندية، القارة شبه يف الصواريخ إطالق أنشطة من سلسلة هناك كانت األخرية اآلونة )يف الثاين: السؤال
 خليج يف أوديشا ساحل )قبالة الكرمي عبد جزيرة على متقدمة اعرتاضية صواريخ منظومة اهلند اختربت م2017 آذار/مارس

 قادرة وهي كم،2200 إىل مداها يصل واليت )أاببيل(، صواريخ نظام ابكستان اختربت العام، هذا من سابق وقت يف. البنغال(
 اآلاثر مدى وما وابكستان؟ اهلند بني جديد تسلح سباق من جزء الصاروخية التجارب هذه فهل. متعددة رؤوس محل على

 .خريا هللا وجزاك .التجارب؟( هلذه اإلقليمية

 تطوير خالل من النووي البقاء حتقيق يف البلدين جلهود استمرار هي وابكستان اهلند يف الصاروخية التجارب إن :اجلواب
 شبه يف النووي التسلح سباق خالصة فهم الضروري من فإنه أفضل بشكل األمر هذا ولفهم الثانية، ابلضربة القيام على القدرة
 .اهلندية القارة

 كوراي فمثال التقليدي، العسكري التفوق مضاعفة هو :األول أساسيني؛ لسببني النووية األسلحة امتالك إىل الدول تسعى -1
 ومشاكسة اجلنوبية لكوراي التقليدي العسكري التفوق على للتغلب أساسية النووية األسلحة تعترب فهي التوجه، هذا تؤكد الشمالية

 فمثال نوواي، املسلحة الدول مواجهة هو :الثاين... السالح منزوعة الكورية نطقةامل يف املتمركزة القوات من اآلالف لديها اليت أمريكا
 سالحها على للحصول الصني عمدت الكورية، احلرب خالل الصني لتشمل النووية املظلة توسيع يف السوفييت االحتاد فشل عندما

 الدول سعت وهكذا النووي، برانجمها إلطالق ابكستان عيلس بدوره أدى الذي األمر النووي، برانجمها ملواصلة اهلند دفع ما النووي،
 .Waltz, K. (1981):بينها حمتملة نووية هجمات وقوع ملنع اً بعض بعضها مع النووي التكافؤ من حالة إىل للوصول الثالث

The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better: Introduction. The Adelphi 

Papers, 21(171), pp.383-425. 
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 تتحقق فحىت القتالية، األعمال عن النوويني اخلصوم لردع كافية ليست النووية احلربية الرؤوس حيازة جمرد فإن ذلك مع -2
. حمتمل هجوم أي من النووية ترسانتها محاية على القدرة النووية الرؤوس متتلك اليت الدول لدى تكون أن جيب النووي الردع غاية

 الضربة استيعاب على والقدرة األوىل، الضربة تسمى للخصوم النووية األهداف وإصابة النووية احلربية الرؤوس إطالق على القدرة
 وهلا األوىل الضربة نتيجة احلياة قيد على البقاء على قادرة أهنا أي ،الثانية الضربة ابسم يعرف انتقامية نووية ضربة وإطالق األوىل
 على قادرة غواصات الدولة متتلك عندما يوجد وهو النووي، ابلثالوث يسمى ما وهذا الضرابت، ملواجهة كافية نووية حربية رؤوس
 .الطريان قدرة تشل مضادة ضربة تسديد على القدرة ولديها الغواصات اكتشاف يصعب حيث نووية، صواريخ إطالق
 يضمن وهذا الثانية، الضربة على القدرة الدولتني كلتا متتلك عندما جيد بشكل يعمل النووية الدول بني النووي الردع -3
 على يطلقون النوويون واالسرتاتيجيون األوىل، الضربة شن من الطرفني مينع هذا من واخلوف الطرفني، لكال متبادل دمار حصول

 العدو ردع هي لنوويةا لألسلحة احلقيقية القيمة فإن التقليدية لألسلحة اً خالف ابلتايل. (MAD) املؤكد املتبادل ابلدمار احلالة هذه
 .النووي سالحه استخدام من

