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 ﴾َتْحَسُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى﴿
 

 ياحقيقة مصادقة الصني وروس
 

خلسندبليياخلسنبيناراسيي وليييت لسبسيي البسناييت لةوييستلسة.ييبس لسندا  ييولس ويي  بت ل ّتلاليياا فييالسنويي اسخلسة تيي

يييي
ا
رل يييييالهيييي  لبالييييبرقلهبل خطييييال ايييياتلااييييقلسرباييييالسندييييانلذلرأاسحييييولس  ييييا لس سييييبر لسنيييي  ل  يييي  ل د 

لسنش اه ولسلأطرسء،لبكلل ناس لسن يرلبسناغ ا  

ببخيي سلبايي  لسندييببلسنلييببلل ييبباللسن يياا،لبالل الييس لس .يي بنلسنربلييسذلنيي دعلر ييا اللسناييت لبسناييرس له يي ل

لسلأببدلسنشطان ولرنخا 

ييييييرالبار ويييييي ا لسنغ رح ييييييولسبسيييييي السنهييييييذلنييييييبفخالسن يييييياسمنلسةسييييييادلفييييييالدريييييياءلس ببييييييت لريييييي لس ويييييينطت لريييييي ل  مييييييرتلسنل 

«لن  يييت »بسنلالاز    يييالتيييالااييي لبيييب الفيييالبيييبلسن نط ييي لسناييي شذ،لسنييي  ل  ييي لدسبسييي لفيييالسنشييي اه ولرييي لسن خادبيييا ل

ييير لروييينلذلار وييي ا لسنشيييرل ولسنيييامبخلانيييالسنيييامبخ،لب دطيييلله ييي لل يييللب يييي لل66بتيييالر ييي ل«لسييي انت »ب
 
سييي ولا
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ري لرويا ب ال.اياترلارفي ل  خياللس ونطت لب اا السندنطياءلرينخلل.هي ل لييرخلرينخلل سسلار وي ا ،لبسا ي خ

دخل. ارهذليا و ا ل لللسلب ازمر،لبتالسنهذللبل ها قل. ارولياسرالسن اذبولضبلرونلذل سسكا ،لبزبا

ّلضبلس ونطت لس ا.بب لسرجا بب لفيال ي ب لسن نيبب ،لبتيالسق لالي ل ييالري ل ا  يول ب  غانو ا ليط نغل  ت

لسنشاالضبلسرجا بب  

 سيبر وليف غانويي ا لبااس يبلسرجا ييبب لري لكييللر يا اللسندييانللب.يبس الب طاهيياخ،لةديبلييي بجل  يرلس ريياستلس

بهييادتل يي بلسنيي بدلننالييامله يي للييبر خالةدييبلردا يياتلهشييرلسيي اسخلريي لسنل ييان،لبفدييبلس يي دانل  خييولسنلالييياز،ل

لييييالبارلسنييي  لب .ييي ل ن خيييالبييياالةديييبلبييياا لبليييبلكيييا لرييي ل ييييت ل ييي سل  ييياةلسنلييياتلسنربسييي ولس نخييياستلب دنايييالاايييلا

ّ وييييي ان »سلجطاهييييياخلسناس يييييبتله ييييي ل  غانوييييي ا لتيييييال وييييي لسنشييييي نلزميييييبب ل«لسلأييييي  لس سيييييبر لسن  بسنييييي  لليييييبل سا

ّ وييييييي ا لسنشيييييييرل وللجايييييييادلسنايييييييا اخلسناييييييي شذ،لن د يييييييبلسنشييييييي نل ييييييييالراطيييييييبلل0991باسييييييي لس.طييييييي ل لسييييييي ول ي 

ّ ويي ان لس.طيي ل لارا ييتل يييا  لرييرتل  يير لسيي ول  هييبسدلسرجا ييبب له يي ل سسلس ريياستلس سييبر و،لبلل0991سن 

  خييالنهجايييادلسنديييانلذلضيييبلسن ييييرلس ضويييناله ييي لسلييا لضيييدياءلس وييينطت ،لب ايييادبلضيييبلرغ ايييتل سضييي لسنايييت ل

لسنش اه و ل  سلكن ل دللر لسبس البسنات لا ابس لبااوا ليا.بتلس اتّ 

ويي ال ّ تدسيي ا لبحييبءبل«لر طاهييولسن ديياب ل ييا  ا »بلييبل سا سلريي ل ا  ويي ا لبكاز ويي ا لب بزح ويي ا لبلت

يطااسحولسرجا بب لبا ادنلس دناراخلس س   اسمولبسنبهللسننا وهذ،لبلبلنشرخلسنايت للياسخله ي لسلأيببدل

