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هل تجبر العمليات العسكرية األخيرة الصين لتغيير 

 سياستها اتجاه تركستان الشرقية؟

 
 

 من املعلوم أن الناظر ألوضاع الصين داخليا وخارجيا أن الصين الظاملة تسعى لحتفها بيدها. 

هللا وتوفيقوووووول أن العاليوووووواي العسووووووشرقة  ووووووا ترنسووووووتان ال وووووور ية وداخوووووو  الصووووووين   اوووووو  ن   ووووووا  بعووووووون و 

 الحشومة الصينية املتش  ة  ا األعوام القليلة املاضية.

ولقود ااتو  تثودي  وا ترنسوتان ال وور ية املثتلوة  اد وة ن يو ة مةودد الحشوموة الصووينية  وا او  ع ور  ونواي تقرق وا موون 

 يّ  األمر فأص ث  تثدي  اد ة ن ي ة خالل عدة أشهر تقرق ا والحاد هلل. نواي تغ 6-5    ولشن منذ 

ولقووود أصووو ث  هوووذت العاليووواي تووودخ  الفر وووة عتوووى  لوووول املسووولاين الي نسوووتاتيين الوووذ ن ا تصووو   الصوووين الغاشووواة 

 أراضيةم. 

ن ال ور ية  اض رب  الحشومة الصينية املعتد ة بس ب خوفها من فقدان ط ق الذهب )أي ترنستا ومن جهة أخرى 

 وأ ّس  بأنةا أخ أي عندما جا ي إلى هذا ال لد.

وخاصووووة عنوووود تف وووو    ،باتوووو  خياتووووة املوووووظفين الحشوووووميين للدولووووة الصووووينية وال ووووعب وأمووووام العووووالم ،وموووون جهووووة  اتيووووة

لقوووو  ال الرشوووووة و 
 
ووووام م وووو   وشووووا تثووووالل ال 

ّ
ن ووووا  »ن ووووار الح  ا بوووووو »و« جووووو   

 
ماووووا اضوووو ّر الحشومووووة الصووووينية أن « شوووويت

 تقدمهم للاثاناة ماا زاد  ا فضائثها.

ل شو  أن أوضوواع أفغا سووتان بعوود هورول أمرق ووا و لفاهةووا مأةووا وهوو هووّم أن وو  لكحشومووة الصوينية ولووذل  بووذل  الصووين 

  صارى جهدها لتأمين وضعها مستق ال مع أفغا ستان. 

رق ة املاضية شدة الصراع بوين الصوين ودول الاووار  وول األرااو   املتنوازع عليةوا.  ا األعوام الق ،ورأ نا من جهة أخرى 

 وتم هذا مع اليابان والفل ين وفيتنام والهند...  

ونوذل  تدود الصوين  ود أصوالةا القلوق عنودما بودأي موا تسوال ب ووراي الربيوع العربو  النو  خلعو  بعو  مون ال وا يو  

  ث  تخ    من اتتفاضة ال عب الي نستا  .  سن  م ارك و ي هاا وأص –م   القذا ا 

يعوي  الظلوم والقهور والتسولال والعتودا   منذ ا تالل الصين الظاملة ألراا   ترنستان ال ر ية وال عب الي نسوتا  

الدائم الذي  أخذ أش ال مختلفة مأةا إطالق النوار بودون  و ب والتاييوع العنصوري والحو ل  وا الظواون املظلاوة ب  و  

واهيووة. ونةووب للتوو واي والنيوو  موون معتقداتوول اا ووالمية و ي هووا الش يوو  وهووذا الحووال مسووتار إلووى ا ن ووصوول   وونوتل إلوووى 

   تين وأنت .
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نوو »العووام وتثد وودا بعوود العاليووة الاهاد ووة امل ارنووة  ووا مد نووة  اولشوون عنوود بدا ووة هووذ  بوودأي الحشومووة الصووينية « نووون مغ

 تغيي ا طفيفا  ا  يا تةا اتدات ترنستان ال ر ية. 

 امل وارنة  وا السول ة ونوذل  وظهر هذا من خالل ما ب ل ااعالم الحشوم  من شوعاراي م و  الهتاوام بثوق ال وعب  وا

 شعار الهتاام بالنا ية املعي ية لل عب ورفع مستواها الها مدرد شعاراي  تّم ترد دها.رفع 

ن »ا عقد مؤتار الحزل الصين  ال يوعا واشي ك  91/91/1192 ا  نفغ فيل ووضع  إ ي اتدية جد دة ادارة  «ش غ  جغ

الهتاوووام بالتووودمام الجتاووواعا والت ووووقر ترنسوووتان ال ووور ية. وأوؤووو ب املوووؤتار بهزالوووة اووو  مظووواهر التفصوووال  وووا املن قوووة و 

 ال تصادي وأن  تم ذل  بدد ة شد دة. 

جوا  هوذا  ا شهر آذار من هذا العام ا عقد الجتااع املال   ال ا   الذي  قوام مورة وا ودة  وا السونة  وا عاصواة الصوين و و

ذي   يوو  الده ووة والتت ووات  ووا هووذا وضووّم هووذا الجتاوواع علاووا  السووو  موون ترنسووتان. والوو« انوو نوت»الجتاوواع بعوود عاليووة 

لسووو  ع وود الجتاوواع أتوول تووم إع ووا  الفرصووة لعلاووا  السووو  للتثوودي  ووا األمووور الد ريووة وعنوودما أع يوو  الفرصووة لعووالم ا

ن»رئيل مدتاع الد ن اا الم  ملد نة  –الحايد أ اد توخن  
 
ي
 
تل  ضا ا د رية مختلفة اوان مون   و   ا الا تناول  – «خ

   السو  أن  تثد وا فيةا. ل يساح لعلاا

تيووون » ووم أعق وول   »موون  وووم  هووورئيل املدتاووع اا ووالم  للصووين و تائووب الوو -« مووا وغ
 
وتعوورف  ووا الاتوول للسيا ووة  –« نغ ووانت

 الد رية الن  تنفذها الحشومة الصينية  ا ترنستان ال ر ية واتتقد هذت السيا ة.

و وائ  ااعووالم الصووينية الر وواية املختلفووة. وهووذا لووم  ووتم موون   وو  والغرقوب  ووا األموور أن هووذا الجتاوواع تووم تقلوول اووامال ع وو  

 أبدا.

واملتت ع ملا  ثدي ا ن مون تغييو   وا  يا وة الصوين اتدوات ترنسوتان ال ور ية بودأ بهع وا  الصوين بعو  الحرقوة لعلاوا  

وأ قنووو  أن  السوووو  و يووو هم مووون عاال هوووا والسووو ب هوووو التخفيوووي مووون  الوووة ال تقوووان النووو  يعي وووها ال وووعب الي نسوووتا  

ي جم من خالل العاليواي العسوشرقة ضودها وتعواطي ال وعب الي نسوتا   موع هوذت 
 
عوا ب هذا ال تقان وخياة وبدأي ت

 العالياي. 

وتر ل أن ما تفعلل الصين اليوم من تغيي   ا  يا تةا داخ  ترنستان إتاوا هوو تغييو  مر توا وليسو   يا وة دائاوة بو  

 ها  يا ة املشر وال داع.

الصووين ال ووافرة وأن  قووي مووع أل  نخوودع لةووذت املسوور ية الهذليووة ول  ووأمن جاتووب  ال ووعب الي نسووتا   لووب موون ولووذا ت

املداهوود ن و فووة تصوورة وتمووايع ناووا نةيووب بليوووي اا ووالم أن  اضوووا  ووا طرقووق العووزة طرقووق الاهوواد ول  لتفتوووا إلووى  ت أبنووا

 الورا . 

رغقن  قز: وتقول للصين املانرة ما جا   ا نتال هللا العز  انغ
 ْ
ْي   امل

 
اَّلله  خ ر  اَّلله  و 

 
ْاش ق   و 

 
ون ر 

 
ْاش ق    21)األتفال:  و 

 وتقول لها نذل   ولل تعالى: 
 
ون ا 

 
ْعل  ي 

 
اسغ ل

ه
   الن

 
ت
ْ
ن

 
نه أ شغ

 
ل ْمرغتغ و 

 
ى أ

 
ت ٌب ع  الغ

 
اَّلله      19) و ي:  و 

 

 «اإلسالمصوت » -المركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستاني 
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الجهادية الثانية في مدينة رسالة مفتوحة إلى الصين بمناسبة العملية 

 «غمِن كون»

َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَيْنُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي  :(41)التوبة 

يف تددداري  « ِشدددْج ِفنِغنددد »قددداموا بتو يدددب ان  ددداىلابه وتعددداا بتىلدددذير ةع دددا  الصدددني و اصدددة   إن جماهددددر تركندددتان

 م بدمائهم الغالية قايل االفت اع امل لكج الثابج للصني الذر يقام مرة واحدة يف الننة.4141\10\14

يف حمطدة القطدار يديندة     كومدة  هجم عشرات من أبنا  اإل الم الذين عر وا وافاهم اإلميابج على الشدرةة وع اداا ا   

ذكدر يف   مدا و دائل اإلعدالم الصدينية ولكدن      وأر لوا تنعة وعشرين شخصدا إا فهدنم علدى حند  مدا فدا  يف      « من  كون»

 و ائل اإلعالم اخلارفية أبهم أكثر من مائة شخص.

 بها مع منل ج تركنتان. بتااه الصينيني ليقغوا مرة واحدة أمام  يا تهم الوحشية اليت يتعاملوناتلغت لعل هذه الع لية 

 بدمائهم املطال  التالية:« ِشْج ِفْنِغن »أبطاا هذه الع لية قداموا إا ةعيم الصني و

بهددم يف تركنددتان  مل يرحدد ة وأن الكددا رين الصددينيني إن الصددينيني عدددو معتددد علددى منددل ج تركنددتان الشددرقي  أوال:

ل ندل ني  ل مقاتدل فنددر معتددر    عتد  ركندتان ي   الصدي  دا دل ت  الشرقية ولن ُيرحَّ  بهم أبدا وأن أر  رد مدن أ دراد الشدع   

 وعليه  ليرتك تركنتان الشرقية كل من ال يريد أن يد ل يف املعركة من أ راد الشع  الصي !

د َعندا أن بكدون جماهددين وب درن أعندا        مدا  دا  علدى اإل دالم وأهلده هدو    عتد إن االثابيا: حنن منل ون وأوالد مندل ني و 

وأمة اإل الم ليندت بأمدة تندكت علدى البلدم بدل ليدُ  علدى البلدم يثلده وتقدتصا             االصينيني امللىلدين بالنيف أين ا كابو

 ولذلك عليكم بوقف مجيع  يا اتكم اليت هج ضد اإل الم وأهله!

 ني!إلغا  قابون حتديد الننل الذر ُ نا لقطع بنل املنل  ثالثا:

إرفاع أبنائنا وبناتندا الدذين أ دذوا إا أقداليم الصدني إل نداد أ القهدم وإلبعدادهم عدن ديدنهم ولتعلدي هم مدا يند ى               رابعا: 

 حب ارة الصني املزعومة!

 إلغا  تدريس اللغة الصينية املقرر على أبنائنا قنرا من كل مراحل التعليم!  امنا:

 ادة منهم الذين يعذابون يف  جوبكم املبل ة!اإل راج عن كل املعتقلني و اصة الق  اد ا:

 إيقاف  رقة ثروات تركنتان الشرقية اليت تتم فهرا و را!  ابعا:

 «ن ِم كون»اجلهادية الثابية يف مدينة  بيان ينا اة الع لية

والصددالة  َمددا اْعَتددَدل َعَلددْيُكمْ َ َ ددِن اْعَتددَدل َعَلددْيُكْم َ اْعَتددُدوا َعَلْيددِه ِبِ ْثددِل   ا  ددد ن الددذر قدداا يف القددرمن الكددريم:    

 وعلى مله صىلاه ومن تاعهم بإحنان إا يوم الدين. «َلَقْد ِفْئُتُكْم ِبالذَّْبِح»والنالم على ر وله الذر قاا يف حديثه: 

اضية يف الصني وتركنتان ويندأا  امليام األإن ا زن اإل المج الرتكنتابج يؤيد كل الع ليات اجلهادية اليت متت يف 

هند  إ وابندا   ان  اىلابه وتعاا أن ينت ر هذا اجلهاد أكثر  أكثر ويكون بركدة و دي يدؤدر للغائددة أكثدر مدن قادل وب       

  إل وابنا املأ ورين أن يغراج ان عنهم. دعو تشهدوا يف هذه الع ليات اجلهادية وبوصج أ رهم بالص  وباالذين 

 دالم الديت أحداه بهدا     أهدوا العزة ألمدة اإل ويا حصون اإل الم الذين «! من  كون» يا إ وابنا األعزا ! ويا  ر ان معركة

حنن معكم وإن شعلة اجلهاد اليت أشعلت وها حت ا  تنوار قلون املنل ني. ولو قاتل اليوم جماهدو تركندتان الشدرقية    .الذا

بالنددكاكني والندديوف وامل ددارن ضددد الصددينيني الددذين ميلكددون األ ددلىلة املتطددورة  ددإن ان  دداىلابه وتعدداا  دديهي  لنددا    

 ثة إن شا  ان. رصة حتى بقاتل الصينيني املعتداين باأل لىلة ا دي

بل دما  الشهدا  وقود للجهاد وعلدى إثرهدا يلتىلدب ا الف مدن املندل ني بصدغوف        هااً  وا أن دما  الشهدا  لن تذه   اعل

 اجملاهدين وي ىلاون بأبغنهم يف  ايل ان.
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ا دتطاعوا أن  هلم أ لىلة متطورة ولكدن مدا   « باتو»اا غابنتان أن فيوش أهل الصلي  وعلى رأ هم أحنن بشاهد ا ن يف 

  تشهاديني.صدوا هج ات االي

 الم ربات أبنا ها على الت ىلية بأبغنهم لربهم ولر وهلم ولعقيدتهم ضد فيوش الكغر ا  د ن إن أمة اإل يا إ وابنا!

  لىلة الغتاكة كالقنابل النووية وييها.األالذين ميتلكون 

  تشهاديني وا تشهادياات.وكثار ان  اىلابه وتعاا األمهات الالتج يلدن ويرباني ا

شدهادة يف  دايل ان   كيف يعتدر علينا الصينيون؟ وردا على عددوابهم ةربدا لل دوت ةديا لنيدل ال      يا أيها اإل وان! أببروا

  إبهم يكرهون املوت وحيرصون على ا ياة.   -الصينيون  -وأما القوم 

ايدة ال إلده إال ان يف   ويقدداموبها ُقربابدا مدن أفدل ر دع ر      ولتعلم ملل الكغر مجيعا أن فند ان حي لون أرواحهدم يف أيدديهم  

 .كل األرض

يف التدددداري  « مندددد  كددددون»مدينددددة قددددام بددددتغجي ثددددالس حددددا الت يف بغددددس   إن ا ددددزن اإل ددددالمج الرتكنددددتابج لقددددد  

  تتاح دورة األلعان األوملاية التا عة والعشرون.ا م قايل4112\10\44

 «.من  كون»م يف مدينة 4141\10\14بتو يب ان  اىلابه وتعاا بع لية عنكرية ثابية يف تاري   جماهدوبا قام

هاديددة الدديت متددت يف تركنددتان الشددرقية ويف أقدداليم الصددني املختلغددة أقَلقددت حكومددة الصددني الشدديوعية   اجلإن الع ليددات 

يتغّكدروا يف دولدة تركندتان الشدرقية الديت كابدت       ود َعتها لننا القوابني الوضعية با م اإلرهان ولكن على الصدينيني أن  

حتّلت بأك لها وعما البلم  يها وذا  شعاها املرارات من حكومة الصني الشيوعية وأشد هذه املدرارات تغديي ا دم    اومنتقلة 

 «. شنجاب »تركنتان اإل المية إا 

 . اوأمثاهل« فاب »أو «واب »بهاا لزع ا  الصني مثل  إن أرض تركنتان الشرقية أصاىلت ثرواتها

 حنن بقوا للصينيني عامة أن حكومتكم تعتدر على منل ج أويغور وعلى دينهم بغي معر ة لعواق  األمور! 

 لتقتدل أيهدا الشدان شدهيدا بددال أن       :ُيج وا علدى الكغدر. وتندادر قائلدة    وإن هذه الع لية هج بدا  لشاان املنل ني الذين  

 متوت كا را.

 عتدا  على املنل ني يف كل أرفا  األرض. ااملنل ني يف أر مكان كان  هو  وبقوا إن االعتدا  على

 حد مليار وثالمثائة مليون من شعاها  نىلن أمة اإل الم ان باصربا. ا تنصرت حكومة الصني بواولو 

ويقتاتون من بقايدا موائدد     يا منل ج تركنتان الشرقية! ال تنخدعوا يكيدة عل ا  النو  الذين رباتهم حكومة الصني

مدن ك دا ةعدم بكدرل مداموت      أللالكدا رين ضدربا تيتدا لديس بأعددا       بقوا هلدؤال : إن اجملاهددين الدذين ضدربوا      .الكغار

بل إن اجملاهددين ااهددون إلعدال      .عل ا  النو  التابعني للشيوعيني وعاد الرقي  ُتُ ر ومجعة ةاهر وعاد ا  يد أمحد من

 كل ة ان وا تقرار األمن.

 أن  يا منل ج تركنتان الشرقية! ال ختذلوا أبنائكم اجملاهددين إن ان أتداح لل ندل ني  رصدة ليعدودوا إا عدزتهم بعدد       

 .اكثي واظل 

إقامدة حكدم ان يف فارتندا أ غابندتان      الرتقد  لعدودة  واجلهداد يف ديدار تركندتان مدع      بدأ يبهر بدور اهلجدرة   ،ا  د ن

قرياا إن شا  ان.  لنغتنم مجيعا هذه الغرصة ولنلتىلب بقا لة اجلهاد ولنىليج عاادة اجلهداد بقتالندا للصدينيني املعتدداين دا دل      

 تركنتان الشرقية ويف كل مدن الصني.

الع ليدات الندابقة الديت متدت يف تركندتان      اإل دالم واملندل ني! إن هدذه الع ليدة و     ةيا حكومة الصني الشديوعية! يدا عددو   

 الشرقية مقدمة جلهادبا القادم  ال حتل وا بأبكم تنتطيعون هزمية املنل ني بقوتكم واقتصادكم.

اجلهاد فهاد العدزة والغلادة ومه دا ةد  يف ظل كدم  ندوف يدزداد هلد  االبتقدام مدن           اإن منل ج تركنتان الشرقية بدأو

 كل الصينيني.  

 َياِلٌ  َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُ وَنَواللَُّه 
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 األبطال شهدائنا
 َأْحَياٌ  ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَةُقوَنَوَلا َتىْلَنَانَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِ ج َ ِايِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل ... ( البقرةسورة) 

 

 )حنناهم كذلك وان حنياهم( الشهداء الثمانية
  

 بقلم: عاد الرمحن ياةر
 

يف إحددددل الع ليدددات اجلهاديدددة فدددرح أربعدددة مدددن إ وابندددا  

وقدام اإل دوة    .لاعض األ ر شدديدة بع هم فراحهم  غيغة وا

حب لددهم إا اخلددل اخللغددج لكددج يددتم بقلددهم إا املنتشددغى   

أرادوا الرفدددوع إا اخلدددل    ووضدددعوهم يف مكدددان ممدددن ثدددم   

وقغوا وقاددل الرفددوع حددان وقددت صددالة املغددرن  ددأ       .األمددامج

مددع العلددم بددأن   -الصددالة  االندديارة عنددد وادر لكددج يددؤدو   

 دديارات اإل ددوة كابددت مراقاددة مددن قاددل اجلوا دديس وهددذه    

اإل دوة يف   . وعندد ابتهدا  الصدالة بددأ    -النيارة مدن ضد نها   

 بطلددب صددارو ان يف الددائهم ووقددع  اأذكددار املنددا . و جددأة   

 –بينهم العشرة.  قتدل يف ا داا مثابيدة مدن بيدنهم أا أ غدابج       

حنياهم(. وفرح  )وان -وحنناهم أبهم عند ربهم يرةقون 

واحد وكابت فراحه بليغة و ب بهم بعد أربعة أشدهر. وأمدا   

العاشددر  قددد بقددج  دداملا ليكددون شدداهد العيددان الوحيددد هلددذا  

 القصف اجلور.

)رمحه  بالاكان  تنعةومن بني هؤال  اإل وة الشهدا  ال

 ان(:

 (رحمه اهلل) باللالشهيد  .3

 

بلدددت حتدددى  لقدددد رابطدددت يف ميددددان الندددزاا ومل تغدددادره    

 وكندا بند ع مندك حتندرك علدى     -إن شا  ان -ة داشهال

أبدت بعيدد عدن حيداة اجلهداد      ك وع رربعني اليت م ت من األ

والنعادة وكنا براك بيننا يف أرض العز وحالك يقوا لنا أبدا  

 ولدت هنا من فديد.

املرابطني وأبدت    وابكإل ظهار حماتكلقد أرضيت ان بإ

 .وأكثر تقوا إبهم أهل لك

بدددالا وااددده األصدددلج يو دددف بدددن إ دددرائيل ولدددد عدددام       

التابعة لواليدة  « موات»يف باحية « فواا يور»م يف قرية 4690

عددن وقددف ت ثددم درس شددهيدبا يف املدر ددة االبتدائيددة « مقنددو»

 وتزوج  الا ذلك. عةليناعد أبويه يف الزرا ةدرا ال

يغدوريني( يف  و)ملة مو يقية لأل« دوتاارا»كان بالا يعزف 

 ية.اجلاهل

نددالح يف ال  ددوف حي ددل يتصددور أن بددالال أحددد كددانمددا 

صدادعا  ويكدون  « دوتارا» ايل ان بتلك اليد اليت عزف بها 

 من يشا  من عااده. هاا ب ولكن اهلداية بيد ان يؤتيب

 الكا رين. حقيقةأ يا هداه ان للىلب وأراه 

بدددأ ن وبددابدددأ شددهيدبا أمددره بإصددالح بغندده وربددل قلادده  

وقددام  القددرمن بالتجويددد ثددم شددرع بإصددالح أ ددرته قددرا ة تعلميد 

ملدددددارس اهم أد لددددو غددددارالك مدددددارسأوالده مددددن  بددددإ راج

 إ المية. ت تأ يس أ رةكاب يايته اإل المية ألن
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كددددون  مل تالعقيدددددة الصددددىليىلة    علددددى إن تربيددددة أوالده 

باحثدا    در مإا  مدن بلدد  مندا را  ينتقل بأ درته   وأ ذ بالنهل

 رتبية أوالده وكذالك لكج ياتعدد بهدم عدن   ل صا ة بيئة عن

 أبنددا  املنددل ني أ ددذوني اكددابو الددذين الصددينيني الشدديوعيني

عددن  قصددرا ليقومددوا برتبيددتهم علددى  كددر اإل دداد وياعدددوبهم

 .دينهم

فتهدادا عبي دا ليكدون عاددا أمدام ان      افتهد بالا القد 

وحددرا أمددام الندداس ولتغدديي أ ددرته إا أ ددرة إ ددالمية وتربيددة  

أبندددا  اإل دددالم الدددذين حيادددون ان   حتدددى يصددديوا مدددن دهأوال

يف  هم منددلولة دديو و . ومددن الددذين ميتطددون اجليدداد  ور ددوله

أن  علدم  تر درف رايدة التوحيدد ولكدن بدالا     كدج   ايل ان ل

لدده يف بيئددة ينددودها الكغددر     تتىلقددب هددذه الغايددة اجلليلددة ال  

 هد.تفا مه ا  ووالغن

إا يايتده اجلليلدة   ولقد اهتدل بالا إبه إذا أراد أن يصدل  

صددلى ان عليدده و ددلم  يف تربيددة أوالده أن يقتدددر ب ثددار الددني

 الكرام رضج ان عنهم. تهوصىلاب

أبدا   ها كدان عندد وشهيدبا اهلجرة يف  ايل ان  ولذا قرر

  نة. 11 عندئذ كان ع رهوخل نة أوالد 

ألن  واةاجلد  لاعض الوقت بنا  ا تخراجتأ رت هجرته 

ا تخرافه ليس بالنهل بالنناة ملندل ج األويغدور ولكدن مل    

ت عف عزميته ومل تلدن بدل ةادت قدوة وأ دذ يت درع إا ان      

 بالدعا .

هددد عاددده يف جبإن ان مل يددرد يديدده صددغرا ألن ان علددم  

  ايله ومنىله حبن  إ الصه.

 م للهجرة.4144بطلب بالا يف بداية عام وا

 با رتاقه عن بني عااده الصا ني منان بالال  ابتلجلقد 

 .غرا  بالا عنهمأهله ب ابتلجةوفته وأوالده و

 

 

التددام وواصدل ةريقدده   الرضدا ب االبددتال  دتقال بددالا هدذا   ا

 .يف معية  القه أهله تركبدون ترداد و للهجرة

ةائعدددا  مدددر انأل دددتجابة االدددذر - مدددا ا دددتثقل بدددالا  

  رن العاملني.نطلب إا انمصعوبات اهلجرة ألبه  -خمتارا 

م إا 4144ولددداوة دوال عديددددة ووصدددل يف متدددوة عدددام  

أرض اهلجدددرة الددديت متناهدددا واب دددم إا صدددغوف جماهددددر     

 ا زن اإل المج الرتكنتابج.

بهدا  بنع دة اهلجدرة الديت أبعدم ان      ا رح بالا  رحدا شدديد  

لتددري  ليدؤدر   اوذه  إا معنكر اجل اعة وا تأبف عليه 

 ننني.لم منها يف بلده ِرعاادة اجلهاد اليت ُح

قددداا أحدددد اإل دددوة اجملاهددددين الدددذر صددداحاه يف إحددددل   

كدددان بدددالا قليدددل الكدددالم  : »جاملراكدددز يف اخلدددل األمدددام 

 وإذا رفعندا إا  به اخُللب وبا م الوفه ويغعل ما يؤمر محيدو

تعاندا   نندينا لعددو كدان ي  لَصدد  الرتاملركز من الع لياة أو من 

 « وة كابوا يوّقروبه...وكل اإل بإبشاده العذبةوينرابا 

 وحجدة  ا تشهد بالا إن شا  ان ولقد عل نا در ا با عدا 

أبدده عدداش يف أرض العلددم بوأبقدداه ملددن  لغدده مددن املنددل ني مددع 

اهلجرة مدة قصدية  درحم ان بدالال وأ دكنه  نديح فنااتده       

 .معله شا عا هلاو  يا ف أهلهلوبنأا ان أن خي

 

 (رحمه اهلل) صادقالشهيد . 4
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بددل داره  األبديددة أن هددذه الدددبيا لدديس داره    إذا علددم املددر 

بدل موصدال بهدا ويندعى للوصدوا إليهدا       هج ا  رة  ي األبدية

 .بافيا

بدده إبعددم  .الشددان الددذر عشددب ا  ددرة هددو صدداد   ن هددذاإ

وحننددداه كدددذالك وان  – ان ور دددوله ألبددده صدددد  د اصددد

 حنياه.

عدددام يلدددوا أ 40ن ولدددد رُيوااددده األصدددلج أكدددرم بدددن ُتددد

 التابعة ملديندة  «نشاوَ »يف حملة « مارقارا» م يدينة 4622

 ا كومية. يف عائلة تع ل يف الدوائر« قارامار»

 ك صدع  بدن ع دي ألبده     مر هدة حياة  ظل بشأ صاد  يف

 الصددة ومددع   ددالمية إتربيددة  ومل يرتباددى .بويددهاوحيددد  كددان

 هذا الكون. القه و الب  هو يعرف أن ان كان ذالك

م إا املدر ددددة االبتدائيددددة 4661صدددداد  يف عددددام د ددددل 

ا وأك ددل املرحلددة  ليدددرس  يهدد « قارامددار»الرابعددة يف مدينددة  

بتقل إا املدر ة الثامنة ها ابعد االبتدائية  الا  ت  نوات

 م وبدأ درا ته املتو طة ثم الثابوية  يها. 4114يف عام 

كدددان صددداد  يتصدددف برافىلدددة العقدددل وحددددة الدددذكا      

هددذا املنددواا  ددار صدداد  وأك ددل درا ددته   والشددجاعة وعلددى 

م حتدددت رعايدددة ان ثدددم   4110املتو دددطة والثابويدددة يف عدددام   

كليدددة  يف و  قاولددده اجلامعدددة والديددده. ثدددم فلدددس المتىلدددان  

وكابددت درا ددته يف الكليددة بقطددة   «.مايتددا »دينددة يالتقنيددة 

وصدوله لميميددان  املنىلر دة و الدينيدة  تقدويم مغاهي ده   يف  حتدوا 

مغتاح  دعادة الددبيا وا  درة.  بعددما قادل       ا قيقج الذر هو

من أمهر الطالن يف التدرياات العندكرية   الكلية كان يف

للىلرا دة   الشهرية وكان مدن بدني أربعدة ةدالن   ا تيدارهم     

وأ ذ يدؤدر هدذه امله دة علدى أك دل الوفده حدامال رشاشدته         

بقوة ومل يكن يعرف يف ذلك الوقت أن هذه الرشاشدة اد    

 اى وأر ع تا هو عليه.أن تنتع ل هلدف أ

 

دور لدوح افغدوظ   الن له عند ان يف وكتمولكن كان 

  يقوم به. 

مدن بدايدة    ةقليلمدة بعد  «مارقارا»رفع صاد  إا مدينة 

درا ته ليد ل إا معنكر الدولة حند  ُأمنيتده ولكدن يف    

أ ا ددده  الكشدددف الطدددي الدددذر يدددتم القادددوا علدددى  مرحلدددة 

فدا  التقريدر يف يدي صدا ه وعنددها ةلد        عنكر الدولدة  مل

ألددف يددون  01رشددوة مقدددارها املنددؤوا الطددي مندده أن يددد ع  

( لكج ميرره. وكان هذا الطلد  أال  أر مخنة مالف دوالرا)

 كددان ال أ القددج فعلدده يغددي رأيدده يف الددد وا ملعنددكرهم.   

  ديا كدثيا  صادقا عن ذلك  عواضأن ان تعاا  يعرف أحد

 تلددكمددن  مدددة قصددية بعددد .ا لددهيفنددديكددون بددأن  ه اصددطاو

إا دار  ة وبدددأت أوا  طواتدده هدايددلان ل هالواقعددة لقددد وّ قدد  

وبدأ صاد  فادا يف التزامه يدؤدر الصدالة يف وقتهدا     النعادة

يف صدديام النوا ددل  اتهدددكددان جمو وال يهددتم ب بددامك الكليددة

 بددور ذلك بدددألددبتيجددة  .نا قربددتتالوتدده وتعّلددم كتددان ان  و

  .يف وفهه يتألأل  الماإل

 لتغددات إا الددورا .الطريددب بدددون ا علددى هددذاصدداد   و ددار

عدزة  و إل المهو ذروة  نام ا الذريغهم اهلجرة واجلهاد وبدأ 

ذ يددددعو ةمالئددده إا اإل دددالم وادددد    أ دددو .الددددبيا وا  دددرة 

  تجابة تن كت  ان هلم اهلداية. ا

م 4116يدار أو يف حزيدران عدام    أترك صداد  درا دته يف    

الدديت  املصدديدةوهددو يريددد أن ينجددو مددن مكيدددة الكددا رين     

 .لشاان املنل ني أبشأها الشيوعيون

إا أبويددده  جيقدددقا  دددالم أن ياّلدددَ  اإل كدددان هد ددده بعدددد

ي ددع أ ددرته علددى ةريدب ا ددب ثددم خيددرج مهددافرا  ا ندوبني و 

 إا ربه.

اهلجدرة إا ان   دأشهر بدني  درا  املدر دة وبد     40مدة يف 

ميابدده بنددا  إيف أ ددرته كالشدد س  ينتشددر كددان بددور ا ددب

 يف قلاه. ا تقراالذر  بان واليوم ا  ر
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كان صداد  إذا أ دذ القدرمن الكدريم الدذر احتدول علدى         

 ة يدعو لاللتزام به وإع اله يف حياتنا ويصدع قاةع دالئل

يددوم مددن األيددام  ويف  بصددوت عددااو بددذالك يف كددل مكددان

ه يريدد أن يندلم  غدتح صداد  القدرمن      ائصددق أ أحدد  هليد إفا  

أن اجلهداد   ذكدر لده   دورة التوبدة و   مدن ميدة اجلهداد    عليه وتال

وعنددما    رض عني يف هذه األيام ثم بعد ذلك عّل ده الصدالة.  

 عربددة علددى الغواكهددة يعددد للددهجرة أ ددذ يايددع   صدداد  كددان

كان من يعر ه  .الكاية «مارقارا»مدينة  يف شوارع يد عها

الشداان الدذين    ألن أكثدر  ينبرون إليه با تغران وأصدقائه

يددرون ذالددك عياددا وكابددت يايددة   «قارامددار»ا يف مدينددة أوبشدد

 ة.يع ل يف الدوائر ا كومال كل واحد منهم

 يهدا أ يا بعدما أك ل صاد  ا تعداده للهجرة ابطلب إلو

َوَمدن ُيَهداِفْر   } :االقدوا ان تعد   ندتجياا متوكال على ان وم

ِ ددج َ ددِايِل الّلددِه َيِجددْد ِ ددج اأَلْرِض ُمَراَيً ددا َكددِثًيا َوَ ددَعة  َوَمددن   

َيْخددُرْج ِمددن َبْيِتددِه ُمَهدداِفًرا إا الّلددِه َوَرُ ددوِلِه ُثددمَّ ُيْدِرْكددُه اْلَ ددْوُت  

ووصدل   {َيُغدوًرا رَِّحيً دا  َ َقْد َوَقَع َأْفدُرُه َعلدى الّلدِه َوَكداَن الّلدُه      

م إا أرض اهلجددرة واجلهدداد  4144يددار عددام  أرمحدده ان يف 

 دددددالمج واب دددددم إا صدددددغوف اجملاهددددددين يف ا دددددزن اإل   

الرتكندددددتابج بعدددددد  دددددرتة قليلدددددة أبهدددددى صددددداد  التددددددري    

    .العنكرر

 تشددهد ةميلدده  أو .بددالتكاي را عددا صددوته  ااهددد وأ ددذ

 لية الثابيدة أو الثالثدة   شان حا ظ القرمن عاد الاارر يف العال

 .شرتك  يها صاد االيت 
 دددغره إا دار  يف أثندددا  قدددد تعدددرف عليددده صددداد   كدددانو

 دددوان و دمتددده لمي غاضدددلةقددده ال الألن ا يف اهلجدددرة وحاددده

 وكددان  ددنة. 44وقددت ال ذلددكوكددان ع ددر عاددد الاددارر يف   

الاددارر  الشددهادة يددذكر عاددد  عددن  ذا اددع كالمددا إ صدداد 

إا أرض اهلجددرة ويقددوا إبددج أظددن أن    هالددذر مددا وصددل بعددد  

بعدم لقدد ا تشدهد     .كلندا  ندا ينتشهد قال أ ابا عاد الاارر 

 !الاارر ك ا قاا صاد  عاد

 اتأثرممنذ ذلك اليوم عشب صاد  الشهادة يف  ايل ان و

 وينددأا ان ليددل لا وأ ددذ يقددوم  أ يدده الشددهيد عاددد الاددارر   ب

لقددج ربدده كددل الع ليددات حتددى يف رك االشددهادة يف  ددايله وشدد

 .اديشه

فغرا ياة ميددان الع ليدة وي دع     ةعر اتهد مل صاد  كان

يددد ل وبع لدده هددذا كددان  كددون عالمددةيحجددرا يف الطريددب ل

  وابه.إغرح قلون ال

 أر دل ندرعا و مأ يا أراد أ وبا أن يصل إا فنة النعيم و

 قائ دددددة يطلددددد  منددددده أن يندددددجل ااددددده يف  ألمددددديه ر دددددالة

 .يني ا غب اإلني تشهاديالا

أمامك هو أحد أبندا  أمدة    ئاالشان اجلنور الذر يرت هذا

 غدظ ديدن    يقدمون دما هم الذين وأ د من األ ود الم اإل

صددلى ان عليدده و ددلم الددذر    عددن عددرض الر ددوا  اان وذود

 .غارمن قال الك شتمي

 ابده ثالثة أشدهر مدن شدهادته إ و    ةار صاد  قال شهرين أو

 الذين ُفرحوا يف الع لية.

 ىاخلروج من عندهم قاا أحدد اإل دوة اجلرحد   عندما أراد 

و درج   عند الغدرا  تعداا يدا صداد   ليددعوا كدل مندا ل  در        

 ان. أرفع حيا إن شا  : يا أ ج أدع لج أالالئصاد  وهو قا

 وكان هذا م ر لقا  بني األا اجلريح وصاد . 

لعد  مدع   يرأل صاد  قال أ اوع مدن شدهادته يف املندام أبده     

 قداا وبطالقه إا الع لية ألا ايته قال ؤُر ىعاد الاارر وحك

 أ تشهد اليوم إن شا  ان.                  إبج  له

أن يطل  من إ وابه قال الع ليدة  ال يننى  دائ ا وهو كان

 أن يناحموه.  

بعدددد   صددداد  ورةقددده الشدددهادة  دعالدددا دددتجان ان القدددد 

يندتىليج مدن عادده    دد إن شدا  ان د ألن ان      تده يؤأ اوع مدن ر 

 صغرا. ار ع يديه إليه أن يرده  إذا
يف النهاية بنأا ان الكريم أن يتقال شهادته وأن اعلده  

شدا عا يددوم القيامددة ألبويدده وألفدداده ويغغددر ألمدده الدديت ولدتدده   

وألبيه الذر رباه وألمهات ولدن  ر ابا كأمثاله وأن خيغدف  

 . يا الوحيد مبنهاعن حزبهم وخيلغهم 

 رن العاملني.وأ ر دعوابا أن ا  د ن 

 

 يتاع يف عدد القادم إن شا  ان

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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  جرائم النظام الصيني الشيوعيجرائم النظام الصيني الشيوعي

 إعداد: عبد الرمحن غازي

  أال ناصر لهؤالء األخوات؟أال ناصر لهؤالء األخوات؟

 اهلجوم الصريح على املسلمات         
 

يف « رالآ»ذا اإلعررررر ا سل املسرررررلمات   ريررررر  ُنشرررررر  ررررر

 يلي: ُكتب عليه ما« نتُخ»التا ع  لوالي  « ري ِك»حمافظ  

 سعرر ا

  ري  ر ر ر ر ر  ر ر التا ع  ل ر ر ر يف احملّل سلررى ر ر ر ر ر الساكن  

 بب سر  كمركز الع اب   ريت من قبل متت معاقبتك ل د

عِررد ي كشررو  كِررِك      سذا التزمِترريلحجرراب  لبسررك ل

مرررررر  خررررر   نركرررروا  ا يكرررروا  لحجرررراب عرررردم لبسررررك ل

يف عرررام  عِرردك كتا ررر ق  نررربس لنرررا سرنرررال  رررذا اإلعررر ا  

اآلا املشررررررارك  يف   رر نطلررررررب منررررررِك  م  1522\21\50

احلضررررررارر العصررررررري  يف قاعرررررر  اإلكتمررررررا   الرت يرررررر   

ر يررر   لرررو  فيرررِت  عِررردِك  لبسرررِت م  ررر   للحكومررر  ال 

ختلرريع عررن    اتالنسرراا العصررري  نلبسرريكمررا   عصررري

نعطيرررِك  ةي ررر  خاد ررر   عرررد اإلكتمرررا   سرررو  حجا رررك ف

دعوِك للررررد رر الةانيرررر  فسررررو  نررر   عرررد  سررررّلن  اإلعررر ا   

ا مرريومررن نرربع   يررام سل رسرر  عشررر   مررد ِا  الةالةرر   

 قمتتالي 

عررن املشررارك  يف  ررذر الررد رات فسررو     سذا امتررنعع 

 نضعِك يف قائم  العاديات  حنيلِك سل احملكم ق
 

متوت احملجب   سبب املرض ألنِا ممنوع  

 من الع ج
 

 عرررا  «حنررن األ يرررور  » نرراا علررى مررا كررراا يف  رربك       

« ن يوخنررواِكرر»نرركر ا احلكومرر  يف  اليرر  خررنت الكررافر  

يف يرروم األحررد دررباحا مسرر ولي م 21/52/1522يف عررام

كرررل املستشررر يات يف مدينررر  خرررنت   مرررر ن  ّلرررا يعرررا وا  

املسرررلمات احملجبرررات  ال تيرررات الّلرررائي يلبسرررن كلبا رررا  

نرررو  يرررتن سلرررراا  ت مستشررر ى   ررروم  قرررال هلرررن مِرررد ا 

 طلب  ذا  يضا مرن األطبراا ةرن      ع ج  ت سمر ر حمجب 

و ررا  مررر ن قررائ  سذا حضرررت سلرريكن حمجبرر  فرر   عا     

 اطلبوا منِا  رك احلجاب  سذا امتنعت نج لوا امسِرا  

                       ارفعور سل الشرط ق

   با  س لي  يف عام                   يف عام« كن يوخنوا»س لي      

 «خنت»يف مدين   م21/52/1522         «خنت»يف مدين   م21/52/1522

 قررررررال  رررررررذا امللعرررررروا يف االكتمرررررررا : علررررررى كرررررررل    

املستش يات اال تمام  ا انب األمن   عري  مرا ال ي رل    

عررررن عشرررررر   ررررااه لل يررررام  املِمرررر  األمنيرررر   اخررررل  
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سذا  كردنا  ت  املستش ىق ةن قال هلرن مِرد ا مررر  خرر       

يف  ت مستشر ى نرو  نلرري  صردي ِا      سمر ر حمجبر  

برررار ركرررال  ا  رررذا ال ررررار دررردر مرررن ك   قرررال س  نرل ِرررا

 الد ل ق

 قررررررال  يضررررررا: علررررررى املرررررروّ    يف املستشرررررر يات   

احلكوميررررررر     اعصودررررررري  عررررررردم سع ررررررراا حلرررررررا ن  

  رررروار ِن  علررررى املوّ  ررررات  ّلررررا يلبسررررن كلبا ررررا  ال  

رررارا   ّلررا يررم ت ا ميررو الصرر ر  ال  صرر  هلررا        

مكاا يف مستش ى  قد م ذلك امللعروا  رذا الطلرب  رد ا     

 ن م الديني قحياا    احرتام لشعائر اإل

 قال يف خترام االكتمرا   نره قرد عاقرب نرت   نرت         

 اصررا مررن مررو    احلكومرر   سرربب آ ا ررن للصرر ر      

العيرررد مرررن مرررو    احلكوميررر   كررراا  كةرررر  رررمالا مرررن   

املت اعدين الرذين  فنروا  عمرار ن يف خدمر  الشريوعي       

  نرراا علررى مررا كرراا يف األخبررار  ا احلكومرر  قررد   ق ررت   

  قمعا تِن الت اعدي

 ع د  ذا امللعوا منذ  ا  ول اعدمر  يف  الير  خرنت    

عدر اكتماعات  كل اكتما     قضي   عينِا   كةرر  

 ما رّكز عليه قضي  احلجابق

م 1522  ع رررررد اكتمرررررا  يف كرررررانوا األ ل يف عرررررام   

   دررى االكتمررا  املررو    الررذين يعملرروا يف اإل ارر   

يررز  رتك« خررنت»الدينيرر   علمرراا الشرريوعي  يف مدينرر    

 كل كِد ن يف  ذا العام يف حمار   النشاط الديينق

 عررررد  نرررربوع   عررررا  ررررذا امللعرررروا  فرررررا  احلررررزب   

الشرررريوعي  علمررررراا الررررردين الترررررا ع  للشررررريوعي  سل  

اكتمرررا  مررررر  خرررر   يف  رررذر املررررر قررردم هلرررن   ريررررا     

حيترررروت علررررى  عمررررال السررررن  املا رررري  مررررن  ال ررررات  

    ّكرد قرائ    ال انوني   سربب  عمرال سنر مي   سر ا ير    

 أنررره ارررب الضررررى  شررردر علرررى النشررراطات الدينيررر        

  عار اإلن م الع ختالو ال انوا    ا   نره ارب   

علررررى العلمرررراا  ا يعرفرررروا   ي ررررتِن كيرررردا  يشررررعر ا  

 املسرر ولي   يِتمرروا يف خطرربِن  رتنيررب النررا  علررى  

حررب الرروطن   حرردر الشررعوب  املواطنرر   اررب احلررذر 

 الديين األدوليقمن ار  ا   رك  احلم ا  

 التا عرر  لواليرر « ُلررب»سحررد  احملجبررات يف حمافظرر  

حرروار « آنرريا احلرررر» كررر  دررح ي مررن سذاعر   « ُخرتنن »