 لتطبيق والسياسيون واالسرتاتيجيون النوويون العلماء سعى م،1998 عام يف النووية ابلتجارب وابكستان اهلند بدأت منذ -4
 السالم أن اجلانبني الك يعتقد (،MAD) املؤكد املتبادل الدمار ظاهرة وبسبب الواقع، أرض على أعاله املذكورة النووي الردع نظرية

 حلملها النووية الرؤوس وتصغري الصواريخ، لتكنولوجيا السريع التطور وراء الرئيسي احملرك هو وهذا القارة، شبه على موجود النووي
 الصاروخية التجارب لفهم النووي الردع منظور استخدام من بد ال نفسه، الوقت يف. اإلطالق عمليات وتطوير الصواريخ، على

 األوىل الضربة خيار أتمني وحول الصواريخ تكنولوجيا يف تقدم هناك كان املاضي العقد مدى على وابكستان، اهلند بني خريةاأل
 التالية: األمثلة يف انظر الثانية، الضربة خيار على للحفاظ أكرب جهود بذل إىل األخرية التطورات تشري ذلك مع اجلانبني، كال عند

 انجحة جتربة ابكستان أجرت م،2017 الثاين/يناير كانون من التاسع يف :(SLBM) ةباليستيال الصواريخ غواصات -أ
 كم، 450 مداها كان املاء حتت من كروز صواريخ أطلقت حيث اهلندي، احمليط يف معلوم غري مكان من (3)اببور لصاروخ
 القدرة أابد إسالم يعطي الذي (3 )اببور صاروخ يبلتجر  كان إنه الباكستاين اجليش قال وقد اكتشافها، لتفادي البحر يف وأجريت

 مع ،.html.f28-org/en/articles/2017/02/28/inpk.wsws.https://www :الثانية" "الضربة تسديد على
 قدرة لديها واليت والكهرابء، ابلديزل تعمل غواصات يف (3)اببور محل إىل وتضطر نووية غواصات متتلك ال ابكستان فإن ذلك،

 غواصات قبل من تطلق اليت (K4) اهلندية الصواريخ منظومة على اً رد الباكستاين (3)اببور كان وقد. املاء حتت البقاء على حمدودة
 إىل تصل أن وميكن كم، 3000 إىل مداها صلوي ،5/2014 شهر يف طالقهاإ مت واليت (SLBM) اهلندية الباليستية الصواريخ
 .الثانية الضربة على القدرة متتلكان وابكستان اهلند فإن وهكذا والصني، ابكستان

 األول/ديسمرب كانون يف النووية القدرة هلما لصاروخني اختبارات اهلند نفذت: (MIRV) االستهداف متعددة املركبات -ب
. النووية للرتسانة اً سريع اً تطور  يعد ابليسيت أرض أرض صاروخ وهو (،V-)اجىن هو األول. م2017 الثاين/يناير وكانون م2016
 كانون يف ذلك، إىل ابإلضافة. كم 5000 إىل مداها يصل األهداف متعددة نووية اً رؤوس حيمل الذي اخلامس( )اجىن والثاين

 يعطي اخلامس( )اجىن صاروخ. كم 4000 إىل مداها يصل اليت املنظومة وهي الرابع(، )اجىن نيودهلي اختربت م2017 الثاين/يناير
 قدرات لديها اليت )أاببيل( صواريخ نظام ابكستان اختربت العام، هذا ويف... الصني يف تقع اليت النووية األهداف ضرب إمكانية