لسلج اح ولر لار و ا لسنشرل ول ا الر لد انلسرجا بب لر ل  غانو ا  

بل لريي لهييببا ه ييبرالب ييا لسةرييرلب ييولس سييبالبسايييالل  نيي ل ييا لكييللسندييبسبسخلبسنيييربللايي ب ،لن  اييبلسندييببا

لسن يياسملالسناييت  لن ليي لسنييب لسةييي علبسن  ييت لسة.طييرل يييالبس.ييبسلبل  يي بلتييال.ل لييول ييبسلولسبسيي الريي لسندييببا

لضبل اسلس سبا ل

ا  ل﴿لانل دال :ل
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ّ و ان ل  « اخلس سبا»ل-س ر  لس هبر لنهأ  لس سبر لسن 
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ل

لفالنعالسنش نل يرس  للي لسن طا لسنرح  لال ن ل 
 

ْمَواًتا قال هللا تعلى: 
َ
ِ أ

َّ
وا ِفي َسِبيِل اَّلل

ُ
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ُ
ِذيَن ق
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َ
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َ
﴿َوَل
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ُ
ِهْم ُيْرَزق ِ

ْحَياٌء ِعْنَد َرب 
َ
ُ ِمْن ( 961َبْل أ اُهُم اَّللَّ

َ
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َ
ف

 
ٌ

ْوف
َ
 خ
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َ
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ْ
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َ
ف
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 ُهْم َيْحَزن

َ
ْيِهْم َوَل

َ
 )آل عمران( (﴾907) َعل

َ  وقالى هللا تعلى:
َّ

وا َما َعاَهُدوا اَّلل
ُ
ِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدق

ْ
ؤ

ُ ْ
 ﴿ِمَن اْل

 
ً

ْبِديًل
َ
وا ت

ُ
ل َتِظُر َوَما َبدَّ

ْ
ْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َين

َ
ى ن ض َ

َ
ِمْنُهْم َمْن ق

َ
ْيِه ف

َ
َعل

 )األحزاب( (﴾32)

الحمد هلل الذي ينعم فضًل ويحكم عدَل، ويهب فضًل 

وإحسانا، ويختار ويسلب اصتفاء وامتحانا، نحمدك اللهم 

وصل  اللهم  حمد العاْلين أن َل حكم إَل لك، وَل حول إَل بك

د التأس ي به  نت مصيبته اْلصائب، وبر  وسلم وبارك على من هو 

حرارة األس ى على فقد األحبة واألخًلء وأصحابه والتابعين لهم 

 بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

ر 
 
فلقد وردنا من يمن الحكمة واإليمان خبر عز  سمعه، وأث

عي إلينا الطود الشامخ، وال
ُ
جبل الراسخ، في القلوب وقعه، ون

الشيخ املجاهد العالم العامل العابد الزاهد املحتسب 

الصابر، نحسبه كذلك وهللا حسيبه، شيخنا وإمامنا: إبراهيم 

م الحزن على النفوس، وثقل مصابه على  الربيش، فخي 

م 
 
القلوب، وأصبنا بمن قض ى ريعان شبابه وأفنى عمره في التعل

 ل
ً
  عليه معرضا والتعليم والدعوة والجهاد، متفرغا

ً
ذلك مقبًل

 لم تثنه السجون والسياط 
ً
عن زخارف الدنيا وزينتها، صابرا

واألذى والنكال عن مواصلة الطريق والثبات على هذا السبيل، 

 العذاب في رضا رب األرباب، واقتضت حكمة هللا أن 
ً
مستعذبا

يلتقي بالشهادة بعد شوق طويل إليها وإلحاح على ربه بها، على 

 بطائرٍة من دون يدي الصلي
ً
بيين األرجاس األنجاس، قصفا

ه وعليه أجره، وإن للمصاب به للوعة، ولفقده  ار، فاهلل در  طي 

حرقة ولذعة، وإن العين لتدمع والقلب ليحزن وَل نقول إَل ما 

 على ما أبقيت، 
ً
 على ما أخذت وشكرا

ً
يرض ي ربنا، فاللهم صبرا

يب، وإنا هلل وإليه وما توفيقنا إَل باهلل عليه نتوكل وإليه نن

 
ً
 منها، وتذكيرا

ً
راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا

إلخواننا املجاهدين عامة، وأهل اليمن خاصة نقول: إن دماء 

املجاهدين سواٌء في ذلك القادة واألفراد واْلشايخ واألتباع، هي 

وقود هذه اْلسيرة اْلباركة، واْلشعل اْلض يء في دربها الطويل، 

د جعل هللا للمجاهد إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وق

ومنزلتين رفيعتين،   وجمع له في ذلك بين عبادتين عظيمتين،

 الشكر والصبر.