معِا قالت فيره: يف العرام  املا ري   ا  الضررى علرى      

امللتح   احملجبات   د ت املراقب   مت ال رب  علرى   

الكرررةاين مرررنِن مرررن قبرررل اإل ارر احلكوميررر   مرررن ةنرررن       

ِن يف كررررل مكرررراا  فرررررض نرامرررر  ماليرررر  علررررى   متررررا عت

 عضرررِن كمرررا مت نرررز  احلجررراب عرررن  عررر  احملجبرررات   

 ررال ور   ِديررد ن ممررا كعررل حملجبررات ال  ررركن مررن    

  يو ِنق

 كرررررذلك يف  رررررذين العرررررام  نرررررعت احلكومررررر  يف     

س ررررعا  الرررروا   الررررديين  ينمررررا ار  عررررت الشررررعارات    

الشرريوعي    درربح   ررل االلتررزام  رردفا للك ررار يف  اليرر   

 نتقخ

 ا « ُخررنت» نرراا علررى مررا كرراا يف األخبررار مررن  اليرر      

احلررالي كرراا مسرر وال مررن قبررل يف « ُخررنت»مسرر ول  اليرر  

 قررررد  ررررا   يف  لررررن  قِررررر امللتررررزم     « ُلررررب»مدينرررر  

 دررحاب اللحررى  احملجبررات فرّقترره احلكومرر  الصرريني   

ألكررل سخ درره للشرريوعي   ُعرري ن مسرر وال علررى  اليرر       

 «قُخنت»

 اللررررر  األ يروريرررر  «  نررررت ريتررررا » كرررراا يف  رررربك  

كرراا « ُخررنت»التا عرر  للصرر   ررأا الرروالي احلررالي لواليرر     

حير   « ُلرب »يبذل قصار  كِدر لنز  احلجاب يف مدينر   

نا ر نت  آال  عامرل هلرذر املِمر   نرز  عمر ار سل اآلا      

 ر عرررررر  آال  حجرررررراب ملسررررررلمات حمجبررررررات  كشرررررر وا     
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ذل  ررد اإلنرر م  ررم ت  كررو ِن   ررذر ا ِررو  الررع  برر 

لضعو االلتزام الديين  خ ر  العواطرو اإلنر مي  يف    

 «قُلب»مدين  
 

  رنامج سيصال احملجبات سل رقن د ر
 

يف األعررررروام ال ريبررررر  املا ررررري   درررررلت العمليرررررات    

ا ِا يرر  سل  ركرر  ممتررا ر يف  ركسررتاا الشرررقي   يف     

امل ا رررررل  ا ت ال ررررروات األمنيررررر  سكرااا ِرررررا يف  يرررررو    

الرررد ائر احلكوميررر   الررراالت الرمسيررر  حيررر   علنرررت      

س ارر األمن الشرع  قبرول ة ئائر  عامرل خر ل  رِرين       

يروا   1055يف  ذا الال  يصر  لكل  احد منِن مبلت 

  الر(  ررِريا  يشرررتط  ا يكرروا عمرررر  قررل مررن      255)

رررر   ة ةررر  نرررن   حيمرررل الشرررِا ر الةانويررر     رررن 

ه عرررد  احملجبرررات سل  ا   عمرررال  رررمالا املرررو    سن رررا  

 يصل للص رق  

« ُلررب» رذا الرروالي ا ديرد كرراا حاكمررا نرا  ا  دينرر     

 عرررا املرررو    سل اكتمرررا  مرررو  دايررر  العرررام لررريعلن فيررره  

 اعط  الرمسي  للادم ق

عنررردما « ُخرررنت» ي رررول  رررذا اعبيررر  ا ديرررد  الررري   

ر يت حمجبات كةاات  كنرت   رعر   « ُخنت» خلت  الي  

 لر  عر ير   ألكرل  رذا حنرن خصصرنا       كأني   رول يف   

للمراقبرررر  يف الطرررررر  الشرررروار  عشررررر نرررريارات    ررررن   

عمليات  ذر السيارات  و نز  احلجاب  ا   يرب مرن   

النسررررراا املسرررررلمات  سحضرررررار ن سل مكا رررررب الشررررررط    

 لتح يس معِن ملعرف  نبب لبسِن للحجابق

  عن الوالي اعبي   نه نو  ي ضي على احلجاب 

 «قخنت»يف  الي   خ ل  ذر السن 

 دررردر  رررذا الررروالي الرررتع     مرررو  دايررر   رررذر السرررن   

للمحجبرررات مرررن  خرررول   قررررارا  عررردم السرررما     الرررنج 

املستشررر يات  حمطرررات السررر ر  عررردم   ررردين اعررردمات    

للمحجبات   دحاب اللحرى  سذا  كرد مرن  رالو  رذر      

األ امررر فسررو   رفررو  رركو   رردر للررد ائر احلكوميرر       

 املاتص   ِذا األمرق
 

  خول  دحاب اللحى  احملجبات ممنو 
 

 

ال يسررررمح ألت  رررراب درررراحب حليرررر   فتررررار حمجبرررر  

  الدخول سل  ذا املكااق

ال يسررمح  ااررار البيرروت ألت  رراب درراحب حليرر     

 فتار حمجب ق

ال يسررمح  ت رردين اعرردمات ألت  رراب درراحب حليرر      

  فتاا حمجب ق

ال يسرررمح  تشرررريل  درررحاب اللحرررى  احملجبرررات يف  

  ت عملق

الشرط  عرنِن يف   لو  كد  مةال  مالا فيجب سخبار 

 مكااق نر   قت   قرب 

   ذر  ي  رقام  وا و مكا ب الشرط :  

                          20599299250 «: نررررررررررررررررت ريتررررررررررررررررا »حملرررررررررررررررر   

                          5990-1550551 :«ُلِنْت ِ يناِنْت» حمل      

                  5990-1552002«: الن ررررررررل املسررررررررافرت »حملرررررررر  

 5990-1552922: «حمّط  ال طار الشمالي» حمل     
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                               5990-1592520 حملرررررررررررررررررررررررر  كِر ائيرررررررررررررررررررررررر :  

 5990-1052252: «ُخوناِلِنْت»حمل      

                          5990-1052295: « مايررررررر  سّكررررررري» حملررررررر 

 25059905255: «َلْنِشينْن» حمل     

: « نررررت ريتررررا  »رقررررن املتنررررا    يف مكتررررب الشرررررط    

1590009-5990   

 نت »مكتب اإل ارر الديني   ال ومي  يف  ار  

 «ريتا 

 م08/52/1522
 

 

 ال  يت ألدحاب اللحى  ال للحجاب 
 

 

  نررررررراا علرررررررى  رررررررذا اإلعررررررر ا الصرررررررا ر يف التررررررراري 

يظِر التشد   د املسرلم  يف الرد ائر    م22/21/1522

 احلكومي   كةر من ذت قبلق

كرراا يف اإلعرر ا عرردم السررما   ااررار البيرروت ملررن ال      

ميلك  طاق   اصري    ملرن انتِرت مردر سقامتره يف البلرد       

) ت  ينيرر (  ملررن  طلررس    ملررن حررب  يف قضررايا نيانرري   

حليته   رو  راب  ملرن لبسرت احلجراب  كرذلك ال يسرمح        

 مالا   ددقائِنقألقارب  

اررب علررى  دررحاب  يرروت اإلاررار   رردين املعلومررات    

عن املستأكر ا ديد ملراكز الشررط  خر ل ةر ا نراعات     

 مرررن  رررالو  رررذا ال رررانوا مينرررو مرررن العمرررل يف سارررار  

 البيوت  نو    رض عليه نرام  مالي ق

را اقررر»قرررد  دررردر  رررذا اإلعررر ا مركرررز الشررررط   حلررر  

إلعرررر ا فاحلادررررل  ا   يوكررررد اعررررتن علررررى ا  « يانررررا 

احملرررتّل  الصررريني  يعيشررروا يف  ركسرررتاا  كرررل حريررر   

  ما الرتكستاني داحب احلرس يف األرض ال حرس لره  ال    

 حري ق

 

 مكيدر  دعو  ا مال
 

احلكومررر  الصررريني  الشررريوعي  مسرررتمرر يف نيانررر    

خادرر   رررد اإلنررر م  املسررلم  يف  ركسرررتاا الشررررقي    

حتررى يصرررا مسرراا  لتررريا ع يرردر املسررلمات  حيررا ن   

مشو ا ف د  د ت احلكوم  الشيوعي  خبطى حتى  صرل  

 امل صرو   «  رنرامج التجميرل  » هلدفِا اعبي  من خر ل 

 من  ذا الربنامج:

 ررو س عررا  مسررلمات  ركسررتاا الشرررقي  عررن احلجرراب    

 الة افرر  اإلنرر مي   يريررد ا  وانررط   نررائل اإلعرر م     

    ِ ن الشرريطاني   ا  نسررى املسررلمات ع يررد ِن  حضررار 

 اإلن مي ق

 مررن م ادررد احلكومرر  اعبيةرر     رردافِا السرري    ا  

 نرررز  حجررراب  ررررار املرررر ر املسرررلم   جررر  انرررتعمال   

امليكيرراج )يعررين الكرميررات( املصررنوع   ررد وا اعنزيررر     

 يريررد الصررينيوا  ا ميكررر ا  املسررلمات   ِنعلررى  كررو

 كرررل طمأنينررر    رررد ا  ألكرررل ذلرررك  دررربحوا يعّل ررروا        

فتات  دعوا سل التجميل يف كل املردا  لوحات  رنيبي   ال

الرتكسررتاني   قرا ررا حيرر  ذترروت  ررذر ال فتررات علررى   

درررورر امرررر ر حمجبررر   كشرررو  كِِرررا   سرررتعمل  رررذر  

 امليكياج   ي فرح   مبتسم ق

 الد ائر احلكومي   علن  ائما عدم   دين  ت خردمات  

 شرررج و  ب  احلجررراب  ذتشرررن  يف م ا لررر  ذلررركملرررن  لررر

لبسرررن امل  ررر  الرر يررر  ليرررز ا  عرررد      النسررراا الّلرررا ي ي 

 الكانيات العارياتق

 لكررررن الشررررعب الرتكسررررتاني األ رررري الريررررور يرررررف    

نيانررر    نررراا ال رررر ر  اعنرررا ير الشررريوعي  الصررر       

 اعلونِررررا  راا  ِررررور ن    ضررررل ا  لررررن  ناررررد      

مسرررلمات  ركسرررتاا  يرررل  مكرررر  رررمالا األ رررا   لرررن  
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اا  ررررررتك  ركرررررو  نرررررات  ركسرررررتاا الع ي رررررات سل الرررررور   

حضررار ِن  ررل يعشررن عزيررزات  رردينِن خ فررا ملررا يريررد       

العررد   حيتررال هلررن  ليظِرررا للك ررار  مرر ر  ررأا احليررار  

طبرررس الشرررريع  اإلنررر مي   ررري احلريررر  احل ي ررر    ررري    

طريرررررس الوحيرررررد للحيررررراا  العرررررزر  الكرامررررر   ال ارررررر     

  الشِام   اذا ا   فضلهق

 

سكبار املسلمات على رؤي   ف م الدعارر 

 كتب  الصور اعليع  ال

 

شردر  رد احلجراب يف األيرام     ا  ا ت نيان  الصر    

قالت سحد  البنرات املسرلمات الرع  كر رت علرى       األخار

نز  احلجراب  كرل حسررر   أ:  كر رت ةر ا مررات علرى        

كشرررررو  كِررررري لتعريرررررو  اصررررري ع  كرررررذلك  كرررررربت  

املسررلمات ال  رري حيبسررن يف قضرري  احلجرراب يف مركررز     

الشررررط  علرررى رؤيررر   فررر م  كررروا فيِرررا النسررراا نصرررو      

سرلمات  عاريات    افت قائل   ذر األف م الع  ررب امل 

علررررى مشررررا د ِا ال  سررررتطيو  ررررريا اهلويرررر   الة افرررر    

 الديني  عندنا   داق

   عررت علينررا   قالررت مسررلم   خررر  ألحررد الصررح ي : 

جمررر ت ذمرررل درررور النسررراا اعليعرررات    ررر  نرررا  

مواف رر  للشررريع  اإلنرر مي   طلررب منررا  ا نشررا د  ررذر     

الرررر ت املصررررورر  لكررررن حنررررن عشرررررين مررررن النسررررور    

  نا  ذر ال ت  نكتنا  اآلا ال  كرا   رد   األناات ر

سال  ررذا املو ررو    ررو ال ررب  علررى النسرراا احملجبررات     

 كل مرن لبسرت م  ر  سنر مي   لرذا  لصر ت اللوحرات        

  ال فتات  صور كبارق

 الك رررار الرررذين أ يوف ررروا يف نرررز  احلجررراب  رررال ور     

يسررررعوا اليرررروم للرتنيررررب ملشررررا در الصررررور  األفرررر م      

    اعليع ق

 ا مسلمات مت انتصا ِنة 
 

 رتصرررررب  نرررررات املسرررررلم  الرتكسرررررتاني  يف مررررردا  

الص   ج   خذ ن للعمل  يرتصر   يضرا يف  لرد ن    

  ركستاا الشرقي ق  

  نررررررررراا علرررررررررى مرررررررررا كررررررررراا يف األخبرررررررررار يف عرررررررررام     

ل رررررد مت اعت رررررال «: فيسررررربوك»يف ال 1522/نيسرررراا/ 52

ةررررر ا مرررررن األخررررروات مرررررن قبرررررل الشررررررط   مرررررن ةنرررررن  مت  

انتصرررا ِن يف مركرررز الشررررط    نرررا ب يف  رررذا ال عرررل     

الشرنيو نرربع  مررن الشرررط  املر رردين العمرر ا  ة ةرر  مررن  

 الك ار الصيني ق       

  ّكد  ذر املعلومات  حد اإلخور الرذت ا صرلنا  ره مرن     

املعلومررات  ا  ررذر احلا ةرر     اخررل  ركسررتاا  نرراا علررى    

   «قخنت»احليواني  حدةت يف  الي  

كاا يف األخبار ُاعت لرت ةر ا مرن األخروات املسرلمات      

م مررن 19    10/52/1522  سرربب حجررا ِن يف الترراري 

 20، 20  عمررار ن « خررنت»قبررل مركررز الشرررط  يف  اليرر    

 ق29 

كررراا يف األخبرررار  يضرررا:  ا  رررمالا األخررروات الرررة ا     

انتصا ِن من قبل  مالا احليوانرات البشرري    ال  ي مت 

الذين كانوا  نرو  مرن اعنرا ير مت حجرز ن  املستشر ى      

 لسوا حالتِن الصحي ق

 نرراا علررى مررا كرراا يف األخبررار: سا الررد ائر احلكوميرر     

الصرريني    ررعت نيانرر   ررد حجرراب  نررات املسررلم       

 ننررا » الرتكسررتاني   اعت لرروا مسررلمات حمجبررات  عررذر

ةرررررن « يف امل ررررررات التعليميررررر  ال كريررررر   نريرررررد  رررررر يتِن

   نّلمو ن سل الشرط ق
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  األجنةاألجنة  قتلقتل
  

 ِرررررتن احلكومررررر  الصررررريني    طرررررو نسرررررل املسرررررلم    

الرتكسرررتاني  مرررن خررر ل  رنرررامج   رررعته    ررروم اآلا   

  تن يذر ذت مسمى اإلكِاض اإلكبارتق

       

       

قررانوا ذديررد النسررل     كعلررت حكومرر  الصرر  الظاملرر  

نطرراال لتن يررذ اإلكِرراض اإلكبررارت علررى نسرراا  ركسررتاا  

 الشرقي ق                         

 لت عد  األكن  الع قتلت  أيدت الصريني  امللحردين    

خ ل ئاني   عشرين نن  رس  عشر مليوا  مت ذالرك  

اإلكبررررارت    العمليررررات  كِرررراض  عرررردر طرررررر منِررررا اإل 

   الضرب  احل ن    ال ره  من كر اا ذالرك   ال يصري 

  وّفيت آال  األمِاتق  الرذت ي علره الصرينيوا اليروم مرا     

ق  ال حررول  ال قررور سال  فعلرره فرعرروا الررذت ا  عررى  ن رره سلرره     

  ا ق

 

 اإلع ا لتحديد النسل ُيلصس يف  ت مكاا  الص 

 

 جمزرر مممل 
 

« ِ ررررررو  ِ ْر» « بوك يسررررررال»كرررررراا يف  نرررررراال علررررررى مررررررا  

مت سنررررر اط  عررررر  األكنررررر  مرررررن  طررررروا  «:   ْنِدْيررررردار» 

 مِرررررا ِن عرررررن طريرررررس عمليرررررات اإلكِررررراض اإلكبرررررارت   

م يف يررروم 15/21/1522 يف عررام « نورلرررور» ستشرر ى  

التا عر   « كرير  »يف حمافظر   « ر آ»ا مع  عشاال   ري  

                                                                           «ق                                  خرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ن»لواليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 كرراا يف األخبررار  يضررا:  ا  رر   لررك األكن رر  كنيررن  قررد   

 عررد عمليررات اإلكِرراض خركررا   التسررع    ررِر    ا كمرر 

حي ررررا  لكررررن الطبيررررب الررررذت قررررام  رررراكراا العمليرررر  قررررام    

  ضر ِما حتى ما اق

ا مررررديرر ال ريرررر  امسِررررا  كررراا يف األخبررررار  يضررررا:   

قرد ا    را   «عراأ » مدير قرانوني يف الريرو امسره    « ئا نت»

 ذاا اعبيةاا   عا النساا احلوامل  ال و ر   طل وا 

  فررررو  عرررر  األ  اج ر ررررور م رررردار ا نسرررراا األننيرررراا 

  الر(  الرررررربع  اآلخررررررر مبلرررررررت    2255) يرررررروا  15555

  الر(ق  نسررراا ال  رررراا ال ئررري أ    0555يررروا ) 25555
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و    اكِررررن  فررررو املبلررررت مت سكِا ررررِن  قتررررل    ييسررررتط 

   نائِنق

:  ا احلكومرر   خررذت الررامرر    كرراا يف األخبررار كررذلك 

مرررن الرررذين  ا  عرررد    ال  رررن عرررن احلرررد املعررر  يف  رررذر     

ال ري ق احلررررد املعرررر  لكررررل  نرررررر ة ةرررر    ال   م رررردار    

الررام  الع  خذت من كرل  نررر  را  ت ال رانوا علرى      

  الر(  2955يروا )  15555مرا  ر     هلن  رتا  حسب قو

  الر(   كرررب ِن سل التوقيررو   20555يرروا ) 255555 

 فرو الررامر      ُحب  ئاني  فّلاح  ألنِرن أ يسرتطيعوا  

ةن  عد ذلك  فررج عم رن  فرو الررامر  الح را   رل  البراقوا        

يف السررجنق   عررد ذلررك كلرره  ررد  ت احلكومرر    ررل ال ريرر    

  أنِا نتعيد الكرر مرر  خر ق
 

وط  على السرير يف نرف  الوال ر األم مر 

 فدخل األب  كسر  اب الررف 
 

 نررراا علرررى مرررا  رررِدت  ررره األنرررر الرررع ُقترررل  ط ررراهلن     

 اإلكِررراض  مرررا  قرررر ت  ررره الرررد ائر احلكوميررر   أنررره قرررد  

مت قتررررل  ر عرررر   ط ررررال  عررررد سكررررراا عمليررررات سكِرررراض    

ألمِرررررررا ِن يف املستشررررررر ى املرررررررذكورر  ينتظرررررررر فيِرررررررا   

النسررراا  احررردر يف الشرررِر الرا رررو  األخرررر    اةنررراا مرررن  

 قد فر ت من عم ا ذديد النسلق

 نمال:  ل  نت حممد ُ رنوا قاُ  ل؟

 كواب: نعن  نا حممد ُ رنوا قاُ  لق

مشررركل  كررربار  ل يرررتن   نرررمال: مسعنرررا  نكرررن قرررا لتن  

 ا  رررررذكر لنرررررا  الت صررررريل مرررررا   فرررررأركوا   ذي ررررر  عظيمررررر  

 ؟كر  لكن

« خررررو ن»ينرررر  كررررواب: اعت لرررروني    كررررع مررررن مد   

يف « لرررررررررررررور نور»مستشررررررررررررر ى كررررررررررررراا ا  نرررررررررررررا سل  

 قتلررررروا ط لنرررررا الرررررذت  لرررررت ئانيررررر    « كريررررر »حمافظررررر 

 م رررره عررررن طريررررس اإلكِرررراض اإلكبررررارت     ررررِر يف  طررررن

األ ل  رحنرررن كن رررا ة ةررر  ُانرررر يف نرفررر   احررردرق األنرررر     

كرررررراا قررررررد  مت  ط لررررررِن نرررررربع    ررررررِر يف  طررررررن  م رررررره       

 األخررررر  كرررراا ط لررررِن لرررره نررررت    ررررِر يف  طررررن  م رررره      

  ك  ما مت  قتل ط ليِماق

نررررررررررررمال: يف  ت يررررررررررررروم كرررررررررررراا ا  ز كترررررررررررررك سل   

 املستش ى؟

كرررواب: كررراا ا  ِرررا يف يررروم األر عررراا  ح نو رررا يف      

 ُ لرررد الط رررل  عرررد نرررت  عشرررر نررراع     رالسررراع  الواحرررد

عرررت دررروت  كررراا الط رررل  عنرررد ذلرررك أ   مرررن احل رررن  مس

 نرررررررتطو  ا  دررررررررب  كسررررررررت  ررررررراب نرفررررررر  الررررررروال ر  

  خلتِرررا  نزعرررت ط لررري مرررن يرررد الطبيبررر   ذ برررت  ررره       

سل مستشرررر ى  خررررر   لكررررن أ ي رررردر اإلنررررعا   مررررات    

 يف  لك املستش ىق

 نمال: كيو كاا حال الط ل عند  ال  ه؟

كرررررواب: كانرررررت عينرررررار  حاكبرررررار  نرررررو اا حترررررى      

و ر  كررراا قرررد  خرررذ  ررركل اإلنسررراا      رررارر كانرررت موكررر 

الكامررررل  قررررال لرررري األطبرررراا سا  ال  رررره الطبيعيرررر    رررري     

 هلا عشر ا يوماق

  خلررررت  مال: مرررراذا ر يررررت عنرررردما كسرررررت البرررراب نرررر

 نرف  الوال ر؟

ر يررررررت امر  رررررري مر وطرررررر  علررررررى السرررررررير    كررررررواب: 

امرررر ر   صررريح ال  سرررع وني  انرررع وا  لررردت      كانرررت 

  لررررردت  قلرررررت اقطعررررروا   دررررريني   ضررررررى علرررررى  طرررررن   

الصرررريني   لكررررن أ  فِمِررررا  نزعرررررت     السرررررر   كّلمررررت  

  لدت من يديِا  خركت  هق

نرررررمال:  رررررل  ظرررررن   ا الطبيبررررر  الصررررريني   ررررررطت  

 على  طن  لدك لت تله؟
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كرررواب: نعرررن   رررن  ذالرررك  األطب ررراا الرررذين عررراينور يف     

ا  طررررررن الولررررررد ُ ررررررِرَى   س قررررررالوا املستشرررررر ى األخررررررر  

 عليِا  شد رق

 لسرير عا ر؟نمال:  ل  ر ى كل امر ر على ا

كرررواب: ال  ررررل  رررر ى املررررر ر الررررع يرررأ وا  ِررررا سكباريررررا    

علرررى يرررد املرررر ر  عرررد    ا ا رررح ا  رررذا الرررر ى يررررتك  ةرررر  

خر كِرررا مرررن املستشررر ى   رررذا  رررو احلرررال الرررذت عليررره   

   كع اآلاق

نرررمال: النسررراا ال ئررري كرررن  معكرررن يف الررفررر   رررل مت    

 ر طِن؟

كرررررواب: نعرررررن  رررررن   يضرررررا مت ر طِرررررنق   عرررررد  ال ر    

مي ترررررررا يضرررررررعه الصرررررررينيوا يف كررررررري  مرررررررن      الط رررررررل

 الب نتيك ةن يعطور ألم هق

نررررررمال:  ررررررل يف  ررررررذا املستشرررررر ى نسرررررراا ينتظررررررران 

 عمليات سكِاض؟

كررررواب:  نرررراك  نرررررر  احرررردر فررررر ت   خررررر  كرررريا      

  ِا اآلاق  

نررررمال:  ركررررو  ا  عطرررري كو الررررك للررررذين كرررريا  ِررررن  

 اآلا؟

 كواب: آلو   نا حممد قر اا نورتق    

ن  الرررررذت نرررررو  يرررررتن  نرررررمال: كرررررن  رررررِر  مت ا ررررر  

 سن اطه  اإلكِاض اإلكبارت؟

الظرررراملوا   مررررهق كررررواب: لرررره  ر عرررر    ررررِر يف  طررررن    

م  يف   ررررر الشرررررط  حرررروالي  ر عرررر    رررراألحبسرررروني 

 عشررررين نررراع   اليررروم  مسررركوا  رررامر  ي مرررن مكررراا       

 اآلا حنررررررن معررررررا يف « ُخررررررنت»اختبررررررأت فيرررررره  دينرررررر  

 املستش ىق

نرررررررراعد ناممم  لررررررررو مرررررررررا ي تررررررررل ا ررررررررن  حنرررررررررن     

يررررروا 255555كانررررت  تعد  ا لرررردفو الررامرررر   لررررو    مسرررر 

 ل د  لمونا كةااق   الر( 20555) ت 

 نمال: متى نتتن عملي  اإلكِاض؟

نررررو   ررررتن عمليرررر  اإلكِرررراض   كررررواب:  عررررد نرررراع  

 عن طريس الُ رهق ناعد نا   ر د ناممم

نررررررمال: يف احل ي رررررر  سا مررررررا ي علرررررره  ررررررمالا خطررررررأ   

كررررررباق  نررررررت اآلا اخرررررررج  امر  ررررررك مررررررن املستشرررررر ى      

 اختبيررررا عرررردر  يررررام   ةنرررراا  ررررذر املرررردر نررررو  ن رررروم      

 عررررررض حالتكمرررررا يف مواقرررررو سع ميررررر   خرررررر  لعلنرررررا    

  د من يساعدكماق

 ققق نأفعل كما قلتق كواب: كيد

نرررررمال: اكعرررررل كو الرررررك م توحرررررا حترررررى نسرررررتطيو     

 متا عتكق

كرررواب: كيررردققق كرررو الي نرررو  يكررروا م توحرررا لررري      

  نِاراق

 ي: كنرررت قرررال حممرررد قر ررراا يف حررروار آخرررر مرررو درررح 

يررررروا  نينرررررا ملكترررررب ال ريررررر   20555قرررررد  عطيرررررت مبلرررررت 

قبررررل  ر عرررر     رسرررر  نررررن   أ يسررررد   ا لرررري الرررردين   

سل اآلا  رررررنن مطررررالبع هلررررن  ررررذالك ةررررن حضررررر سلينررررا        

السرررررررررركر ا قبررررررررررل األمرررررررررر   ت قبررررررررررل جمي رررررررررري سل  

يررررروا(  مرررررامي  20555املستشررررر ى    رررررو الررررردين ) ت 

 قررررال لررررو قبلررررتن سكِرررراض ا ررررن  نررررو  نسررررد  لررررك      

عنررردما فرررررت  ررراألم  مرررن  الررردين   نرررا قبلرررت مرررا قرررال    

نرررد تن مرررا علررري  مرررن  يررروا للبنرررك  افررر      املستشررر ى  

 ققق  ا يأخذ السكر ا املبلت مرر  خر 

اختبررررأ حممررررد قر رررراا مررررو   كترررره  يامررررا  لكررررن يف       

 النِاي  ُمسك  و    كتهق
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آخر عبد الرمحن حممد ُ ْرِ ت:   ي يف  

تل  ا ين ُق مريض  امر  ي حلظات حيا ه 

 يف  طن  م ه

 :ر ناال على  خبار آنيا احلر 

« كريررررررر »حافظررررررر    كنررررررر قترررررررل األ رررررررد ت عمليررررررر  

 قعرررررت  رررررذر     ةنررررراا ذالرررررك  «خرررررنت»التا عررررر  لواليررررر   

احلا ةررر   ي رررول الررررا ت كانرررت  نررراك امرررر ر حامرررل يف     

الشرررررِور األ ل  عنررررردما مسعرررررت  بدايررررر  عمليررررر  قترررررل  

األكنرررررر  فتمّلكِررررررا خررررررو   ررررررديد رررررررر  كانررررررت مصررررررا   

فرررردخلت يف نيبو رررر  طالررررت مرررررد ِا     ررررررر   رررررض ال لررررب  

 مما      الختنار ا ن   اخل  طنِا ةن ماتق

عنرررردما  قررررال عبررررد الرررررمحن حممررررد ُ ررررر ت للصررررح ي:

 خرررررذ عمرررررال احلكومررررر  امر  ررررري سل املستشررررر ى ل ترررررل     

كنينِررررررا  اإلكِرررررراض اإلكبررررررارت كرررررراا   رررررري يف آخررررررر  

حلظرررات حيا ررره ةرررن ل ررر  آخرررر  ن انررره  عرررد يررروم  مرررن     

 قتل ا ن ق    

يف  لرررك األيرررام الرررع  رررد  فيِرررا قترررل األكنررر  عةرررر علرررى 

التا عررررررر  حملافظررررررر   « ِنرررررررينْك»امرررررررر ر حاملررررررر    ريررررررر   

يف « نورلرررررور» مستشررررر ى ةرررررن كررررريا  ِرررررا سل « كريررررر »

إلنررر اط كنينِرررا الرررذت  كمرررل نررربع      « كريررر »حمافظررر  

   ِرق

األم الذت  كِ   لد ا  قد  كمل رس  

   ِر

  ريرررررررررر   م20/51/1522ُقتررررررررررل كررررررررررن  يف عررررررررررام  

التا عرررررررر  لواليرررررررر  « َكْلِ ررررررررْن»يف حمافظرررررررر  « ُيرررررررروْرِكي»

 اكِرررررراض خررررررا النسرررررراا  نررررررت     مت ذالررررررك« آقسررررررو»

حممرررو  سكباري رررا مرررن قبرررل احلكومررر   كررراا كنينِرررا قرررد    

  كمل رس    ِرق

 كِضررررررت سكباري ررررررا مررررررن قبررررررل الررررررد ائر    األم الررررررع

نينِررررا  كسرررردر  كرررراا  احلكومي رررر  عنرررردما ر ت  كرررره ك 

 زنا  ديداق  قالت لصح ي من قد ختّلس حزنت ح

سذاعرررر  آنرررريا احلرررررر سا دررررورر  لرررردت أ   ررررارر عرررريين 

    عر اآلا  أأ  حسررممم

 زيرررارر ملررردير   ةرررن قرررام الصرررح ي  عرررد  رررذر احلا ةررر     

  ن حممو  يف حمافظ  كل نقذديد النسل حامد 

 اعرررررت  مرررردير ذديررررد النسررررل  نرررره  كِرررر   لررررد       

خرررا النسررراا  نرررت حممرررو  الرررذت  كمرررل رسررر    رررِر     

 اعررررت  كرررذالك  أن ررره  كِررر  رسررر  عشرررر كنينرررا يف    

  الرررررع  نررررر طِا قرررررد   السرررررن  املا ررررري    كةرررررر األكن ررررر   

  كملت  ِر ا الرا و    اعام ق

 قرررال املررردير اعبيررر   يضرررا  نررره نرررو  يسرررتمر  يف       

سكِرررررراض النسرررررراا ال ئرررررري أ  كمررررررل  كن ررررررتِن نررررررت    

   ِرق

ناات دح   األمِات ال ئى مت سكِا ِن 

 سكباري ا 

  ررررررروم الرررررررد ائر احلكوميررررررر   اكِررررررراض األمِرررررررات   

سكباري رررا يف املستشررر يات ةررررن  طلرررب مررررنِن  فرررو مبلررررت     

اإلكِررررراضق يررررروا عبرررررارر عرررررن  كررررراليو عمليررررر     2055

 الرررررررع ال  ررررررردفو  رررررررذا املبلرررررررت يرررررررتن  سخراكِرررررررا مرررررررن    

املستشرررر ى قبررررل  ا  سررررتعيد دررررح تِا ممررررا  سررررب ب يف   

 رررررد  ور درررررح   كرررررةا مرررررنِن  مةرررررال ذالرررررك األم قمررررررب   

)يعررررررررين قمررررررررر النسرررررررراا خرررررررراا( الررررررررع مت    نسرررررررراخاا 

سكِا ررررررِا سكباري رررررررا   رررررررد ورت درررررررح تِا  رررررررد  ورا  

    ديداق
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  يسعون لقتل أستاذنا في السجنيسعون لقتل أستاذنا في السجن

كرررراا ألنررررتاذنا األةررررر الكرررربا يف نشررررر    

ِرررررررا   ررررررر   م رررررررا ين التوحيرررررررد  ا 

 لرررررذا  الرتكسرررررتاني  نررررراا الشرررررعب 

درررررررررار  نرررررررررتاذنا مصررررررررردر قلرررررررررس   

 النسرررررررررررب  للحكومررررررررررر  الصررررررررررريني  

  دررربح  نرررتاذنا عبرررد الكررررين ا رررن عبرررد   

الرررولي معر فرررا لرررد  عامررر  الشرررعب مرررن خررر ل  عو رررهق      

م  تِمرررررر  2995 عت ررررررل  نررررررتاذنا يف  شرررررررين الةرررررراني 

ال يرررررررام  أنشرررررررط  »معر فررررررر   وكررررررره للررررررردعار   ررررررري: 

ذ سذا ان صررررررالي   الرررررردعور سل الرررررردين علنررررررا   ا  خرررررر  

  ُحكن عليه  اةين عشر عاماق« مسبس

 عنررررررردما ان ضرررررررت املررررررردر احملكررررررروم  ِرررررررا أ يرررررررتن    

اإلفررررراج عنرررره  ررررل قامررررت احلكومرررر  الصرررريني   تمديررررد      

اعت الرررره ملرررردر ةرررر ا نررررنوات  خررررر    ا  ا   رررردم لرررره     

 ِمررر   خرررر ق  عنررردما  كمرررل مررردر اعمررر  عشرررر نرررن       

نرررررارعت احلكومررررر   تمديرررررد اعت الررررره لرررررة ا نرررررنوات  

 ررررذا متديررررد يتكرررررر  آخررررر متديررررد لرررره        خررررر ق  نررررار 

م  يعتررررررب  رررررذا  رررررو التمديرررررد اعرررررام    1529لرايررررر  

 نن ق 09 يف  ذا العام يبلت عمرر 

 الشرررري  عبررررد الررررولي حمبو ررررا لررررد      

ف رررررررررات الشرررررررررعب  الكرررررررررل    يرررررررررو

 حكومررررررررررر   حيرتمررررررررررره  ي ررررررررررردررق 

الصررر   عررررر  ذالرررك كيرررردا  لررررذالك   

  صررررد  ررررذر احلكومرررر  اعبيةرررر   ا   

ن حترررى  طيرررل فررررتر  كرررو ر يف السرررج  

ين طرررررو ا صررررراله  الشرررررعب  طرررررول مرررررد ر   كررررررب  ليرررررل  

علرررررى ذالرررررك متديرررررد اعت الررررره اعرررررام  ملررررردر رررررر        

 مق1529ننوات  ت لعام 

نسررررأل ا  الواحررررد األحررررد ال ِررررار ال ررررا ر علررررى كررررل   

 ررريا  ا يررردم ر  عرررداا الررردين  كرررر ن قرررال ا   عرررال:       

ِكر ينن نينْمُكُر ان  نينْمُكُر اللَُّه  ناللَُّه خنْيُر اْلمنا 

 نرررراال علررررى مررررا ن ررررل مررررن  عرررر  األ ررررااه الررررذين     

يعرفررروا  حررروال الشررري  عبرررد الرررولي ي ولررروا:  ا حالررر     

ال الشرررري  الصررررحي  قررررد نرررراات كرررردا كرررردا لدركرررر   نرررره  

ذالرررك أ يتوقرررو    يسرررتطيو  ا حيمرررل كررروب املرررااق  مرررو     

الصررررررينيوا الظرررررراملوا مررررررن متديررررررد فرررررررتات اعت الررررررهق 

  ا  مستعاا اللِن فر ج عن  نتاِذناق

                                                                                         

  

  أداءك للصالة في غير قريتك يعتبر أمرا مخالفا للقانونأداءك للصالة في غير قريتك يعتبر أمرا مخالفا للقانون

 

   ااك»سع ا ملصس يف  حد الشوار   مكتوب عليه: 

 «قللص ر يف نا قريتك يعترب  مرا  ال ا لل انوا

ُمِنرررررون املسرررررلموا مرررررن   اا الصررررر ر يف نرررررا  مررررراكن   

نرررررركنِن   ررررررذالك مت سلصرررررررار سعرررررر ا علررررررى كررررررردراا     
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املسرررررراكد  الشرررررروار  يف  ركسرررررررتاا الشرررررررقي  كترررررررب     

  ااك للصررررر ر يف نرررررا قريترررررك يعتررررررب  مررررررا    »عليررررره: 

 « ال ا لل انواق

قريتررررره  كانرررررت    عوقرررررب كرررررل مرررررن درررررّلى يف نرررررا     

الع و رررررات  تل ررررر   عضرررررِا ما ي ررررر   الررررربع  األخرررررر 

معنوي رررررررا كاملضررررررراي ات  طلرررررررب سحضرررررررار البطاقرررررررات     

 الشاصي  عند الذ اب أل اا د ر ا مع ق  

ن رررررررررر   عامررررررررررل اليِررررررررررو  مررررررررررو      منرررررررررربحاا ا 

ال لسررررطيني  عنرررردما يريررررد ا   اا درررر ر ا معرررر  يف  

 املسجد األقصىق
 

  اإللحاداإللحاد  إلىإلى  الدعوةالدعوة
  

« سيلررررى»ل ررررد ُ علننررررت الرررردعور سل اإلحلررررا  يف كريرررردر 

 ُ عرررروا فيِررررا « سيلررررى»التا عرررر  إل ارر احلررررزب يف سقلررررين 

كرررررررل معّلرررررررن  موّ رررررررو حكرررررررومي   عضررررررراا احلرررررررزب     

 الشيوعي االلتزام  ع يدر اإلحلا ق

 علنرررررت يف  قالرررررت س ارر احلرررررزب يف الررررردعور الرررررع   

علررررى كررررل  عضرررراا   « سيلررررى» كررررانوا الةرررراني يف كريرررردر  

احلررررزب الشررررريوعي  املعّلمرررر   املررررروّ    يف الرررررد ائر   

احلكوميررر   عررردم االنتمررراا للررردين اإلنررر مي  ال ال يرررام      

 رررررأ اا  رررررعائر اإلنررررر م مرررررن دررررر ر  دررررريام  قرررررراار   

ال رررررررآا  اررررررب علرررررريِن  تن يررررررذ السيانرررررر  ال وميرررررر  

 النظام الطب يق

 الررررررردعور  ّلرررررررا يشررررررررتك   نررررررراا    ُطلرررررررب  يضرررررررا يف 

املررررررروّ     املعّلمررررررر    عضررررررراا احلرررررررزب الشررررررريوعي 

وا   قر رررررائِن يف جمرررررال  قرررررراار ال ررررررآا   ّلرررررا يلبسررررر 

يع رررررروا حلررررررا ن  ال   امل  رررررر  الدينيرررررر  كج  يررررررب  ال  

 يشرت ا  ت  يا ُرِنن عليه  كل اهل لق  

  

  ممارسة الشعار الدينيةممارسة الشعار الدينيةبعدم بعدم   التوقيعالتوقيع  علىعلى  إجبارإجبار
  

« طورفرررررررراا»ل ررررررررد  كرررررررررب احملرررررررراميوا يف مدينرررررررر    

 ررررررالتوقيو علررررررى  ررررررِا ر خّطي رررررر   ررررررن  علررررررى عرررررردم   

 ممارن  الشعار الديني ق

سا «: ر يرررررت » نرررراال علررررى مررررا   ر  رررره  كالرررر   نبرررراا    

الشررررِا ر اعّطي رررر  الررررع طلررررب مررررن احملررررام  التوقيررررو   

مررررررررن قبررررررررل الررررررررد ائر   « طورفرررررررراا» عليِررررررررا  دينرررررررر  

ال ررررد علررررى  »احلكوميرررر  كرررراات ذمررررل الررررن  التررررالي:   

 فررررررا   نرررررر ن   قرررررار ِن مرررررن    ااحملرررررامي   ا يرررررأمر  

النسرررراا  ّلررررا يلبسررررن احلجرررراب  اعمررررار  ال ميارنررررن      

الركرررررال  الشرررررباب   االشرررررعار الدينيررررر   كرررررذلك يرررررأمر   

الررررررررذين هلررررررررن ع قرررررررر   ِررررررررن  عرررررررردم سع رررررررراا حلررررررررا ن   

 ل رررررد كررررراا  مرررررر التوقيرررررو  رررررذا  عرررررد  ا  «   ررررروار ِن

 اخررررررررل  ركسررررررررتاا الشرررررررررقي    انتشررررررررر احلجرررررررراب يف 

ركررررال  الشررررباب  رررراملظِر لتررررزام مررررن قبررررل ال كررررذالك اال

رفرررس طلرررب التوقيرررو  تنبيررره مرررن الررررد ائر      اإلنررر مي    

مةررررررل  احلكوميرررررر   ررررررأا  ركسررررررتاا الشرررررررقي  دررررررارت   
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فرانسرررررررتاا   اكسرررررررتاا  لرررررررذالك علرررررررى احملرررررررامي        

 االرررررذين يعتررررررب ا ف ررررر  مِمررررر  يف التمرررررو  ا يكونرررررو 

  ررررررردر املسرررررررم لي   املشرررررررارك  يف حمار ررررررر  املظرررررررا ر  

 املتطرف ق

ُ مررررر املسررررلموا  رررررالتوقيو علررررى  ررررِا ر خّطيررررر  يف     

يف ال ررررر   األنرررروار  « نتخرررر»  اليرررر  « قشرررر ر» اليرررر  

ال ّلررررررراحوا الرررررررذين   ُاكِبرررررررر املو  ررررررروا  املعلمررررررروا   

يت ا رررروا ر ا ررررب مررررن قبررررل احلكومرررر   ررررالتوقيو علررررى  

علررررررى عرررررردم » ررررررذر الشررررررِا ر اعّطي رررررر  الررررررع  ررررررن :  

ممارنرررررر  الشررررررعار الدينيرررررر    بليررررررت الشرررررررط   ررررررأت      

 «قممارن  للشعار الديني    ام

  

  ثالثة أمور تعتبر غير قانونيةثالثة أمور تعتبر غير قانونية
  

طلبرررت  «:حنرررن األ يررررور» نررراال علرررى  خبرررار  ررربك   

اكر مررررن كررررل  رررر « قشرررر ر»الررررد ائر احلكوميرررر  يف  اليرررر   

متنرررا  مرررن ة ةررر   مرررور    رررا و للواليررر   رررالتوقيو عرررن اال  

  عترب نا قانوني ق   ي كما يلي:  