انجحة عملية أول ت"أجري يلي: ما فيه كرذُ  الباكستاين اجليش عن صدر بيان ويف (،MIRV االستهداف متعددة )املركبات

https://www.wsws.org/en/articles/2017/02/28/inpk-f28.html
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 وذلك متعددة، رؤوس محل على وقادرة كم، 2200 إىل مداها يصل اليت الباليستية أرض أرض )أاببيل( صواريخ الختبار
 ":املعادية العدو رادارات وهزمية الدقة عالية متعددة أهداف مع التعامل على وقادرة (،MIRV) تكنولوجيا ابستخدام

com/news/1310630.dawn.https://www، الصواريخ دفاعات على لتطغى ابكستان )أاببيل( صواريخ تصميم ومت 
 ابكستانية نووية صواريخ إلسقاط (Ashvin) مثل اعرتاضية صواريخ بنشاط ختترب اهلند أن كما. النووي للدرع اهلندية ستيةيالبال

 قدرة يبطل جيعله مما، عدة نووية صواريخ إىل يتحول أن واحد نووي لصاروخ ميكن (،MIRV) نولوجياتك نشر خالل من. حمتملة
 .االعرتاضية الصواريخ
 النووي التوازن سيقلب الذي الثانية الضربة خليار للتجهيز هو وابكستان اهلند بني النووي التسلح سباق أن فيه شك ال مما -5

 لتكنولوجيا السريع اهلند وتطوير. النووي الردع مسألة من فقط األدىن احلد على الصني تعمل نمابي الصني(، )أي اهلند منافسة مع
(MIRV) بالده أن راوات( بيبني )اجلنرال اهلندي اجليش قائد صرح فقد قادهتا، شجع قد الصواريخ حتمل اليت والغواصات 

uk/india.co.ibtimes.http://www- :واحد وقت يف والصني ابكستان مع جبهتني" على حرب خلوض "مستعدة

1599031-chief-army-new-says-china-pakistan-war-front-two-prepared 

 الصينية اخلارجية وزارة ابسم املتحدث قال حيث صني،ال أغضب قد اهلندي اخلامس( )اجىن صاروخ واختبار
(Chunying:) الباليستية الصواريخ تطور أن للهند ميكن كان إذا ما بشأن واضحة لوائح املتحدة لألمم األمن جملس لدى "إن 

 مواجهة منها ملقصودا يكون قد مخسة( )اجىن مع اهلند طموحات أبن القول إىل الوزارة وذهبت نووية"، أسلحة محل على القادرة
ballistic-V-Agni-tests-News/2016/12/27/India-http://www.upi.com/Defense- الصني:

rise/9001482862013/-hinaC-with-tensions-missile. 

 عام يف وق عت اليت (123) اتفاقية عرب األمريكي الدعم دون االستفزازية السياسة هذه تبن ت قد اهلند تكون أن ميكن ال -6
 يف النووي الوقود استخدام ابلتايل املدنية، ملفاعالهتا النووي الوقود من اثبتة إمدادات على احلصول من مكنتها واليت م،2005
 السابقة األمريكية اإلدارات أحرزته الذي التقدم على البناء تريد أهنا بوضوح ترامب إدارة أشارت وقد اهلندي، النووي الربانمج
 اهلندي نظريه مع له هاتفي اتصال يف ماتيس( جيمس )اجلنرال األمريكي الدفاع وزير أشاد م2017 شباط/فرباير 8 ففي للهند،

 جمال يف البلدين بني املشرتك "التعاون إىل روأشا األخرية" "السنوات يف اهلند أحرزته الذي اهلائل" قدم"ابلت ابريكار( )مانوهار
 :عليه" والبناء الزخم على "احلفاظ على حريصة اجلديدة اإلدارة إن وقال الدفاع"،

f15.html-ww.wsws.org/en/articles/2017/02/15/inushttps://w. 

 وهدف نووي، تسلح سباق يف الصني لتوريط القارة شبه يف النووي التسلح سباق استغالل أمريكا تواصل أن املتوقع ومن
 الوالايت فعلت اكم اً متام الصني، اهنيار ليسُهل العسكري، النشاط إىل االقتصادي النشاط عن الصني إبعاد هو ذلك من أمريكا

 سباق إىل االجنرار وترفض النووي للردع األدىن احلد على حتافظ الصني زالت ما الراهن الوقت يف. السوفييت االحتاد مع املتحدة
 .النووي التسلح
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