 ررررررررررررتاك يف  ت  معرررررررررررات نرررررررررررا   ال: عررررررررررردم اال

 قانوني ق

نشررررر  ت مرررروا   ينيرررر  مةررررل األ ررررررط      ةانيررررا: عرررردم   

  األنطواناتق  

: عررررردم   رررررو  ت مررررروا   ينيررررر  علرررررى مواقرررررو   ةالةرررررا

 اإلنرتنتق

 ل ررررررد كرررررراا يف  نررررررد خررررررام  التأكيررررررد علررررررى منررررررو 

العمرررال الررررذين ي ومرررروا  ت رررردين اعرررردمات يف املطرررراعن  

  امل ا ي من ار داا امل    ذات املظِر الديينق      

 

 

 

  اللحىاللحى  ألصاحبألصاحب  البترولالبترول  يباعيباع  الال

/ شررررررين 15«  ينعرررررنمن»دررررردر  مررررررا  عرررررد عمليررررر   

 عررررردم  يرررررو الررررربرت ل ألت  «  ر جمررررري»يف  1522األ ل/

 مسلن   يرورت ملتحيق

 عت ررل  كةرررر مررن عشررررين مسررلن مرررن      علررى  ةررر ذالرررك  

 دررررررررحاب اللحررررررررى  را  ا التررررررررز     ررررررررالبرت ل مررررررررن    

حمّطررررررررات الرررررررربرت ل لسرررررررري ارا ِن مررررررررن قبررررررررل اإل ارر    

« نرررررايبا » منط رررر   «  نِنْررررررر ت  ررررا  »األمنيرررر   نط رررر    

 «ق ر جمي»يف مدين  

  ال  وكد  ت معلومات عنِن  عد اعت اهلنق

 نرررررراال علررررررى مررررررا   ر  رررررره سذاعرررررر  آنرررررريا احلرررررررر  ا   

راقبررر  علرررى حمطرررات الرررربرت ل قرررد  رررد ت  كةرررر مررررن       امل

قبرررل   دررربح الرررذين يريرررد ا الرررذ اب سل  مررراكن  بعرررد      

مسرررافتِا عررررن عشررررر كيلررررومرتا ال رررد  ا يأخررررذ ا اإلذا    

  من س ارر الشرط  لشراا البرت ل الكايف هلنق

 ل رررررد مت منرررررو احملجبرررررات مرررررن النسررررراا   درررررحاب    

اللحررررى مررررن الركررررال مررررن االخررررت ط  ررررالتمو   ررررد        

 على ذالك يف اآل ن  األخارق  
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  مسلمامسلما  َمْن كانَمْن كان  ِلَيَتَنصَّرِلَيَتَنصَّر

  

الصرررينيوا الشررريوعيوا منعررروا املسرررلم  األ يررررور مرررن  عّلرررن ال ررررآا  السرررن  ةرررن  عطررروا الرررال للنصرررار              

  شرررررركيكِن يف   لتنصررررررا   نرررررراا املسررررررلم  األ يرررررررور    

 يرررررررنِن  مرررررررا يريرررررررد الصرررررررينيوا  رررررررذالك سال ذ يرررررررس      

   دافِن الرذيل ق

 ا  عرررر   عررررار «: بوكفيسرررر» نرررراال علررررى مررررا كرررراا يف  

النصررررررررررراني   رررررررررردؤ ا يعملرررررررررروا  د ي رررررررررر  يف نشررررررررررر    

 النصراني  كِرا  نر اق

 قررررررراموا  رت رررررررر  اإل يرررررررل  اللررررررررر  األ يروريرررررررر    

   دؤ ا  نشرر    الط ب الرتكستاني ق  

 

  إرهابيإرهابي  عمالعمالاَء ُيَعّد اَء ُيَعّد احلمراحلمر  وئيةوئيةالضالض  جتاوز اإلشارةجتاوز اإلشارة
  

مررررن « آقسررررو» واليرررر  « َكْل رررر »ُ طل ررررت النررررار علررررى ة ةرررر   ررررباب مسررررلم  يف حمافظرررر     1522/نيسرررراا/21يف

   قبل  رط  الصيني   كاا ذلك  سبب  ا   ن لإل ارر الضوئي  احلمراا عند س اا ِاق

 ر رررراا الرررردين  منررررْر اا  ال  وكررررد  ت   – كررررراا ذلررررك ُقتررررل عبررررد البانررررى ا ررررن عبررررد احلميررررد  ُكررررر  درررراحبيه    

معلومرررررات عرررررن حالتيِمرررررا ألا السرررررلطات احلكوميررررر  ُ خرررررذ ِما  عرررررد سدرررررا تِما مبا ررررررر  أ   رررررن السرررررلطات        

    ت دين  ت معلومات عنِما ألنر يِماق

 

 

 

 

   عدر         احلا ا      قبل          عبد البانى         دور
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ا الشررررباب قطعرررروا اإل ررررارر الضرررروئي      ل ررررد ذكررررر  درررردقاا عبررررد البانررررى الررررذين  ررررا د ا احلا ةرررر   ا  ررررمال        

فررررأطل وا « آرا آميررررار»احلمررررراا  الدراكرررر  الناريرررر   ا تعررررد ا ة ةرررر  كيلررررومرتا ةررررن الح ررررتِن الشرررررط  سل منط رررر    

 عليِن النارق  

البانررررى مررررن  ل رررري التعزيرررر  فيرررره    ررررعت األنرررررر ذررررت املراقبرررر       منعررررت الررررد ائر احلكوميرررر   نرررررر عبررررد   

 الشديدرق    

 يف درررربا  اليرررروم الةرررراني للحررررا ا محررررل النررررا  كةمرررراا عبررررد البانررررى  نررررار ا  رررره يف طرقررررات املنط رررر  يف     

موكرررررب مِيرررررب فجررررراات الشررررررط   اعرت رررررت املوكرررررب  اعت لررررروا ة ةررررر  ركررررر  مرررررن عررررروام النرررررا  ةرررررن  خرررررذت    

   الشرط  كةماا عبد البانىق

  غريبغريبمنع منع 
  

نشرررررررطت العمليرررررررات ا ِا يررررررر  خررررررر ل السرررررررنت      

املا ررريت  علرررى مرررا كانرررت عليررره مرررن قبرررل يف  ركسرررتاا    

 الشرقي  الع  ي كزا من العاأ اإلن مق

انررررتعمل الا ررررد ا  نررررلح   سرررريط  كالسرررركاك       

 اعنرررررررررراكر  ال ررررررررررم    املضررررررررررارب  احملادررررررررررد    

الررررررد ائر احلكوميرررررر  الصرررررريني    جمرررررروا  ِررررررا علررررررى 

 الظامل   مراكز الشرط    فرا  الشعب احملتلق

 لرررررررذالك  دررررررربحت السررررررركاك   املضرررررررارب الرررررررع    

 سرررررتعمل كرررررةاا يف التمرررررو مصررررردر قلرررررس  النسرررررب    

للحكومرررررر  الصرررررريني    خررررررذت حي ررررررزا يف املناقشرررررررات     

 الع  د ر يف مممترا ِن إلاا  حل  هلاق

يف « أل يرررررورحنررررن ا» نرررراال علررررى مررررا   ر  رررره  رررربك  

مرررررن كررررانوا الةررررراني قامررررت الشررررررط     20خرررررب هلررررا يف   

الصررررريني   صرررررا رات األ  ات املسرررررتعمل  يف املطعرررررن  

كالسررررركاك   كرررررل   ار درررررنعت مرررررن ال ررررروالذ   مرررررر ا    

 درررررحاب املطررررراعن  انرررررتبدال  رررررذر األ  ات  رررررأ  ات     

خشررررربي   طلبررررروا مرررررنِن عنررررردما يريرررررد ا  رررررراا  رررررذر 

كق  كررررراا يف  األ  ات اعشررررربي  سخبرررررار الشررررررط   رررررذال   

  رررو  ا  األخبرررار  يضلرررا خررررب مرررةا للد شررر   العجرررب    

 مررررام كامعرررر   طلررررب   حررررد   ررررااه  خررررل سل مطعررررن  

)نرررررو  مرررررن الطعرررررام األ يررررررورت( فرررررأخربر     «   كررررررر»

 رررذر األيرررام  « األ كررررر»دررراحب املطعرررن  أنررره ال يطرررب     

 ألا الشرط  دا رت منه كل    ات العملق  

سمنررررررررا ي قيرررررررره الصررررررررينيوا اليرررررررروم  ررررررررو نترررررررراج     

يانررررررررتِن العد انيرررررررر   نررررررررو  يسررررررررتمر خررررررررو    لس

 الصيني  من الضرب  األخشاب سا  اا ا ق

سا الرررررررررررد ائر احلكوميررررررررررر   سرررررررررررتطيو مصرررررررررررا رر 

السرررررركاك   املضررررررارب مررررررن  يرررررردت  ررررررعب  ركسررررررتاا 

الشرررررررقي   لكررررررن لررررررن  ال  سررررررتطيو   رررررردا  ا  نتررررررز       

 اإلمياا  اإلرا ر ال وي   حملار   احملتّل ق  

سا  ررررذر اإلرا ر ال ويرررر  لشررررعب  ركسررررتاا الشرررررقي      

نرررررررتظل فأنرررررررا مرفوعرررررررا لضررررررررب رؤ   احملرررررررتّل ق   
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 واقعة بطولية
 إعداد: ع د الر ان  ازي 

 

 َلا ُتَكلَُّف ِإلَّا َنْفَسَك

 والفدور  الدعارة ونر عتى هاوم. 9

هانةةةةةةةةةقالةةةةةةةةةتركاتاناللةةةةةةةةةتا  ةةةةةةةةة   اا   ةةةةةةةةة ا ا ل ةةةةةةةةة  لقا ةةةةةةةةة  اإ

 لصةةةةةةةةةةدول  ا ار ةةةةةةةةةةتت ارتوةةةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةةةت ا  ات ل  ةةةةةةةةةة  اتر ةةةةةةةةةة ت ا ةةةةةةةةةة ا

زيادتهةةةةةةةةةةةةةةااتاد ي هةةةةةةةةةةةةةةاار  ةةةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةةةتارةةةةةةةةةةةةةة  ات  ةةةةةةةةةةةةةة  اهةةةةةةةةةةةةةة  ار ةةةةةةةةةةةةةةت ا

ا ل بابا لىا ل م لاتا الست هادرق.

 لنصةةةةةةةةةابانةةةةةةةةة  ا  مةةةةةةةةةتاا ةةةةةةةةةاااوا   ةةةةةةةةة ا   بةةةةةةةةةا ار بوةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةةىا

 بةةةةةةةةةكاراسةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةا ي ا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا 70/70/2702

ب الرةةةةةةةةةةةةةةةةةقا«اَ ِكةةةةةةةةةةةةةةةةة »  ا ظةةةةةةةةةةةةةةةةةقا

بةةةةةةاللى  ا لةةةةةةىات ةةةةةةة ا«ا  ةةةةةةن »

ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ا  ات  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا

صةةةةةةةةةةةةةةةةدود   ا ب ةةةةةةةةةةةةةةةةاابال ةةةةةةةةةةةةةةةةك  ا

ااااااااااانةةةةةةةةةة  ا  مةةةةةةةةةةتا بةةةةةةةةةةكاراسةةةةةةةةةة  اتتلةةةةةةةةةةت اااااااااااتوانةةةةةةةةةة اإيةةةةةةةةةةت ا لب ل ةةةةةةةةةة  

أ نةةةةةة المانلةةةةةةقارتوةةةةةةا الهةةةةةة  ا لةةةةةة   ات  ةةةةةةتا ةةةةةةتر  ا
 
هةةةةةة  ا   ادلةةةةةةقار

ا    اتإللكماا اصل اه  ا   ادلق:اااااااااااااااااال ت ا  

  تارةةةةةة  اوةةةةةةةا انةةةةةةة  ا  مةةةةةةتاراسةةةةةةة  ارمةةةةةةة ا ةةةةةة ا لد يةةةةةةة ات  ةةةةةةة ا

ا    قاصدولقر  اتر   اترب  اترلوا ا لكا  ج ا

تد ةةةةةةة اربةةةةةةةا ال  اي ةةةةةةةقا   ةةةةةةة انةةةةةةة  ا  مةةةةةةةتالهةةةةةةة  اأ ةةةةةةةباا

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةترت ات هةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةىارصةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ا  ات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةماإ اهةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ا

 لصةةةةةةةةةدول  االايلةةةةةةةةةا ا وةةةةةةةةةتهماتالان ةةةةةةةةة  اتن ةةةةةةةةةكاالا  ةةةةةةةةة دل ار ا

نمشةةةةةةةل ا ةةةةةةة ا لد يةةةةةةة ا ةةةةةةة ات لةةةةةةةتركات   ةةةةةةة  تاتإ  ا ةةةةةةةت  وااشةةةةةةة   ا

لر    ةةةةةةةةةةةقا ع هةةةةةةةةةةةاالةةةةةةةةةةةكا  ةةةةةةةةةةةم الوةةةةةةةةةةةااتلكةةةةةةةةةةةكاإ  ا   وةةةةةةةةةةةاات يةةةةةةةةةةةت ارتا

اااااااااااا لت    تارمككار ان  فاه  ا ل  اد.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لن   ا كا

 ةةةةةةةةةةة ان ةةةةةةةةةةةةاا ل ل ةةةةةةةةةةةةقا ل ةةةةةةةةةةة ااوةةةةةةةةةةةةا  ا  هةةةةةةةةةةةةاانةةةةةةةةةةة  ا  مةةةةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةةةةة ات

   ةةةةةةةةةةةةةقا ترضةةةةةةةةةةةةة  ا ت ا  اتبدومةةةةةةةةةةةةةااوةةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةةةا   ابةةةةةةةةةةةةةالد ي ا رصةةةةةةةةةةةةة

 انةةةةةةةةةةة  ا  مةةةةةةةةةةةتاإ ةةةةةةةةةةةىاد ةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةدولقاتد  ةةةةةةةةةةة ال  اي ةةةةةةةةةةةقات وةةةةةةةةةةةتها

ت ةةةةةةةةة ا لةةةةةةةةةت ا  ات  ةةةةةةةةة ا لن ةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةكا ا   ةةةةةةةةةاتا ةةةةةةةةةا ت ىاه كةةةةةةةةةة ا

 باشةةةةةةةةةةة  ات لوانلةةةةةةةةةةةقاه كةةةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةة ا  ينهةةةةةةةةةةةااإ ةةةةةةةةةةةىا ا ت ةةةةةةةةةةة  ا

ا)تإ ىاجهوماتبئاا اص ر(.

ر ةةةةةةةاا ةةةةةةةكانةةةةةةة  ا  مةةةةةةةتا  نةةةةةةةتاجةةةةةةةا ا ةةةةةةة ا   بةةةةةةةا ار ا      ةةةةةةةقا

رلنةةةةةةةةةة ا لنةةةةةةةةةةبحا  لةةةةةةةةةة ات ت   ةةةةةةةةةة اإ ةةةةةةةةةةىا  كمةةةةةةةةةةقاسةةةةةةةةةة يقايكمةةةةةةةةةة ا

   ل اباإل ت  .ا

ا
 

 الشالشين مقاب  السشين. 1

 ةةةةةةةة ا«اآ  ةةةةةةةة » ل ا  ةةةةةةةةقال الرةةةةةةةةقا«ا ةةةةةةةةا  ااةةةةةةةةا »  جةةةةةةةة اشةةةةةةةة  قا

ات همةةةةةةةةةةقا لبلةةةةةةةةةة تاتا  د ةةةةةةةةةةهااإ ا  ةةةةةةةةةةابا ا20/70/2702 ةةةةةةةةةةا ا

سةةةةةةةةةةب اي  ةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةى  ا ل ةةةةةةةةةةةل  ل  ا جةةةةةةةةةةة ادروةةةةةةةةةةة ا دةةةةةةةةةةةا دا

 ل ةةةةةةةةةةة  قات ةةةةةةةةةةةو هما ةةةةةةةةةةةةكاا  ةةةةةةةةةةةد ا لبلةةةةةةةةةةةة تا نا ةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةة  قا

با   ةةةةةةةا ابدةةةةةةة اهةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةابا  صةةةةةةةت الهةةةةةةةمابال ةةةةةةةك  ا د بةةةةةةة ا

 ل ةةةةةةةةةةةةةةة  قا وةةةةةةةةةةةةةةة اإلنةةةةةةةةةةةةةةةا ا ل ةةةةةةةةةةةةةةة  ا) ل ةةةةةةةةةةةةةةةك  (اتلكةةةةةةةةةةةةةةةكا ل ةةةةةةةةةةةةةةةابا

 لبدةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةماق ةةةةةةةةةةة  ل الهةةةةةةةةةةةماتبنةةةةةةةةةةة ا لةةةةةةةةةةةىا    ةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةما ا ةةةةةةةةةةة ا

قا ل ةةةةةةةةةةةةةةل  لقابةةةةةةةةةةةةةةع   ا لوةةةةةةةةةةةةةةا ا  لةةةةةةةةةةةةةة ا ن   ةةةةةةةةةةةةةة ا وةةةةةةةةةةةةةةا ا ل ةةةةةةةةةةةةةة  

ت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ار ار ز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا–بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  ا اا–بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لكا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاد ا

ا ل  دتسا   لى.
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 زوجتل وحاال تللحي  ات  من أج . 2

ا

د ةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةحا مةةةةةةةةةةا ا لصةةةةةةةةةة  اإ ةةةةةةةةةةىابدةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةة مال   د ةةةةةةةةةة ا

«اآر ةةةةةةةةةةةةة  ا» ا ةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةة  ا2702/ند ةةةةةةةةةةةةةا /20ابال ةةةةةةةةةةةةةا ي إجبا يةةةةةةةةةةةةةاا

 ةةةةةةةةةةةةة »ب الرةةةةةةةةةةةةةقا
ْ
ت  ةةةةةةةةةةةةة ا ل مةةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةةةكاصةةةةةةةةةةةةةاي ا لبدةةةةةةةةةةةةة ار ا«اآ 

ر  ةةةةةةةة ا  ل ةةةةةةةةة اتياةةةةةةةةةل ا ةةةةةةةةةكازتج ةةةةةةةة ا   ىةةةةةةةةةاباتلكةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةةا الهةةةةةةةةةما

إ ا لر لةةةةةةةةةةةةةةقاسةةةةةةةةةةةةةةوقا ةةةةةةةةةةةةةة ا إلسةةةةةةةةةةةةةة  ات   ىةةةةةةةةةةةةةةابا»  ةةةةةةةةةةةةةة  ا ا ةةةةةةةةةةةةةة م:ا

ا«.  ضا   

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةكابد ةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  هةةةةةةةةةةةةةةةةةمالةةةةةةةةةةةةةةةةةما  ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا وك ةةةةةةةةةةةةةةةةة يكا

اإ  ا اه  ا ا يتا لشىا .ا  ق  دل 

جةةةةةةةةا اهةةةةةةةة ال اا ةةةةةةةةكاشةةةةةةةةه اند ةةةةةةةةا ا22ت ةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةتار ا ةةةةةةةة ارةةةةةةةة  ا

 ا   ةةةةةةة  اإ ةةةةةةةىابد ةةةةةةة ا ةةةةةةة  ار ةةةةةةة  ات ةةةةةةةا الهةةةةةةةما ةةةةةةةاا الةةةةةةة ابةةةةةةةا  ا.ا

ا   ج  اتلكنهماهتدت اتا   تت .ااا

لةةةةةةةماجةةةةةةةا ا مةةةةةةةا ا لصةةةةةةة  ات  هةةةةةةةما ةةةةةةة  ا ب ةةةةةةةر ا ةةةةةةةكا ل ةةةةةةة  قا

ا كاشه اند ا ا  اا22إ ىابد اه  ا  خال م  ا لوالوقا  ا

 ل ةةةةةةةةةا قا ل اسةةةةةةةةة قارتا ل اشةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةل اتياصةةةةةةةةة ت ابد ةةةةةةةةة ات  بةةةةةةةةة  ا

 وةةةةةةةةةةة اي ةةةةةةةةةةة ا  ل ةةةةةةةةةةة اتنةةةةةةةةةةة  ا ىةةةةةةةةةةةابازتج ةةةةةةةةةةة ات سةةةةةةةةةةة  م   ا  ةةةةةةةةةةة ا

 لنةةةةةةةةةةةةةة  اللو ةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةاا  بةةةةةةةةةةةةةةة  ا وةةةةةةةةةةةةةة اتلكوةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةات هما نات ةةةةةةةةةةةةةةةقا

اشترت .

هةةةةةةةةةةةةة  ا انات ةةةةةةةةةةةةةقايةةةةةةةةةةةةةات ا ل مةةةةةةةةةةةةةا ا ا  صةةةةةةةةةةةةة  ات ةةةةةةةةةةةةة ارلوةةةةةةةةةةةةةا اا

لر    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولقا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لقاإ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا  خا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةكابد ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

لوااتضةةةةةةةةةة با هةةةةةةةةةةاا لوةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةكا
 
ت وةةةةةةةةةةتهاار ةةةةةةةةةة  ا  خا لبدةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةك

ا  ىملةةةةةةةةة اتلةةةةةةةةةماق  ةةةةةةةةةماي ةةةةةةةةة ا  ا  ار ايةةةةةةةةةل  ا ةةةةةةةةةكا ا ةةةةةةةةة    ا  ةةةةةةةةة  

اال.اا ا     اه ا   ار 

تر ةةةةةةةاار  نةةةةةةةاا ل لةةةةةةة  ا و ةةةةةةةااب  ةةةةةةة ا ات يم ةةةةةةة اتلكةةةةةةةكااةةةةةةةما

ىازتج ةةةةةةةةةة اتربوا ةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةكا بةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةة  قا ا   ةةةةةةةةةةقا لنةةةةةةةةةةبحا لةةةةةةةةةة

ت ةةةةةة لكااةةةةةةما   نةةةةةةا اوةةةةةة ا ةةةةةةكاوةةةةةةا ا ةةةةةة ا  ةةةةةةا ا   ةةةةةةاد ا ب ةةةةةةر ارتا

اص  ر .

 

 رج  يةاجم ع  ال ياطين. 4
 

بوةةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةةةىا     ةةةةةةةةةةاتا ةةةةةةةةةةةكاإد   ا ل ةةةةةةةةةة  قايةةةةةةةةةةت ا ىةةةةةةةةةةة  ا

 ةةةةةةةةة ا«ارت ت جةةةةةةةةة »بمتروةةةةةةةةةقاا«سةةةةةةةةةاربا » لةةةةةةةةةىا   ةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةة  قا ةةةةةةةةة ا

 ابةةةةةةةة  اشةةةةةةةةاباا ىةةةةةةةةما لةةةةةةةةىا   ةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةة  قا00/72/2702ااةةةةةةةةا ي 

 ةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةا قا ل ةةةةةةةةةا  قات لو ةةةةةةةةة ات سةةةةةةةةةماهةةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةةةابا  ى ةةةةةةةةة  ا

 د ةةةةةةةكابال ةةةةةةةك  اشةةةةةةة  لاا سةةةةةةةم ا«اآ  ةةةةةةة » ةةةةةةةكاتالرةةةةةةةقا«اإللةةةةةةةا »

 ومةةةةةةةةةا اأةةةةةةةةة ش ايلةةةةةةةةة اه ةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةة ا ا ت ةةةةةةةةة  ا لمةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةتاتوةةةةةةةةةا ا

ا م  ا   قات   ت ا ا ا.

لنةةةةةةةةةةةةتا دةةةةةةةةةةةةة ا ا اهةةةةةةةةةةةةةتاإللةةةةةةةةةةةةةا ا

 ةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةة  قا  ةةةةةةةةتا ل جةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةكالن

 ج مةةةةةةا هماتوةةةةةةا ار يةةةةةةتا ةةةةةة ا لبت رةةةةةةقا

  ةةةةةةةةةةةة ال لةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةنهمات ةةةةةةةةةةةة لكا  ةةةةةةةةةةةة ا

  ةةةةةةةةةةةداا   ةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةة  قا اةةةةةةةةةةة و   ا

ت وةةةةةةت اا ىةةةةةةماإللةةةةةةا ا لةةةةةةىا  ةةةةةةداا ل ةةةةةة  قا ةةةةةةا ا ا اةةةةةةتا ومةةةةةةةا ا

ااوةةةةةةةا ا  ا  ةةةةةةداا ل ةةةةةة  قات  وةةةةةةة اإللةةةةةةا ات وةةةةةةت تيةةةةةةا ابدوةةةةةة اتبةةةةةةة

  ةةةةةةةةة  قاتر  نةةةةةةةةة  ا  لةةةةةةةةة ا لوةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةن الظهةةةةةةةةة اإللةةةةةةةةةا ا   جهةةةةةةةةةاا

ت  ةةةةةةةةةةةةةة  ا ار اا–ن  ةةةةةةةةةةةةةةب ا ةةةةةةةةةةةةةة لكات اي ةةةةةةةةةةةةةةدب اا–ت اشةةةةةةةةةةةةةةهل

ااااااااااااااااااااااااآ   !ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار نب  ا  ا  ل  .

تبوةةةةةةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةةةةةةةىا ا    ةةةةةةةةةةةةةةاتا ل ةةةةةةةةةةةةةة  لقا ل ةةةةةةةةةةةةةة ار ةةةةةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةةةةةةكا

رهةةةةةةةةا  ا اودنةةةةةةةةقار ا ا اةةةةةةةةتا ومةةةةةةةةا اوةةةةةةةةا ا   صةةةةةةةةااتت لةةةةةةةةااا  يةةةةةةةة 

ر  ا ةةةةةةةةة ابن ةةةةةةةةة  اا    ةةةةةةةةةقا ل ةةةةةةةةةل  لقارشةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةةاار ةةةةةةةةة  اتوةةةةةةةةةا لر

 ةةةةةة ا ا ةةةةةة م  اتالسةةةةةةلماا ةةةةةة ا اةةةةةةت هماتا لةةةةةةىا لبلةةةةةة تات م لةةةةةةاتا

 لب ةةةةةةةةةةةةة ات ل   ةةةةةةةةةةةةةد اتوةةةةةةةةةةةةةا ا ب  ةةةةةةةةةةةةةاالةةةةةةةةةةةةةت ا ا ةةةةةةةةةةةةة م  ا جةةةةةةةةةةةةةة ا

       لان اتا اتز ا   ت.

ا ل    ا ا اتا وما اأ ش اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ةا . 5 تغ
ّ
 مسلاة تدافع عن عف

 ةةةةةةةةةةةةةةةة اوةةةةةةةةةةةةةةةةا    اصةةةةةةةةةةةةةةةةدولا اا2702/ند ةةةةةةةةةةةةةةةةا /27اةةةةةةةةةةةةةةةةا ي ا ةةةةةةةةةةةةةةة ا
 
 

 اةةةةةةةتركابلىةةةةةةة  ا ةةةةةةةةكا  ةةةةةةة ر ا  ةةةةةةةة مقاتج  يةةةةةةة ا  م  ةةةةةةةقا ةةةةةةةةكا ا

 ل ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةقا«ا ةةةةةةةةةةةةةةةةاِأِ  »بم ا ظةةةةةةةةةةةةةةةةقا«اجاهةةةةةةةةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةةةةةةةةا »  يةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةة ا

 « 
َ
 ن

َ
ا«.ا 

 صةةةةةةةقا   ةةةةةةةةاد :ار  وةةةةةةةاا ا ةةةةةةةة مقاوانةةةةةةة ا ةةةةةةةة ا للةةةةةةة  ا اةةةةةةةة و  ا

جال ةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةة ايا  ةةةةةةةةةةةةةةقارجةةةةةةةةةةةةةة  اتوةةةةةةةةةةةةةةا اب    هةةةةةةةةةةةةةةااوةةةةةةةةةةةةةةا    اتبةةةةةةةةةةةةةةترا

ر   شةةةةةةةةةا ا هةةةةةةةةةاا   ةةةةةةةةةارن ا   ةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةكار  الهمةةةةةةةةةاالةةةةةةةةةما ا ةةةةةةةةة ا

  ارلوةةةةةةةةةةةةةةا اابةةةةةةةةةةةةةةاللى  ا   همةةةةةةةةةةةةةةاا)رمكةةةةةةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةةةةةةة ا سةةةةةةةةةةةةةة  م  
 
 ل ةةةةةةةةةةةةةةك

ا  للىةةةةةةةةة  (ا    ةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةا  ا   ا  ةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةة اتسةةةةةةةةةة ا لد يةةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةة  

ا وت اا ر اه  ا اوظ .

لةةةةةةةةةةةةماجةةةةةةةةةةةةا تا ل ةةةةةةةةةةةة  قال ةةةةةةةةةةةة اا نةةةةةةةةةةةة ا لنةةةةةةةةةةةةبحا لةةةةةةةةةةةةىا   ةةةةةةةةةةةة ا

تلكةةةةةةةةةةةةةكا   ةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةما  ت ةةةةةةةةةةةةة مابةةةةةةةةةةةةة ا ا ةةةةةةةةةةةةة ابةةةةةةةةةةةةةاللى  ا  ةةةةةةةةةةةةة هما

   يةةةةةة ا ةةةةةةتدا ب ةةةةةةةرا ةةةةةةنهمالةةةةةةةما  ةةةةةةتا نات ةةةةةةقا ول ةةةةةةةقااةةةةةةمارسةةةةةةة ا

اه  ا لبد قا ل ل   .

يةةةةةةةل  ار ار  ظهةةةةةةةاا ةةةةةةةكاشةةةةةةة ت اا  ةةةةةةة  ا ا لنةةةةةةةاد ا لةةةةةةةىاوةةةةةةة 

ا ل ا  يكاتي كارس هاا ل هماآ   !!!ا
 

 هاوم  تا هاوم. 6

«ابةةةةةةةةةةةةةةةةةاأج » ةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةةة  اا2702 ةةةةةةةةةةةةةةةةة اشةةةةةةةةةةةةةةةةةه اند ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا

 »بم ا ظةةةةةةةةةةقا
َ
ةةةةةةةةةةت

 
 ةةةةةةةةةةا ا  اهةةةةةةةةةةتابعلنةةةةةةةةةةا ا وب ةةةةةةةةةةقا لةةةةةةةةةةىاسةةةةةةةةةةلا  ا«ا 

اش  قاوان اا    ا لن ا ا احىبات.ا

تلةةةةةةماق ةةةةةة را ةةةةةةما ةةةةةةتدا ل ةةةةةة  قا لةةةةةة ركاوةةةةةةان  ا ةةةةةة ا ل ةةةةةةلا   ا

ةةةةةةةة  ا ةةةةةةةة اهةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةق اتوةةةةةةةة اهةةةةةةةة  الةةةةةةةةمار  ةةةةةةةة ا  ةةةةةةةة ارتاج 
 
ت ةةةةةةةةما 

ةةةةةةةةةةةةةةتا وةةةةةةةةةةةةة ار ا ا اهةةةةةةةةةةةةةةتا   ةةةةةةةةةةةةةة  اناجلةةةةةةةةةةةةةةاا
 
  ةةةةةةةةةةةةةتاتلكةةةةةةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةةةةةةةااا  

اات   متاهلل.

 تا ل ةةةةةةةةةةةةةةة  قااتبةةةةةةةةةةةةةةة اآلةةةةةةةةةةةةةةةا ا  خا  ةةةةةةةةةةةةةةتاهةةةةةةةةةةةةةةة  ا للىةةةةةةةةةةةةةةة  ار ةةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةة ا ل م لةةةةةةةةةةةةةةقا نةةةةةةةةةةةةةةادهما  لةةةةةةةةةةةةةة اإ ةةةةةةةةةةةةةةىابد ةةةةةةةةةةةةةة ا  ا اهةةةةةةةةةةةةةةتا لةةةةةةةةةةةةةة  ان  

ات وتهاا   ا  ستاتد  ا  اتسدهمالما    ان   .

 ةةةةةةةةة اتات ةةةةةةةةة لكا
 
ةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةة اهةةةةةةةةة  ا اةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةماق ةةةةةةةةة را ةةةةةةةةةما  ج 

ا ل   قا ا ات .

تلنةةةةةةةةةتااةةةةةةةةةماوال ةةةةةةةةةاد ا ل   ةةةةةةةةةلما لةةةةةةةةةىاهةةةةةةةةة ركا للىةةةةةةةةة    ا ةةةةةةةةةكا

 بةةةةةةةةةةةةة اتسةةةةةةةةةةةةةا  ا إل ةةةةةةةةةةةةة  ا      لةةةةةةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةةةةةةدولق.ات وةةةةةةةةةةةةةتا ن هةةةةةةةةةةةةةا ا

  للى    ا ا  ا ل   قاب   د ا لبل تابد اابد ا.ا
 

 «    منشم؟من   ارز »:  نادي لاش. 7 

يم ةةةةةةةةةةةةةةقااةةةةةةةةةةةةةةت  رابلةةةةةةةةةةةةةة تا ا ةةةةةةةةةةةةةة م  ا ةةةةةةةةةةةةةة ارن ةةةةةةةةةةةةةةا اا   ةةةةةةةةةةةةةةة ا ا

ا   م  ا كا ب ا      قا لصدولقا ا  ترقا و :ا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةكا بةةةةةةةةةةةةةةةة اوانةةةةةةةةةةةةةةةة ا      ةةةةةةةةةةةةةةةةقااةةةةةةةةةةةةةةةةت  ابلةةةةةةةةةةةةةةةة تا ا ةةةةةةةةةةةةةةةة م  ا

بةةةةةةةةةةةةةةابا»ت«اِجةةةةةةةةةةةةةة  ابةةةةةةةةةةةةةا ا)ر ا تضةةةةةةةةةةةةةةقا لبر ةةةةةةةةةةةةةق(» ل    ةةةةةةةةةةةةةقابةةةةةةةةةةةةة  ا

بةةةةةةةالن  الةةةةةةةةما  ةةةةةةةةلتا  ا هةةةةةةةةاا بةةةةةةةةا  ا«اوةةةةةةةة  ال» ةةةةةةةة ا تروةةةةةةةةقا«ا  د ةةةةةةة 

  ا ا ةةةةةةةةةةةةةةةا ا   ار ةةةةةةةةةةةةةةة  ا اصةةةةةةةةةةةةةةةقابا     ةةةةةةةةةةةةةةةق.ات ةةةةةةةةةةةةةةة ان ةةةةةةةةةةةةةةةااهةةةةةةةةةةةةةةة

      ةةةةةةةةةةةةقات م  هةةةةةةةةةةةةةاار  ةةةةةةةةةةةةةرت ا ا ةةةةةةةةةةةةة م  ا لةةةةةةةةةةةةة ركاق ةةةةةةةةةةةةةكو  ا

اب ان ا لد ي ابع   ا وازلهماإلز ل ها.ا

 ةةةةةةةكاشةةةةةةةه اند ةةةةةةةا ا  تةةةةةةةرضاشةةةةةةةابا  ةةةةةةةة ماا2702ت ةةةةةةة ا ةةةةةةةا ا

 لةةةةةةةىااةةةةةةةةت  رابد ةةةةةةة ا ةةةةةةةة ان ةةةةةةةاا ا ةةةةةةةةا اتلكةةةةةةةكا لةةةةةةةةتت   ا      لةةةةةةةةقا

  ا  ةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةةةابا  و هلةةةةةةةةةةةةةقات سةةةةةةةةةةةةة ه ا ات وةةةةةةةةةةةةةت ااتصةةةةةةةةةةةةة ا

لوااتبةةةةةةتراردةةةةةةا دهما هةةةةةةاا   ةةةةةة اإ ةةةةةةىاهةةةةةة  ا   ةةةةةةتار
 
 ةةةةةة ا ل ةةةةةةاباسةةةةةةك

الماجا تا   ا ب ر ا كا ل   ق.

تلكةةةةةةةةكا ل ةةةةةةةةابا ا اهةةةةةةةةتالةةةةةةةةما هةةةةةةةة ما هةةةةةةةة  ا لنةةةةةةةة  ابةةةةةةةة ات ةةةةةةةةفا

ت ةةةةةةةةةةةةاا«ا ةةةةةةةةةةةةكاربةةةةةةةةةةةةا ز  ا ةةةةةةةةةةةةوكم »ر ةةةةةةةةةةةةا هماتصةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةة هما ةةةةةةةةةةةةا  :ا

 سةةةةةةة دا ار ات يةةةةةةةتا ةةةةةةةنهمار ار اتبةةةةةةة ات  ةةةةةةةتا تةةةةةةةر ا  ي ةةةةةةةقا ةةةةةةة  ا

لةةةةةةةة ات يةةةةةةةةتا ةةةةةةةةكا لك ةةةةةةةةا ا لىةةةةةةةةما  لةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةابا ا اهةةةةةةةةتات   ةةةةةةةة ا

  ات وةةةةةةتهااا ةةةةةةال ا  لةةةةةة ار ةةةةةة  دا ل ةةةةةة  قا ةةةةةةكاوةةةةةة اجانةةةةةة ا باشةةةةةة

ا  اص ت الماامارس  .

  ةةةةةةةةةةةة  ا ا ةةةةةةةةةةةةة اتجةةةةةةةةةةةةة ار ارو ةةةةةةةةةةةةة ار ت  ةةةةةةةةةةةةة ار ةةةةةةةةةةةةةا ا لك ةةةةةةةةةةةةةا ا

اآ   !!!ا ل هما جا.تي   ال ا  
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 أسرة استشهادية

 ةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةا قا   ةةةةةةةةةةاد ا  ةةةةةةةةةة  اا 01/02/2702 ةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةا ي ا

)ر ا اتروةةةةةةةةةةةةقا لنترمةةةةةةةةةةةةق(اب الرةةةةةةةةةةةةقا«او نةةةةةةةةةةةةااشةةةةةةةةةةةةه » ةةةةةةةةةةةة ا  ا ظةةةةةةةةةةةةقا

ست ةةةةةةةةةةةةةةةهادر  ا لةةةةةةةةةةةةةةةىاشةةةةةةةةةةةةةةة  قا ل ةةةةةةةةةةةةةةةل  لقا ا ىةةةةةةةةةةةةةةةم«ا  ةةةةةةةةةةةةةةةن »

ا.كار   قاإ   اتر  ات تر ات  ا همتوان  ا با  ا 

بوةةةةةةا ا لةةةةةةىا ةةةةةةااجةةةةةةا ا ةةةةةة ا   بةةةةةةا ابةةةةةة  ا  ةةةةةةداا ل ةةةةةة  قا  مةةةةةةتا

ر ات  ةةةةةةةةة   ا سةةةةةةةةة  با  تا او  سةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةة اصةةةةةةةةةت 
 
دنةةةةةةةةةقا  مةةةةةةةةةتاا

سةةةةةةةةب قار ةةةةةةةة  داآ ةةةةةةةة يكا ةةةةةةةةكا ل ةةةةةةةة  قا هبةةةةةةةة  اوال ةةةةةةةةاد ال   ةةةةةةةةد ا

 لبلةةةةةةةةةةةةةة تاتا  ةةةةةةةةةةةةةةتا لةةةةةةةةةةةةةةىا ةةةةةةةةةةةةةةكا  هةةةةةةةةةةةةةةاات وةةةةةةةةةةةةةةت ااتصةةةةةةةةةةةةةة  ا م لةةةةةةةةةةةةةةقا

 ل   ةةةةةةةةةةةةد اإ ةةةةةةةةةةةةىابدةةةةةةةةةةةة اإسةةةةةةةةةةةةما ل ا ىةةةةةةةةةةةةما  ةةةةةةةةةةةة هما   ةةةةةةةةةةةةقات  ةةةةةةةةةةةة ا

  مةةةةةةةةتاا سةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةة   ا   ةةةةةةةةكال مودنةةةةةةةةقابال ةةةةةةةةك  الةةةةةةةةما  ةةةةةةةةتا

بةةةةةةةةترا الست ةةةةةةةةهادر  ا   ةةةةةةةة ت ا للىةةةةةةةة  ات   ةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةدااشةةةةةةةة  قا

ابال  ا   ات    ت اسلا  ا ل   ق.ا اودنق

تر ةةةةةةةةةةةةاابنلةةةةةةةةةةةةةقار ةةةةةةةةةةةةة  دا ل ةةةةةةةةةةةةة  قا نةةةةةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةةةةةة ت ا ةةةةةةةةةةةةةكا اودنةةةةةةةةةةةةةقا

 وةةةةةةةةةةةةةةةت اا رت اسةةةةةةةةةةةةةةةلت هما ةةةةةةةةةةةةةةةتاه ةةةةةةةةةةةةةةةكاتيةةةةةةةةةةةةةةةت ا ةةةةةةةةةةةةةةة را  ابةةةةةةةةةةةةةةةا ا

ل  ةةةةةةةةةةةة  قا ةةةةةةةةةةةة ا اودنةةةةةةةةةةةةقاتلةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةماق ةةةةةةةةةةةة دل   ا ل صةةةةةةةةةةةة  اإ ةةةةةةةةةةةةىا

  ةةةةةةةةةةةا ا   ةةةةةةةةةةةاد اتاةةةةةةةةةةة   ت ااةةةةةةةةةةةت انصةةةةةةةةةةةفاسةةةةةةةةةةةا قالةةةةةةةةةةةماجةةةةةةةةةةةا هما

 لةةةةةةةت ما ةةةةةةةكا اوةةةةةةةا  ا   ةةةةةةة  اب ةةةةةةة بقا ةةةةةةة  تا ل   انةةةةةةةتتزالةةةةةةةما

  وةةةةةةةةة  اجمل ةةةةةةةةةااإ ةةةةةةةةةىا  ةةةةةةةةةا ا   ةةةةةةةةةاد اتهوةةةةةةةةةا اوانةةةةةةةةة ا ا اجةةةةةةةةة  اا

 ةةةةةةةةة ا ن ظةةةةةةةةةا هما  وةةةةةةةةةتاتصةةةةةةةةة لهما ا ةةةةةةةةة ا  سةةةةةةةةة  ا إلست ةةةةةةةةةةهادرقا

ا- ا  نةةةةةةةقا ةةةةةةةكاسةةةةةةة ا جةةةةةةةا اتزتجةةةةةةةاتهمابةةةةةةةاللى  ا لةةةةةةةىا ل ةةةةةةة  قا

ت بلةةةةةةةةةة ا للىةةةةةةةةةة  ا  بةةةةةةةةةة ا  سةةةةةةةةةة  ا الست ةةةةةةةةةةهادرقا ةةةةةةةةةةكا  ى ةةةةةةةةةةر  ا

ت وةةةةةةتابت رةةةةةةقا للىةةةةةةة  ار ةةةةةة تا ةةةةةةة  تاا– الب  ةةةةةةادا ةةةةةةكا اودنةةةةةةةقا

   ا ل صةةةةةةةةةةةةةةةاةابد ينةةةةةةةةةةةةةةةقا  ةةةةةةةةةةةةةةة   لقا مةةةةةةةةةةةةةةةاا ل   انةةةةةةةةةةةةةةةتتزابةةةةةةةةةةةةةةةع

  ةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةكا   ةةةةةةةةةة  تات  ةةةةةةةةةةحا ل جةةةةةةةةةةا اتلةةةةةةةةةةةما

ق ةةةةةةةةةةة را ةةةةةةةةةةةتدهمات ةةةةةةةةةةة  لكار  ةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةكابلةةةةةةةةةةةنهما  ةةةةةةةةةةة ا مةةةةةةةةةةة  ا

ا ماات م   ار  اا ن .

تإلةةةةةةةةلكماهةةةةةةةة  ا   ةةةةةةةة   ا لةةةةةةةة  ااةةةةةةةةمابةةةةةةةة  اإ   ةةةةةةةةقاآسةةةةةةةةلاا   ةةةةةةةة  ا

اتريتار   دا ل   ق!ا

ب الرةةةةةةةقا«اسةةةةةةةاربا » ل ةةةةةةة   :ا ةةةةةةةا  ا لةةةةةةة الكةةةةةةةما ةةةةةةةكايادلةةةةةةةقا

ات اا ل  اسم    ا «  ن »

 ل ةةةةةةةةة   :اسةةةةةةةةةم  ار ا  ةةةةةةةةةحار ةةةةةةةةة  دا ل ةةةةةةةةة  قا هبةةةةةةةةة  اإ ةةةةةةةةةىا

شةةةةةةةةةةا و  ا ةةةةةةةةةة ااد  ةةةةةةةةةة ا لصةةةةةةةةةة  ال ب ةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةكا إل هةةةةةةةةةةابل  ا لةةةةةةةةةة رك

ت اإ ىا لص  . اه  ا ل م لقات   

ا

 ا اهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكا

إسةةةةةةةةما ل ا لةةةةةةةة  ا شةةةةةةةةتر ا ةةةةةةةة ا

هةةةةةة  ا ل م لةةةةةةقاتصةةةةةةت اإ ةةةةةة  ا

 لنةةةةةةةةةةةةةةبحا  لةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةكا بةةةةةةةةةةةةةة ا

ا      ق

ا

ا لن ا ا  اه  ا   ادلق ا ل    :ا ما   ا ك

ا ل    :اس .

ا ل    :ار   الواارسما اه ال ا ان  الت 

ا ل    :ار  و ارسمائهكاتلكن االار   هاا   .

ا ل    :اته اوا اهوا ا  ا ارنات ك 

وانةةةةةةةةةةةةةةة اهوةةةةةةةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةةةةةةةا ارر ةةةةةةةةةةةةةةةاارنةةةةةةةةةةةةةةةات كاا ل ةةةةةةةةةةةةةةة   :ا  ةةةةةةةةةةةةةةةم.

لل ةةةةةةةةةة ا»ا تإيةةةةةةةةةةت اهةةةةةةةةةة ال ا لن ةةةةةةةةةةا اوانةةةةةةةةةة ااوةةةةةةةةةةاد ابصةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةةا

ا«.اااااا ن  هما و كاسنبترا لن ا  ل ا ت اتللو   اب

 ل ةةةةةةةة   :اهةةةةةةةة  ا لكةةةةةةةة  ااةةةةةةةةكا لةةةةةةةة ال  ةةةةةةةة  قا لتر  ةةةةةةةة انل  ا

ار الرى ر   

 ل ةةةةةةةةةةةةةةة   :ا لةةةةةةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةةةةةةة  ا لكةةةةةةةةةةةةةةة  الرى ةةةةةةةةةةةةةةةر  ا لةةةةةةةةةةةةةةة ركاوةةةةةةةةةةةةةةةان  ا

اق اهتت ا   ادلق.

 ل ةةةةةةةة   :اإ  ار جةةةةةةةةتا ةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةا ا   ةةةةةةةةاد ا ةةةةةةةةا  تار ةةةةةةةة  ا

ارر ا 

 ل ةةةةةةةةةةةةة  قا  مةةةةةةةةةةةةةتا  ةةةةةةةةةةةةةت اا  ةةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةةدااال ةةةةةةةةةةةةة   :ا  ةةةةةةةةةةةةةم. 

ر ات    ا اكاا   تا لواسا لىا  ا ا   اد .    يصت 

تا ل   ق  ا ل    :اته ا   

 ل ةةةةةةةةةةةةةةةة   :اوةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا لوةةةةةةةةةةةةةةةةاسا و ةةةةةةةةةةةةةةةةةرركا  جةةةةةةةةةةةةةةةة ا  لةةةةةةةةةةةةةةةةةكاال تا

ا ل   قابال    .

«اسةةةةةةةةةةةاربا »  ةةةةةةةةةةةتاهةةةةةةةةةةة  ا   ةةةةةةةةةةة   ا اصةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةة   ابةةةةةةةةةةةعد   ا

      لةةةةةةةةقاتسةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةكا   ادلةةةةةةةةقا نةةةةةةةةا ا ل ةةةةةةةة   ا ا جةةةةةةةة دا ةةةةةةةة ا

 لةةةةةةةةةةةكا ل  ةةةةةةةةةةةة االا  ةةةةةةةةةةةة دل اإ دةةةةةةةةةةةةا ار ا     ةةةةةةةةةةةةاتا ةةةةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةةةةة  ا
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ةةةةةةةةةةةةةةةةَ ْ ا     ادلةةةةةةةةةةةةةةةقات ا ةةةةةةةةةةةةةةة  ابةةةةةةةةةةةةةةة  لكاهةةةةةةةةةةةةةةةة ا لوةةةةةةةةةةةةةةةا  ا ل سةةةةةةةةةةةةةةة  اج 

َ ْيِ لااتها ا  ماا   ن .
 
ا 

 ااصةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةة   ا هةةةةةةةة  ا لةةةةةةةة  ماتوةةةةةةةةا ا ل جةةةةةةةة ا ةةةةةةةة ا ج مةةةةةةةةا ا

ا دةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة   داإرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةارا ل   ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتلكةةةةةةةةةةةةةةةةةةكاضةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةىاز  

السةةةةةةةةةةةة لىال اتتضةةةةةةةةةةةة ا  ىةةةةةةةةةةةة    ا ةةةةةةةةةةةة اجلبةةةةةةةةةةةة اتوةةةةةةةةةةةةا اق ةةةةةةةةةةةةم ا ةةةةةةةةةةةةكا

  لةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةاارةةةةةةةةةتت ا ةةةةةةةةة اهةةةةةةةةة  ا الج مةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةة  ااصةةةةةةةةةت  ا  ةةةةةةةةة   ا

بةةةةةةةةةة  ارنةةةةةةةةةة اوةةةةةةةةةةا ارةةةةةةةةةةب  همابنةةةةةةةةةة    تاتوةةةةةةةةةةا اهوةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةكاصةةةةةةةةةةلن اتا

ي   يةةةةةةةةةةةقا   ةةةةةةةةةةةال  الن ةةةةةةةةةةةم ا ةةةةةةةةةةةااد  ا ةةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةةة  اتارتةةةةةةةةةةةرجمال  ةةةةةةةةةةةقا  ا

ا الج ما ا...

 ا ةةةةةةةةةةة   :اهةةةةةةةةةةةما) إل هةةةةةةةةةةةةابل  (ابةةةةةةةةةةةت ت ا ةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةه ا ل ةةةةةةةةةةةةا  ا

ضةةةةةةةةةةةةةةهما لةةةةةةةةةةةةةةىا إل هةةةةةةةةةةةةةةابات ةةةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةةةةه ا ق ةةةةةةةةةةةةةةاهتت ار   ةةةةةةةةةةةةةةااا   

 لوةةةةةةةا كاصةةةةةةةو   ا  سةةةةةةةر قا ل ةةةةةةة ا  ةةةةةةةا تهما لةةةةةةةىا إل هةةةةةةةابات ةةةةةةة ا

 سةةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةةةه ا لوةةةةةةةةةا 
 
 ا  ةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةة   ا   ةةةةةةةةةكا  مةةةةةةةةةتاا

ت  ةةةةةةةة   ا ل ةةةةةةةة  قا  مةةةةةةةةتاصةةةةةةةةتر ا وةةةةةةةةت اا هبةةةةةةةة  ا ةةةةةةةة ار ةةةةةةةة  دا

 ل ةةةةةةةةةةة  قا ل ةةةةةةةةةةةب قال م لةةةةةةةةةةةقا ل   ةةةةةةةةةةةد ات ةةةةةةةةةةةما ةةةةةةةةةةةكا إل هةةةةةةةةةةةابل  ا

ةةةةةةة ت اسةةةةةةةلا  ا ل ةةةةةةة  قابةةةةةةةاا  دا   جةةةةةةة  ا ةةةةةةةكا لبدةةةةةةة ا اةةةةةةة و  ات   

 ل ةةةةةةةةةةة اصةةةةةةةةةةةو  هااب ن  ةةةةةةةةةةةهمالةةةةةةةةةةةماجةةةةةةةةةةةا تا ل ةةةةةةةةةةة  قا ةةةةةةةةةةةكانةةةةةةةةةةة    ا

بةةةةةةةةة ا ىمةةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةةىاار ةةةةةةةةة  اتلكةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةة ال ا لوةةةةةةةةةاسالةةةةةةةةةمارن ةةةةةةةةة ب  

 ل ةةةةةةةةة  قا ةةةةةةةةة  ار ةةةةةةةةة  ا ال ةةةةةةةةة  قارر ةةةةةةةةةاا   ةةةةةةةةة  ا  ىملةةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةةتا

 ن هةةةةةةةةةةةةةا ا ل م لةةةةةةةةةةةةةقان ةةةةةةةةةةةةةكا هبوةةةةةةةةةةةةةااإ ةةةةةةةةةةةةةىا  ةةةةةةةةةةةةةا ا ل م لةةةةةةةةةةةةةقا  انةةةةةةةةةةةةة ا

 اوةةةةةةةةةةةةةاظ ا  ل ةةةةةةةةةةةةةقاجةةةةةةةةةةةةةت ات هلبةةةةةةةةةةةةةقايلةةةةةةةةةةةةة اوةةةةةةةةةةةةةا ا رسا  ةةةةةةةةةةةةة   ا

ا ل   قا  ا  ا اتج ت ا  ا  ا اآ  .ا

تي   وةةةةةةةاا ةةةةةةةكا ج ةةةةةةة  ا  ةةةةةةةلد  ا ةةةةةةةكا جالوةةةةةةةا.ات  ةةةةةةةتا   ادلةةةةةةةقا

ر قار ةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةكا  ةةةةةةةةةا ا   ةةةةةةةةةةاد ار ةةةةةةةةة تالمانلةةةةةةةةةقا وابةةةةةةةةة اترسةةةةةةةةةة

جةةةةةةةةتاسةةةةةةةة  الةةةةةةةة ار   ةةةةةةةةقا  هةةةةةةةةاتاا ةةةةةةةة  ا ت ةةةةةةةةكاضةةةةةةةةمكا  سةةةةةةةةر قات 

ا نهاار   ا  ناتا  ات  ات يت.

ت   اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدت ا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىا احىبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتاتر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ابا ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىا

 ةةةةةةةةةة هماب ةةةةةةةةةة اجترةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةاان  ل  ات ان ةةةةةةةةةة التاو هةةةةةةةةةةماوةةةةةةةةةةان  ا
 
ت ت

 ةةةةةةةةةةكار ةةةةةةةةةة ابا ل  ةةةةةةةةةةىات   ىةةةةةةةةةةاباتالاان ةةةةةةةةةة  ا    بةةةةةةةةةةقا لبلةةةةةةةةةة تا

قاإ  اوةةةةةةةةةةةةا ا لبدةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةككا  هةةةةةةةةةةةةاا  خاللةةةةةةةةةةةةقات  ىترةةةةةةةةةةةةت ات اصةةةةةةةةةةةة

 ا  ةةةةةةةةةةقات يةةةةةةةةةةةت ا ب ةةةةةةةةةةةر ا  ا لةةةةةةةةةةة ركا ةةةةةةةةةةا   ا هةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةقاهةةةةةةةةةةةما

ار   دا ا  قات يت .

تهةةةةةةةةةةةتراهةةةةةةةةةةة ال ا لوةةةةةةةةةةةاساوةةةةةةةةةةةا ار  ةةةةةةةةةةةرا ةةةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةةةة  اتلكةةةةةةةةةةةكالةةةةةةةةةةةما

ار  ن  ال .ا

ت  ةةةةةةتاهةةةةةة  ا   ةةةةةةاد ابنةةةةةة الوةةةةةةااريةةةةةةتات  ةةةةةة ت ا  ةةةةةة ارتلمةةةةةةةاا

 ةةةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةةةة  ا ل ا  ةةةةةةةةةةةقان ةةةةةةةةةةةكاسةةةةةةةةةةةنبن هما  وةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةت ا  لوةةةةةةةةةةةقالةةةةةةةةةةةما

)رنةةةةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةةةةة   :اإ اهةةةةةةةةةةة  ا ا    ةةةةةةةةةةةاتان سةةةةةةةةةةة همال  تسةةةةةةةةةةةا واا

تصةةةةةةةةةةة  اإللوةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةكا  يةةةةةةةةةةة ا السةةةةةةةةةةة ما الرىةةةةةةةةةةة   ا   ةةةةةةةةةةة  اتلةةةةةةةةةةةما

ج مةةةةةةةةةةةةةا ا  ااةةةةةةةةةةةةة   هااتوةةةةةةةةةةةةةاالتا  نبةةةةةةةةةةةةةا ا لصةةةةةةةةةةةةةدولق.ا ةةةةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةةةةة  ا الا

 اودنةةةةةةةةقا ل ةةةةةةةة ات ةةةةةةةة ا  هةةةةةةةةاا   ةةةةةةةةاد اا ا ةةةةةةةة   ا لصةةةةةةةةلن ا  ةةةةةةةة    

  هةةةةةةةةةةةةةةةمالةةةةةةةةةةةةةةةمارن  ةةةةةةةةةةةةةةة  ابةةةةةةةةةةةةةةة  ج هما ا ةةةةةةةةةةةةةةةا ا ا ةةةةةةةةةةةةةةة  ل  ا   ةةةةةةةةةةةةةةة يكا

 هةةةةةةةةةةةابل  ا ةةةةةةةةةةة ا اودنةةةةةةةةةةةقات ةةةةةةةةةةة لكال ةةةةةةةةةةةت ا  ةةةةةةةةةةةا   هما لت لنةةةةةةةةةةةقال ا

ت ل ب لةةةةةةةةةةةةةةةةئا ةةةةةةةةةةةةةةةةنهم.اتوةةةةةةةةةةةةةةةةا ا ا ةةةةةةةةةةةةةةةة   ا لصةةةةةةةةةةةةةةةةلن ار جةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةحا

ا ل  ا مال م  م   .

ت  ةةةةةةةةةةة ا ا ةةةةةةةةةةة   ا لصةةةةةةةةةةةلن ا لكب ةةةةةةةةةةةرا ةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةة :اتبةةةةةةةةةةةاإل   ا

لنةةةةةةةةةةتا وةةةةةةةةةة ا ادلةةةةةةةةةةقاسةةةةةةةةةةد قاتوانةةةةةةةةةة ا ل ا بةةةةةةةةةةقات لمةةةةةةةةةةق.اوانةةةةةةةةةة ا  

 اكما  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتايادلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا
 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ي ا«ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل »يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  تسةةةةةةةوااابةةةةةةة  ا وةةةةةةة اهةةةةةةة  ا ل   ةةةةةةةقاسةةةةةةة ن ا لةةةةةةةىا 22/72/2702

رر ةةةةةةةةةةةااتلنةةةةةةةةةةةتات  ةةةةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةةةة تالكةةةةةةةةةةةمابةةةةةةةةةةة  ا ان ةةةةةةةةةةة ل  ا ةةةةةةةةةةة اا ةةةةةةةةةةةكا

ا   ادلقاس رانوا  ار  هما  اه  ا الج ما .

ةةةةةةة ا   ةةةةةةة اإ ةةةةةةةىا  ةةةةةةة   ا اودنةةةةةةةقا ةةةةةةةا  الةةةةةةة اهةةةةةةة ارنةةةةةةة ا لةةةةةةةماتج 

 ةةةةةةةةت   الوةةةةةةةةاا     ةةةةةةةةاتا ةةةةةةةةكاهةةةةةةةة ال ا إل هةةةةةةةةابل  ا لةةةةةةةة ركاصةةةةةةةةو   ا

 لنوابةةةةةةةةةة ا ا  لةةةةةةةةةةقالةةةةةةةةةةما ةةةةةةةةةةا   اب   ي هةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةة ركا وةةةةةةةةةة ما ةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةة  ا

اا وةةةةةةةةةةةةةة اآ ةةةةةةةةةةةةةة  مابالت ةةةةةةةةةةةةةةترتا  ةةةةةةةةةةةةةة هما وةةةةةةةةةةةةةة ما ل  ةةةةةةةةةةةةةة  ات وةةةةةةةةةةةةةةت 

دا  ةةةةةةةةةةةةةةلمارتاننةةةةةةةةةةةةةةة  ما ا ةةةةةةةةةةةةةةاتب نن :اإنوةةةةةةةةةةةةةةااالا  ةةةةةةةةةةةةةةة دل ار ا  ةةةةةةةةةةةةةةت 

بلةةةةةةةةة تهما هةةةةةةةةة  اأ ةةةةةةةةةرا واسةةةةةةةةة !ا ةةةةةةةةةانظ ت ا ةةةةةةةةةا  ايةةةةةةةةةت الوةةةةةةةةةاالنةةةةةةةةةتا

 نةةةةةةةةةتناار ظةةةةةةةةةما ج ةةةةةةةةة  ا وةةةةةةةةةتنااتهمةةةةةةةةةاا  مةةةةةةةةةتاصةةةةةةةةةتر ات  مةةةةةةةةةتا

اا س  .

االار ل الكمار اا   اأ را ه م  اتالا بال  !

ةةةةةةةةة
 
تا  لةةةةةةةةة ارةةةةةةةةةاار ةةةةةةةةة ا  ات ل و لةةةةةةةةة ا لوةةةةةةةةةا  ا لةةةةةةةةة  ار يةةةةةةةةةتار ارر 

ر ةةةةةةةةةةةة ا  لوةةةةةةةةةةةةاارالان ةةةةةةةةةةةة  ا وةةةةةةةةةةةة ا  صةةةةةةةةةةةةمات    ةةةةةةةةةةةة االا  ةةةةةةةةةةةةم اتالا

نةةةةةةةة  اشةةةةةةةةد اات ل  يةةةةةةةة ا وةةةةةةةةت اا  ةةةةةةةة لكما ةةةةةةةةكا  يةةةةةةةة   اان لةةةةةةةة  :ا

ا ةةةةةةةةةاارةةةةةةةةة   ارنظةةةةةةةةة ت ا   ا لةةةةةةةةةفاوةةةةةةةةة ايةةةةةةةةةل  ا لةةةةةةةةةىا لةةةةةةةةةىوةةةةةةةةة ايةةةةةةةةةل  ا

ار    ا

ا  ةةةةةةةاه   اسةةةةةةة راانةةةةةةة ايةةةةةةة  د ار  ةةةةةةةرا ةةةةةةةكاهةةةةةةة  ارنةةةةةةة مالةةةةةةة ا

 ل  ةةةةةةةةةةىا   ادلةةةةةةةةةةقات  وةةةةةةةةةةاالكةةةةةةةةةةما ةةةةةةةةةة    اتاكةةةةةةةةةة    ا   بةةةةةةةةةة  ار ةةةةةةةةةة ابا

ات احىباتاب ترقا ه ا    م 
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 ةةةةةةةةة  ج ار ا  ةةةةةةةةة  م   ارد  ةةةةةةةةةة كمات نةةةةةةةةة لكماا   ةةةةةةةةةقا كةةةةةةةةةة ا 

تيلةةةةةةة ا إل هةةةةةةةابل  ا هةةةةةةةما لةةةةةةةىاد جةةةةةةةقا اللةةةةةةةقا ةةةةةةةكا اكةةةةةةة ات   لةةةةةةة ا

تلكةةةةةةةةةةكا  لوةةةةةةةةةةةاار ان ةةةةةةةةةةةل اب  بةةةةةةةةةةةا هماتنكةةةةةةةةةةةكارنظةةةةةةةةةةة   ات وةةةةةةةةةةةت اا

 وةةةةةةةةةةةة ا اد ةةةةةةةةةةةةاالهةةةةةةةةةةةة  ا الج مةةةةةةةةةةةةا ا ررةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةة  قا وةةةةةةةةةةةةتانندةةةةةةةةةةةةقا

ي لهةةةةةةةااتهةةةةةةة ان ةةةةةةةكاا ل   ةةةةةةةد ارشةةةةةةة    ا لوةةةةةةةا اتج  ةةةةةةة  ار رلةةةةةةة ت 

لةةةةةةةداا  ةةةةةةة  ل  ا ةةةةةةةكا ل   ةةةةةةةد ات لب ةةةةةةة ا ةةةةةةةكار ةةةةةةة ابا ل  ةةةةةةةىا

ت احىبةةةةةةةةاتا)ت ةةةةةةةةا اهةةةةةةةة  ا ةةةةةةةة اأ ةةةةةةةة اشةةةةةةةةترتاتهل ةةةةةةةةا ا ولةةةةةةةةفا

ت سةةةةةة م ا ةةةةةة ااةةةةةة بل اتا ندةةةةةة ا ةةةةةةكاي لةةةةةة ا ةةةةةةكاصةةةةةة ا ا ا ةةةةةة  ل  (ا

رنةةةةةةةةةةةةةةةة مااةةةةةةةةةةةةةةةةا  االاا  رتنوةةةةةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةةةةةكا ا ةةةةةةةةةةةةةةةة  ه  ات ا همةةةةةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةتا

 ل   ةةةةةةةةةةةةةةةد ات ل  نلةةةةةةةةةةةةةةة  اتبةةةةةةةةةةةةةةةا  اا ةةةةةةةةةةةةةةةاا سةةةةةةةةةةةةةةة د واار ا  ةةةةةةةةةةةةةةة را

  اسةةةةةةةة ي ااي ةةةةةةةة اج وةةةةةةةةاابم ةةةةةةةة   ا ا  ةةةةةةةةقات بةةةةةةةةا ا ل ةةةةةةةةكا ان ةةةةةةةة ل

ا   ةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةكا  ةةةةةةةةةة ا مةةةةةةةةةةاا سةةةةةةةةةة دا   ارر ةةةةةةةةةةاا ل مل ةةةةةةةةةةلات   يةةةةةةةةةةفا

ر  ةةةةةةةرا ان ةةةةةةة ل  ا  ار  ةةةةةةةرا ن ةةةةةةة ل  اجةةةةةةةا ت ا ةةةةةةةكا وةةةةةةةا  ار ةةةةةةة  ا

ت ةةةةةةةةةةةتا  بوةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةوكماسةةةةةةةةةةةابناابع با نةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةكار اأ يةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةة  ا

سةةةةةةةةةةا قات يةةةةةةةةةةت اتلكةةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةةة ال اجةةةةةةةةةةا ت ا وةةةةةةةةةة اررةةةةةةةةةةا ا  ي ةةةةةةةةةةقاتلةةةةةةةةةةما

تصةةةةةةةة  ا ا    ةةةةةةةةةاتا ةةةةةةةةنهما ةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةا قاار  ِ رنةةةةةةةةااريةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةنهماتلةةةةةةةةة 

ات يت ا ااوا ايت ا اايت !

 ةةةةةة اهةةةةةة  ا ا  ةةةةةةقار جةةةةةةتالةةةةةة  ا  ةةةةةة  ابد ةةةةةةاا ةةةةةةترماات  ةةةةةة ت ا

بد ةةةةةةةةااجترةةةةةةةةت ات   االاق ةةةةةةةةد اهوةةةةةةةةااإ  ةةةةةةةةا ا)رنةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةة   االا

ر هةةةةةةةةةةماالار جةةةةةةةةةةتاإ  ةةةةةةةةةةا اي ةةةةةةةةةة   ار ار ةةةةةةةةةة ا  ىملةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةكارهةةةةةةةةةة ا

هةةةةةة  ا لن يةةةةةةةقال   نلةةةةةةة ا ةةةةةةة ا   ةةةةةة ا ل ةةةةةةة  ق(ارةةةةةةة  ايةةةةةةةتل اهةةةةةةة  ا

نةةةةةةةة اا جةةةةةةةةتا ةةةةةةةة ا لد  ةةةةةةةةاتاآلةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةت اتل ةةةةةةةة اهوةةةةةةةةا ا   ادلةةةةةةةةقاوا

 ةةةةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةاااا ةةةةةةةةةةةةةكا  ةةةةةةةةةةةةا ا ل م لةةةةةةةةةةةةقا اسةةةةةةةةةةةة  تت ات يةةةةةةةةةةةةة  ت ا

اتو ن  ارنظ  ات ن  ه  ا ن  كماةا ن ه ا   ا ا    اة.

ةةةةةةةةةة را رنةةةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةةةة   :ابوةةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةةةىا ا    ةةةةةةةةةةاتا اةةةةةةةةةة و   ا  

بةةةةةةةةةةةةة أما ةةةةةةةةةةةةةكا إلجةةةةةةةةةةةةة    تا   ولةةةةةةةةةةةةةقا لكو ةةةةةةةةةةةةةر اتتضةةةةةةةةةةةةة ا لنةةةةةةةةةةةةةة  ن  ا

نهماشةةةةةةةد ااتيظهةةةةةةة ا ةةةةةةةكاأ ةةةةةةة ا ا    ةةةةةةةقالةةةةةةةماق ةةةةةةةكاوةةةةةةة اهةةةةةةة  ا ةةةةةةة

هةةةةةةةةةةةة  ا ا ةةةةةةةةةةةة   اتيتروةةةةةةةةةةةة ا لد يةةةةةةةةةةةة ار ا ا ةةةةةةةةةةةة  ل  ا لصةةةةةةةةةةةة ا االا

رن  ةةةةةةةةة  اب  جبةةةةةةةةةاتهمايةةةةةةةةة ا لنلةةةةةةةةةا ات لةةةةةةةةةىاصةةةةةةةةة لتاآ ةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةة را

توةةةةةةةةةةةةةةةةاالتا  نبةةةةةةةةةةةةةةةةا ا لصةةةةةةةةةةةةةةةةدولقال  ةةةةةةةةةةةةةةةةالمابةةةةةةةةةةةةةةةة  اهةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةةةةةةاتا

 م لةةةةةةةةةةةةةةةاتا  ةةةةةةةةةةةةةةةلدقارنةةةةةةةةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةةةةةةةةب حابتو لةةةةةةةةةةةةةةة هاابال ةةةةةةةةةةةةةةة ا   ا

ات لنوابةةةةةةةةةة ا ا  لةةةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةةةو اتالارهملةةةةةةةةةةقالهةةةةةةةةةةااتلكةةةةةةةةةةكا  ةةةةةةةةةةتاهةةةةةةةةةة  

 ل م لةةةةةةةةةةةةقابةةةةةةةةةةةةترتاتسةةةةةةةةةةةةا  ا إل ةةةةةةةةةةةة  ا لصةةةةةةةةةةةةدولقابتردرةةةةةةةةةةةةتا ان لةةةةةةةةةةةةقا

  الةةةةةةةةةةةةةةةق)إ ا إل هةةةةةةةةةةةةةةةابل  ار يةةةةةةةةةةةةةةةتت ااكةةةةةةةةةةةةةةةتر اصةةةةةةةةةةةةةةة  ا   ةةةةةةةةةةةةةةةكا ةةةةةةةةةةةةةةة ا

اا    ا ا ل   لق(.اااااااااااااااااااااااااااا
    

      

 

 شرطةال مركز على يغماسان هجوم
 

  م  ةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةكا ا اهةةةةةةةةةتركا ةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةة  قاا    م ةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةك» ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ا ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةقاا 27/02/2702 ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا
َ
ب الرةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا«اَرك

توةةةةةةةةةةان  اا ةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةا قا ل ادسةةةةةةةةةةقات لوصةةةةةةةةةةفاصةةةةةةةةةةباياا«  ةةةةةةةةةةن »

ا:ت لنوابةةةةةةةةةةةة ا ا  لةةةةةةةةةةةقاتوةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةكابلةةةةةةةةةةةةنهما  ةةةةةةةةةةةر   ابال ةةةةةةةةةةة ا   

بةةةةةةةةتا ل نةةةةةةةة ا بةةةةةةةةكا بةةةةةةةةتا لنةةةةةةةةاد اتسةةةةةةةةب قاإ ةةةةةةةة  ا ومةةةةةةةةا ابةةةةةةةةا  تات 

آ ةةةةةةةةةةة يكا  ةةةةةةةةةةة ت ا اةةةةةةةةةةة تاد  ةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةة  قاتسةةةةةةةةةةةن  ا ةةةةةةةةةةةكا

بت   ةةةةةةةة ا اةةةةةةةة تاتلةةةةةةةةمااةةةةةةةة   ار ا     ةةةةةةةةاتا ةةةةةةةةكا بةةةةةةةة ا      ةةةةةةةةقا

جةةةةةةةان همااى  ةةةةةةةىا ةةةةةةةك  تااى لصةةةةةةةدولقا ل ةةةةةةةل  لقا ةةةةةةةكا ةةةةةةةتدا لن لةةةةةةة

  ماسةةةةةةةةةةةل  ا ةةةةةةةةةةةع همالبةةةةةةةةةةة  انةةةةةةةةةةةت  ار ةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةكا إل ةةةةةةةةةةة  ا لت ةةةةةةةةةةة قا إل

  ةةةةةةةةةتار اسةةةةةةةةةن  اا–ن  ةةةةةةةةة هما ةةةةةةةةة لكات اي ةةةةةةةةةل هماا- ل ةةةةةةةةةهاد ا

ا. لك ا ا  سا او  ا

 

 على مركز الشرطةهجوم 
 

 ىةةةةةةةةمال لةةةةةةةةقا ةةةةةةةةكا الست ةةةةةةةةهادر  ا لةةةةةةةةىا   ةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةة  قا ةةةةةةةة ا

بم ا ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا«اِروغةةةةةةةةةةةةةةةةةة اآ  ا» ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةقاا 01/70/2702 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا

ا«.آ   » ل ا  قال الرقا«اآت ت»

تصةةةةةةةةةة ا الست ةةةةةةةةةةهادر  اإ ةةةةةةةةةةىا  ةةةةةةةةةةا ايةةةةةةةةةة  سا ا  ةةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةةال  ا

 ةةةةةةة   رت ابةةةةةةة  ا«ان ةةةةةةةكان يةةةةةةةتا ل نةةةةةةةا ا ةةةةةةة ا  ةةةةةةةداا ل ةةةةةةة  ق»لهةةةةةةةم:ا

 لةةةةةةةةةةةةةةة  داا ةةةةةةةةةةةةةةة ا ج مةةةةةةةةةةةةةةةا اتر  دا   ةةةةةةةةةةةةةةة  ساا  ةةةةةةةةةةةةةةةد ا ا اهةةةةةةةةةةةةةةةتركا
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 لو لةةةةةةةةةةةةةةةقاتهوةةةةةةةةةةةةةةةاار ةةةةةةةةةةةةةةة  ا إلست ةةةةةةةةةةةةةةةهادر  ا وةةةةةةةةةةةةةةةاج همات ىمةةةةةةةةةةةةةةة  ا 

  ةةةةةةةةةةة هماترل وةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةة هما  ىةةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةةما  ةةةةةةةةةةة  ما إلست ةةةةةةةةةةةهادر  ا

بةةةةةةةةةةةةةةةةةالن  اتد  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةا اد  ةةةةةةةةةةةةةةةةة ابةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةة اتد  ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال مبنةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

 ل ةةةةةةةةةةةةةةة  قات الست ةةةةةةةةةةةةةةةهادر  اتلكةةةةةةةةةةةةةةةكا ل وةةةةةةةةةةةةةةةاالتا لصةةةةةةةةةةةةةةةدولقالةةةةةةةةةةةةةةةما

اا   اشد اا كاه  ا ل م لق.

ترلوةةةةةةةةةةةا ا سةةةةةةةةةةة م   اهةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةقالةةةةةةةةةةةما  ةةةةةةةةةةة دل ا ل ةةةةةةةةةةة  قا

ا
ا
 ةةةةةةةةةةةكا ل صةةةةةةةةةةةاةا لةةةةةةةةةةةىاا  خةةةةةةةةةةة ت ا ةةةةةةةةةةةكا    هةةةةةةةةةةةااتر  نةةةةةةةةةةة  ات بةةةةةةةةةةة 

بةةةةةةةةع  ا ا-د  ةةةةةةة ا ابنةةةةةةةة اتسةةةةةةةةن ا إل ةةةةةةة  اشةةةةةةةةهت  ا إل ةةةةةةة  ا ةةةةةةةةكا

اا.-

 لبةةةةةةةالئا«ار ِ ةةةةةةةكا  مةةةةةةةت» ل م لةةةةةةةقاجةةةةةةة  ا ل ةةةةةةة  قات ةةةةةةة اهةةةةةةة  ا

 سةةةةةةةة  ا لبةةةةةةةةالئا ةةةةةةةةكا ل مةةةةةةةة اا24 ل مةةةةةةةة اا ةةةةةةةةك
 
ا24سةةةةةةةةوقات  مةةةةةةةةتاا

اسوقاتالار جتار ا  را كا    يك.ا

ت  ةةةةةةةةةةتاهةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةقار ةةةةةةةةةة تاسةةةةةةةةةةلا  تا ل ةةةةةةةةةة  قاا  ةةةةةةةةةة  ا

ا  ا اودنقابك ر .
 

 تفجيرات سلسة
 

 ل    ةةةةةةةةقا ةةةةةةةة ا«ا آ  ةةةةةةةة» ل ةةةةةةةةا  ال الرةةةةةةةةقا«ا ا   ةةةةةةةة» ةةةةةةةة اسةةةةةةةة  ا

ا 02/70/2702أةةةةةةةةةة باجوةةةةةةةةةةة باا   ةةةةةةةةةةة ا ا ل ةةةةةةةةةة  لقا ةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةا ا

قا ةةةةةةةةةةكا ل    ةةةةةةةةةةر تا ل  يةةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةةة ارةةةةةةةةةة  ا  ىم ةةةةةةةةةةقايةةةةةةةةةةتل اس  ةةةةةةةةةة 

اتريةةةةةةةةةةةتل اهةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةاتا  نةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةة 
ا
ات ضةةةةةةةةةةةد  باا

ا
 ةةةةةةةةةةةة ااا

ادت  ةةةةةةةةة ا      ةةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةةدولقاتسةةةةةةةةةب   ا   ةةةةةةةةة
ا
اتإ هابةةةةةةةةةاا

ا
ل  ةةةةةةةةة  قااا

توةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا الن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا  ت ا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىا انةةةةةةةةةةةةةةةةةةقال   ملةةةةةةةةةةةةةةةةةة ات لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ا  ا

ت لصةةةةةةةةةةةدول  اأ ةةةةةةةةةةة  ا لدةةةةةةةةةةة را ةةةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةةةة  ا  خانةةةةةةةةةةةقات الن  ةةةةةةةةةةةا ا

سةةةةةةةةة  ا  خ ةةةةةةةةة ت تات لةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةا ا لوةةةةةةةةةا  ا سةةةةةةةةة هتراصةةةةةةةةةدولاا ةةةةةةةةة ا

 اب  سةةةةةةةةةةةةةةةدقاد  ج ةةةةةةةةةةةةةةة  ان  ةةةةةةةةةةةةةةةا يكاهةةةةةةةةةةةةةةةما ا اهةةةةةةةةةةةةةةةتتا هةةةةةةةةةةةةةةة ركا إلا

ا  خخ   .

 اتبوةةةةةةا ا لةةةةةةىا ةةةةةةاارت داةةةةةة ا  نبةةةةةةا ا لصةةةةةةدولقا  ةةةةةة ات يةةةةةةتاتجةةةةةة ا

 لوةةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةةة ا ل م ل ةةةةةةةةةةةةة  ا اةةةةةةةةةةةةة و  ا  اتر ةةةةةةةةةةةةةاا الن  ةةةةةةةةةةةةةا ا لوالةةةةةةةةةةةةةة ا

  ةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةةلا  ا  خخةةةةةةةةةةقارن دهةةةةةةةةةاا ست ةةةةةةةةةةهاد ات ةةةةةةةةةةتدا لن لةةةةةةةةةةىا

ات  ى  ىاج   اه  ا ل م لقالماق  كا و .

رجةةةةةةةة :اإ ا لصةةةةةةةةةدول  ارن  ةةةةةةةة  ابةةةةةةةةةال   لما لةةةةةةةةىاوةةةةةةةةة ا م لةةةةةةةةةقا

  ةةةةةةةةةةةةةةةةك يقارو ةةةةةةةةةةةةةةةةة هاا ا اهةةةةةةةةةةةةةةةةةتت ات اصةةةةةةةةةةةةةةةةقا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةمارةةةةةةةةةةةةةةةةة ما

    ةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةدولقا ةةةةةةةةكااصةةةةةةةة ي هااب ةةةةةةةةا  ر ا ا جلةةةةةةةةق.اتأةةةةةةةة ضا  

هةةةةةةةةةةةة  ا ل   ةةةةةةةةةةةةلماهةةةةةةةةةةةة ا   هةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةكاهةةةةةةةةةةةة تبا لصةةةةةةةةةةةةدول  ا لةةةةةةةةةةةة ركا

جةةةةةةةةةةةةا تا هةةةةةةةةةةةةمااليةةةةةةةةةةةة   اا   ةةةةةةةةةةةة ا اتإ  ايةةةةةةةةةةةةت اهةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةة را

ا  ةةةةةةةةةة اوةةةةةةةةةة ا  ددةةةةةةةةةةاتا      ةةةةةةةةةةقا ا   ةةةةةةةةةةقا ا ةةةةةةةةةةا اا   ةةةةةةةةةة ا ا

ا ل   لق 

  ىةةةةةةةةةةةةةتر ابالةةةةةةةةةةةةة   اإ ا لةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةة ارنظةةةةةةةةةةةةةا ا لوةةةةةةةةةةةةةاسالهةةةةةةةةةةةةة  ا

 ل م لةةةةةةةةةةقا ابا  ةةةةةةةةةةقاهةةةةةةةةةة ا شةةةةةةةةةةتر  ار  ةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةة م   اإيةةةةةةةةةةت هماا

تاب ةةةةةةةةةئا ةةةةةةةةةكا ل مةةةةةةةةة المانلةةةةةةةةةقات  ةةةةةةةةة يكا«اوةةةةةةةةة اإسةةةةةةةةةما ل  ةةةةةةةةةا  ا»

ا ا ااتوان ار اال لت.

  ةةةةةةةةةةةةةةتاهةةةةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةةةةاتاشةةةةةةةةةةةةةةتدا لصةةةةةةةةةةةةةةدول  ا لةةةةةةةةةةةةةةىا لةةةةةةةةةةةةةة ركا

 ابةةةةةةةة  ا ةةةةةةةة   اق ةةةةةةةةكو  ا ةةةةةةةة ابلةةةةةةةة تا  جةةةةةةةة  اتننةةةةةةةةت الكةةةةةةةةمايةةةةةةةة  

تت يةةةةةةةةتا ةةةةةةةةكارهةةةةةةةةا  اهةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةة  .ا«اآسةةةةةةةةلاا   ةةةةةةةة  » ةةةةةةةةكاإ   ةةةةةةةةقا

رنةةةةةةةة  ارنةةةةةةةةاا وةةةةةةةة ا ةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةة  ا وةةةةةةةةتا الن  ةةةةةةةةا ات ررةةةةةةةة ا لةةةةةةةةت ا ا

ل ةةةةةةةةةةةما اتسةةةةةةةةةةةم  ارنةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةة ال لةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةة ا انةةةةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةةةةا تاإ ةةةةةةةةةةةىا 

ا ل  مل .

 ل ةةةةةةة   :اهوةةةةةةةا اإشةةةةةةةا اتا ةةةةةةةكا للىةةةةةةة  ا لةةةةةةة  ايةةةةةةةت ا ةةةةةةة ا

اس  ا  خ  ت تا ه ا  ا  ل ق ا

هةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةة ل ات ررةةةةةةةةةةةة اهةةةةةةةةةةةة  ا الن  ةةةةةةةةةةةةا ارر ةةةةةةةةةةةةااتلةةةةةةةةةةةةماا  ةةةةةةةةةةةةم

ار  راشد اا كا تدا لن لى.

ا00بوةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةةىا ةةةةةةةةةااجةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةة ا   بةةةةةةةةةا ار ا  دبةةةةةةةةةقا   نةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةك

ةةةةةةةةةةةةا ا  ا ةةةةةةةةةةةة ا هةةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةةةقا ست ةةةةةةةةةةةةهاد ابنلةةةةةةةةةةةةاد اإبةةةةةةةةةةةة  هلما ه 

سةةةةةةةةة قا ةةةةةةةةةنهماوةةةةةةةةةان  ار اةةةةةةةةةتت اري  ةةةةةةةةةقاناسةةةةةةةةة قا ةةةةةةةةةا   اب    رهةةةةةةةةةةاا

تسةةةةةةةةةة قاآ ةةةةةةةةةة ت ا   ةةةةةةةةةة  اب صةةةةةةةةةةاةا ل ةةةةةةةةةة  قات لبنلةةةةةةةةةةقا   ةةةةةةةةةة ت ا

رسةةةةةةةةة ت اب رةةةةةةةةةت ا لوظةةةةةةةةةةا ا ا ةةةةةةةةة  اانبةةةةةةةةةة ا اشةةةةةةةةةهت  نااتجم وةةةةةةةةةةاا

 ب!ارةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةة يم!ا ةةةةةةةةةةكارسةةةةةةةةةة ا  اتإرةةةةةةةةةاهما ةةةةةةةةةة اجوةةةةةةةةةةاتا لو ةةةةةةةةةلمارةةةةةةةةةةا

ا  .إ   نواا ا س  يكاتل   ا    هما لىادروكاآ 
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 بالسكين الصينحكومة  إلى يميل حكومي خادم قتل

ا

 ل ةةةةا  ال الرةةةةقا«ا ةةةةا  ااةةةةا » ةةةة اسةةةة  ا ا20/70/2702 ةةةة ا ةةةةا ا

يتل ايادلقا   ابال ةك  ات ةتايةتل اهة  ا ل م لةقا«اآ   »

  ةةةةةتارسةةةةةب    ا ةةةةةكا م لةةةةةقار ةةةةة  ا ةةةةة ا ا  ةةةةةقا ل ادسةةةةةقا  ةةةةة  ا

ت  ةةةةةةةة ا ةةةةةةة اهةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةقا لوانلةةةةةةةةقا  خةةةةةةةةاد ا«ا ةةةةةةةةا  ااةةةةةةةا »اتر يةةةةةةةقا

م قاا    اِنلازا  ك  ا ا اهترك. ا       ا ل ل ع اج 

بوةةةةةا ا لةةةةةىا ةةةةةااجةةةةةا ا ةةةةة ا   بةةةةةا ار ا ان ةةةةة  اوةةةةةا ا ةةةةةكار  ةةةةةا ا

لةةةةااتظ ةةةةما و ةةةةر ا ةةةةكا لوةةةةاسات ةةةة ا ل ةةةةو  تا  خم ةةةةقا    ةةةةر ا اا 

رلنةة ا لنةةبحا لةةىا و ةةرا ةةكاشةةبابا ا ةة م  ا ةة ا اودنةةقاترت ت ا

م ةةةقااةةة    اِنلةةةاز ا  ةةة هماإل  صةةة اات ةةة ب  اتوةةةا اج  هةةة ا لةةة  اد  

ت  ب ةةةةة الر    ةةةةةقا ل ةةةةةل  لقا ل ةةةةةا   ات ةةةةةكارجةةةةة ا مال ةةةةة اوةةةةةا ا

ا ب  ضاا كا ل   ا    ارصب اهت اال م اهترك.

آسةةلاا»لةلكما   ا   ة   ا لة  اد  ابة  ا ة   ا ةكاإ   ةقاتإ

ات  داا    ا ل   ق:«ا     

هة ا ة ج ما وة ابم    ةاتا ةكاهة  ا نتالكما ج مةا االنت

ا   اد  

:ار ا  خةةةةةةاد ا ل ةةةةة   :ا  ةةةةةم.ار دلةةةةة الوةةةةةاا ا    ةةةةةاتا  الةةةةةق

    ةةةة   اوةةةةا ا  ةةةةا واا ةةةة اإيةةةةت ا    ةةةة تا ةةةة ا  يةةةةقات ةةةة ا ل لةةةة ا

ج  ات ا اابع  ا ا لو  الماج  اا بداازتاد  ا ج  اإ ىابد  اتا

 ارن ظ   ا ج  ا  خاد ات وت ااد  ا  خةاد ا لبدة ا ىمةاا  لة

  خةةاد اوةةا ا جةة ا  يةةااجةةت ابال ةة ا   .اترضةةا  ا ل ةة  قابةة  ا

ت أةةما لظةة  ا ات همةةاا  ةةت اتج يهمةةاا ةة ارةةت همااتر  ةةر ا  وةة ا

ا ل ج  ابال ك  ات ب ا .

ا   ل    :ا اا سماه  ا ل ج ا ان  ا

ا ل    :ا سم اجم قاتالار  را  ب .

ا ل    :ااا  ا ب ا ل ج  ازتجقاجم ق 

ا ل    :االارد  اإالار هماالمار   ا ا ر ا شل  .

 ل ةة   :اإ  ا  ةة ا لةةكا ي لا لةةاالةة  اا ةة هماا اةة ر اهةة ا

ار دل الكما     اتا كا ا   ه   

ا ةةةةةةةة ا ةةةةةةةكاهةةةةةةةةماتلكةةةةةةةةكارلنةةةةةةة ا لنةةةةةةةةبحا   همةةةةةةةةا. ل ةةةةةةة   :االار 

نلةا(ا ةكا بة ا لةةكاتريةتهمااوةا ا ةتاآت ا    ةااسلاسةلاا)ر ادر

اصاد  ابالنبحا  ل .ااااتوا اهوا ار   ا

 

 «منغ كون»في  الثانية العملية المباركة
 

صةةةةةةةةةةدب ا      ةةةةةةةةةةقا ل ةةةةةةةةةةل  لقا لصةةةةةةةةةةدولقا ةةةةةةةةةة ا ن ةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةة  ا
 
ر

 ل    ةةةةةةةةةةقا«ارةةةةةةةةةة نك» ةةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةةقاا 70/72/2702ر ةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةا ا

 ةةةةةةةةةةةةةةة اأةةةةةةةةةةةةةةة باشةةةةةةةةةةةةةةةما ا لصةةةةةةةةةةةةةةة  ا وةةةةةةةةةةةةةةةت اا سةةةةةةةةةةةةةةة هترا ا اهةةةةةةةةةةةةةةةتت ا

ا       قات م  ها.

 ةةةةةةةتا ةةةةةةةا ا  اهةةةةةةةتتا   ةةةةةةة با إلسةةةةةةة  ا لتر  ةةةةةةة ا  ا ةةةةةةة ان ةةةةةةةاا    

 بلةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةابنقاا 20/70/2774هةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ل الرةةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت ال لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا رتابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادا ل اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة قات ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يكا وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت اا   

رتا بد ةةةةةةةةةةةةةةاتابااتنلةةةةةةةةةةةةةةقاتلنةةةةةةةةةةةةةةتاسةةةةةةةةةةةةةةب   اهةةةةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةةةةقا  ةةةةةةةةةةةةةة  ا

ت  نةةةةةةةةةةةةاا     ةةةةةةةةةةةةةقا لصةةةةةةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةةةةةةةل  لقا)رنظةةةةةةةةةةةةة ال   صةةةةةةةةةةةةةل ا ةةةةةةةةةةةةة ا

    قاا    ا ا إلس  لقا ل تدا  ت (.

ت ةةةةةةةة اهةةةةةةةة  ا ل ةةةةةةةةا ا ةةةةةةةة ا للةةةةةةةة  ا  ت ا ةةةةةةةةكاشةةةةةةةةه ا ةةةةةةةةا سا ىةةةةةةةةما

  م  ةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةةكا ا   ةةةةةةةةةةةةةةةة  االمانلةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةةكا ا اهةةةةةةةةةةةةةةةةتركا لةةةةةةةةةةةةةةةةى

اا. لصدول  ابال  ا   ا  ا  دقا دا 
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ت ةةةتارسةةة  تاهةةة  ا ل م لةةةقابوةةةا ا لةةةىاتوالةةةقا  نبةةةا ا لصةةةدولقا 

 كا ن  ا   قات   يكاشخصااتج  ار  ةرا ةكا ا ةقاتر   ة  ا

إالارنة اجةا ا ة اتوةةاالتا  نبةا ا  خا جلةقاإ ا ةةتدا لن لةىاب ةئا ا ةةقا

اااشخص.

 ابا  ةةةةةةةةقا  ةةةةةةةةا  قار  ةةةةةةةة  ات مةةةةةةةاار يةةةةةةةةةا ةةةةةةةة اهةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةقا

ا   م   اضمكا ا م  قا اهاجمق.

تار  ةة اتبوةةا ا لةةىا ةةااجةةا ا ةة ا   بةةا ار اهةة  ا ل م لةةقا سةة م ا

 لةةةا الهةةة  ا ل م لةةةقابةةة  اد  ةةة ااسةةةا اتاان يبةةةاات  تةةةرراشةةةاهت

و  ةةقالهةة ال ا ا   ةة  ات ةةتات ةةا  ا ا دةةقا ةةتا  ةة  ابالةةت ا ا ل

لةةةةىاتجةةةةة  ا لصةةةة  اشةةةةت ا ل  ةةةة ات  خةةةة را لةةةة  اظهةةةة ا رظهةةةة تا

اه ال ا لك   .

ر ةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةكاجانةةةةةةةةةة ا ا اهةةةةةةةةةةتركا نةةةةةةةةةةتا  ةةةةةةةةةة ار   ةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةنهماتنةةةةةةةةةةال  ا

ن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة هما ةةةةةةةةةةةةةةةةةة لكات ا-ابةةةةةةةةةةةةةةةةةة لكا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاد ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ا 

 ةةةةةةةةكاضةةةةةةةةمنهمار ةةةةةةةة ا  اهةةةةةةةةت ا  ةةةةةةةة  ا ار اتوةةةةةةةةا اا–اي ةةةةةةةةل هم

اار نب ا  ىمل .

ت  ةةةةةةةةةةةةةةة تا ل ةةةةةةةةةةةةةةة داتا لصةةةةةةةةةةةةةةةدولقار هةةةةةةةةةةةةةةةاارسةةةةةةةةةةةةةةة تار   ةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةكاااا

 م نةةةةةةة ا ل ةةةةةةة  ا ا اهةةةةةةةتركاتهةةةةةةةترا      ةةةةةةةقا ةةةةةةةكاهةةةةةةة  اهةةةةةةة ا

 لصةةةةةةةةلن ا لةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةا ا ةةةةةةةة ا  ةةةةةةةة ات ةةةةةةةة رات  ةةةةةةةة ا ةةةةةةةة اوةةةةةةةة ارن ةةةةةةةةا ا

 لصةةةةةةة  ا  ةةةةةةةتاهةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةقا ابا  ةةةةةةةق.ات ةةةةةةةتا    ةةةةةةةرتا و ةةةةةةةرا ةةةةةةةكا

 اصةةةةةةةةاد ا إل با يةةةةةةةةةقار ا  ةةةةةةةةرارسةةةةةةةةة ا  م  ةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةكا ا اهةةةةةةةةةتركا

ا.)  ر ا   روا(

ت  ةةةةةةةةةةةةةةةة ا ل    يةةةةةةةةةةةةةةةة  ا لصةةةةةةةةةةةةةةةةلن ا ل سةةةةةةةةةةةةةةةة  ار ار  ةةةةةةةةةةةةةةةةرا ا م  ةةةةةةةةةةةةةةةةقا

لكار ا اهاجمةةةةةةةةةةةةةةقا سةةةةةةةةةةةةةةم ا بةةةةةةةةةةةةةةتا لةةةةةةةةةةةةةة يلما  بةةةةةةةةةةةةةةا ات  ةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةة 

هوالةةةةةةةةةةةةةةةةكاإ ةةةةةةةةةةةةةةةة ر اوانةةةةةةةةةةةةةةةة اضةةةةةةةةةةةةةةةةمكا اهةةةةةةةةةةةةةةةةاجم  ات   ةةةةةةةةةةةةةةةة اب رةةةةةةةةةةةةةةةةت ا

ا ل   ق.

بةةةةةةة  ا«اجةةةةةةةكاجةةةةةةةا ئ»ت  ةةةةةةة ا لوةةةةةةةا  ا ل سةةةةةةة  الةةةةةةة ز   ا  خا جلةةةةةةةقاا

 د  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا الن صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل  اهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ا

ت ةةةةةةةةة لكا وةةةةةةةةةةتاإجاب ةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةةةا :اا لتر  ةةةةةةةةة انل  ا

ر اهوةةةةةةةا اررةةةةةةةت ا ا جلةةةةةةةقاشةةةةةةةا   ا ةةةةةةة اهةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةقات لةةةةةةةتلل ا

 لةةةةةةةةةةىا لةةةةةةةةةةكا ل وةةةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةةةىا  ةةةةةةةةةةماجما ةةةةةةةةةةقاإ هابلةةةةةةةةةةقاا   ةةةةةةةةةةة انلقا

ا  تا ن ها ا ل م لق.

ا  ةةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةةةكا بةةةةةةةةةةةةة ا      ةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةكا تلةةةةةةةةةةةةة يةار اوةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةاااةةةةةةةةةةةةةم 

 ل م لةةةةةةةةةةقاوةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةكا صةةةةةةةةةةت ات يةةةةةةةةةةتاتلةةةةةةةةةةما  ةةةةةةةةةة ضار اصةةةةةةةةةة  ارتا

ا  اهتا كا ل م لق.ا

رصةةةت ا   ةةة ا ل ةةة  قا«ا ل ةةةداابةةة  »تبوةةةا ا لةةةىا ةةةااجةةةا ا ةةة ا

ي اظةةةةةاا لةةةةةىار ةةةةةكا اتروةةةةةقان جةةةةة ا ةةةةةكا  ىملةةةةة ا»ا:بلانةةةةةااجةةةةةا ا لةةةةة 

بااتروةةةةةقا ل  ةةةةات ا ةةةةة ا ل ب لةةةةئا ةةةةةكار اسةةةةا  ارتااةةةةةاج اا   ةةةة ا  ا

ا«.007    ا كا  ي ا ل  ما

بوةةةةةةا ا لةةةةةةىا ةةةةةةااجةةةةةةا ا ةةةةةة ا   بةةةةةةا ار ا      ةةةةةةقا ا ةةةةةة ابةةةةةةع   ا

تركا هةةةةةاا  ةةةةةتاهةةةةة  ا ل م لةةةةةقا ا   جةةةةةا اودنةةةةةقا ةةةةةكا لتر  ةةةةة انل  

ا باش  اتلنتاب ئا تدهما   ما قاشخص.

تلنةةتا ا ةة ا      ةةقابةةال   لما ل ا ةة ا  بةةا اهةة  ا ل م لةةقا

  ا
 
 ابا  قا  ا ل  ماب  ا ا    اتا كاه  ا ل م لقاوان ا  ة  

لةةةةةةةةت ا      ةةةةةةةةقا  ا ا ةةةةةةةةا اوانةةةةةةةة ابةةةةةةةة ا  م  ةةةةةةةةقا ةةةةةةةةكاوةةةةةةةةا  ر تا

ا ا   بق.
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 عملية تدهش المحتلين الصينيين

 ل ةةةةةةةةةةةةةةةة ار نةةةةةةةةةةةةةةةةتتا لصةةةةةةةةةةةةةةةةدول  ا نةةةةةةةةةةةةةةةة لهما«او نموةةةةةةةةةةةةةةةةئ» م لةةةةةةةةةةةةةةةةقا

تاةةةةةةةة  ز هماتلةةةةةةةةمار لنةةةةةةةة  ا نهةةةةةةةةااي ةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةا تهما م لةةةةةةةةقار ةةةةةةةة  ا ةةةةةةةة ا

ك»تالرقا
َ
ا   دتا كاجو  هم.«ا  ن

ا لصدولقا  ا ا ا«ا  نك»ب الرقا«اجا   ا»  ا تروقا

رةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا  ىم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قا ل اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اا 02/72/2702

ت لوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل ا م لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقابال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   اضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا

ا  خةةةةةةةةةةة رات لةةةةةةةةةةة   ابةةةةةةةةةةةة  ا  لصةةةةةةةةةةةدول  ا  ةةةةةةةةةةةتاهةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةم 

ا لصدول  .

                       

ا« اجا  »يتل ا  ا تروقا  هتال  م لقا ل  اااااا                                          

اتجا ا  ا  نبا ا لصدولقا كاه  ا ل م لقا اارل :ا

ةةةةةةةةةةة هاا   ةةةةةةةةةةة ار   ةةةةةةةةةةةقارشةةةةةةةةةةةخاةاجةةةةةةةةةةة   اهةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةقا ل ةةةةةةةةةةة ان  

شةةةةةةةةةةةةةةةةةابا ارتي   يةةةةةةةةةةةةةةةةةا اق مةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةلابال ةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتلنةةةةةةةةةةةةةةةةةتا

لةةةةةةةةةىات  ى  ةةةةةةةةةىالهةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةقاا ةةةةةةةةةا ب ا   ةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةتدا لن 

  ةةةةةةة ا  ةةةةةةةرار ال لةةةةةةةقا ةةةةةةةكا لصةةةةةةةدول  ا   ةةةةةةة  ا ةةةةةةة   ات لوةةةةةةة  اه  ةةةةةةةاا

 ةةةةةةة ا ا ت ةةةةةةة  ات ةةةةةةة ا  ةةةةةةةرار ةةةةةةة ار اريةةةةةةةتا لصةةةةةةةدول  ا  ةةةةةةة ا دةةةةةةة ا

اب صاةا ل   قا لصدولق.

سةةةةةةةةةةاااا ةةةةةةةةةةكااتبوةةةةةةةةةةا ا لةةةةةةةةةةىا   بةةةةةةةةةةا ار اريةةةةةةةةةةتا اهةةةةةةةةةةاجم  ا ةةةةةةةةةة  

هةةةةةةةةةةةةة  ا   ادلةةةةةةةةةةةةةقارصةةةةةةةةةةةةةد ا لصةةةةةةةةةةةةةدول  اا  ةةةةةةةةةةةةةا ا ل م لةةةةةةةةةةةةةق.ات  ةةةةةةةةةةةةةت

 ةةةةةةةة ااا ا ل ةةةةةةةة  قاا يةةةةةةةتا ةةةةةةةكا نت ةةةةةةةا هبةةةةةةةا خ رات له ةةةةةةة ا مةةةةةةةااج ةةةةةةة

اش    ا ات ا لصدولقا ا    ق.

 «شاغجان»و «كونمنغ» في جهاديةال العمليات بركات

ا   ةةةةةةةةةةةةةة ا ا   مةةةةةةةةةةةةةةتاهللا ل م لةةةةةةةةةةةةةةاتا ل ةةةةةةةةةةةةةة ابةةةةةةةةةةةةةةترتا ةةةةةةةةةةةةةة ادرةةةةةةةةةةةةةةا ا

هةةةةةةةةةةةة ا لصةةةةةةةةةةةة  ا ل اصةةةةةةةةةةةةبقاب د هةةةةةةةةةةةةاايلومةةةةةةةةةةةةاا ا ةةةةةةةةةةةة ا  ل ةةةةةةةةةةةة  لقان  

بةةةةةةةةةةةةةاي   اا   ةةةةةةةةةةةةة ا اتر ةةةةةةةةةةةةةاا ل م لةةةةةةةةةةةةةاتا ل ةةةةةةةةةةةةة ايةةةةةةةةةةةةةتل اد  ةةةةةةةةةةةةة ا

ا لص  اج   ا   ضااملتاا  ار ت  ا لصدول  .

إ ا ل م لةةةةةةةةةةةةةةاتا ل ةةةةةةةةةةةةةة ايةةةةةةةةةةةةةةتل ا ةةةةةةةةةةةةةة ا  رةةةةةةةةةةةةةةا ا ل ا  ةةةةةةةةةةةةةةقا اصةةةةةةةةةةةةةةقا

«او نموةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئ» الست ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهادرقات م لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا«ابكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  » م لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا

ج  ةةةةةةةة ا لصةةةةةةةةةدول  ا لةةةةةةةة ركارندوةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةة ا ودنةةةةةةةةةقا«اجا   ةةةةةةةةا»ت

  تي ةةةةةةةةة  اق د ةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةة ات ضةةةةةةةةةد  بات  ابةةةةةةةةةا ا مةةةةةةةةةاايةةةةةةةةةت ا

با     ةةةةةةةةةقار ااد ةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةكا ل ةةةةةةةةة  قايمةةةةةةةةةار هماتاوظةةةةةةةةةلمار ةةةةةةةةة  ا

ايلاتهما  خاصق.

لنةةةةةةةةةتاسةةةةةةةةةةب  ا م لةةةةةةةةةقابكةةةةةةةةةة  ا   ةةةةةةةةةةااشةةةةةةةةةترتابةةةةةةةةةة  ا لصةةةةةةةةةةدول  اا

لةةةةةةةةة  اا ةةةةةةةةةتهما ةةةةةةةةة ا  دةةةةةةةةةاتا لندةةةةةةةةةا ات  ن ةةةةةةةةةا اق ةةةةةةةةة رت ا   ةةةةةةةةةرا

ايل  اأ ي .انظا ات هاب  ا كاو 

بةةةةةةة  ا  ةةةةةةة ر اصةةةةةةةدولقاوانةةةةةةة ا«ا ى يةةةةةةةت ا ل ةةةةةةة  ا»تجةةةةةةةا ا ةةةةةةة ا  ةةةةةةةرا

«اج ن ةةةةةة »  ةةةةةة را ةةةةةة ا  دةةةةةةقا دةةةةةةا ا لو ةةةةةة ا  خةةةةةةا اا ةةةةةة ا تروةةةةةةق

ت هااتهوةةةةةةةةااصةةةةةةةة   ا اةةةةةةةة ر ابصةةةةةةةة تاتد ساريةةةةةةةةتا اةةةةةةةةا   ا لةةةةةةةةىا ةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ار اا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ت وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ا لوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاساصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر اظو 
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ةةةةةةةةة ت ا م لةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةة ا ا ةةةةةةةةةا ات وةةةةةةةةةتهاار ةةةةةةةةة ا لوةةةةةةةةةاسا    تي ةةةةةةةةة  ي  ان  

إ ةةةةةةةةةةةةةىاهوةةةةةةةةةةةةةااتهوةةةةةةةةةةةةةا ا   ةةةةةةةةةةةةةرانظةةةةةةةةةةةةةا اتسةةةةةةةةةةةةةادتا ل   ةةةةةةةةةةةةةل ا ه بةةةةةةةةةةةةة  ا

ا لةةةةةةةةةةةةةةكا  لوةةةةةةةةةةةةةةاسات صةةةةةةةةةةةةةة ت    تاةةةةةةةةةةةةةة  يم بب  ةةةةةةةةةةةةةةهما لةةةةةةةةةةةةةةب حاترد 

اإلصابقا ا قاشخصانتل قال  ت   .

رةةةةةة  ا  ىم ةةةةةةقاب ةةةةةةا ي ا«اب شةةةةةةك»بوةةةةةةا ا لةةةةةةىا ةةةةةةااجةةةةةةا ا ةةةةةة اشةةةةةةبكقا

 نت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا لوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقاا 02/72/2702

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ا«اجا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا»
ا
اهةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا  خ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ا لصةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا   ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

ا  ا  ا  رات   . لصدول  اق د 

ت وةةةةةةةةةةةةت ااوةةةةةةةةةةةةا ا  ةةةةةةةةةةةةحا لتر  ةةةةةةةةةةةة انل  ار   لةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةة  ا

  ةةةةةةةةةةةةةةةةتا لظهةةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةةةارا لوةةةةةةةةةةةةةةةةاساتر ةةةةةةةةةةةةةةةة ت ا«اِجو ةةةةةةةةةةةةةةةةتت» تروةةةةةةةةةةةةةةةةقا

ا اةةةةةةةا   ا ةةةةةةةكا ل ةةةةةةة    ابد ينةةةةةةةقا رصةةةةةةة    اصةةةةةةة   ااشةةةةةةةترت ات ةةةةةةة  

  ةةةةةةةةةة   لقاترصةةةةةةةةةةاب همايالةةةةةةةةةةقاه ةةةةةةةةةة  ررقاجو نلةةةةةةةةةةقا مةةةةةةةةةةاا ضةةةةةةةةةةد ا

 ا
 
ا اد ا لوظا ات لهتت .إلا ل   قا ل ت 

 قتل ثالثة كفار

«اَجلِتةةةةةةةةةةةةةةَر » ةةةةةةةةةةةةةة ا  يةةةةةةةةةةةةةةقاا2702 ةةةةةةةةةةةةةة اشةةةةةةةةةةةةةةه اند ةةةةةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةا ا

 »بم ا ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا
َ
 »ل الرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا«ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِأ 

َ
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

َ
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ا«ا 

 ل ةةةةةةةةةةةةةةةة  لقا ةةةةةةةةةةةةةةةةا ا ا اهةةةةةةةةةةةةةةةةتت ابع سةةةةةةةةةةةةةةةةا ال لةةةةةةةةةةةةةةةةقا ةةةةةةةةةةةةةةةةكا لك ةةةةةةةةةةةةةةةةا ا

ا لصدول  اإ ىاجهوماتبئاا اص ر.

 ل م لةةةةةةةةةةةةةةةقااةةةةةةةةةةةةةةةمايصةةةةةةةةةةةةةةةا ا لن يةةةةةةةةةةةةةةقاتلةةةةةةةةةةةةةةةماق ةةةةةةةةةةةةةةةم ا يةةةةةةةةةةةةةةةتا  ةةةةةةةةةةةةةةتا

ابا خ ت ا كا لن يقارتا ل    ا  ها.

اآ   !!! ا    ا ار ار نب ا نهماتي  ظهم.ا ل هم 

 

 يدافع عن الصينيين عميلتوجيه طعنات لصدر 

 »  ةةةةةةةةةةةةةةةةتا ل م لةةةةةةةةةةةةةةةةقايةةةةةةةةةةةةةةةةتل ا ةةةةةةةةةةةةةةةة ا تروةةةةةةةةةةةةةةةةقا
َ
ةةةةةةةةةةةةةةةةت

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةةةةا اا« 

 ةةةةةةةةة ا ا02/72/2702
 
  ةةةةةةةةة  انةةةةةةةةة  ا ىةةةةةةةةةابار  ةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةة م   ا 

اش  لا ابد واتا ل ك  .

   ةةةةةةقا»ت ةةةةة ان ةةةةةةااهةةةةة  ا اودنةةةةةةقا ةةةةة ا   ةةةةةةقار ةةةةة  ا  ةةةةةة  اب

هةةة اا ةةة   اهةةة  ا ا  ةةةقاتيةةةتعىا«ا ل  ةةة ا  ت ةةة ان ةةةاا للةةة  اتج 

ةةةة د اآ ةةةةة  ا»
 
  وةةةةاتابال ةةةةكو  ا ةةةةةكا بةةةة اشةةةةةاب  اتالا«ا  مةةةةتاا

 ا ل ةل ع اهة اه ةكار ا ةاز  اق  راشةد اا ةكايالةقاهة  ا ل ملة

ا لىا لتا   لا .

ت تاصت ار  ال نبحا لىاه ركا ل اب  ا ا و  يكاتر  كا

 ةةةكاجةةةا   ا نةةةت  هاا ةةةاابةةة  اسةةة قا  ةةة اإ ةةةىا لوةةة  اتل لةةة  ارلةةةفا

ادتال ااكاق ا تا  ا لنبحا لىاه ركا ل اب  ا اهاجم  .

 ل م لةةةةقاريةةةةتل ارلةةةة  ااتضةةةةخا قا ب ةةةةئا  ىةةةةا   ارةةةةت ا لةةةةىار ا

اص  را لك ا .ب  اا ظلما

ركا ا ةةةاا هةةة  ا ل م لةةةقااتةةةر ت ا ةةةاا
َ
تر مةةةا اهةةة ركا ل ةةةاب  ا لةةة 

رةةةةا ا  مةةةةتا»بةةة  ا ل ادسةةةةقا  ةةةة ات ل اسةةةة قا  ةةة ات سةةةةما  ت ا

  ةةةةةة  ا ا ل لةةةةةةة ا لنةةةةةةتر ار ار  ظهمةةةةةةةاا ةةةةةةكا ب ةةةةةةةقا«ا بةةةةةةتا 

ا لك ا .

 لأمة اإلسالم تحتاج إلى أمثال هؤالء الرجا

 ة اشةة  لا ا ةةكا ا اةةتركا ة ا ةةا ا
 
 ةة ا   ةةقاا 02/72/2702 

 » ل ا  ةقال الرةقا«االسة   ا»لن يق«ار أ  ا»
َ
ةت
 
 ة  اسة  هماا«ا 

الال ا ىابار    ا   م   .

بوا ا لىا ااجا ا  ا   بةا ار ة اشة  لا ا ةكا ا اةتركار  ة  ا

  ةةة م   اباةةةل ا   ىةةةاباإالار ا    ةةة  ا ا تةةةل    ا   ةةة اا   ةةة ا

توةةةةا اا-ت هب ةةةةاالةةةةما ةةةةا ا ل ةةةة  لا اب  نةةةة ا    ةةةة  اإ ةةةةىابد  همةةةةاا

ت وةةةةةةةةةت اايةةةةةةةةةةات اا-شةةةةةةةةةابا اصةةةةةةةةةاد ا اق ةةةةةةةةةةاهت  اهةةةةةةةةة  ا ا  ةةةةةةةةةةفا

  همةةةةةةةةاا ىةةةةةةةةما ل ةةةةةةةة  لا انةةةةةةةة  ا ىةةةةةةةةابا    ةةةةةةةة  ابةةةةةةةةالن  ار ةةةةةةةةا ابد

 ل ةةةةابا ا لةةةةىا ل ةةةة  ل  ات مةةةةل اوةةةة ات يةةةةتا نهمةةةةاا لةةةةىاشةةةة   ا

ابال ك  ات    باا    ا كا  ا ا   اد .

ات ن اه  ا   اد اياص تا ل   قا ا ا .

راا ب!ار ِ را  ار  واا كار وةا اهة ال ا ل جةا ا لة ركارنةت   ا

ا لىا ل هاد اي ظاا    ضا ا  م  .اآ   !
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  «أورومجي»في  ستشهاديةاالعملية ال

  م لةةةقا ست ةةةهادرقا ةةة ا  دةةةقا دةةةا اجوةةة   اا ةةةا ا  اهةةةت  

 ةةةةةةةةةةةة ا ل ةةةةةةةةةةةةا قا  خا  ةةةةةةةةةةةةقا صةةةةةةةةةةةة  اب ةةةةةةةةةةةةا ي ا«ارت ت جةةةةةةةةةةةة » تروةةةةةةةةةةةةقا

ات   متاهلل.اا2702/ند ا /27

هةةةةة  ا اتروةةةةةقا نهةةةةةاااوانةةةةة اهوةةةةةا ار  ةةةةة ا  دةةةةةاتال ندةةةةةا  تا ةةةةة 

ت   ةة  ا ل ةة ايةةتل ا  هةةاا ل م لةةقاا الونةة ا  شةةلا ملةة  ا  ةة  

ابا اصقا لصدول  ا ل ركارة هب  اإ ةىاا   ة ا ا ل ة  لقا
 
ل  و

ا ا   ق.ا

 ل م لةةةةةةةقاجةةةةةةة تا ةةةةةةة ا لب   بةةةةةةةقا  خا جلةةةةةةةقال م دةةةةةةةقات سةةةةةةة هترا

ا لصدول  ا ل اصب  ا ل ركاجا ت ا كاد   ا لص  ا ل اشمق.

 ةةةكاشةةةه اند ةةةا اا24 ةةة ا«ايةةةل اِجْوِ وةةةئ» ا  ةةةداا لصةةة  ا ل ةةةا 

 »جةةةةةةا اإ ةةةةةةىا تروةةةةةةقا
َ
 ةةةةةةن

َ
جوةةةةةة   اا   ةةةةةة ا ا ل ةةةةةة  لقا  ةةةةةة ضا«ا 

تر  اب ن يقا ل ت ي ا ل  ك  ا  ا اودنقالماجا اإ ىا«ا ل يا  »

 ل ةةة اوانةةة ا اصةةةمقاا   ةةة ا ا ل ةةة  لقا  ةةةتا«ارت ت جةةة » تروةةةقا

 ةةةةكا ل ةةةه اتاةةةةا  ا وةةةةات  ا  ةةةةك يقابااودنةةةةقاا20 لظهةةة ا ةةةة ارةةةة  ا

البةةةةتا ةةةةكار ةةةة ا ل ةةةةت يباتا  خاصةةةةقا» يقات ةةةةا ا ىوةةةة د :ا ل  ةةةةك

اهةةةة  ا ل ةةةةت يباتا ةةةة ا  ا  ةةةةقا ةةةةةاا بم ا  ةةةةقا إل هةةةةاباتر ا  ةةةة م  

   اا و ر ا  اار   ا  ا ل    .اتض بالهما او ا ل ا  ا)إ  اب لوا

اا.نند اد اا  ل ا  اررا ا    ب(ررا ا ل  ماتس را

 ل ةةةةةةةةةةة اامةةةةةةةةةةة اب  ةةةةةةةةةةة ا ااتإ اهةةةةةةةةةةة  ا ل م لةةةةةةةةةةةقا إلست ةةةةةةةةةةةهادرق

ت ةةةةةكا  ةةةةة ال ةةةةةرت اررةةةةةكا«ايةةةةةل اِجوِ وةةةةةئ»تا  لنةةةةة اننةةةةةت هااهترةةةةةقا 

ا    ار ت  هما  اا    ا ا ل   لقا إلس  لق.اا

تبوةةةا ا لةةةىا ةةةاا   اةةة اتوةةةاالتا  نبةةةا ا      ةةةقا لصةةةدولقا  ةةة ا

ةةة  ا  ةةة قاتسةةةب   اصةةةدولاا ةةة اهةةة  ا ل م لةةةقا ابا  ةةةق.ا صةةةلن اتج 

شةةاهتت ا ل م لةةقا ةةال  ا ركار ةةاا ةةاا   اةة ا صةةاد ا ا اهةةتركا لةة

ار  را كا م   ات  ى  ىا  قاصدودلاا لىا    .إ ا لن لىا

      

      

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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مدينة مبناسبة فتح « علي خان طورة»خطبة الشيخ العامل 

 م4611يف عام  «جوَجك»

 
 

إن الحمددهلل ن محمددهللس عمنددونسمغ عمنددووذ س عمنددع   دد ن 

من ش ع  أمذندم  عمدن ندس  ع ألم لمد  مدن س دهللس    د  

عمدن سضدههغ  د  يد هلل  لدغ مشد هلل أ إ إلدغ إ     لغ مضل

عمش هلل أن محمهللا ل هللس ع نعلغ صهى   لهسغ علهى آلغ 

 عصح غ عنهم أم   نهلل:

صددددهى   لهسددددغ عنددددهم م سمدددد   ا    مدددد  عمحمددددهلل إن

سددد  أس ددد  المنددددهمسن آن ا عان  ضعاإلنددد م هللسممددد   هددددم 

        لهصحعة.

ذطدد ة الوددت سنددوطسأ   دد  أن لهددى الكددل ا ددن آهللم  هدد  

طذدل الشك أن مقدهلل ة  سونهم النهم عالح  ة عالصم لة ع 

طذددل الدد   علددهلل  ددت الالدد   علددهلل  ددت المشدد   وع ددهلل  ددت 

ظ دد  يددد س وكددن    ددهلل مدددن الددونهم عالو  سددة لالمودد و عل

 المقهلل ة  ت عاقأ الحس ة.

الودددت  إن ال  ددد     سموذندددعن مدددن المنددد هللن الو لسدددة

ك ألمندد م  ن لددك سنسشدع مددن أ دل ددت  طد و م ع مو عندة

 سمك ي  أحهلل.    س حقسقة  

مث : إن الم سسن مدن أ مد   المندهمسن الد سن سنسشدعن 

  صدددة  لسعممددد  يددد ا  دددت و كندددو ن الشددد قسة مددد  ع دددهللعا

 ددت  طدد و م غ نددع  الوددت لسموذنددعا مددن ال ددعاي  الو لسددة

 معا من الونهم عالحض  ة عل شدعا ممد  م د ع ندمسن عح  

  ت الن عهللسة ك ألمن م.

نس نددة  علدد ا المنددهمعن ا ضددط  هلل عالظهددم وحددع

عأحددداإ الصدددسمسعن  ضدددنذم  ععضدددنعا  الصدددسن الظددد لم

 .ال ط ط لهمسل من هللسمم  عشن م 

لنهكددددم مدددد  منددددسوم مدددد   نددددل ! المنددددهمسن سدددد  إ ددددعامت

ع نهعمددد    لمندددهمسن مدددن عحشدددسة الصدددسمسعن الظددد لمعن 

 منسا أس م مظهم.

عو   مد   عن و لهم  مد  النظمد   عملم  مد  الدهللسمسل  ع

شدددددن م   مدددددناألغمسدددد   عشدددددسع م  الك ددددد   عالمونهمددددعن 

 ت ن عن الصسن الممومة المظهمة مثل  ا عأش  ص ألم

مدد   أوددغ لددسن ع  ن الوندد سو عا وكدد عا أمددعا  مدد قهددع  م

من أ ل  الدك الكثسد  مدم م وحدع أسدهلل   قولع نمنوغ أ ن

إم   عالضمس   وس  الح .  ةلهللسم ةالصسن الظ لم حكعمة

  ددت وظ دد  عشددكع المدد ا  كددل  ددت قهددعو  قسددة  حقسقددة

 ؟         أمإى لهصسمسسن الظ لمسن أن سمك عم   م معألس

أمددددددعال يدددددد    ال   نددددددسن ع سددددددعو م  ععصددددددعهلل 

 ل م عأ سد ا وشد هلل أ مد   م عمند   م  دت الشدعا   اعمم

لدددم سوعقددد    عمدددأ  الدددك سددداعل  ت دددعل أع  دددهللعن مددد

ي س الم م ة عط هللعا الش  و  لن الصسمسسعن العحشسعن

 م  سدة عالمن   عالذوس ع من  سعو م عشد هللعيم إلدى أمد كن

 عح إنعيم.

الحدهلل  مد   و  عم ظهم يد    الصدسمسسن الندذإ حسن قهللع

 الشنو.  نهعس    ا

عقدع  ث م  لهى الظ لمسن  دت هلل هغ األم  ي ا الح علم 

المضد  و  أسدهللسم   دت  أ د م  المد ا مدن االسدأ ومكن  سغ

مهللسمددة  مدد   ددتمددأ أيهعكددل مدد  وددع   لمدد  عث مدد  عالنصددت 

 موسقمسن  علهلل   ن ح مغ عون لى.« غعل  »

) ت  ةوذ   هللمإ م  حكعمة الصسن الظ لمع  إلوح هلل عا 

(  ت  و ة قصس ة عأقمم  الهللعلة اإلن مسة هللا ل و كنو ن

 وحع ةالمنو هلل ةالظ لم ةع نهم   اسة الصسن النذ ح
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قم ي  ع  نمد   اسدة النهللالدة مدن  ع ثم يد  الودت أقهللامم  عح إ

آ   مدد  المكوددعو لهس دد  كهمددة الوعحسددهلل عالم نددعمة لهس دد  

م  لهدى أن محد  ظ ون يدهللععأ  م  الن ح  ةال  ل عالم م

 إلى األ هلل علم   قعل الم ت لهسغي س ال اسة  لهى

  يدهللعا المشد كسن  ألندموكم عأمذندكم »: الص ة عالن م

 ال  هلل. ع أسم  ثم اع ي ا« عأمعالكم عأسهللسكم

مندهحعن  أندهحة ال ةم  انوط    مدعهلل الصدسن الظ لمد

 الوددددت صددددح م ي  أمدددد م ي م ومدددد  صددددمهللعاموطددددع ة أن س

 م أ م   شن   منقطإ  مم ما  ع   ال سن  قعا   لوك س  عي  ع

 .قطنة قطنة  ع  لنس

لمد  عاموصد  مندهمعن كسدهلليم مأ  مم الصسمسعن املقهلل 

َعَنددسََنهَم  » :لقددعل   وندد لى لهددس م ع دد    الددك مصددهللاق 

مقَهٍَو سَمقَِه  عن عا أَ َّ م   «.الَِّ سَن َظهَم 

لصدددسن ط إ مددد  أ ض مهللسمدددة )إسهدددى( مدددن حكعمدددة ا

اإلند مسة الودت ونومدهلل لهدى  كد م  عأقممد  هللعلومد  ةالظ لم

وح   و ال سد  لهدى الشدنو كهدغ عأقممد  الح  عالنهللالة ع   

الم ننة الهللسمسة الودت و اقدو أمع مد  الهللسمسدة عندهإمم  كدل 

أمددع  المنددهمسن عشددك سو م لحكددم الشدد سنة الندد هللل علسإمدد  

عال طسدو الح ج ظ س  ق    ل   نة م معلدة النهمد   

 ل هلل المون ل لمن علسة الم اق ة الهللسمسة.

 أصددد حعاإلنددد م عحكدددم  حكدددم الشددد سنة ع نددد هلللقددهلل 

 حس ة ت     عاقن عظ   الح  مذنمة  مع  اإلسم ن قهعوال

 .الم ا

مدن  لوندوسقظعا نامو  دعا آن ا عا! س  إ عامت األلما 

لسن علم   دددم  هللمدددعم الوذهدددة إن يددد    الصدددسمسسن ال ددد

لسصدددهعا إلدددى  آ ددد  ط سددد  ثعن لدددن أ ندددس ح األم ددد ا

 ددسن   عمقصددهلليم الك سدد   هنه ددم سمشدد عن الذددون عاإلشدد ل

 . نط  إ عامم  المنهمسن ال

سدهلل  مك   وم دهلللعا أ  دع أ !س  أس   اإل عان عس  شن م 

 . ع  ل   مت المنهمسن لهللعم  العحشت

 سنأقممددد  هللعلدددة مندددوقهة  دددت و كندددو ن الشددد قسة موذقددد

لشدن م   سدةع وحم  ط سد  الح  المنهم مأ شن م  سنعموحهلل

 عألع هللم .

 

هللمدد    عشدد   وددتحكعمددة الصددسن ال  علددن و ضددى لمدد

هلل  عالمنهمسن ع اق ل و   مم  م  ع نمسن ك  و  د  أ وندعإ

 أكل لحم الومم.لهى 

   قدهللع الضدمس  ع  قدهللع ال مدة س المصد  د   علن سذ ح

من أ ل هللسم م عمهو م ععطم م  ال سن سضحعن  ال شنعن

 ال  صة. ممصهحو 

قددددهلل ملددددم العقحددددعن أن شددددم  مغ )سنمددددت و كنددددو ن 

 الش قسة( إقهسم و  أ لهللعلة الصسن علونهمعا أن ي    قهلل 

عن عمدد  سالقددعل عيددم   سنددوح ح  ددعا الحقسقددة عقدد لعا يدد ا

 سقعلعن إ  ك   .

مقعل أليل الصدسن   ومندعا مد  قد م  دغ شدن م  المندهم 

الند  قة ال نع  من ثدع اع ضدهللكم  د ل كدل النصدع  

مم  حهللا  مهدك الصدسن أن س مدت مد  ل د    ندع  الصدسن 

آ   كسهع مو ا عوحصم  مأ  0.1النظسم ال    هغ طعلغ 

 شن غ هللا هغ  ع   من شن م  كأ مو حعص  من   م.

عسشددد هلل   ددد ا النددد لم كهدددغ عإن معإ   دددت كودددو وددد  س  

 الصسن. ألمغ   سمكن ووطسة الشما  و   ل.

 قسة أن سمدد   ددث   لقددهلل أ  دد  شددنو و كنددو ن الشدد

  و اع مظهمة عيت المهكسة عالع سة عِشمغ ِشسَنت. 

ـدد الذودد ة المهكسددة:  ددت يدد س الذودد ة لدد ا المنددهمعن 4

وحددع الظهددم النس نددة المهكسددة م دد ع النددمسن ممنددعا مددن 

 الونهسم عهللم  اقوص هلليم عأ نهللع أ  ق م. 

لدددم وقدددهللإم يددد س الحكعمدددة الظ لمدددة شدددس   لهمندددهمسن   

  لة حوى و ك     ؟!حض  ة ع  صم

يددل سنددوطسأ النمدد   ال عمددة الدد سن  يمددعا مصدددس  

شنو و كنو ن الش قسة  ت أسهلل  الصسمسسن ألمدت ) د مغ 

 َكسشت( أن س س عا ل  س األن هة؟

ي س الحكعمة غس   مقعل ل     ال عمة م  ا و كع لم 

 ن عن مهللم ة عن ة  ت ال  هلل. أنعا  م هللمة ع

  عالن قة عالك و عإهللم ن عم  لهإمعا شن م  إ  المسن

الم ددهلل اع ع  صددة األ سددعن عمشدد عا الذ حشددة عال  سهددة 

  كل أمعال   عي س يت و كة الحكعمة الظ لمة.

 

about:blankAr
about:blankAr
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ـدد  ودد ة الع سددة )سنمددت الذودد ة ال م ع سددة(: ق مددع 4

المدد ا أمدد م القدد معن نددعا  عكددل  –كمدد  سقعلددعن  –لهددى 

المدد ا شدد ك    ددت النددهطة عيدد ا كدد ن م دد هلل كدد م ألن 

 عا   الحكعمسة كه   ك مع  أسهلل  الصسمسسن عم  ش هللم  الهلل

 ددت يدد س الذودد ة  سدد ا أ ددهللا عك مددع كندد  قو     لمندد ة 

لشددن م  عاألهلليددى عاألمدد  أم دد  ك مددع ووومددى  مدد  ونددمسغ 

 أم  هلل الحكعمة المهكسة.

ـدد  ودد ة ِشددن شسنددت: علددع نددمسم  يدد س الذودد ة  ودد ة 0

ن ألن ا نو هللاهلل عال هللا  عنذك الدهللم    د  مكدعن م ط دس

 المنهمسن  اقعا كل ي ا. 

إن المصددد  و الودددت عقنددددع لهدددى شددددن م  مدددن ظهددددم 

عاندددو هللاهلل   م سدددهللي  أن ووكددد   مددد ة أ ددد   ألم ددد  أسددد م 

 مظهمة  ت و  س م .

ل  ددت و  س مدد  ممدد  سدد  إ ددعامت المنددهمسن!  كهمدد  ندد إ

أعقنغ لهسم  المحولإ الصسن الظ لم  س دو لهسمد  أ  ممندى 

ع  مم هلل   ك م ال عمة المنمعم ألمم  لع عقنم   ت  الدك 

الددد    ) ددد مغ كسشدددت( نمندددهإم أم مددد  عأ س لمددد  لندددهللع  

عأأكهلل لهدسكم أسضد  لدع  نهمد   لدك  ل  ك المنهمسن س طط

 أع كمن قطأ   هسغ  ذأنغ؟  مكعن كمن وم عل النم  سهللسغ

علقدددهلل حددد إ م    ونددد لى مدددن  الدددك قددد     دددت كو  دددغ 

َِّ ددد  عا  َِط مَدددة  ِمدددَن » :النمسدددم سَددد  أَساَ ددد  الَّدددِ سَن آََمم دددعا َ  وَو

عك الك ح إ م  الم ت صهى   لهسغ عندهم حسممد   «هلل عمِك مَ 

َحد  مد وسن» :ق ل ظ عإن لدم مدوإن «  س َههللَغ  المد ِمن  ِمدَن   

 قعل   ع نعلغ صدهى   لهسدغ عندهم نوندعهللإ ع عيمد  

  ت الهللمس  عا   ة.

علددن م هددهللغ مددن  محددن المنددهمعن لددن مم ددهلل   نددهلل السددعم

  ح  عاحهلل م وسن  نهى الصسمسسن أ إ سحهمعا   ق   م  ت 

 

 

 

غددددعا  الشدددد قسة.أ ض و كنددددو ن  عأ ضددددل ل ددددم أن سوذ إ

مددن  س مندعا   دهلليم لو هدسص شدم ل الصدسن ـدـ عونو د ع

  أ مل عأغمى   هلل الصسن ــ من أسهلل  الس   مسسن.

أ  سنوحست ي    الصسمسعن من و ك  م  م دم مدن 

  هلليددددم لهس  دددد مسسن ثددددم سددددأوعا لسحوهإددددعا أ ض و كنددددو ن 

 الش قسة س  لهن   عالشم  .

)  مغ َكسشت( لهسكم  عمقعل لحكعمة الصسن ع  سن  

 حو ل   وح س    هللكم عأن وو كعا طمنكم ال   سهلل نكم

 و كنو ن الش قسة.

  ظ لهدى محن شنو و كنو ن الش قسة منوطسأ أن مح

لدن أ ضدم  ال سإد ة  دهللم  م  علدع لدم  عمهللا أ   هللم   أمذنم 

 و   مم  قط ة هللم عاحهللة.

ن سنددهإمعا حسدد ة عنددن هللة ع  منددمح لهنمدد   ال عمددة أ

انم   دسا الصدسن ) «ع  مغ شن  ع مغ شن» شن م  إلى

  ت  لك العقع(.

م  ــ إن ش     ــ ألن هللسممد  ع محن نمموص  لهى لهللعإ

 يع هللسن الح  ع   هللم  ي ا مش ع  ع  م ص م .

مو  عا عومنكعا  حقكم حوى مصدل ن! اأس   المنهمع س 

لو سوم   ت ممن ق سو عمحصل لهى  س  كثس ــ إن شد   

  ـدددـ عم  ددد ج حكعمدددة الصدددسن الظ لمدددة مدددن أ ضدددم  

ل ــ إن ش     ــ عسوح إ  شنو و كنو ن الش قسة   لك م

و كنددو ن الشدد قسة  ك  وددغ مددن الن عهللسددة عاألندد  عونددسا 

األ س ل الق هللمة  ت ح سة عل ا لمامد  لهسمد  أن مدهللا أ لدن 

أ ضددم  عحسم دد  منددسا نددن هللة الددهللمس  هللسممدد  حوددى منددوقل  

عا  دد ة عيدد س يددت غ سومدد  عالندد م لهددسكم ع حمددة   

  ع  ك وغ.

 

 « لهت   ن طع ة»                             

 « عَ ك»مهللسمة  م4611 
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  عثمان أبي -القوقاز يف الشهيد دوكو عمر تعزية لعموم جماهدي

 )حنسبه كذلك واهلل حسيبه(  رمحه اهلل

 أمري اإلمارة اإلسالمية بالقوقاز

 
عسحددسن  الشدد  هللة ك لشدد  ةه وظ دد   س دد  الثمدد   عومضدد ه

 ددت معانددمه يكدد ا سمدد  ل دد هلل   لهددى قطدد   يدد س الثمدد   

م احل حوى سصل إلدى م حهدة آن األعان أن س و د  شد هللا . 

َِّ  َ }ع ل سقعل:    لم  .{ش َ هللَا  ِممك مَ  َعسَو

َِّ د َ }الحمهلل ن عحهللس ال   ق ل  ت محكدم كو  دغ:   ِمدمك مَ  َعسَو

عالصدد ة عالندد م لهددى م سمدد  محمددهلل الدد   قدد ل  ددت  {ش ددَ هللَا 

 حهللسثغ:

ِ  َ  َع َشِ سهلل   َمَن ق ِوَل ِ ت»  ع نهللس: «َنِ سِل اَّللَّ

 هومدد  م ددأ انوشدد  هلل األمسدد  )محندد غ كدد الك ع  حنددس غ( 

مدد  ة قعقدد م اإلندد مسة الشددس  هللعكددع لمدد  )أ ددع لثمدد ن( إل

  يدهلل   دأن األ  الق  دهلل أ د  لثمد ن قدهلل علقهلل أحممم  يد ا الم دأ 

أكث  مدن لشد سن ندمة عش دذسع    د هللس قهدعو   ت ن سل  

المدد ممسنه عقددهلل لقددن اإلم  اطع سددة ال عنددسة هلل ندد  ق نددس  

 عألقى ال لو  ت قهع  م. منأل   ون لى أن سوق ل ش  هللوغ! 

عن  م  يددهللعمددة  ددت يدد س المم ندد ة المحم و كنددو ن سنددمإ

الم  يدددهللسن القعقددد م  قهدددو محدددمعن. عم شإددد  األ  ل دددهلل   

عكسل إم  ة القعق م اإلن مسة  ت   ان ن األ سةه  م  س ثم  

 هللم الق هللة من المص  عمض   الط س . 

أس دد  اإل ددعة! إن الشدد هللا  س ودد  يم   وندد لى  مذنددغ مددن 

شد سهلل. ع دهللم األمد ا   سمم ه عإن من قودل  دت ند سل     دع 

عالقسدد هللاع و قدد هلل المن كددة كمدد  قدد ل الشددس  أ ددت سحسددى الهس ددت 

عإن  ضددهلل الكذدد  .  حمددغ  ه عنددع  س مصدد  ال  دد هلل   ددم

هللم   أم ا مد  عقس هللاومد  و ث ومد  لهدى ط سد  الحد  عأممد  لهدى 

الحددد  عالصدددعاو. عأن أم ا مددد  أصددد حعا ألدددهللا  لندددهللعم  

 -الدع   عال د ا   -ة     هلليم علهللاعو م لهكذ  . عي س لقسدهلل

أيددم شددت  س هممددغ هللسممدد   ددت حس ومدد ه ع ددل ن   م مدد  أثقهددع 

 المصس ة عال    نسكعن المص  ك س ا عم م ا. 

 {س َن ا   اَلن َن ِ  َمأَ   َلِنَّ } :ق ل   ون لى

أس دددد  اإل ددددعة الم  يددددهللعن  ددددت القعقدددد م!   و مددددعا ع  

وضدحس و م. م   وحممعاه معإ عا مشنل ال   هلل ال   أم  س ق هللو

مومنددددكسن   عنإدددنعا هللعا  يددددعامشددد عا صددددعع الوعحسددددهلل ع

  ن حكم  قعة.

عاَ  آَمم دعاَ  الَّدِ سنَ  أَساَ د  سَد } :ق ل   وند لى عا اَصدِ     َعَصد ِ   

َّق عاَ  َعَ اِ ط عاَ  َ  َعاو  {و َذِهح عنَ  لَنَهَّك مَ  اَّللإ

أمدددة الشسشددد ن   ددد  الم  يدددهللعن الشددد      دددت القعقددد م!أس

الوسددددع ةه أنددددعهلل اإلندددد م األقعسدددد   الدددد سن أ عا  المقهللامددددة

ال عا م  ا ع حسم ! عالم  يهللعن الشد ن ن الد سن   ندعا 

 إلى هللسم م ع ن  مم    ال   هلل  ت قهع  م!

إمم  م هلل  ل  هللة ال   هلل ن عحهللس  قدطه عإممد   نمد  هللم  مد  

ن وندد لى  نددعض ال مددةه عإن ال  دد هلل ضددهلل الكذدد   ط سدد  

منوقسم ا و م س  ت الدهللمس  عا  د ة. عمن يدهلل   النظدسم أممد  

مث ددع لهددى يددد ا الط سدد  إمدد  أن مندددسا  ددت ظددل القددد آن 

لدهلل  حس ودغ   لمص  عالوه ة أع منوش هلل هللعم  . منم الن دهلل أن ع 

 عمم وغ   لنن هللة األ هللسة! 

َندمَسََسنِ  ِإَحهللَ  ِإ َّ  ِ مَ  وََ  َّص عنَ  َيلَ  ق لَ }: ق ل   ون لى  اَلح 

ددنَ  ِ نَدد َاوٍ  اَّللإ   س ِصددس َك م   أَن ِ ك ددمَ  مَوَددَ  َّص   َعمََحددن    أَعَ  ِلمدددهلِلسِ  مإِ

وََ  إِص عنَ  َمنَك م ِإمَّ   َوََ  َّص عاَ  ِ أََسهلِلسمَ   (14: الوع ة) {ما

أس ددد  الم  يدددهللعن الشددد      دددت القعقددد م! إممددد  م  يدددهللع 

و كنددو ن مشدد  ككم  ددت المصددس ة عإممدد  منكددم إن شدد    ه 

عإن مصدددس  مندددهمت القعقددد م عو كندددو ن اإلنددد مسة سشددد غ 

 نضددغ  نضدد ه عإن كذدد   الدد عا عالصددسن لددهللع له مسددأ. 

عن و مش  مع  ال   ة عال   هلل  دت و كندو ن كد ن  ند و 

ل  ددد هلل  دددت الشسشددد ن ع ددد قت صدددعع ال صددد ص عمدددهللا  ا

 الن ح ع ال   هللسة. 

عمقددعل لكددم: إممدد  موندد عن منكددم سددهللا  سددهلل  ددت ال  دد هلل ضددهلل 

 . الكذ   عي ا أم  وقوضسغ لقسهللوم ه عمصح لق  م

أم   ت مصس ة أمة اإلن م  ذقهلل الشس  أ ت لثم ن  مقدعل 

ِ َعِإمَّ  إِ كم  لهمم   نعل   صهى   لهسغ عنهم:  لََسدِغ }ِإمَّ  َّلِلَّ

   َ اِ ن عَن{

ِصس َوِ  م الهَّ  مَّ أَ   َ  ا ِمَمَ   م َعأََ ِهَ  ل م ِ ت م   .َ َس  

 !ن الحمهلل ن  و الن لمسنعآ   هلللعام  أ

 أمس  ال م لة: ل هلل   ممصع 
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 الهجرة إلى اهلل

 قصة هجرة األخ صالح الدين الكردي  

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.

أنا أخوكم في هللا صالح الدين الكردي كنت أعيش  حشياة 

م تقريبا وكنيت مضايايقا مين حشياتي 2118جاهلشة إلى عام 

يا يجعلنيي  الجاهلشة تلك وماطربا مما دفعنيي أ  أبحيع عم 

هيي ا الحيياه تيياهدا فشلمييا يضحييد   مسييضقرا وبشنمييا أنييا علييى

عن ع اب القبر أرسله ليي صيديك كيا  معيي فيي الجاهلشية 

وعرفت بعد حشن أ  ه ا الفشلم مركب ولشس حقشقي ولكنيه 

كييا  قييد تييرا عظييارا عقشمييا فييي قلبييي وجعلنييي أخييا  ميين 

مصييشري بعييد المييوا وتملكنييي هيي ا البييو  مييدة أربعيية أو 

 خمسة أتهر.

شعاملني هللا بي لك إاا ميت وكنت أسأه نفسي دائما هل سي

 على حالي ه ا ويع بني؟

ولجييأا إلييى هللا ودعوتييه وسييألضه أ  يهييديني إلييى الحييك 

 أيما كا  ومع العلم بأني كنت مسضمرا في حشاة الجاهلشة.

وأخشييرا اسييضجاب هللا إلييى دعييائي وكييا  هيي ا فييي خمسيية 

 أتهر األخشرة.

ئي الحمد هلل بعدما هداني هللا اهبيت مباتيرة إليى أصيدقا

ال ين كنت معهم في الجاهلشية وأخبيرتهمب بيأني لين أعيش  

معهم بعد الشوم حشياتهم الجاهلشية ولين أتياركهم فيي ا ظيام 

ييدا علييشهم أال يييأتوا عنييدي بعييد الشييوم ظييم حيي  رتهم ميين  وأك 

خطير مييا هيم فشييه وكييانوا يعضقيدو  أنييي أمي ح معهييم وقلييت 

نهيا لهم أني ال أم ح معكم بل ما أقوليه لكيم هيو الحقشقية وأ

هدايييية مييين هللا وبعيييد اليييك رجعيييت إليييى بشضيييي وا ضسيييلت 

 وصلشت ركعضشن.

ومييا كنييت أعيير  تيييج عيين الهجييرة والجهيياد وتعرفييت 

بعيييد أسيييبوس أو أسيييبوعشن عليييى إخيييوة أصيييحاب عقشيييدة 

صييحشحة وبعييد الييك بييدأا أتعلييم عقشييدة الضوحشييد وعبييادة 

 الجهاد.

قشن الييي ين ميييا  اليييوا ظيييم اتجهيييت إليييى أصيييدقائي السييياب

الايياله ودعييوتهم إلييى ارسييالم بيير م قليية  يعششييو  فييي

 علمي.

وقييد اسييضاربوا ميين تاش ييري المفيياجص فييي وقييت قصييشر 

ودعيييوا إليييى ارسيييالم ولكييين لاسيييت ليييم يقبليييوا دعيييوتي 

 ونصحي لهم وقاه بعاهم عني مجنو .

الحمد هلل إ  هللا سو  يكضب ليي أجيرا عقشميا باتهيامهم 

خيييوة ليييي هييي ا إ  تييياج هللا. ظيييم تيييركضهم واهبيييت إليييى ار

 الموحدين وسكنت معهم.

ن وأظناج االك تاهدا فشلميا جهادييا بعيد تيهر أو تيهري

تملكنييي ظييم قييررا أ  وبعييده دخييل حييب الجهيياد فييي قلبييي و

أتيييرا اليييبالد وأاهيييب إليييى أرأ الجهييياد وبيييدأا أتجهييي  

للبييروو ولكنييي لييم يضشسيير لييي إيجيياد الطريييك إلييى أرأ 

 الجهياد لميدة سينة ونصيت وكنييت ال أعير  ميا السيبب هييل

 هي انوبي أو تيج عخر؟

والحمد هلل بعد مدة السينة والنصيت وفقنيي هللا أ  أصيل 

وصلت إلى أرأ الجهياد عنيدها إلى ساحة الجهاد وعندما 

 ني كنت أعش  في جاهلشة عمشاج في بلدي تركشا.علمت أ

ا علي  ظالظة سينواا فيي أرأ الجهياد  الحمد هلل لقد مر 

السيينواا واك رنييي وتعرفييت علييى إخييوة كلشيير خيياله هيي ه 

 أكلرهم بحشاة الصحابة رضي هللا عنهم أجمعشن.

وعرفييت أ  أكليير هييخالج ارخييوة أياييا لقييد عاتييوا فييي 

حشاة جاهلشة وبعدما هداهم هللا تركوا كل تيج وجاؤو إليى 

 أرأ الجهاد لشجاهدوا في سبشل هللا.

األمر اللاني الي ي رأيضيه فيي أرأ الجهياد أ  هللا تعيالى 

الحمييد هلل أنييا أياييا  ا فييي ر ا المجاهييدينلقييد بييارا كلشيير

ُر قت ر قا وفشرا وأحمد هللا حمدا كلشرا ومهما سيجدا هلل 

 وركعت له فلن أسضطشع أ  أتكره حك تكره.

أدعو هللا من هنا ألصدقائي في الجاهلشية أ  يهيديهم هللا 

إلييى ارسييالم وييير قهم فهييم الضوحشييد وكيي الك يييوفقهم إلييى 

 أ  ير قني الشيهادة فيي سيبشله الهجرة والجهاد وأسأه هللا

الضي أتمناها وأ  ير ا كل المجاهيدين الشيهادة فيي سيبشله 

وال يكييييو  البشيييير إال بمشييييشة هللا وليييين يرضييييى هللا عيييين 

 المعاصي.

 وأسأه هللا أ  يلب ت قدمي وأقدام إخوتي المجاهدين.

لقد اسضجاب هللا إلى أخشنا صالح الدين وحقك له أمنشضيه 

ندما قيام بعملشية االسضشيهادية فيي تيهر ع –إ  تاج هللا  –

فييييي أرأ العيييي ة والجهيييياد  ،هيييي 1434اي الحجيييية عييييام 

 أفاانسضا .
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 نصيحة زوجة شهيد البنها

 

والسييالم علييى إميييام  والصيييالة ،رب العييالمشن الحمييد هلل

األنبشيييياج والمرسييييلشن نبشنييييا محمييييد وعلييييى علييييه وصييييحبه 

 ومن تبعهم بإحسا  إلى يوم الدين. ،أجمعشن

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لقاا   ،يااا ب ااح ال! يااك  باااري هللا لااأل حااح عياا  ا  اا!  

غّسلتأل اليامم بااكرا بم اةا ة  الا الويا  وكل ساتأل ل ساة الويا  

 الج ي ة.

وحجأة تملك ح ال!زن وكناا كر  تا للأل الجمياح وحركاتاأل 

الم!  ة وكأنأل تقام  لاح كناا ل ساس ل ساة . يا ة. وكر   كن 

كح ثأل ب! يث نابع من قل ح يا اب ح  ولك ح تمقفس عن  الا 

ولك ح ةمف كةطر ا لاأل  نأل حح المه  ولم ت لغ ةن الفهم 

علاا  الاامرل لولااأل ع اا ما تك اار وت لااغ مرحلااة الفهاام تقرك ااا 

وتقااام   ااالة نماااي!ة كماااح  ياااا ب اااح ال! ياااك   ااالة ليساااس 

 نمي!تح لأل ح!سك بح  ح وصيتح كيضا. 

ي  وكصاا !س شااهك  ئااأل ماارة كألاار   نااأل كصاا !س اباان 

 شهي .كةرت ا المغيرة كةرة 

ا كحاااألر وإنهااا ةااوا ة ع يمااة و ااح لااي  لكااح كةاارة وكناا

اآلن بشها ة كبيأل ولسس ب!زي ة عل  ترملاح وكناا شاابة و  

كنااا حرحااة  ن  ،بتيااتّم اب ااح المااغير الث الشالثااة كشااهر. نواام

كباي رحح إل   ار السوا ة نا.يا مان الفاتن و ن واحا ا مان 

كةرت ا نا  الشها ة حح ة يح هللا وقا  قا ّم ا شاهي ا حاح ةا يح 

 ور  ق م شهي ا آألر.هللا. وكنا مستو ة كيضا وبكح ةر

إنااح قاا  و  تااأل إلاا  هللا ق ااح و  تااأل ومااا  ،يااا ب ااح  اعلاام

 ك س كعلم  ح ةمف كرزل كو  ا كم  ؟ ولك ح ك س مقررة

يكامن مجا ا ا حاح  إن رزقس كث ول  حإنح ةامف كعا ة لكاح

 ة يح هللا.

 ح تورف لماالا ةّمي اي .   هللا؟ ما ةامي اي بهالا ا ةام 

لم نقت ث بأح  ق  تسم  بهلا ا ةم   ن له رنة علبة وكلالأل

بااح ةاامي اي بهاالا ا ةاام لكااح ي! ّااأل هللا ويجولااأل ماان . اا ة 

 وتمير مجا  ا.

يااا ب ااح   ااح ترياا  حااح ياامم الوياا  كن تلوااك مااع كبيااأل وكن 

تفرح بالوي  مع ا طفا  حح الخارج .الساا حاح حضان كبياأل 

و اااح تريااا  كن تتااا لح وكناااس ماةاااكا بل!ياااة .ااا ي وطااارف 

. تأل؟ وكم من الفارح ةامف يا ألح علا  .ا ي و.ا تأل إالا 

ركيا حفي  ما المحي   ولكن يا آةا!   ماا   يساتطيوا الالاأل 

ان ون!اان حااح مكااان آألاار حااح كر  الجهااا   نهمااا حااح مكاا

 ولسس ك رث  ح ق  علما بم  تأل كم  ؟

يا ب ح  اعا! عان كماأل المقمارة التاح عجاز  كن تأألال 

 بشأر كبيأل من الو و حإنح   كملأل إ  ةالح ال عاء.

وبقاااح كملاااح حياااأل بوااا  هللا ياااا ب اااح الوزياااز    تتاااري  

ة لكاح الرّشاشة التح علقها كبامي علا  كتفاه ولام يجا  حرصا

 عل  الو و.بها يرمح 

يااا ب ااح  كاان المجا اا  الاالث يقتااح مئااا    بااح آ ف ماان 

الواا و  ن كباااي قاا  قسّطااع .ساا ة قطوااة قطوااة لمااا كصااابه 

 الماروخ اللث كطلقته طائرة الو و الخ يث.

كبياأل.  را  المسالمين باض ااحة إلا  ثاأرلق  تركس لأل ثاأ

 الر.ح  م ؟ كان  ح تري  كن تورف عن كبيأل وكي!

كان قلاك كبياأل نهار   باح ب!ار لإماة وإالا قلاس لاأل كاان 

 نارا ي!رل الكاحرين   ككمن م الغة.

وكان كبمي إالا ةمع عان اضألامة المأةامرين حاح ةاجمن 

الكاحرين وعن ا ألما  الالتاح يسغتما ن مان ق اح الكااحرين 

 كان ي كح حت  ت تح ل!يته.

ائهااا لواا  حااّرل  ااط ء الطغاااة ال ااالممن بااين كّم وكب  ،نواام

بااااء معهن وكااام حّرقاااما باااين ا ب ااااء واآلحتااا  ةاااالس  مااا

زواج والزو.ااااا  وكاااام ماااان ا و   كصاااا !ما يتااااام  ا و

 مشلأل؟

حااعلم كن كحاك الخلال إلا  هللا  ،  بأس يا ب ح  و  تيأس

ةي  ا ن ياء م!م  صل  هللا عليه وةلم كان يتيماا وماع اللاأل 

 وحي ا حح  لة الغربة. سكنس ليس

الطغاااة ال ااالممن كااح المااطم ين وكب اااء لقاا  .وااح  ااط ء 

 المطم ين اللين قالما رب ا هللا يويشمن حح غربة.

ولكاان بشاار  رةاامل ا صاال  هللا عليااه وةاالم كانااس ق ااح 

ن   ن!ازن علا  لهط ء الغرباء كأمشال اا؟ لالا ن!ا ة ة0011

  لة الغربة.

  تخ! يا ب ح إ  من هللا  وإالا بلغس كش ي حقاتح  اط ء 

لبهم هللا بي ي ويخز م ويجولأل ناصارا للمسالمين يو ،الطغاة

 واعلم كن نمر هللا قريك وكن الوزة للمطم ين.

وهلل الواازة ولرةاامله وللمااطم ين ولكاان }قااا  هللا توااال   

 }.الم احقين   يولممن

 من كمأل طال ة الشأر

 0040/ الو ال!جة/01



     43  

  

 5341، شعبان 51العدد 

 

 

 

 تركستان اإلسالمية

 
 

 مع الششخ خالد الحسشنا صوا ارسالم لقاج 
السوووووؤال األول: هووووو   ضوووووية ترنسوووووتان  ضوووووية داخليوووووة 

ناووووووا  ووووووّدعا الوووووود اقراطيون أم أنةووووووا  ضووووووية أمووووووة اا ووووووالم 

 نآفة؟

الاووووووووال: الحاووووووود هلل رل العووووووواملين  اووووووودا ن يووووووو ا طي وووووووا 

 إلووووووول إل هللا و ووووووودت ل
ّ
شووووووورق  لووووووول  م اراوووووووا فيووووووول وأشوووووووهد أل

وأشووووهد أن مثاوووودا ع وووودت ور ووووولل صووووتى هللا عليوووول وعتووووى 

 آلل وصح ل و لم أما بعد:

قووووووا  وتقووووووول لشووووووم السووووووالم فنفوووووورق  ووووووا مقدمووووووة هووووووذا الل

 عليشم ور اة هللا وبرااتل.

 بعضوووووهم مووووون بعووووو  
ّ
وإتنوووووا تفووووورق بلقوووووا  املداهووووود ن ألن

ن   وو ثاتل وتعووالى بنووا تثوون املداهوودو وهووذت موون ر اووة هللا

علينووا أن املداهوود ن  لتقووون مووع بعضووهم وموون فضوو  هللا 

وقتعاوتون وقتعوارفون وقت وادلون ال  و اي فياوا بيوأةم وموا 

قووووزداد ة تداووووع املسوووولاين الهووووم مووووع بعضووووهم و وجوووودتا ع وووواد

الوووتال م واليووو ابال والوئوووام فياوووا بيوووأةم نع وووادة الاهووواد  وووا 

   ي  هللا. 

ع وووووووادة الاهووووووواد تداوووووووع املسووووووولاين الهوووووووم وهللا  ووووووو ثاتل 

توووا  وووا نتابووول الشووورقم بالو ووودة وققوووول  ووو ثاتل وتعوووالى  أمر 

 «إن هوووذت أموووتشم أموووة وا ووودة وأتوووا ربشوووم فووواتقون »وتعوووالى: 

أعااوووووو  أو أبووووووي  أو أ ووووووود ألن  فووووووال فوووووورق بووووووين عربوووووو  أو

التفضووي  عنووود هللا  وو ثاتل وتعوووالى واملتعلووة بثسوووب تقووووا 

إن أنوووورمشم عنوووود هللا »اا سووووان ناووووا  ووووال هللا جوووو  وعووووال: 

 عووووز وجوووو  بنووووا  ووووا هووووذت الع ووووادة فاوووون ر اووووة هللا «أتقووووانم

ا أرف الاهوووووووووواد  ووووووووووا ع وووووووووادة الاهوووووووووواد الحاوووووووووود هلل تثووووووووون  وووووووووو

فغا سوووتان جايوووع املداهووود ن  لتقوووون موووع بعضوووهم الوووذي أ

موون ال وورق والووذي موون الغوورل الهووم  تعوواوتون وقتعووارفون 

وقت وادلون ال  و اي وتدودهم  وا مرنوز وا ود وأ ياتوا تدوود 

 ع ور  ا مرنز وا د للاداهد ن ع ر لغاي   ثان هللا

لغوووواي  ووووا مرنووووز وا وووود هووووذا ل  وجوووود  ووووا الوووودتيا عنوووود أهوووو  

الوودتيا ل  وجوود هووذا األموور أن ع وور لغوواي  ووا مرنووز وا وود 

والهوووم  صووولون موووع بعضوووهم واووو   ووو    خووودم ا خووور ل 

 قوول هووذا أتوا عربوو  أو أتوا نووذا ل النوا تخوودم بعضونا والنووا 

تتعوواون وإذا أصوويب أ وود ااخوووة وصووار جرقثووا موو ال الهووم 

ن بخدمتل فهوذا مون ر اوة هللا عوز وجو  أتنوا تلتقو   قومو 

 ووا أرف الاهوواد وتتعووارن وتشووون متثووابين فوواهلل  وو ثاتل 

واعتصووووووواوا بث ووووووو  هللا »: نتابووووووول الشووووووورقم  وووووووائالأمرتوووووووا  وووووووا 

بالو وووودة والجتاوووواع ألن  وهللا  أمرتووووا «جايعووووا ول تفر وووووا

جتاووووووووووووووووواع دليووووووووووووووووو  عتوووووووووووووووووى القووووووووووووووووووة والعوووووووووووووووووزة الو ووووووووووووووووودة وال 

 رقووودون أن  شوووون   ثاتل وتعوووالى لوالشرامة.أعووودا  هللا  ووو

املسووووووووووولاون متو ووووووووووود ن بووووووووووو   رقووووووووووودون أن  شوتووووووووووووا دائاوووووووووووا 

متفر ين  ولهذا تدود أن  مون خ وة اليةوود النو  فعلوهوا  وا 

بوووووووالد املسوووووووولاين أنةووووووووم  سووووووواوا بووووووووالد املسوووووووولاين  ّسوووووووواوها 

وفر وهووووا  نووووب لووووو جووووا  العوووودو وهاووووم عتووووى بلوووود موووون بووووالد 

املسولاين تدوود الوو الد األخوورى النو  ت ووع للاسوولاين  قولووون 

ثوون لوويل لنووا دخوو  هووذت ليسوو  بالدتووا فووال تدوود النصوورة ت

فياووا بيووأةم وعنوودما تنظوورون  ووا  ووال ال ووحابة راوو   هللا 

عوووووووأةم أول موووووووا فعلووووووول ر وووووووول هللا  صوووووووتى هللا عليووووووول و ووووووولم 

عنووودما ذهوووب إلوووى املد نوووة مووواذا فعووو  ر وووول هللا صووووتى هللا 

 بووووووين املهوووووواجرقن واألتصووووووار بعوووووودما بنوووووو عليوووووول و وووووولم آ ووووووى 

  أن تقوووم الدولووة موون  يوو  الاااعووة املظوواد ألتوول يسووتثي
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 :ل  اشوووون ناووووا  قووووول اامووووام ال ووووهيد ع وووود هللا عووووزام  ووووال 

)أن الاهاد ع ادة جااعية  ل  اشن أن  قوم الاهاد مون 

 يووو  الاااعوووة فووووال بووود أن تشوووون هنوووواك جااعوووة ول بوووود أن 

 شووون هنوواك أميوو  ول بوود أن  شووون هنوواك مووأمور ول بوود أن 

ة و لانوة عسوشرقة و لانوة تشون هناك لاان لانة شرعي

إدارقووة وهشووذا  نووب تتوونظم األمووور ول  شووون األموور فواوو ب 

فوووأ ول مووون ر اوووة هللا عوووز وجووو  بنوووا وهلل الحاووود واملنوووة أن 

تيوووعاور  وووا أرف الاهووواد وتتعووواون وتتثوووال وتتوووآلي وتشوووون 

هاتنووووا وا وووودة وهوووودفنا وا وووود تثوووون هنووووا  ووووا أرف الاهووووواد 

 أن تنصور د وون تصورة الاوة ل إلوول إل هللا هودفنا وا ود هووو

هللا عز وج  أن تقدم أروا نا وأتفسنا رخيصوة مون أجو  

تصوورة هووذا الوود ن العظوويم أن تنصوور هووذا الوود ن هووذا هووو 

هدفنا تثن لم تأي إلوى أرف الاهواد مون أجو  الغنوائم ول 

مووووون أجووووو  ال وووووهرة أو الرئا وووووة أو  مووووون أجووووو  املناصوووووب ول

الاوة  الدتيا ل,  عوذ باهلل من ذل  الول تثون جانوا لنصورة

ل إلوووول إل هللا فلهووووذا  ر  ووووا علينووووا أن تشووووون ناووووا  لوووو   ووووا 

املقدمة أن تشون متثوابين ومتوآلفين ولبود أن تشوون هوذت 

القلول  لول صافية  لول تقية فيةا صفا  والنقا  ألتول 

إذا اووووان  ووووا هووووذا القلووووول ال غضووووا  والحسوووود والحقوووود لوووون 

ن اتل وتعووالى جعوو  مووترتصوور عتووى أعوودائنا ولهووذا هللا  وو ث

 ووووا أيةووووا »: جتاوووواع  ووووال  وووو ثاتل وتعووووالىأ وووو ال النصوووور ال 

ن يووووو ا  هللاا الوووووذ ن آمنووووووا إذا لقيوووووتم فاوووووة فوووووا  توا واذنووووورو 

هللا ور ووووووووووووولل ول تنووووووووووووازعوا ا لعلشووووووووووووم تفكحووووووووووووون وأطيعووووووووووووو 

خووتالن أي  وووتشم فالتنووازع وال «فتف وولوا وتووذهب رقثشووم

 ؤدي إلى الف   وقؤدي إلى الهزقاة وال سارة ولهذا لبود 

سووولم أن تشوووون عنووودت  ووواا ة الووونفل موووع إخواتووول عتوووى امل

تاوووول بالوووود ن  عووووم  وأن  تنووووازل اخواتوووول  ووووا األمووووور النوووو  ل

 شووون عنوودت التواضووع والر اووة والذلووة اخواتوول املووؤمنين, 

أذلوة عتوى » :هللا   ثاتل وتعالى ماذا  ال  وا نتابول الشورقم

هووووذت موووون صووووفاي املووووؤمن  «املووووؤمنين أعووووزة عتووووى ال ووووافرقن

هوووووذت املفووووواهيم عنووووود بعووووو  النووووواس فأصووووو ح  تقل ووووو ا ن ا

 ووول ول  بعوو  النوواس عزقووزا عتووى املووؤمن ذلوويال لل ووافر ل

 وة إل باهلل واألص  أن املسولم  شوون ذلويال ألخيول املسولم 

وأن  ثووب ألخيوول املسوولم موووا  ثووب لنفسوول وأن  شووون  وقوووا 

 فرقن.اوعزقزا عتى ال 

أ وووووووول أ  ووووووواب  الشووووووورام تثووووووون جانوووووووا إلوووووووى أرف الاهووووووواد 

وجووو  نوووذل   ر  وووا علينوووا أن  وهووودفنا تصووورة د ووون هللا عوووز

تنصووور إخواتنوووا املسووولاين  وووا جايوووع أصوووقاع األرف  وووا أي 

م ان تنصر إخوان املسولاين ألن هللا أمرتوا بوذل  ونوذل  

الر ووول صووتى هللا عليوول و وولم أمرتووا بووذل  وهللا  ووو ثاتل 

  »وتعوووووالى  قوووووول 
ٌ
ة وووووو 

ْ
خ  إغ

 
وووووون

 
ن مغ

ْ
ؤ

 ْ
وووووا امل ا 

ه
ت أهووووو  موووووا  وووووال إن «اإغ

الازقووورة إخووووة وأهووو  العوووراق إخووووة وأهووو  ال وووام إخووووة ل 

  » :ب   وال  و ثاتل
ٌ
ة وو 

ْ
خ  إغ

 
وون

 
ن مغ

ْ
ؤ

 ْ
وا امل ا 

ه
ت يعنو  او  موؤمن  «إغ

يعت   أخوك والنب  عليل الصالة والسالم  وال  أخ ل  هو

فووووونثن ل « أتصووووور أخووووواك ظاملوووووا أو مظلوموووووا»وهوووووو  أمرتوووووا 

ل وافرقن هوذا  عي ن لةذت الحدود الن  جعلها الغرل بين ا

من ال ام وهذا من الازقرة وهذا من بالد املغرل العرب  

وهووووذا مووووون الصوووووومال وهوووووذا موووون بوووووالد القو ووووواز وهوووووذا مووووون 

ترنسووووتان ال وووور ية ل تثوووون ل  عيوووو ن لةووووذت الحوووودود  عووووم 

ملوواذا ألن الوود ن  داعنووا اا ووالم  و وودتا ل  و وودتا شوو    

ذي إل اا ووالم والوود ن والقوورآن هووو الووذي  و وودتا هووو الوو

تداعنووا  وود  شووون اا سووان موون   داعنووا أمووا الوطنيووة فووال

وطنووو  لشنووول مرتووود   ووود  شوووون علاوووا   د اقراطووو  وعنوووودت 

أف وووار تخوووالي أف وووار اا وووالم فقووود  شوووون مووون بلووودك ومووون 
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جرسووووو  ومووووون أ اربووووو  ولشنووووول ل  ثاووووو  املووووون   ال وووووحيح  

   ثبةوووووووا هللا  ووووووو ثاتل وتعوووووووالى والعقيووووووودة ال وووووووحيثة النووووووو

 ةا.وقرضي

تتبةوووا لهووذا األموور وولئنووا ل وو  ا ! ووا ع وود هللاأ وون ولئوو  

خووتالن أجنا ووهم األرف عتووى ا املسوولاين  ووا جايووع أ  ووار

إلل إل هللا و  ثا  هوذا  وأش الهم طاملا أتل  قول الاة ل

الد ن ال حيح  ا  ل ول فيدوب عليو  أن  شوون ولئو  لول 

 نب لو اان  وا أ  و ب األرف مهاوا ااتو  لغتول ومهاوا اوان 

لبوووود أن تنصوووورت وتث ووول وتوووودعو لوووول وتقووووي  شووو لل وجرسوووول

بدووووووووارت وتناصووووووورت هووووووووذت عقيووووووودة اا ووووووووالم ناوووووووا  ووووووووال هللا 

واملؤمنوووووون واملؤمنووووواي بعضوووووهم أوليوووووا  » : ووووو ثاتل وتعوووووالى

بعووووو   وووووأمرون بووووواملعرون وقأةوووووون عووووون املنشووووور وققياوووووون 

 وووووال املؤمنوووووون بعضوووووهم أوليوووووا  « الصوووووالة وقؤتوووووون الزاووووواة

وقدوب أل تتوأ ر  بع  وا  املؤمنين بعضهم أوليوا  بعو 

ألف وووووووووار الغربيوووووووووة ألن الغووووووووووربيين  قولوووووووووون اوووووووووو  بلووووووووود لوووووووووول اب

  تفس   ا  ي  بلودك 
ّ
خصائصل ال اصة بل أت  ل تدخ

تقول هذا  ي  صحيح من أ ن أتيتم لةذا املفهووم و سواع 

بعوووووووو  النوووووووواس موووووووون الوووووووود اقراطيين  قولووووووووون أن  ضووووووووية 

ترنسوووتان  ضوووية داخليوووة وهوووذا  يووو  صوووحيح هوووذا الشوووالم 

هللا  وووو ثاتل وتعووووالى وقخووووالي نووووالم ر ووووول   خووووالي نووووالم

هللا صووووووووتى هللا عليووووووووول و وووووووولم ملووووووووواذا ألن هللا أمرتووووووووا بنصووووووووورة 

جتاواع وعال أمرتوا بالوئوام والو ودة وال  املؤمنين وهللا ج 

وأن  شووون ولئنووا ل وو  مووؤمن ونووذل  النبوو  صووتى هللا عليوول 

م وو  املووؤمنين  ووا توووادهم وتعوواطفهم »: و وولم عنوودما  ووال

الاسووود الوا ووود إذا اشوووت ل منووول عضوووو  وتووورا اهم نا ووو 

والنبووووووو  عليووووووول « توووووووداعى  وووووووائر الاسووووووود بالسوووووووهر والحاووووووول

الصووووووووووالة والسووووووووووالم هنووووووووووا  أمرتووووووووووا بووووووووووأن تشووووووووووون مدتاعووووووووووين 

مووون الر وووول صوووتى هللا عليووول و ووولم  ومتناصووورقن هوووذا أمووور

أمووووا أن تأتينووووا أف ووووار مووووون ال وووورق والغوووورل وققولووووون هوووووذت 

ار  وووا عت وووخليوووة تقوووول هوووذا الشوووالم لووويل لووول أي ا ضوووية دا

 لوبنا تثن ل تؤمن لةذا الشالم هذا الشالم  خوالي نوالم 

هللا ونالم ر ولل صوتى هللا عليول وعتوى آلول وصوح ل و ولم 

فقضوووية ترنسوووتان هوووا  ضوووية األموووة الها,األموووة اا وووالمية 

 دووووووووب أن تقووووووووي مووووووووع  ضووووووووية ترنسووووووووتان ألن إخواتنووووووووا  ووووووووا 

سووووانوا ن يوووو ا ترنسووووتان  وووود ظلاوووووا ن يوووو ا وعووووذبوا ن يوووو ا و 

ضووووووووو هدوا وشوووووووووردوا وعوووووووووذبوا موووووووووأةم الحقووووووووووق واومنعووووووووو  

معهووووووووووم وأن  فواجووووووووووب عتووووووووووى جايووووووووووع املسوووووووووولاين أن  قفوووووووووووا

 وودافعوا عووأةم وأن  ناصوورونةم باووا يسووت يعون  عووم هووذا 

 ما أ   نا أن تت لم عنل  ا هذا السؤال األول.

ن  ووووا يخوة الي نسووووتاتي: هوووو  التقيووووتم بووووهالسووووؤال ال ووووا  

  ا ة الاهاد ونيي وجدتاوهم؟

لتقينووووا بهخواتنووووا الي نسووووتاتيين  ووووا لقوووود االاوووووال:  عووووم 

 وا ة الاهواد واوان لقائنوا معهووم  وا عودة مدوالي مو ال  ووا 

املدووووال العسووووشري والعاليووووواي واملدووووال ال وووورعا ونوووووذل  

جالسوووناهم  وووا املظافووواي و وووا الربوووا  فوجووودتاهم بفضووو  

هللا  ووووو ثاتل وتعوووووالى ولوووووم تشووووون تتصوووووور هوووووذا األمووووور يعنووووو  

شووا  هللا  ووا طلووب  ة موواوجوودتاهم موون خيوو  النوواس يعنوو  هاوو

العلم أم ال ال يخ بالل ر ال هللا ف ان رجال يعن  طال وا 

للعلووم مدتةوودا مصووابرا وقثفووو وققوورأ ودسووتاع إلووى دروس 

 mp3أه  العلم فال تدد هذا الرج   ا أي و   إل وتدد

 وووووا أذتيووووول وهوووووو يسوووووتاع للووووودروس ن يووووو ا جووووودا يعنووووو   ووووواع  

العلايووووة  ماوووواي األشوووورطة و ماوووواي املثاضووووراي والوووودروس

ر ال هللا تعالى ر اة وا وعة و سوأل هللا بر اتول و نرمول 

 أن  دخلل الفردوس األعتى.



     46  

  

 5341، شعبان 51العدد 

 

 

 

 تركستان اإلسالمية

تنووووووا معهووووووم  ووووووا الوووووودروس و ووووووا والحاوووووود هلل نووووووذل  لقا ا 

هتاوووام اي ال ووورعية الحاووود هلل وجووودتا لهوووم ابعووو  الووودور 

 ا طلب العلم ال رعا  ث وون أن  تعلاووا العلوم ال ورعا 

اوووون بدرا وووة العقيووودة وقدر وووون العقيووودة وقث ونةوووا ويةت

ال ووووحيثة ونووووذل  يةتاووووون بسوووونة النبوووو  صووووتى هللا عليوووول 

وعتووووووى آلوووووول وصووووووح ل و وووووولم وقث ووووووون القوووووورا ة  ووووووا املدووووووال 

ال وووورعا ونووووذل   ووووا املدووووالي الدعوقووووة جووووزاهم هللا خيوووو ا 

يعنوووو  وجوووودتا جهوووودهم  ووووا هووووذت املدلووووة النوووو  تصوووودر مدلووووة 

ترنسوووتان اا وووالمية فاووو  با ابوووة الووودعوة  يووو  بر ووورون 

األموووور املهاووة النووو   ر  وووا عتووى املسووولاين أن يعوهوووا بعوو  

 ووووا مغووووارل األرف وم ووووار ها وقدتةوووودون  ووووا تثضووووي  هووووذت 

املواضوويع وهووذت دعوووة إلووى هللا  وو ثاتل وتعووالى ونووذل   ووا 

املدوووال العسوووشري جوووزاهم هللا خيووو ا وجووودتاهم مووون أ ووواع 

شووووا  هللا وجوووودتا  النووواس  ووووا العاليووواي الحاوووود هلل يعنوووو  موووا

 ووجدتا موأةم مون  رمو  عتوى املدفعيوة وموامأةم القناصين 

مون األ يوان  صوي ون الهودن وهوذا دليو   شا  هللا  ا ن ي 

التووووووووودرقب واملهوووووووووارة  وووووووووا الرما وووووووووة عتوووووووووى املهوووووووووارة املهوووووووووارة  وووووووووا 

لوودوراي العسووشرقة فهووم هتاووام بالااتووب العسووشري واوال 

هتااما ن ي ا ت  يقا ألمر هللا  و ثاتل وتعوالى يةتاون لةا ا

ونووذل   « سةة د  ما ةةكا ةة  ار ةةتت الهةةما ةةاتا» :عنوودما  ووال

خال نووووووووا ااخوووووووووة الي نسووووووووتاتيين  ووووووووا املرانووووووووز ووجوووووووودتاهم 

بفضووووووووو  هللا  ووووووووو ثاتل وتعوووووووووالى وهوووووووووذا أمووووووووور أتوووووووووا شووووووووواهدتل 

وعاي ووووتل وأشووووهد عليوووول ا ن يعنوووو  وجوووودي بعوووو  ااخوووووة 

هوووم أنتووو  النووواس خدموووة اخووووانةم يعنووو  مووون  الي نسوووتاتيين

أنتوو  النوواس خدمووة لتخوووة فتدوود أ وودهم دائاووا  ووا املرنووز 

 خووودم وق ووو خ ودغسووو  ال وووحون وقخ وووع و  نظوووي جوووزاهم 

هللا خيووووووووو ا وتدووووووووودت مووووووووون أن  صووووووووو ح إلوووووووووى أن  ا ووووووووو   دائاوووووووووا 

م ووووغول بخدمووووة إخواتوووول ووجوووودتا مووووأةم التواضووووع وفوووويةم 

 يوو هم وهوووذا  اا  ووار وفوويةم الصوودق وفوويةم الحووب ل دمووة

وجدتوول ورأ توول بووأم عينوو  ل أ وود  وود ن  عنوول وأذنوور موووأةم 

األخ ع ووود الووور ان الي نسوووتا   ر اووول هللا تعوووالى اوووان عنووود 

 هوذا مون ااخووة يبو  ر اول هللالشويخنا ال ويخ أبو  ليو  ال

لتقيووو    بووول أول موووا جاووو  إلوووى أرف الاهووواد االوووذ ن تعرفووو

مالو   ي نستا   نوذل  أخوتواالمع هذا األخ ع د الر ان 

الي نستا   ف اتوا  اة   وا ال دموة جوزاهم هللا خيو ا يعنو  

هم أنت  من  خدم  ا املرنز فأخال هم طي وة ول  ت لاوون 

ول  ول تدووود عنووودت الغي وووة ول الناياوووة ول السوووب وال وووتم

تدوود عنوودت  ووو  ال لووق و دائاووا تدوود  ووا  ل وول ال ي ووة و ووا 

اموو  مووع  ل وول النقووا  والصووفا  تدوودت  سوون األخووالق والتع

إخواتول هوذا  وا جاتوب التعامو  موع ا خورقن وجودتاهم مون 

أفضووووو  النووووواس نوووووذل  إذا ت لانوووووا عووووون الااتوووووب ال ووووورعا 

ونووووووذل  عوووووون الااتوووووووب العسووووووشري ونوووووووذل  عوووووون الااتوووووووب 

الودعوي ونوذل  عوون جاتوب خوودمتةم اخووانةم والتواضووع 

واا  وووووووووار فرسوووووووووأل هللا  ووووووووو ثاتل وتعوووووووووالى أن  ووووووووووفقهم وأن 

 ى أ ديةم ال ي  الش ي .  ارك فيةم وأن  فتح عت

اا ووووووووالمية  السووووووووؤال ال الوووووووو : موووووووواذا  دووووووووب عتووووووووى أمووووووووة

 اتدات  ضية ترنستان؟ واملداهد ن  ا العالم

الاووووووووال:  عوووووووم  دوووووووب عتوووووووى أموووووووة اا وووووووالمية الهووووووووم أن 

 تووووووابعوا أخ ووووووار إخوووووووانةم  ووووووا ترنسووووووتان عوووووون طرقووووووق هووووووذت 

املدلووووووة النوووووو  تصدرووووووو مدلووووووة ترنسووووووتان اا ووووووالمية و هووووووذت 

املدلة  صدرها ااخوة ترنستاتيون وأت  لبد أن تتعورن 

 دودون مون هووؤل   عون  وال إخواتوو  ومواذا يعواتون وموواذا

البووود أن تقوورأ عوووأةم, امل ووو لة ضوو هاد فال وويوعيين مووون ال 

أن بعووووو  النووووواس لوووووو تسوووووألل مووووواذا تعووووورن عووووون ترنسوووووتان 
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اا ووووالمية  قووووول لوووو  أتووووا ل أعوووورن شووووياا عأةووووا طيووووب أ وووون  

 ل»أتوو  موون  ووول النبوو  صووتى هللا عليوول و وولم عنوودما  ووال 

 ملوواذا ل«  ووؤمن أ وودنم  نووب  ثووب ألخيوول مووا  ثووب لنفسوول

ذا دليوو  عتووى تسووأل عووأةم وهوو تتووابع أخ ووار إخواتوو  ملوواذا ل

تقووو  إ اووووان الووووذي ل يةوووتم بأخ ووووار إخواتوووول املسوووولاين ول 

يسووووووعى لفوووووو  الحصووووووار عووووووأةم وتصوووووورمةم هووووووذا دليوووووو  عتووووووى 

ضووعي إ ااتووول ولووو اوووان عاملووا و وووافو القوورآن تقوووول أتووو  

فيووووو  تقووووو  إ اوووووان ألتووووو  موووووا  وووووعي  ملسووووواعدة إخواتووووو  

فووووووأول أول أموووووور تفعلووووووول أتنووووووا لبوووووود أن تقووووووورأ عوووووون القضوووووووية 

تتعوووووووورن عوووووووون املعاتوووووووواي وا هوووووووواي النوووووووو   الي نسووووووووتاتية وأن

يعي وووووونةا ومووووواذا  ووووودي لهوووووم  ونيوووووي هوووووو وضوووووعهم ومووووواذا 

  ثتاجون من املال ومن السالق ومن الرأي وامل ورة.

األموووووور ال ووووووا   عتووووووى جايووووووع املسوووووولاين بالووووووذاي العلاووووووا  

وامل ووووووووووا خ أن  ت لاوووووووووووا عوووووووووون هووووووووووذت القضووووووووووية  وووووووووووا   ووووووووووا 

قوالي أو الفضائياي أو  ا ااتي ت  أو عن طرقق نتابة امل

عن طرقق إلقا  ال  ب واملثاضراي فالبود عتوى العلاوا  

وامل ووا خ أن  ثيوووا هووذت القضووية  ووا وا ووع املسوولاين ألنةووا 

 ووووا أ  وووو ب األرف, ترنسووووتان اا ووووالمية  ووووا أ  وووو ب األرف 

فش ي  من املسلاين مسانين م غولين  ا هذت الودتيا او  

وا وووووود مووووووأةم م ووووووغول بلذاتوووووول وشووووووهواتل ول يعوووووورن مووووووواذا 

ي اخوانةم املسلاين فان الذي  ثيو  هوذت القضوية  ثد

الوووووذي  ثييةوووووا هوووووم امل وووووا خ وأهووووو  العلوووووم  ت لاوووووون لةوووووا  وووووا 

فضوووووائياي وقت لاوووووون عووووون املسووووواجد و وووووا الارائووووود و وووووا ال

ضووووووو هاد الوووووووذي  قوووووووع عتوووووووى املسووووووولاين  وووووووا الظلوووووووم وعووووووون ال 

 ترنستان اا المية ونيي أتل  دب علينا أن تناصرهم.

نذل  الودعا  لهوم  دوب عتوى  األمر ال ال : من واج نا

جايووع املسوولاين أن  وودعوا لهووم وأتوو  توودعو وتدعوو  جووز  

خواتووووووووووو   وووووووووووا ترنسوووووووووووتان الوووووووووووذ ن ظلاووووووووووووا مووووووووووون دعائووووووووووو  ا 

اضوووو هدوا وصووووودري  ّرقوووووامةم توووودعو لهووووم أن هللا تعوووووالى و 

 نصووورهم وأن هللا  دعووو  لهوووم مووون اووو  هوووم فرجوووا ومووون اووو  

 ضيق مخرجا.

نصورمةم فالدعا  دلي  عتى  المة القلب وعتى     ل

 لهم. ا أمر مهم جدا أتنا لبد أن تدعوهذ

األموووووووووووور الرابووووووووووووع: أن تقوووووووووووواطع املنتدوووووووووووواي الصووووووووووووينية ألن 

الصووووينيين ال وووويوعيين  وووود ظلاوووووا إخواتنووووا املسوووولاين  ووووا 

وبوووووأمر هللا  ترنسووووتان ن يووووو ا ومنعوووووهم مووووون القيووووام بووووود أةم

املسوووووووولاين أن  قوووووووواطعوا هووووووووذت   وووووووو ثاتل وتعووووووووالى فنوووووووودعو

ذا  ال وووووووويوعية عوووووووون إ وووووووو املنتدوووووووواي  نووووووووب ترتوووووووودع الصووووووووين

 ظلاهم وأن تشي أذاها عن هؤل  املسانين.املسلاين و 

هووووووذا تقرق ووووووا باختصووووووار شوووووود د واجووووووب عتووووووى املسوووووولاين 

ختصووار وتدالهووا با ووا ترنسووتان اا ووالمية تدووات إخواتنووا ا

 شد د فياا  تا:

أول: أن تتعورن وتقورأ عوون أ ووال إخواتنووا  وا ترنسووتان 

 وووور  ووووا املوا ووووع  ووووا هووووا ترعوووون طرقووووق املدلووووة النوووو  تصوووودر و 

  اها ترنستان اا المية.ااتي ت  ا

 ااألموووور ال ووووا  : عتووووى جايووووع العلاووووا  وامل ووووا خ أن  ثيووووو 

املوا ووووووووع هووووووووذت القضووووووووية  ووووووووا ال  ووووووووب واملثاضووووووووراي و ووووووووا 

 .اا المية و ا الفضائياي

 األموور ال الووو : وعلينووا أن تووودعو اخواتنووا الي نسوووتاتيين

إذا سوووادتا هلل تووودعو لهوووم أن هللا  دعووو  لهوووم مووون اووو  هوووم 

 فرجا ومن ا  ضيق مخرجا وأن  نصرهم.

األموور الرابووع: علينوووا أن تقوواطع هوووذت الصووين ال ووويوعية 

 تصووووواد ا  نوووووب املسووووولاين وتثارلةوووووا وتقاطعهوووووا االنووووو  آذي 

 تشي أذاها عن إخواتنا املسلاين.
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السوووووووووووووؤال الرابوووووووووووووع: هووووووووووووو  لووووووووووووود شم تصووووووووووووويثة لل وووووووووووووعب  

    واملداهد ن  ا داخ  ترنستان؟الي نستا

أّول  الاوووووووال:  عووووووم تصوووووويثتنا اخواتنووووووا الي نسووووووتاتيين

تدعوهم إلى التاسو  بشتوال هللا وبسونة ر وولل صوتى هللا 

عليل و لم فهذا تاس  املسلم بشتوال هللا وبسونة ر وولل 

صتى هللا عليل و لم  هللا جو  وعوال  نصورت لبود أن ت ّ وق 

الوود ن عتوووى وا عنوووا  وووا أتفسوونا و وووا أخال نوووا و وووا تعامالتنوووا 

ى هللا عليول فالبد أن توأتار بوأوامر هللا وبوأوامر ر وولل صوت

و ولم وإذا أردتووا أن  نصوورتا هللا وأن  رفوع عنووا الظلووم لبوود 

أّول أن  عاوووو  بشتووووال هللا عووووز وجوووو  وبسوووونة ر ووووولل صووووتى 

هللا  واإن تنصووووور » :هللا عليوووول و ووووولم وهللا جوووووّ  وعوووووال  قوووووول 

ولينصوووورن هللا » :و ووووال أ ضووووا « نصوووورنم وق  وووو  أ وووودامشم

فالبووووووود أن تنصووووووور د ووووووون هللا وأن ت  قووووووول  وووووووا « مووووووون  نصووووووورت

وا عنووووووا وهووووووذا األموووووور األول أن تليووووووعم بووووووأوامر هللا  وووووو ثاتل 

وتعالى تليعم بالصوالة وبالصويام وأن تليوعم املورأة بال اوال 

وت تعوود عووون اووو  موووا  ووورم هللا عوووز وجووو  يعنووو  اووو  موووا أمووورك 

هللا عوووز وجووو  بووول توووأت  بووول والوووذي نةووواك هللا عوووز وجووو  عنووول 

  نصوووورتا نيووووي ترقوووود أن هللا  نصوووورتا ت تعوووود عنوووول  نووووب هللا

وتثوون  ع وو ب هللا عووز وجوو  وتثوون لت  ووق أموور هللا وتثوون 

تأاوو  الربووا وتفعوو  الزتووا والت وو م  والسووفور و  وورل ال اوور 

وتخووودع النووواس  وووا املعوووامالي وال يووووع ل بووود أّول أن ت  وووق 

شوورع هللا عووز وجوو  عتووى أتفسوونا وترتاوو  عاووا تاووب هللا عنوول 

  نب  نصرتا هللا. 

ترنسوتان خواتنا املسلاين  ا األمر ال ا   من وصين  ا 

 دتاعووون  جتاوواع والو وودة أناا ووالمية توودعوهم إلووى ال 

وأن  وووووذنروا هللا  عوووووم لبووووود مووووون  فياوووووا بيوووووأةم وأن  تعووووواوتوا

الذنر ألن اا سان  ود يغفو   وا هوذت الحيواة اا سوان  ود 

 ر ووووووووغ  بال ووووووووهواي ب ووووووووهواي هووووووووذت الوووووووودتيا وباغرقامةووووووووا 

صووو  الوووذي خلقووول هللا مووون أجلووول وهللا عوووز وجووو  وقر ووو ب األ 

 :خلقنوووووا ملهاوووووة عظياوووووة ولغا وووووة ن يووووو ة  وووووال هللا جووووو  وعوووووال

هللا جو  وعوال موا « وما خلق  الان واا ل إل ليع دون »

خلقنا  ا هذت الودتيا  نوب تلعوب وتلهوو وتقاو   ال وهواي 

وتأاووووووو  ل, هللا خلقووووووو   وووووووا ع ووووووود هللا ل ووووووو  تع ووووووودت  ووووووو ثاتل 

  لل  نوب تثقوق تو يود هللا ل بود أن وتعالى و دت ل شرق

تثقووق تو يوود هللا  ووا  لوبنووا ل تخووان إل موون هللا ل ترجووو 

تتواوووو  إل عتووووى هللا وتخلوووو  هلل ول تووووذبح إل هلل  إل هللا ل

  إل بووووواهلل ل تووووودعو ول  سوووووتغيول ترنوووووع و ظووووواد إل هلل و 

 وو ثاتل وتعووالى فهووذا األموور مهووم جوودا أتنووا ل بوود أن تثقووق 

يوود  ووا  لوبنووا نيووي ترقوودتا أن ترتصوور وتثوون تقووع  ووا التو 

ال وووورك ل تنصوووور األمووووة نيووووي أن هللا  نصوووورتا وتثوووون تقووووع 

فياووووا  ووووّرم هللا عووووز وجوووو  علينووووا لبوووود أن تثقووووق التو يوووود 

وتثقووووووق مووووووا أمرتووووووا هللا عووووووز وجوووووو  بوووووول  نووووووب هللا عووووووز وجوووووو  

  نصرتا. 

ونوووووووووووذل  مووووووووووون الوصوووووووووووا ا النووووووووووو  توؤووووووووووو   لةوووووووووووا إخواتنوووووووووووا 

سوووان مووو ال إذا موووا ا وووت اع أن  قووويم الي نسوووتاتيين أن اا 

ل أن  نفووووووور إلوووووووى  وووووووا اي د نووووووول وقخ ووووووو ب عتوووووووى د نووووووول وعليووووووو

رة والحاود هلل رل العواملين ا ن فوتح الاهواد الاهاد وال ا

 وووا اووو  م وووان وإذا أتووو  خفووو  عتوووى د نووو  ول تسوووت يع أن 

 وا » :تقيم د ن   ا بلدك الحاد هلل ناا  ال هللا عوز وجو 

« ا وووعة فه ووواي فاع ووودون ع ووادي الوووذ ن آمنووووا إن أراوو   و 

أرف هللا وا عة تست يع تذهب إلى أي م ان وخيو  م وان 

 ووذهب إليوول اا سووان  ووا هووذا العصوور  ووا هووذا الزمووان زموون 

املغرقوووووووواي وال وووووووووهواي والفووووووووين أفضووووووووو  م ووووووووان هوووووووووو أرف 

الاهوواد  ووا  وو ي  هللا أرف الاهوواد وال اوورة والربووا  هووذا 



     49  

  

 5341، شعبان 51العدد 

 

 

 

 تركستان اإلسالمية

 أفضوو  م ووان تثفووو د نوو  وتثفووو د وون األمووة  ووا ال اوورة 

تثفووووووووو د رنووووووووا وبالاهوووووووواد تثفووووووووو  د وووووووون األمووووووووة فووووووووهذا مووووووووا 

ا ت ع   ا ع د هللا أن تقيم د ن  وأتو   وا بلودك وتدود 

وأتوو  معووذل وأتوو  تال ووق فنقووول   تفسوو  أتوو  مضوو هد

لووووو  الحاووووود هلل تثووووواول أن تداوووووع موووووا تسوووووت يع مووووون املوووووال 

وتعووالى أن   وو  لوو  ال رقووق وإن ننوو   وتوودعو هللا  وو ثاتل

وجووو   بالووودعا  ليووو  نةوووار وإن هللا عوووزعتوووى هللا  صووواد ا تكووو 

لوووون  خووووذل  وهللا  ووووون  يسوووور لوووو  ال رقووووق ودسووووه  لوووو  

أمووووووووووورك إذا وجووووووووووود هللا منووووووووووو  الصووووووووووودق وااخوووووووووووال  هللا ل 

 خووووووذل  ملوووووواذا ألن هللا أنوووووورم األنوووووورمين وأر ووووووم الوووووورا اين 

وأجووود األجووود ن فاسووتثي  أن هللا  وو ثاتل وتعووالى ع وود 

 ضووووويا لووووود ن هللا   كاوووووأ إلوووووى هللا وقرقووووود مرضووووواة هللا وقرقووووود

يعينوول هووذا  هلل ل  ق لوول أو أن هللا لوهووو صووادق ومخلوو  

 ان ثاتل وتعالى ألن هللا الشورقم الور يستثي  عتى هللا   

الاوووووووواد املنوووووووان الوهوووووووال ذو الاوووووووالل واانووووووورام  ووووووو ثاتل 

وتعووالى هووذت وصووين  اخوووا    ووا ترنسووتان اا ووالمية هووذت 

اسوو  بشتووال ختصوار شوود د أول التأ ولهووا باوصوين  لهووم 

هللا و وونة ر ووولل صووتى هللا عليوول و وولم فووذل  أن  دتاووع 

مووع إخواتوول املداهوود ن أوموون  ظوون بوول خيوو ا  دتاووع معهووم 

 وقتعاون معهم عتى ال   والتقوى.

واألمر ال ال : أتل إذا ما ا ت اع أن  قيم د نول هنواك 

وقخ ووو ب عتوووى د نووول مووون الفوووين وقضووو هد ودعوووذل ودظوووان 

ونووووذل   وووودعو هللا  وووو ثاتل  أتوووول  نفوووور إلووووى  ووووا ة الاهوووواد

قوا  الشورام  وا نةا وة هوذا الل وتعالى وأتا أوصيشم  ا أ  واب 

أوؤوووووووو   إخوووووووووا   املسوووووووولاين  ووووووووا ترنسووووووووتان اا ووووووووالمية أن 

 شتوو وا موون الوودعا  أ ووول لشووم عنوودنم  ووالق عظوويم  ووالق 

فتوووووواك أعظووووووم وأ ووووووووى موووووون النوووووووووي والشياوووووواوي أل وهوووووووو 

ق العظوووويم الوووودعا  توووودعو هللا  وووو ثاتل وتعووووالى هووووذا السووووال 

الذي أهالل ن ي  من املسلاين ن ي  من املسولاين أهالووا 

هوووووذا السوووووالق الووووودعا  هللا عوووووز وجووووو  مووووواذا  وووووال  وووووا نتابووووول 

وإذا  أل  ع ادي عن  فه    رقب أجيب دعووة » :الشرقم

فوووواهلل عووووز وجوووو   أمرتووووا بالوووودعا  وهللا « الووووداعا إذا دعووووا  

امللوووو   ووو ثاتل وتعوووالى هوووو القووووي العزقوووز املتوووين املهووويان 

العظوويم القهووار الا ووار الش يوو  املتش وو  هللا بيوودت اوو  شوو   , 

الصين ال يوعية ليس  بيدها ا  ش    وليس  عتى ا  

شووو     ووود رة, الوووذي عتوووى اووو  شووو     ووود ر هوووو هللا  ووو ثاتل 

وتعوالى هوو القووي العزقوز فأتو  تودعو هللا عوز وجو  دائاووا 

منذ أن تص ح إلوى أن تا و   تودعو هللا  و ثاتل وتعوالى أن 

ثفوووو د نووو  وتووودعو هللا  ووو ثاتل وتعوووالى أن تشوووون أتووو   

موووووووووووون أتصووووووووووووار هللا وأن  دعلوووووووووووو  هللا موووووووووووون جنووووووووووووودت وموووووووووووون 

املداهووود ن الوووذ ن  نصووورون د ووون هللا وتووودعو هللا بال  ووواي 

عتوووووى هوووووذا الووووود ن وتووووودعو هللا عوووووز وجووووو  أن  ثفظووووو  مووووون 

الفووين مووا ظهوور مأةووا ومووا ب وون ولهووذا اووان موون دعووا  ر ووول 

ب القلووول   وو   لبوو  عتووى د نوو  هللا عليوول والسووالم  ووا مقلوو

 ا مصرن القلول صرن  لب  عتى طاعتو  فأتو   وا تلو  

الوو الد النوو  أتوو  ت ووعر دائاووا أتوو  مضوو هد وأتوو  مال ووق 

وأتووو  تووودعو هللا دائاوووا بووودعا  الشووورل هووو  تعرفوووون بووودعا  

إلوووول إل هللا رل  ل إلوووول إل هللا العظوووويم الحلوووويم ل»الشوووورل 

ل السووواواي ورل األرف العووورل العظووويم ل إلووول إل هللا ر 

فووووونثن ضوووووعفا  ومسوووووانين ولشننوووووا « ورل العووووورل الشووووورقم

 سوووتاد القووووة والعوووون مووون هللا  ووو ثاتل وتعوووالى فاووون أراد 

النصووورة فعليوووول بقووووة النوووو  ل تغلووووب علينوووا أن تتواوووو  عتووووى 

هللا دائاوووا ال  ووور لووويل بيووودهم شووو    هوووذا الشوووون بيووود هللا 

مللووو  مووون  ووو  اللهوووم مالووو  امللووو  توووؤت  ا» : ووو ثاتل وتعوووالى

ت وووا  وتتوووعع امللووو  ماووون ت وووا   وتعوووز مووون ت وووا  وتوووذل مووون 

عووووز فوووواهلل  «ت ووووا  بيوووودك ال يوووو  إتوووو  عتووووى اوووو  شوووو     وووود ر

مرق وووووا هوووووا النووووو  وجووووو  هوووووو الوووووذي  صووووورن الشوووووون ليسووووو  أ

تتصوورن لةووذا الشووون ول الصووين تتصوورن لةووذا الشووون ول 

رو وويا ول أي دولووة  هللا عووز وجوو  هووو الووذي  تصوورن لةووذا 

ي  فعوو  موووا  رقووود  ووا هوووذا الشوووون ألن هوووذا الشووون وهوووو الوووذ

الشووووووووون هووووووووو نووووووووون هللا املووووووووا  مووووووووا  هللا والهوووووووووا  هوووووووووا  هللا 
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واألرف أرف هللا والسوواا   وواا  هللا هللا عووز وجوو   فعوو   

بوووووووديع » :موووووووا ي وووووووا  ناوووووووا  وووووووال هللا عوووووووز وجووووووو  عووووووون تفسووووووول

السووووواواي واألرف وإذا  اووووو ب أمووووورا فهتاوووووا  قوووووول لووووول نووووون 

لى بأتوووول فعووووال ملووووا ووصووووي تفسوووول   وووو ثاتل وتعووووا« فيشووووون 

 رقووووود ول تخوووووان إل هللا ول ترجوووووو إل هللا  ووووو ثاتل وتعوووووالى 

فووأنت  موون الوودعا  دائاووا وأخووتم هووذا اللقووا  وأتووا أوصوويشم 

بأربعووووة أدعيووووة دائاووووا توووودعون لةووووا موووون أن تصوووو ثوا إلووووى أن 

تاسوا أوؤ   إخوا    ا ترنستان اا المية الهم الش ار 

 وووووهلة تع يووووو   والصووووغار والرسوووووا  والرجوووووال وهووووا أدعيوووووة

القووووة وال  ووواي أول ل  وووول ول  ووووة إل بووواهلل ألن ل  وووول 

ول  وة إل باهلل فيةا افتقار الع د إلى هللا نأت  تفتقر إلى 

هللا تقووول  ووا رل أتووا ل  ووول لووا ول  وووة ول توفيووق ول خيوو  

إل بووو   وووا رل تع ينووو  القووووة وال  ووواي والعزموووة فوووال  وووول 

ول دعوووووووا  تشووووووررت دائاوووووووا  نوووووووب  وووووووا ول  وووووووة إل بووووووواهلل هوووووووذا أ

ل إلووووول إل أتوووو   وووو ثات  إ ووووو  »سوووواودك  الوووودعا  ال ووووا   

وهوووذت ال لاوووة أو هوووذا الووودعا  تووو  هللا « ننووو  مووون الظووواملين

 ووو ثاتل وتعوووالى بووول  وووو ل عليووول الصوووالة والسوووالم عنووودما 

 :اووان  وووا ب ووون الحووووي والنبووو  صوووتى هللا عليووول و ووولم  قوووول 

ل »«  أ ووتديب لوولدعوووة ذو النووون مووا دعووا لةووا مسوولم إل»

هوووذا فيووول « إلووول إل أتووو   ووو ثات  إ ووو  ننووو  مووون الظووواملين

التو يووود ل إلووول إل أتووو   ووو ثات  تتوووعت هللا عوووز وجووو  عووون 

جايوووع النقوووائ  والعيوووول إ ووو  ننووو  مووون الظووواملين فتشتووو  

 من هذت الدعوة و ون تدد أن هللا  فرم عن  .

الووودعوة ال ال وووة أتووو  تشررهوووا دائاوووا ربنوووا آتنوووا  وووا الووودتيا 

 سنة و ا ا خورة  سونة و نوا عوذال النوار  وال أ ول ابون 

مال  را   هللا عنل اان أنت  دعا  الر ول عليل الصوالة 

والسالم ربنوا آتنوا  وا الودتيا  سونة و وا ا خورة  سونة و نوا 

؟ الحسنة  وا الودتيا ل النار فالحسنة  ا الدتيا ما هاعذا

 العلم النافع والعا  الصال  والزوجة الصوالحة وال يو 

الوا ع واملرنب الهني  وال وحة والعافيوة وأشويا  او  موا 

 وطال مون أموور الودتيا وأموا الحسونة  وا ا خورة وهوا أن 
ّ
لذ

هللا  وووووووودخل  الانووووووووة وأن هللا يغفوووووووور لوووووووو  ذتوبوووووووو  وأن هللا 

 نديووو  مووون النوووار ومووون أهووووال  ووووم القياموووة وقنديووو  مووون 

عوووذال الق ووو  و نوووا عوووذال النوووار يعنووو  أبعووود عنووو  األ ووو ال 

ؤدي بو  إلوى النوار فوال بود أن مةتاووا لةوذا الودعا  ربنوا النو  تو

 آتنا  ا الدتيا  سنة و ا ا خرة  سنة و نا عذال النار.

بر اتووووووو    ! وووووووا يوووووووا  وووووووا  يووووووووم ؟هوووووووو الووووووودعا  الرابوووووووع موووووووا

أصووك  لووا شووأ   الوول  !تظوورا -أ ووتغي  أصووك  لووا شووأ   الوول 

يعن   وا  من أمور الد رية أو األمور الدتياوقة أصوك  لوا 

ول ت لنوو  إلووى تف وو   طرفووة عووين ل إلوول إل أتوو   -شووأ   الوول 

فأتوو  توودعو هللا جوو  وعووال أن هللا ل   لوو  إلووى تفسوو  ألن 

الزلووو  فة اا سوووان  قوووع  وووا ال  وووأ وققوووع  وووا تفو ووونا ضوووعي

هووذت الوودعواي األربعووة  اوققووع  ووا الغفلووة والتقصووي  ونووررو 

بوووارك هللا فووويشم فسوووون تدووودون الفوووالق والندووواق والفووووز 

والسووووعادة  ووووا الوووودتيا   وووو  ا خوووورة وأ ووووأل هللا الشوووورقم رل 

العوووورل العظوووويم  ووووا نةا ووووة هووووذا اللقووووا  أن  نصوووور إخواتنووووا 

املسوووولاين  ووووا ترنسووووتان اا ووووالمية اللهووووم اتصوووورهم تصوووورا 

اوو  ضوويق  وموون  م ينووا اللهووم اجعوو  لهووم موون اوو  هووم فرجووا

مخرجووووووا اللهووووووم عليوووووو  بالصووووووين ال وووووويوعية اللهووووووم أر وووووو  

علوووويةم ال وفووووان واألعاصووووي  والووووزلزل اللهووووم صووووب علوووويةم 

املصوووووائب والعوووووذال صووووو ا اللهووووووم أتوووووزل علووووويةم مووووون الوووووو ال  

واملثووووووون والفووووووووين وال ووووووووقاق وال ووووووووالن وال وووووووو    العظوووووووويم 

الش يوو  الش يووو  اللهوووم أرتوووا لةووم عاائوووب  ووودرت   سووو نا هللا 

عوووم املوووولى و عوووم النصوووي  وآخووور دعواتوووا أن و عوووم الونيووو   

الحاد هلل رل العواملين وصوتى هللا و  ولم وبوارك عتوى ت ينوا 

 .مثاد وعتى آلل وصح ل و لم
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 ؟ما دهاك  ! أمتي
 

 (9144مارس  3وحتى  4294مارس  3)بمناسبة سقوط الخالفة العثماني في 
 

 أبي أيمن األراكانيبقلم: 

...  كى الم ا لهدى ام سد   صد ح ل م ق ل وننسن 

النددم     ال   ددة النثم مسددة  ددت يدد ا السددعم ع كددع لهس دد

 هط لم  ند لع هللمد    .ل  ا ال ك   ع أي عاأل ض عك م

المنددهمسن ق ددل هللمددعل م لصددس مة يدد ا الصدد ح الشدد م  

 ال    م س المنهمعن األو اك.

 الكذدد   كه دد  عكدد الك  كددى  كددع األمددة !سدد  منددهمعن

ظددد ل يددد س  وحددعندددنهللعا  نددسا أمدددن عيدددهللع   ألم ددم

 دددت السدددعم الث لددد  مدددن الشددد   الث لددد  ندددمة  ال   دددة.

  طددة الن لمسددة ال  انددم ال   ددة مددن ةمالددم وددم إ4641

السددعم  ددت الث لدد  مددن الشدد   الث لدد  نددمة  عيدد  محددن

 ع دهللع عمد ن نمة ك مهة قهلل امقضع سأ  وننم 4141

و صددد ن لقسدددهللو م  ع س ددد  هللعلدددة سدددأع  إلس ددد  المندددهمعن

)الض ع س ع  عأل اض م عأمعال م عأمذن م عأ ك  يم

 (.ةال من

اله م إ  ندع ندمعاع  دت كمد  اإلمد  ة اإلند مسة 

ق إ   ألدسن المد ممسن أ أ و منو ن وحع حكم ط ل  ن ع

  سنة أمس  الم ممسن الم إ محمهلل لم  م  يهلل حذظغ   

هلل كددد ن ظددد  ظهدددس  عصدددهللسق  لكدددل مندددهم عمصددد س  قددد

 عمنهمة.

وندنسن ندمة لدم  ع د ل هالعحسدهلل ا نوثم   عي ا يع

أيددل اإلسمدد ن مددن لمدد   ا نددونم   الصددهس ت  نددو حس

احة سنو سحعن  س    أيل ال   هلل   هللعالص سعمت علم س

أيدل  أصد ح  .من علثد   الندذ  الطعسدل الد   أ يق دم

ل ال    دة الم   دة الوعحسهلل عال  د هلل ك لممدل أمد م األ سد 

إ  أن اإلسمدد ن الدد   سمهكددغ  مددهلل   الودد ل عن سوحددهللإ  

الكذدد   ددت كددل المسدد هللسن عالم دد  ع عك مددع إل عاممدد  

المقددد وهسن أ طدددد ل األمددددة إم ددد ماع م مددددة: إم دددد ماع 

  دددسن المندددهمسن مم  سدددة ع ك سدددة عإم ددد ماع هلللعسدددة

عإم دددد ماع لنددددك سة  دددد ي ة وحسإدددد  النقددددعل عكدددد لك 

يهللسن إم د ماع نس ندسة    دأا   د  مدن إل عامم  الم  

 لنهم مسددددة ك كشدددد  المقدددد و لددددن األصددددم م الحهللسثددددة:

 عم  إلى  لك... هللكو وع سةعال عالشسعلسة عالهللسمق اطسة

 نهلل وننسن نمة من ام س   ص ح ال   ة النثم مسدة 

عغسدد و اإلم مددة النظمددى عصددهم  محددن المنددهمسن إلددى 

  نهدى ند سل المثد ل أقدعل: ك مدع هح لة   م حنهلل لهس د 

ودهلل إقع   دسن ال مدهلل ع  كندو ن  «ك سكدع»م د  اة  يم ك

 م  شد ة من المهندو   الم لإذة لوش يهلل ي ا الممك  ا 

و  ن د  مدن  عالد نض ا  د   هنعا أم م الوهذ م آ  عن

وكدعن  ل ع لهدى آ ام دم لالنمإ    ل الم س   ععضنعا

 م ومنددددسنيدددد      دددد عم لددددهللهللعوهللقددددة...   مو  نددددةال

! علقدهلل  هدغ   نضد م ةالصد  ةضس   عأيمهعا الم سسنه

 عاعوصددهللإق عام عصدد عاحسدد  صدده ةهلليشددله ة وددهلللعح لدد

عالنسد    - الذ سد  ال  كندو مت حودى سذدعم إلدى  وق    

س الصدد  سمة لدد  ددت يدد ا القمدد   الندد لمت الدد   س  -  دد ن

ندده عا النددسع  عال مدد ح مددن شدد  و  ع ددغ عالصددهس سعن

   دد لمددن أسددهلل   ا الندد ح عالذدد حالمنددهمسن عمملددع

(  لمدد  ن BATالمنددهمسن عألطددعيم  شدد ة الك سكددع )

عإمدد  إلسددغ  ا نددعن. يدد س يددت الح لددة المأندد عسة ألمددة 

 المهس  !!!

علهى صنسهلل آ  ... ال سن سن  عن لن المك ة الودت 

ددع   لمنددهمسن  نددقعط ال   ددة   س   مددة  عن دد عموألمإ

عن حقسقددة يدد س المأندد ة عو ن و دد  نهمدداأللدد  ثددم الدد سن س
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عمدددهلل  وأثس يددد  لهدددى األمدددة عمقهللنددد و   عاقوصددد هللي   

 .ِقهةعنس نو   

 ددل  أسددَع  إن يدد س األمددة ونددسا السددعم  دد   أا 

 كس   ضسم     ا المعع ال   ؟  نهللا سنسا     أا

كندد او  قسنددة سحندد غ الظمدد ن مدد   يددع س نددمإى حسدد ة ع

 ...؟إ ا    س لم س هللس شس   حوى

و طددد ح حهدددعل نس ندددسة  لمدددهللم عكسددد    من دددو 

 عثق  سددة عونهسمسددة عاقوصدد هللسة أمدد م  نددهلل    أا لددغه

 !؟غس  مع عهلل ة عال أان  عكس  وكعن ال 

ى أن سكدعن أن وحسد الوت و سهلل أَع  س و لهى األمة

 ىلهدد -عالهددم أن حسدد ة األمددة المحمهللسددة ... ِحدد اك ل دد 

إ    ل   هلل كمد   قعم  و - عالونهسم عنسهللي  الصهعاع 

س  أس   ال سن آممعا انو س عا ن عله ندعل » ق ل ون لى:

أ    ل  دد هلل لهددى  أ  أكثدد  « إ ا هلللدد كم ِلمدد  س حسددسكم

 .المذن سن

المنددهمسن  ةهن ددو يددع ي علددل هلللعاألمدد  الدد   سددع

 م إلى م   اة الك سكع ع شد وغ عغذهدو م لدن عإن ال  

أيددل الوعحسددهلل عال  دد هلل ع ددسن أيددل   ددسن الق  مددة الم دد  اة

وندددددنسن ل مددددد   ق دددددلالومهللسدددددهلل عاإللحددددد هلل ممددددد  األمل ع

دددة عقدددهلل م دددح األلدددهللا   دددت وشدددوسع عص  ل صددد  األمإ

  ألمددة السددعم و وددأ عوهنددو  ددت حددسن س ق دد    عوممسق دد

و كدت  أ ط ل   من  مدسن ع مد ع  دت  مسدأ الم د  ع...

و النددد عن عع ا  المممامددد ع يدددالمندددهم ع  دددت غس 

ضددن ل مو  كدد ع عالنهمدد   ومودد  ل حدد يم عس ندد إ ن  عسون إ

عشنع يم عيدم ل د اة  د  ل د ا سندو عن  دغ لدع و م 

عحددهللإ  لمدد  س ذنددل   لم  يددهللسن    ددم ال ددهلل  األن نددت 

طعاغسددع الندد لم عأ مدد   م مددن أ مدد    هددهللوم ... هاألعل ل

 ذت ي س األعض   ال طس ة عاألحعال المأند عسة ود   

سهوذإدعن حدعل كد ة القدهللم  مدم م المنهمسن  نسم  الش  ن

حسدد ة عأنددذ   مهللاهلل ددل عودد عالط علددة عالك سكددع ووحسإدد 

 عألم  عيم س وذعن... أعس هلل هع الك ةه    دع الكد ةه

 حن و س!!!  عاه ام ذضع الك ة عا وذنع الك ة

ا   ددد ا  س دددو أن مقدددعل   يمنددد  ألمومددد  ع   نددد إ

الح س ة: ي    الش  و ال سن س كهعن ك ة القهللم عس و  

أند   م س كهدعن الكد ة األ ضددسة كد ن  آ د عن... دم ل

 حعلعكه   عيم سك إ عن عسن إحعن عسحعقهعنه  كس  و

عكسد   ؟ك ة قدهللم صدوس ةلي س الك ة األ ضسة الك س ة 

و هللإلع الوك س اع عالون سح ع إلى صد ا  ع عيو  د ع 

 ! حن م    عمنم العكسل ؟ل  ثة

هقددع لكددم ع !شدد   م  سدد  هقددوم  أمددومإن يدد س الددهللمس       

دعا  ا  وقعه لآل  ة   ون لى عكعمعا أ مد   ا  د ة عيهمإ

إلدددى مسددد هللسن ال  ددد هلل عا نوشددد  هلل ع عضدددعا غمددد اع 

 المعع ع  مك ن لهحس هلل.

س دددو لهسمددد  أن مدددهلل ك  مسنددد   دددأن إق مدددة صددد ح 

وم  ع   منددد علسألظدددم ال   دددة مدددن أيدددم عا   ومددد  ع

ونوطسأ األمة أن و  ج من ي س األمم ع الوت أح طع 

 دد   .  دد هلل  ددت ندد سل  ال  دد  إ   دد لنعهللة إلددى هللسم دد  ع

 م  لحسدد ة شددن و ماألمددة إ    ل  دد هلله  ددل ا شددن و توحسدد

أ  اهللا كم  ق ل ال ندعل الكد سم ع م ل ع ه   لمن علسة

كهكدم  ا  عكهكدم مند عل لدن » صهى   لهسغ عنهم:

عإ ا أحنإع   لمند علسة و  دهللإ عو و دهلل عوندنى  « لسوغ

 دد ل أا    قددعهللو قسدد هللة ددهلل ولو ددهلل ل دد   أندد  عمددن ثَددمإ 

   لذأا ع    لكأا.

مددهلللعك إلدددى مشددد ع  ال   دددة  ! سدد  أمومددد  الح س دددة

المعلعهلل عا لوذ ع حعل ال   هللسسن عا نوش  هللسسن   م 

الط  ذة الممصع ة أيل النهم عال   هلل عيم أو د   ندسهللم  

 هلل   ضت   لمدغ كمد   د    دت الم شإد اع عأيدم الم

قودد ل الكذدد   عكندد  الصددهسو عقوددل  :معاصددذ ع أو  لددغ

 ال ممس ...

 –عكأن األعض   ال ايمة وحهللع  م  إلى وهدك األسد م 

   سم وت ا لوذ   حعل ك ة القهللم عالندهإة  -ع  ألهم 

عالك سكددع عال ودد    أنددم   ال ل ددسن  ددل سحنددن  مدد  

ل الكد ة األ ضدسة عالدهللل   لهم  يدهللسن... ا لوذ   حدع

  أك دد ه   أك دد  ع  غ لددو لهددى أمدد س علكددن أكثدد  

 الم ا   سنهمعن.

ع نددهلله  قددهلل طدد ل الكدد م عكددأمإت لددم أقددل شددس    نددهلل   

كوددو  ددت هللقدد       احدد ع ونددنسن نددمة ك مهددة كسدد  و  

 منهللعهللة...؟

أعان الوضدددد إ  إلددددى    ايدددد  !إ ددددعامت عأ ددددعاوت

لسنسددهلل لمدد  ال   ددة الوددت علددهللم    دد  ال نددعل عاإللحدد ح 

األكد م صددهى   لهسددغ عندهم علط لمدد  اموظ و دد  األمددة 

! حم ك س   وإ  عقهلل ط ل ا موظ  ...    

عصددهى   لهددى نددسهللم  عح س مدد  محمددهلل علهددى آلددغ 

 .عصح غ ع   ك عنهإم
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 العاملية الصحافة

 إعداد: ع د الر ان  ازي 
 

 

 دولر ملن   ل  عان   ي  لحيتل  ا الصين 8000
 

امل افآي تأت   وا إطوار  الوة لفورف ال وتقرار الجتاواعا  وا 

 من قوووووة ت وووووهد اضووووو راباي تلقووووو  الحشوموووووة بالالئاوووووة فيةوووووا عتوووووى

 إ الميين مت دد ن واتفصاليين.

 ر  ا 
 
  [ 14) ،  1541، العدد: 12/14/1194العرل ] 

  وان 511و 51امل افآي تي اوق  ياتةا بين  

أعلنوووووو  السوووووول اي الصووووووينية م افووووووآي تقد ووووووة تظيوووووو   –بشووووووين 

التووووودرقب العنيوووووي عتوووووى “تقووووود م معلومووووواي ترشووووود عووووون أ  ووووو ة 

 وووا أ ووودي ضووووابال أمنيوووة تفووورف  وووا ” الليوووى إطالوووة”و” اارهوووال

 من قة شينديا  ، وققول منتقدون إنةا تستةدن املسلاين.

تأت  امل افآي  وا إطوار  الوة لفورف ال وتقرار الجتاواعا  وا 

من قوووووة ت وووووهد اضووووو راباي تلقووووو  الحشوموووووة بالالئاوووووة فيةوووووا عتوووووى 

إ ووالميين مت وودد ن واتفصوواليين  رقوودون إ امووة دولووة مسووتقلة 

ترنسوووتان ال ووور ية  وووا املن قوووة الوا عوووة  وووا أ  ووو ب تثاووو  ا وووم 

  رل الصين.

دغوووووور مسووووولاون ل  تثووووود ون الصوووووينية ود وووووعر الش يووووو  و واأل  

مووأةم بال ووتيا  جوورا  القيووود النوو  تفرضووها الصووين عتووى  قووافتةم 

 ود أةم.

وأ فري الض راباي  ا شينديا   عن مقت  أنت  من ماة  

     خالل العام املنصرم.

  ووورت مو وووع إلشي و وو   شووووم  ملقاطعوووة شوووا ا وذنوور إخ وووار  

 وووا منتصوووي أبرقووو  وتنا لتووول و وووائ  ااعوووالم الر ووواية األ ووو وع 

املااو   أن السو ان  اشوون أن  ثصولوا عتوى امل افووآي عون طرقووق 

  ووواطا. وتصوووو  م افووووأة  51اابوووالن عوووون وا ووود موووون بووووين أنتووو  موووون 

أ  وووووووووو ة عنيفووووووووووة “املعلوموووووووووواي املؤنوووووووووودة ب ووووووووووأن اتتةااوووووووووواي م وووووووووو  

” ذاي أهوووودان اتفصووووالية“و وووولونياي ” تووووى اارهووووالللتوووودرقب ع

 آلن دولر . 2ألي  وان ) 51إلى 

و الووووووووو   شوموووووووووة املقاطعوووووووووة إن امل افوووووووووأة ال اصوووووووووة بتقووووووووود م  

 رتووووووودون مالبووووووول ”و”   يلوووووووون الليوووووووى“معلومووووووواي ب وووووووأن رجوووووووال 

 ووووان. وأضووواف  أن م افوووأة  511و 51تيووو اوق  ياتةوووا بوووين ”  رق ووة

لوووووووون أموووووووورا ل تفيووووووود مووووووون  قو “مووووووون  قووووووودمون معلومووووووواي ب وووووووأن 

ال اصوة بأعاوال شوغب ”  قل ون الحقوائق”و” الو دة العر ية

ا عاصواة اا لويم جوباد نوة أوروم 1111مايتة و ع   ا  وليو 

  وان. 511تص  إلى 

 

 عن األ 
ً
 !دغور: ألم عتى ألمو أ ضا

 ملح وسكر

 أ.د. سالم بن أحمد سحاب

 عن األيغور: ألم عتى ألم!
ً
 عتى مقال لا  ابق  أ ضا

ً
تعليقا

سوووووووولا  األيغووووووووور، ت  وووووووو  األخ م  ووووووووول م14/19/1194بتووووووووارقخ 

د. أ اوود فرقود مص فوول إلى  ضية مهاة، إذ أشار إلى  الشرقم

)أن األموووووووووور  تعوووووووووودى القتوووووووووو  والت ايوووووووووو  إلووووووووووى ا ووووووووووتقدام آلن 

الصوينيين مون عر يووة الهوان إلووى املن قوة لال ووتيال  عليةوا ع وو  

تغيي  الي ني ة الس اتية فيةا، ومن  م ال تيال  عتى مواردها 

ة  وووا بشوووين ال  يعيوووة الش يووو ة.  وأضوووان إن السووول اي الاوووائر 

تفووورف عتوووى املسووولاين  يا ووووة تثد ووود الرسووو  ع ووو  ضووووغو  
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ا تصواد ة، وتواوو   ووا الو وو  تفسول الوظووائي املهاووة إلووى  يوو   

أهوو  املن قووة، ناووا تعاوو  عتووى ت ايوو  الفتيوواي املسوولااي إلووى 

 لوووووب الصوووووين بووووودعوى تثووووود اةن، و يووووو  ذلووووو  مووووون األ ووووواليب 

 قة.القاعية ااجرامية الفرقدة من توعها  ا تارقخ ال  ر 

ووود لوووا الزميووو  الووودنتور   يوووب هللا ترنسوووتا   مووون وا وووع 
ّ
وأن

و وفوووول الم  وووو   عتووووى أ وووووال ذلوووو  ال ووووعب املضوووو هد أن ّ 

 أصووحال الظوواالي 
ً
 شومووة بشووين  يوو  الرشوويدة توووطن  ال ووا

السووووووووودا   ووووووووا ترنسووووووووتان ال وووووووور ية  نووووووووب يسوووووووووموا السوووووووو ان 

األصليين العوذال، واو  تنفويةم مون منواطق األ ل يوة الصوينية 

 أرخوووو   شومووووة  السووووا قة
ً
 فوووويةم ورا ووووة مووووأةم. ومووووؤخرا

ً
زهوووودا

بشووووين   ضووووتةا ال وووود دة عتووووى  يا ووووة ال فوووو  الوا وووود، ماووووا 

يعنوووووووووو  السووووووووووااق باضوووووووووواعفة أعووووووووووداد امل اوووووووووورقن الصووووووووووينيين 

سووواح  املسوووتوطنين عنووووة  وووا ترنسوووتان ال ووور ية،  وووا  وووين ل ي 

 لأل ر املسلاة هناك بهتدال أنت  من طف  وا د.

بووود أةم مستاسووشون بقووورآنةم،  وألن املسوولاين هنووواك معيووعون

فوووهن القوووواتين ال ا يووووة الصوووارمة تثووورم تووووالوة القووورآن وتدوووورم 

معلوووم النووواس القووورآن، بووو  هوووا تثظووور  نوووب ا وووتخدام الحووورن 

تصوووووودر  أي شووووووأن موووووون شووووووؤون الحيوووووواة. و ووووووا  ووووووين العربوووووو   ووووووا

الحشومة ال ا ية جحافو  ب ورقة صوينية رد اوة إلوى ترنسوتان 

موون باطأةووا بغيوو   ووق  وورواي ال وور ية، فهنةووا  ووا املقابوو  تأةووب 

ط يعيوووووة هائلوووووة باوووووا  وووووا ذلووووو  الووووونفال الوووووذي  تووووووفر بشايووووواي 

 ا تصاد ة ن ي ة  ا تل  املن قة.

وإزا  الصوووووووووووووا  العايووووووووووووووق الووووووووووووووذي تاار وووووووووووووول الحشوموووووووووووووواي 

اا ووووووالمية، فقووووووود  اولووووووو  منظاووووووواي مدتيوووووووة وإ سووووووواتية رفوووووووع 

صووووومةا م يوووو ة م وووو لة هووووذا ال ووووعب املضوووو هد. و ووووا املوووووؤتار 

ثوووووي ال تصوووواد ة والجتااعيووووة  ووووا ترنيووووا األخيوووو  ملنظاووووة ال 

(ESAM وووووووووووووودي بضووووووووووووورورة الاهووووووووووووور باقاطعوووووووووووووة املنتدووووووووووووواي
 
  ت

الصوووينية، فلعووو  ذلووو   دووودي  وووا الحووود مووون  يا وووة اا وووراق 

الصووووينية النوووو  خنقوووو  ااتتووووام  وووووا ن يوووو  موووون بووووالد املسووووولاين، 

 ودسهم  ا دعم الصناعاي املثلية فيةا.

 من يساع صوي إخوتنا هناك!
99/19/1194الس   

 

 

 الصين من  شومة أفغا ستان ملثاربة األودغورقين تقي ل
 

أعلنووووووو  الحشوموووووووة الصوووووووينية أن ر  تةوووووووا  وووووووا التعووووووواون موووووووع 

 شوموووة أفغا سوووتان للقضوووا  عتوووى  رنوووة املقاوموووة اا وووالمية 

  ا ترنستان ال ر ية. 

إن الحشومووووة الصووووينية النوووو  ترقوووود التعوووواون مووووع الحشوموووووة 

أفغا سوووووتان  وووووا مسوووووألة مثاربوووووة اارهوووووال عليةوووووا أن ت ووووودأ أول 

باثاربووووووووووووة  رنووووووووووووة طال ووووووووووووان ألن املهوووووووووووواجاين الووووووووووووذ ن  وووووووووووواموا 

بالعلايوووووواي األخيوووووو ة  ووووووا ترنسووووووتان ال وووووور ية وداخوووووو  الصووووووين 

و تلوووووووا تسووووووعة وع وووووورقن صووووووينيينا داخوووووو  الصووووووين  ووووووا األ ووووووام 

عال واي  وقوة موع ال ال وان منوذ  شوم ال ال وان املاضوية لهوم 

 ألفغا ستان وإلى ا ن. 

«: وا ووووو  دووووو »وققوووووول مسووووواول ال وووووؤون ال ارجيوووووة للصوووووين 

تتعوووووواون مووووووع دول الاوووووووار م وووووو  أفغا سووووووتان وبانسووووووتان  ووووووا »

 «م افثة املداوعاي اارهابية.

أفغا سوووتان  وووا ال وووهر املااووو   والتقووو  « وا ووو  دووو »و ووود زار 

األفغووان واألمرق ووان الووذ ن  قوواتلون  ووا  مووع القووادة العسووشرقين

 أفغا ستان ضد ال ال ان. 

وموون جهووة أخوورى ت لووب الصووين موون  لووي النوواتو التعوواون 

معها  ا  ضية ترنستان ال ر ية ناا ت لب ذل  مون الودول 

 األخرى.   
  12/12/1194 تارقخ:

 ش شة األخ ار العاملية: مصدر
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 رهال ود يد بال رطةاملواجهة ضد اا  ر م خال رئيل الصين شينديا   
 

 ٩١٠٢/أبرق /٩٢تارقخ الر ر :

ن أ)روقيوو ز :  ووال الوورئيل الصووين  شوو   جووين بينوو   –بشووين 

رهووووال  ووووا  ووووا القتووووال ضوووود اا ” الوووودرع والسوووويي“ال وووورطة هووووا 

ن أبغووورل الصوووين  يووو  تقوووول السووول اي  من قوووة شوووينديا  

يغووووووور املسوووووولاة ي وووووونون  الووووووة اتفصووووووالية أعضووووووا  أ ليووووووة األ

 عنيفة.

وتعد هذت أول جولة  قوم لةا ش    ا املن قة منذ أن عقد 

الحزل ال يوعا الحانم  ا الصين اجتااعا مغلقا  ا توفا   

 
ّ
رهووال والتةد ووداي موون القوووم  مل افثووة اا فيوول لانووة لأل  شوو 

 الداخلية.

منيوة بعود ورفع ش   مستوى تثذ راتل ب أن التةد وداي األ 

و وووع  لسوولة موون ال ااوواي القاتلووة موون بيأةووا هاوووم و ووع  ووا 

ضوووافة   صوووا باا  11مد نوووة نوتاينووو   وووا موووارس  تووو  خاللووول 

خوووووووورقن طعنووووووووا عتووووووووى  وووووووود مهوووووووواجاين  الوووووووو  آ 941صووووووووابة إلووووووووى إ

 نةم مت ددون من شينديا  .أالحشومة 

وتقلووو  واالوووة أت وووا  الصوووين الاد ووودة )شوووينخوا  عووون شوووو   

ر ولل لل رطة ش ل العسوشرقة  وا مد نوة 
 
وق

ْ
 

 
الوا عوة عتوى   

طرقق الحرقر  ا من قة شينديا   الغربية الن  شهدي ن يو ا 

هووووا خووووال املواجهووووة  ووووا    ووووقرمن قووووة “ن أموووون الضوووو راباي 

رهووووووووال والحفوووووووواال عتووووووووى ال ووووووووتقرار الجتاوووووووواعا. م افثووووووووة اا 

 ”ال رطة املثلية ها الدرع والسيي. نايب ومعقد.الوضع 

وأظهوووور التقرقوووور الووووذي   وووور عتووووى ت وووواق وا ووووع  ووووا و ووووائ  

 عالم الر اية صور ش   وهو  تفقد مر اي ال رطة.اا 

أنتووو   ملبووود وان تشووون لووود ش“و ووال شووو    ووا مرنوووز لل وورطة 

رهوووووووابيين الوووووووذ ن يسوووووووتخدمون الو وووووووائ  فعاليوووووووة ملواجهوووووووة اا 

مون العورق  وا و و  السولم لتقو  الودما  العني. ابذلوا مزقدا 

 ” ا و   الحرل.

يغوور مسولاون تواطقون بالي نيوة ود وعر ن يو ون مووأةم واأل

بال ووووووتيا  موووووون القيووووووود النوووووو  تفرضووووووها الصووووووين عتووووووى  قووووووافتةم 

 ود أةم.

لوووى مقتووو  أنتووو  إوأدي الضووو راباي  وووا من قوووة شوووينديا   

لووووووى إيغوووووور خيوووووو ة ماوووووا دفوووووع األ ووووو    وووووا السووووونة األ  911مووووون 

  د مو فهم.ت د

وتنيا الحشومة بالالئاة  ا أعاال العنوي عتوى مت ودد ن 

 اموة دولوة مسوتقلة إيغوور  رقودون واتفصاليين مون طائفوة األ

ن أتسال ترنستان ال ور ية. ولشون جااعواي  قو يوة تقوول 

 يغور.الحشم الصين  الصارم يظحق لغة و قافة األ
 

 

 دغور  ا فيتنامو  قال خال شهدا  من مسلا  أ
جووووا   ووووا الفيسوووو وك 

خ وووووووووووووووار أن وشووووووووووووووو شة األ 

ت وووووووووادل اطوووووووووالق النوووووووووار 

 ووووووووووووووا الحوووووووووووووودود  وووووووووووووودي 

الصوووووووووينية الفيتناميوووووووووة 

 92/14/1194قخ بالتووووار 

صوووووو ا ا و توووووو  خاوووووول 

 وشرطيان من فيتنام.  أودغورقين

ولشوون الحشومووة الفيتناميووة تفوو  هووذا ال  وو  الووذي  تعلووق 

باارهووووال وذنووووري أنةووووا و شومووووة الصووووين  ووووون تثقيقووووان  ووووا 

 هذا األمر.   

وبيناووووووووا جووووووووا  

 وووووووا ال  ووووووو  األول 

أن هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؤل  

األودغوووووووووووووووووووووووووووورقين 

اووووووووووووووووووواتوا  وووووووووووووووووووتة 
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ع ر من بيأةم أربعة  سا  وطفالن. وأخ  ي مساول الحدود  

فيتنوووووام   ووووو  الحوووووادي بوووووأن هوووووؤل  النووووواس الصوووووينية  شوموووووة 

  رقدون أن  دخلوا إلى فيتنام ب رققة  ي  شرعية.  

وموووون املعلوووووم أن شوووورطة الحوووودود الفيتناميووووة ترقوووود إرجوووواع 

تفوول اليوووم فعنوودما علووم هووؤل   هووؤل  النوواس إلووى الصووين  ووا
دغورقوون بريوة ال ورطة الفيتناميووة وهوم فوّروا مون ظلاوواي و األ 

  رجعووووا إلوووى الصوووين ألنةوووم  وووون الصوووين الظاملوووة وفقووورو 
ّ

ا أل
 قتلووووووون أو تو ووووووع علوووووويةم  شومووووووة الصووووووين الظاملووووووة عقوبوووووواي 

شود دا. ولوذا عزمووا أن  وودافعوا عون أتفسوهم فا وتولوا عتووى 

  من أ دي شرطة فيتنام. AK-47 الق 

وجووا   ووا األخ ووار أن الحشومووة  ووون تعيوود الرسووا  األربعووة 

ل يعورن شو    عون وال فلين إلى الحشوموة الصوينية الظاملوة و 

مصوووووي  ا خوووووورقن. و ووووود تووووووم تووووودمي  مقوووووور ال ووووورطة الفيتناميووووووة 
 بال ام   ا هذا الشت اك. 

ت لوووووق علووووويةم النوووووار  وووووا ترنسوووووتان  دغوووووور و وا ن مسووووولا  األ 
ال ر ية من     ال رطة الصينية بس ب تداوزهم لتشارة 

الضووووووئية الحاووووورا  وت لوووووق علووووويةم القوووووواي الحدود وووووة لووووودول 

الاووار لتدوواوزهم  ووددها! فووهلى أ وون يةربووون موون ظلووم الصووين 
 الغاشاة؟!

   14/1194  

إذاعة ا تقالل  

 

 دغور و تقوم بهطالق النار عتى مسلاين من األ  ع تانيلقر  الحدود ة  واي األمن
 

 ووووووم ال اووووويل دخووووو  إ ووووودى ع ووووورة  12/19/1194بتوووووارقخ 

مسلاا أيغورقوا مهواجرا إلوى  ودود  ر يع وتان بودون جووزاي. 
ت  رجالن مأةم من     صوّياد  ر يع وتا  

 
تو  ا خورون  فق

 
و 

. والحاد ووووووة ع ووووووتانيلقر  الحدود ووووووة  ووووووواي األموووووونموووووون   وووووو  
رفوووووان»و عووووو  بوووووين مثافظوووووة 

 
الي نسوووووتاتية ال ووووور ية « أوم ط

 القر يع ة.«    ه أونوز »و

دغوووووورقين موووووا و وذنوووووري الحشوموووووة القر يع وووووة بوووووأن هوووووؤل  األ 
اوووواتوا  ثالووووون أي  ووووالق و توووو  الصووووياد ا نووووين مووووأةم  ووووم  توووو  

ال وووووووووا ون الصوووووووووياد  وووووووووم جوووووووووا ي  وووووووووواي األمووووووووون  األودغورقوووووووووون 

تلوا جايعا.  
 
 الحدود ة لةيلون ي  وأطلق  عليةم النار فق

وووووم »و وووووال مسووووواول  وووووواي األمووووون الحدود وووووة القر يع وووووة  رائغ
يي وون غ

 
ووردي دوش أن هووؤل  الرجووال ي ووت ل  ووا اتتاووا هم إلووى «: ب 

جوود بثوووزمةم القوورآن وأ نعووة دغوووري أل و تنظوويم اتفصووالا أ توول و 

وخرق ووووووة وعنوووووودما ا ووووووتةدفتةم طووووووائرة الهيلووووووون ي  و وووووو انين 

هللا « »هللا أن و !« »هللا أن و !»أخذوا  رفعون أصووامةم بقوول 
 «.أن  !

2014/01/24 

إذاعة آ يا الحرة

 دغور بالصينو  رية األ إمخاون من تزا د ا تةدان 
 

 مووووووون همج قو يوووووووون صوووووووينيون عووووووون اتزعوووووووا ا  ووووووو  ع ووووووو  
دغووور بعوود هاوووم باث ووة و امليعا وود ضوود األ  العنصووري  التاييووع

تثووو  ال ووين   صووا وألقوو  الحشومووة بوواللوم  ا  ووار  توو  فيةوو

يا   الوا ووع  ربوو  دمسوولاين موون إ لوويم شووين  عتووى   وو ا افيةوو
 ال الد.

 عوووووون – وفووووووق إفوووووواداي عتووووووى ااتي توووووو  -وتثوووووودي الحقو يووووووون 

دغووووووور  ووووووا أتثووووووا  الصووووووين، و األ  النوووووو   ال يةووووووااملعاملووووووة السووووووياة 
 ونوووووووووذال  أن طوووووووووردهم مووووووووون ال وووووووووقق السوووووووووشنية وتتا ووووووووو   وووووووووا

 . رفضون تقلهم  ائق   ياراي األجرة
أصوووووويب فيوووووول و باأل ووووووكحة ال يضووووووا   الووووووذي تووووووم وبعوووووود ال اوووووووم

 واالووووووووووة   صووووووووووا باد نووووووووووة نوتاينوووووووووو ، شوووووووووواهد مرا وووووووووولو 941

ل »نتوووووووووب عليةوووووووووا:  روقيووووووووو ز لفتووووووووواي  وووووووووا امل ووووووووواعم والفنوووووووووادق
 «.دغور و  وجد م ان هنا لأل 

 قو يوووووووووووووون عتوووووووووووووى شووووووووووووو  اي التواصووووووووووووو    و ووووووووووووواب   ووووووووووووو ا
بوووووووأنةم  دغووووووور و ة النوووووو  وصووووووف  األ رداو الوووووو التقووووووارقر الجتاوووووواعا
 .عتى املدتاع الصين لون خ ورة  دو مت رفون 

ااتي تووووووووو   عووووووووون طرقوووووووووق»و وووووووووال املعوووووووووارف ال وووووووووارز هوووووووووو جيوووووووووا 
التاييووووووع النوووووو   ن مظوووووواهر اشننووووووا أن تتعوووووورن عتووووووى العد وووووود موووووو

عوووووووووودم  وووووووووودرمةم عتوووووووووووى  وتتا ووووووووووو   ووووووووووا دغووووووووووور و األ  تعوووووووووورف لهووووووووووا 
ن وووووووووواك النووووووووو   قياونةووووووووووا  ووووووووووا الفنووووووووووادق وإبعووووووووواد األباا اموووووووووة 
 .«امةامهم بأنةم إرهابيون و ال وارع 

بتنفيووووووذ ال اوووووووم، لشأةووووووا صوووووورا ة دغووووووور و ولووووووم تووووووتةم بشووووووين األ 
 يا  .دأشاري إلى أن مرتش يل مت رفون من شين

دغووووووووووور بووووووووووأن لهووووووووووا صوووووووووولة باوووووووووون و وتووووووووووتةم الصووووووووووين جااعوووووووووواي األ 
بانسوووووووووووووتاتيون  «إ وووووووووووووالميون مت وووووووووووووددون »تصوووووووووووووفهم بوووووووووووووأنةم 

ومووووووون آ ووووووويا الو ووووووو ل وبتنفيوووووووذ هااووووووواي مووووووون أجووووووو  إ اموووووووة 
 دولة مستقلة   لق عليةا ترنستان ال ر ية.

 م99:47الساعة  1194-12-99ا  ال ال 

 مو ع األمة :املصدر
 

http://www.al-omah.com/newsDetail.aspx?NewsID=36457
http://www.al-omah.com/newsDetail.aspx?NewsID=36457
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قبل أن ينطفئ نور التوحيد يف بورما وجنوب شرقي آسيا
بقلم: الشيخ أبي ذر عزام

ن» ووا ول ووة 
ّ
ووت دم  ووالا للشفووار  الصووينية  وورل  وودود بورمووا أهرقووق«   

 ال يوعيين ال وذ ين من أه  الصين.
الظلووم إذا تدوواوز  وودودت  دوود موون  وورّد عليوول ولووو بالعصووا وال اووارة 
والسووووووو انين فلووووووويل واج وووووووا ازهووووووواق األرواق ا وووووووتعاال أ وووووووكحة الووووووودمار 
ال وووام  والقنابووو  النووقوووة فووورل رجووو   نوووافح القنابووو  النووقوووة بالقنابووو  

 اليدوقة وهلل درت!
واأل وود ل  قووّ  خ وورا وشرا ووة ولووو تووام ولشنوول إذا  ووام  املسوولم أ وود

أتوام...  عوم أتوام الش يو  مون الو وول الضوارقة ال ا ورة النو  ا تأ ودي 
 وووود تائاووووة... املسوووولم أ وووود و وووود بوووودأ  فيووووق موووون توموووول العايووووق 

 
وااتوووو  األ

 ودستيقو من   اتل ال وق   ا شرق األرف و رلةا.
الظوووواملين الغاصوووو ين السوووو انين لهووووا فضوووو  ن يوووو  إذا تثووووري  لقوووووم 

الووووووووذ ن  ثسوووووووو ون دمووووووووا  املسوووووووولاين رخيصووووووووة ودموووووووواهةم  اليووووووووة ونووووووووذل  
الس انين ترقح الاسد أ رع موا  شوون مون الوروق ال  ي وة... فقود عورن 
ال وووووووو ال فضووووووووائ  السوووووووو انين هووووووووذت و ي هووووووووا فقوووووووواموا بتدربووووووووة عظياووووووووة 

 اشووووون ا وووووتارارت  نوووووب لةوووووذت  اووووووا املضووووو هد ن ا خووووورقن أن الاهوووووادليعل
علاووا او  مظلووم طرقوق الس انين الن   تق ع ال  اطا وال ضرواي ولي 

 النداة ومن   الحّرقة وخارطتل.
عاصوواة « نووون منوو » شووهدي مث ووة   ووار 12/19/ 1194 ووا تووارقخ 

ن»ول وووة 
ّ
وووت  ووورل  ووودود بورموووا منظووورا ألفووول املسووولاون منوووذ  ووورن اامووو  «   

تقرق ا و د فزع الشفار الصينيون مون فظاعوة هوذا املنظور  يو  إتنوا لوم 
مقصوورقن  - أيةووا املسوولاون - عووّودهم عتووى م وو  هووذت املنوواظر وننووا  ووا ذلوو 

 دووووب علينوووووا أن  عووووّود جايوووووع الشفووووار ل وووووياا ال وووووذ ين  نوووووب ل  فزعووووووا 
 «!دماهةم الغالية» يناا تسي  

 ااتيوووة مووون فر وووان املسووولاين ومووون بيوووأةم ا رتوووان مووون م ووويالي خولوووة 
وووري ال ووووذ ين ب

ّ
الحوووادي ع ووور مووون وصوووفية  ووواموا لةوووذت العاليوووة النووو  ذن

 وووو تا   هوووووذت العاليوووووة  ووووود  صووووودي أنتوووو  مووووون مائوووووة رأس  تاتوووووع بووووودما  
  الية وألق  م لهم جريى اات  تاتاز بدم  ال والحاد الل هلل...

و ّ وووذا لوووو رأي األموووة نيوووي هااووو  األختوووان املسووولاتان موووع ااخووووة 
األب ال عتى هؤل  الشفار بالسو انين...ونيي ااتو  تسوي  دموا  تدسوة 

 ن الصينيين اختل   بال ثر والأةر وتين لةا ال ار والمار.لل وذ ي
و ّ وذا لوو اعت و ي ةأموة جنوول شوراا آ وياة لةوذت املكحاوة  وم تأ وو 

وو ن  وو ق  موون لةوؤل  األب ووال ال ااتيووة وفوويةم األختووان أمووا لو  أ وووة  ووا م 
 الرسوة وأت  رج .

ّ وووواد ال اوووووارة  جنووووول شووووورق آ وووويا هوووووذت الوووو الد النووووو   ووووي ر عليةوووووا ع 
ثووووورق فيووووول الوووووذ  ن ت اوووووري  لوووووولةم وعيوووووونةم فدعلووووووا األوطوووووان تنوووووورا   

 املسلاون وأطفالهم و ساهةم وصغارهم ون ارهم...
ال ووويوعية ال ر وووا  والد اقراطيوووة الزر وووا   ووود  ،ال وذ وووة الحاقوووا 

هووووذت الوووود ار موووون  ،أظلاوووو  هووووذت الوووود ار وأطفووووأي توووودا  التو يوووود هنوووواك
لوووو ه ووو  أموووة اا وووالم إلوووى  وتوووورت فيوووا  ّ وووذا أ ووووم الووو الد إلوووى توووار الاهووواد

فلعوو  معرنوووة اا ووالم القادموووة تشووون هنوووا  يوو  أصووو ث   ،هووذت الووود ار
د ووار ماليع ووا وإتدوتيسوويا والتا التوود وبورمووا نع ووا بووين الق  ووين الش يوو  ن 

  ا العالم أمرق ا والصين.    

 وووود بوووودأ الصوووولي يون وعتووووى رأ ووووهم أمرق ووووا  االمةووووم التنصووووي  ة  ووووا    
ليووم  وا بورموا ننوانل تنواطح الظوحال وأنت هوا ت نوب هذت الو الد فتعاور ا

رى  ا ا  ول ة من بعيد وقصودق  وول الر وول 
 
بأحاار رخامية بيضا  ت

اوووواد الفقوووور أن  شووووون »الشوووورقم صووووتى هللا عليوووول و وووولم هنووووا عنوووودما  ووووال: 
 يوو  توورى املسوولاين الووذ ن جووا  أ ووالفهم وهووم  ثالووون م وواع  « نفوورا

ألخووالق والهوودى  رتوودون وقرتوود أبنوواهةم النووور ومعووارم التو يوود ومنوواراي ا
وقتنصووووورون ل ألجووووو  هدا وووووة أو طرقوووووق أرشووووودوا إليووووول بووووو  ل ووووواس ال وووووون 
والاوووووع  ووووا ع وووواد هللا لقاووووة عووووي , نسوووورة خ ووووع,  فنووووة أرز تد وووو هم عتووووى 
الووووووردة وعتووووووى اوووووو  رذ لووووووة فتصوووووو ح أمووووووانأةم ننووووووانل ومدار ووووووهم فوووووورانل 

آ ووويا الهوووا للنصوووارى هوووذا الووول  ثووودي اليووووم  وووا بورموووا و وووا جنوووول شووورق 
 فانب تقومون أيةا املسلاون؟

ملوووواذا ترننووووا هووووذت الوووود ار تغتصووووب وقضوووو هد أهلهووووا  ووووا مداهوووودون  ووووا 
 وووراس العقيووودة والتو يووود بعووود إت فوووا   ووورام التو يووود وإ ووو اي آذان 
التو يوود وإ ووقا  منوواراي التو يوود فوجهوووا منوواهاشم الاهاد ووة تثووو 

وبرتوووام  الصوووالق هووذت الووود ار فانوووب إذن؟ أجي ووووا  وووا موون  الوووتم السوووالق 
 ومأةام الفالق وبعد فيا ش ال األمة! 

هووووؤل  الندوووووم ال ااتيووووة تق وووو  هللا مووووأةم علاوتووووا  ووووا أ تةووووا ال ووووعول 
املقهووووووووورة موووووووون الي نسووووووووتاتيين وال ورموووووووواوقين وال نغوووووووواليين والتا لنوووووووود ين 
وااتدو سوويين...  ووا جنووول شوورق آ وويا خاصووة و ووا اوو  العووالم عامووة بووأن 

حاووووووار وشوووووووفي  السووووووو انين فليثووووووود أ ووووووودنم طرقووووووق الندووووووواة  وووووووا  ووووووودة األ
 عوم « الودما  الغاليوة»شفي تل وليو ق ذبيثتول وليو ق العوالم الول مون هوذت 

هشذا فافعلوا  ا أبنا  اا الم وه  بالحوار  فهم الحاار فلاواذا تضويع 
 الو   ول تو د النار؟

عوووووذرا اخواتنوووووا املظلوووووومين  وووووا جايوووووع العوووووالم إذ خصصووووونا مدلسووووونا 
 نول شرق آ يااليوم ل ورما وج

والهنوود  والازائوور لهووا أب الهووا وعووراق لهووا رجالهووا فسووورقا لهووا رجالهووا
وال ي وووان لهوووا  ووواعانةا والقووودس لهوووا اووو  األموووة إن شوووا   لهوووا أشاو وووها

أفرققوا لهوا أ وودها وترنسوتان ي وصوحار  جزقرة العرل لها جنودهاو  هللا
 !لها رجالها  نب  ساهةا

شوورق آ ويا وقووح أموة تعسوو  ولشون وقوح أمووة تعوي   ووا بورموا وجنوول 
هووذت آلمهووا فووأ ن آمالهووا أمووة  ،ب عودها عوون الاهوواد فووأ ن رجالهووا وأب الهوا

 تاه  وضاع  وتا    ا برا ن ال وذ ة و ا لب ال رك...
 منب تل ون تدا  التو يد؟ فأ ن أتتم  ا جنود التو يد؟

ل تيأ ووووا مووون رزق هللا ول تقن ووووا مووون ر اوووة هللا وإتاوووا هوووذت ر اوووة 
هللا  وووا  لوووول ع وووادت عتوووى إخووووان وأخوووواي ت اوووري دمووووعهم  وووا جعلهوووا 

عيوووووووونةم فسوووووووارعوا إلوووووووى هوووووووذا الاهووووووواد امل وووووووارك  يووووووو  أ  ووووووواق امل ووووووورنين 
فتسووو ون  سووواهةم وذرقوووتةم وتسوووتع دون رجوووالهم ون وووارهم وتدووورونةم إلووووى 
الانووة والسال وو   ووا أعنووا هم ناووا وعوود الر ووول صووتى هللا عليوول و وولم: 

 «  فااذا ت اثون أفض  من هذا؟»
 هشذا فافعلوا  ا ش ال  ا جنود التو يد!

ول  ووووووووونق عن تسلسووووووووو  العاليووووووووواي النووووووووو  شوووووووووأةا الندووووووووووم ال ااتيووووووووووة 
      وا خرون...
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 مقارنة بين عهدين
 د. عامر الهوشانبقلم: 

 

لت ووالم واملسوولاين ل   وودو أن العوودا  الووذي  شنوول الغوورل  

ناا ل   دو أن ت عاي هذا الحقود املشنوون  ،لل  د أو ضابال

 ،و القرقوب ا تفو وهم  ويرتا  أو  تو وي  وا املودى املنظوور أ

فأ ناووووووا وجهوووووو  تظوووووورك  ووووووا دول العووووووالم اليوووووووم توووووورى م وووووواهد 

ول  ،املسوولاين عتوووى شاشوواي الفضوووائياي ضووودالعنووي املوون   

تتصدر ال حي    اد  ار  وم إل وأخ ار اض هاد املسلاين

ول  وودري املهووتم ب ووؤون املسوولاين عوون  ،واملدووالي وااذاعوواي

 أي مأ اة  تثدي أو بأي اض هاد وتنشي    دأ.

النووووو   ،عتوووووى عهووووود القووووووة العسوووووشرقة الغربيوووووة إن أي م لوووووع

ضعافها ظهري مالمثها منذ التآمر عتى ال الفة الع ااتية ا 

هوود ل يسووت يع إل أن  صووفها بع وموون  ووم إ ووقاطها و نووب ا ن

ر ووووم ال ووووعاراي ال اذبووووة  ،اضوووو هاد املسوووولاين والتنشيوووو  لةووووم

وعتوووى  ،المالنووو   ووودموا عتوووى أ ا وووها  ضوووارمةم املزعوموووة للعووو

 .حرقة والد اقراطية و قوق اا سانرأ ها ال

ففوو  آخوور األخ ووار الووواردة موون إفرققيووا الو وو ل  توو  مووا ل 

صووووووووواة بوووووووووا  ا خوووووووووالل اليوووووووووومين   صوووووووووا بالعا 92 قوووووووو  عووووووووون 

، ضوووان  لسووولة مووون أعاوووال العنوووي العدائيوووة النووو  املاضووويين

واووان مووون بوووين  ،ضووود املسووولاين «املسوويثية»مليل وووياي ت ووأةا ا

 «إ ااتوقو  تدواروا –جوان »الذ ن تم ا تيالهم عضو ال  ملان 

 وم من إلقائل خ ابا تدد فيل بأعاوال العنوي ال ائفيوة  بعد

 ا أفرققيا الو  ل، مؤندا معارضتل لل اااي الن   تعرف 

 «املسوووووويثية»اي لهووووووا املسوووووولاون  ووووووا الوووووو الد عتووووووى  وووووود امليل ووووووي

  .«ب  ب  س  »بثسب 

موود ر و وودة ال وووارن  ووا منظاووة  –ناووا  ووذر بييوو  بواوواري 

 وووووووا  –بثقوووووووق اا سووووووان  «وتوووووو  املعنيوووووووة»هيومووووووان را ووووووتل و

موون أن العنووي ال ووائف  املتصوواعد  «بوو  بوو  سوو  »تصوورقثاي لووو

 وووووا جاهورقوووووة إفرققيوووووا الو ووووو ل  ووووود  وووووؤدي إلوووووى فووووورار جايوووووع 

 .مأةا خالل أ ام أو أ ابيع  ليلة املسلاين

ى ولوووم  قتصووور اضووو هاد املسووولاين  وووا القوووارة اافرققيوووة عتووو

 ففوووووو  ،بوووووو  شوووووا  معظوووووم بلوووووودانةا ودولهوووووا ،إفرققيوووووا الو ووووو ل

ا ل  ووووزال القاووووع والضووو هاد ضوووود املسوووولاين متواصووووال  وووتيدي  

ول  ختلوووووي  ،م ي وووو لون األ ل يوووووة  وووووا تلوووو  الدولوووووةر ووووم نوووووونة

ن اوووووو  موووووون إفرققيووووووا وضووووووع املسوووووولاين  ووووووا بووووووااا دول القووووووارة عوووووو

 .الو  ل وتيدي  ا

لووو   وووالا خاسووواائة ور ووم أن عووودد املسوولاين  وووا القووارة   

جالوووووة القوووووارة مووووون  %61 ة تزقووووود عووووون , أي برسووووومليوووووون  سووووواة

, وقي نوز املسولاون من جالة املسلاين  ا العالم %41  والاو 

تقرق وووا, و وووا  %5, و وووا ال ووورق برسووو ة %22ل برسووو ة  وووا ال ووواا

, تقرق ووا %99تقرق ووا, و ووا الانووول برسوو ة  %62الغوورل برسوو ة 

تقرق وووووا  سوووووب إ صوووووائية  %96و وووووا الو وووووال برسووووو ة تتعووووودى 

, إل أن ذلو  1191ا  ة من جامعة إم درموان عوام  ام  لةا ب

, بوو  لووم  شفوو  لهووم ان لهووم الحيوواة الشرقاووة  ووا بالدهووملووم  ضوو

, ولووم  قتصوور األموور واطنووة أو امل ووارنة السيا ووية فيةووا ووق امل

, بوووووو  تعوووووودات اهةم موووووون العاليووووووة السيا ووووووية برمتةوووووواعتووووووى إ صوووووو

 .ي للعني والقت  والت ا

و وووووووا القوووووووارة األوربيوووووووة واألمرقشيوووووووة  تعووووووورف املسووووووولاون  وووووووا 

أل ووووأ موجوووة تاييوووع عنصوووري  وووا بوووالد طاملوووا  العصووور الحووود  

ا أ وا ااتو  جرسويامةم ت جح  بالحرقة الن   تاتع لةوا  اطنوهو

زداد عوووودد املسوووولاين فيةووووا واتت وووور ب وووو   افلاووووا  ،أو د اتووووامةم

 .هري عدواتيتةا وعنصرقتةا املقيتةن ي  أظ

مووا  تعوورف لوول املسوولاون موون  و ووا آ وويا ل  خفوول عتووى أ وود

ففوووووو  بورمووووووا  تعوووووورف مسوووووولاو الروهنديووووووا أل وووووووأ  ،اضوووووو هاد

ال وذ ين وبصا  وتواطئ  رب  عالية إبادة جااعية عتى  د 

و وووووووا بووووووونغالدل لوووووووم تتو وووووووي  الوووووووة الحشوموووووووة عتوووووووى  ،فاضووووووو 

خوووورهم إعوووودام ال وووويخ ع وووود القووووادر واووووان آ ،والرموووووز  العلاووووا 

 تاهي  عن أعاال العني الن   تعرف لها مسلاو  ،مال
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 ،بالصوووين «يا  دإ لووويم شوووين» وووا ترنسوووتان ال ووور ية  يغوووور األ

 .و ي ها …نذل   ا رو يا وتا التد و 

و نوووب الووودول العربيوووة لوووم تسووولم مووون موجوووة العنوووي املووون   

بالواالوووووة أت ووووواع الغووووورل  ووووووا والنووووو   قووووووم لةووووووا  ،ضووووود املسووووولاين

 ،تساؤل الوذي  وراود او  مسولمماا   ي   ا النفل ال ،املن قة

: ملوواذا تووزال فيوول مظووحة موون اا سوواتيةن مووا بوو   ووراود اوو  إ سووا

؟؟ وهووووو  هووووو جوووووزا    هووووذا العنوووووي والقتوووو  بثوووووق املسوووولايناوووو

املعاملة الحسنة الن  لقيةا اليةود والنصارى من املسلاين  وا 

 عهد  ومةم وعزهم ال وق !!

إن  قووووائق التووووارقخ ت  وووو  أن اليةوووووود والنصووووارى  عاوووووا  وووووا 

ة عوام مون القوو عهد الدولة اا المية املاتدة ألنتو  مون ألوي 

وتوالوا مون الحقووق املدتيوة  ،والعزة  ا أمان واطاانان و الم

السيا وووية موووا لوووم والد ريووة والجتااعيوووة وال تصووواد ة و نوووب 

املسوولاين بووأوامر  واوو  ذلوو  تتيدووة اليووعام ، شوتوووا  ثلاوووا بوول

 .د أةم وتعاليال

ففوووووو  العهوووووود الن وووووووي ااتوووووو  الو يقووووووة الن وقووووووة  ووووووا املد نووووووة 

ز معووالم التسووامح اا ووالم  مووع  يوو  املسوولاين املنووورة موون أبوور 

, ناا أن أوامر القرآن الشرقم والسنة «أه  الشتال»وخاصة 

, ب  وتثوذر او  مون وقة تؤند عتى وجول ا ي ام  قو همالن 

 : } امووووة العوووودل فوووويةم,  ووووال تعووووالىيعتوووودي علوووويةم وتوووودعوا ا
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ووووووووووو  سغ

ْ
ق
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وووووووووووارغن وووووووووووْن دغ   وووووووووووبن  مغ ثغ

اَّلله    

 
 
ين وو غ سغ

ْ
ق
 ْ
موون  توو  »: , و ووال صووتى هللا عليوول و وولم  2: املاتثنووة){ امل

معاهوووودا لووووم  وووورق رائثووووة الانووووة وإن رقثهووووا توجوووود موووون مسووووي ة 

 . 1115بر م/ صحيح ال خاري ) «أربعين عاما

اشووووووودة توووووووال أهووووووو  الشتوووووووال جايوووووووع و وووووووا عهووووووود ال الفوووووووة الر 

 ولم  ظلم وا د مأةم  ا د نار أو درهم فضال عن  ، قو هم

 

 

و ووووووود اشوووووووتةر أن أميووووووو   ،أن  ظلوووووووم  وووووووا دمووووووول وتفسووووووول وعرضووووووول

شويخا مون أهو   املؤمنين عار بن ال  ال را   هللا عنول رأى

: املوووال وووازن بيووو  فأخوووذ بيووودت وأر ووو  ل ،الذموووة يسوووأل النووواس

هللا موووا أتصوووفنات أن أالنوووا شووو ي تل  وووم  ت فوووواتظووور هوووذا وضوووربا

نل الازقة وعن أم الل وأ سن فوضع ع ...تخذلل عند الهرم 

 . 959ال رام ألب   و ي )إليل. 

ولووووووم  تغيوووووو   ووووووال أهوووووو  الشتووووووال  ووووووا عهوووووود الدولووووووة األموقووووووة 

عتوووووى عشوووول موووووا  ،بووووو  زاد تشوووورقاهم والعنا وووووة لةووووم ،ةوالع ا ووووي

وطغيوووووووان  وووووووا عهووووووود الدولوووووووة  اووووووواتوا  تعرضوووووووون لووووووول مووووووون ظلوووووووم

 .الروماتية

ومع بدا ة الفتح اا الم  الع اا   للقس ن يرية لقيو  

فقووووووووود أمووووووووور  ،يسوووووووووة تسوووووووووامثا إ وووووووووالميا منق وووووووووع النظيووووووووو الشن

ا  اتتخابووواي لختيوووار ب رقووورك السووول ان مثاووود الفووواتح بوووهجر 

فاختوووووووووووواروا )جورجيوووووووووووووس  ووووووووووووشولرقوس  فانثوووووووووووول  ،جد وووووووووووود

دارة شوووووووؤون النصوووووووارى رو يووووووووا السووووووول ان الفووووووواتح الحوووووووق بوووووووه

ل ب  تداوزي صال ياتل الحودود لتصو  إلوى مسواوات ،ومذه يا

 .تااما مع منصب الوزقر الع اا  

ولقوود تووواري  ووالطين بنوو  ع اووان إع ووا  هووذت الصووال ياي 

وااتووووووووووو  لهوووووووووووم  ،م األر ووووووووووووذنل  وووووووووووا الدولوووووووووووة الع ااتيوووووووووووةللووووووووووورو 

و رقووووووووة مخاط ووووووووة  ،هم ووووووووتقاللية ال املووووووووة بووووووووهدارة مدار ووووووووال 

إلووى أن  ،   منووب أرادوا وبووأي شووأن أو موضوووعالوود وان السوول ا

أصووووو ث  ال  رقرنيوووووة )دولوووووة داخوووووو  الدولوووووة  بووووو  توووووالوا موووووون 

أعظوووووووم عهوووووووود بيعت وووووووة  السووووووول ة والنفووووووووذ موووووووا لوووووووم  نوووووووالوت  وووووووا

 .النصراتية  وة

وبعوود اوو  هوووذا التسووامح اا وووالم  مووع أهووو  الشتووال  تلقووول 

ف ووووتان بووووين  ،رل أ وووووأ الاوووزا اليوووووم عتوووى  وووود الغووو املسووولاون 

وبووين التنشيوو   ،ا ووالم  النووابع موون د وون هللا الحووقالتسووامح ا

 .  النابع من  قد و سد ل م  ر للالغرب
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