وألهل الشيخ وأحبابه نقول: إن هلل ما أخذ وله ما أعطى، 

وكل ش يٍء عنده بأجٍل مسمى، وإن في هللا عزاًء عن كل مصيبٍة 

 
ً
 من كل هالك، ودركا

ً
من كل فانت، وهللا خيٌر له منا  وخلفا

وثواب هللا خيٌر لنا منه، فباهلل فثقوا وإياه فارجوا، واْلصاب 

           من ُحرم الثواب فاللهم َل تحرمنا أجره، وَل تفتنا بعده.

  فاذكر ُمصابك بالنبي محمد سلوا بها     وإذا ذكرت مصيبة

بارك اللهم إن نستودعك مشايخنا وقاداتنا، ونسالك أن ت

في سائر إخواننا املجاهدين واْلرابطين في الثغور، وأن تتقبل 

عبدك الربيش في أعطى عليين، وأن تجمعنا به في الفردوس 

األعلى، وترزقنا وإياه لذة إلى وجهك ومجاورة نبيك صلى هللا 

.
ً
 وأخرا

ً
 عليه وسلم، والحمد هلل أوَل

ّ و ان ل ل  اس  للفالسلأ  لس سبر لسن 

لسنشاان ارتل  لل

 9026جمادى الثاني  31           91/70/3792السبت 
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 أخت مسلمة تحكي قصة هجرتها 

 الرتكستانية بقلم: أم عبد اهلل
 

إن يف هذه  اياذذام أصاايذذا امذذأجن دذذه أ ذذ   اذذ  م  

وهلذذذها مذذذدهم ابييذذذجن ببيذذذدا عذذذه أ ذذذ هم ودبذذذا   م   

واتاهون ده اجلبال والك جف دأوى هلذم  ذ ا ا بذدا  م    

دذذه لسذذلط اليجاعيذذم علذذي م وهذذم  اهذذدون  عذذم هذذه    

امليذذذقا  يف  ذذذبي  اهلل لبذذذاهلل  أ ذذذأل اهلل الب ذذذيم أن    

 ا ص هم وا حم ص داءهم واغف  هلم. 

أنا اد أة ده ل كستان اليذ يية ولذدمخ  ذخ إ ذجة     

ويذذد ا تذذا ن  اهلل دذذه بيذذ  م وأعيذذان  نب ذذة اهل ذذ ة يف   

بذالبكخ   بيله  وأنا يف ل كستان ال أعيش الفق  بذ   

 بييت مجي  ومنتلك  يا ة ده نجع  يد وه  ل  ليسذم  

بسبب املبييذة لك  ذا بسذبب اا دذان الذهاه نب  ذه يف       

بال نذذذا يف كذذذ  ااذذذاال   اليذذذيجعيجن املسذذذتب  ون ال   

اس أجن ل ا بإظ ا  البقيدة وصذبار  اس ذالم بذ  وحتذ      

اف ضجن علي ا ط اقة لفكريهم وعييذ م  البيبذد كذ     

م. والكفذذذا  املسذذذتب  ون يف بذذذال مخ  الببذذذد عذذذه اس ذذذال 

ُلبيذ  هلذم كذذ  اا اذا  واسدتيذذاضا   وامذيقجن علذذ      

أهذذ  البلذذد وابتذذدون علذذي م بالقتذذ  والسذذ ه وهذذها كلذذه 

 بلين أحبث عه ط اقة للاذ و  دذه هذها ال لذم. و ذه      

ن ى املسل ني ُاقتلجن وُاهّبأجن يف كذ  دكذان وال أحذد    

 ا تم يد هم. 

  .)اا  ا ( ﴾َ ا اْلُ ْؤِدُ جَن ِإْ َجٌةِإنَّ﴿اقجل اهلل لباهلل: 

َدَثذذذذُ  »  ذذذذجل اهلل يذذذذل  اهلل عليذذذذه و ذذذذلم:    ويذذذذال 

اْلُ ْؤِدِ نَي ِ   َلذَجا هِهْم َوَلذَ اُحِ ِ ْم َوَلَبذاطهِفِ ْم َدَثذُ  اْلَ َسذِد      

ِإَذا اْصَتَك  ِدْ ُه ُعْمٌج َلذَداَع  َلذُه َ ذاِرُ  اْلَ َسذِد ِبالسَّذَ ِ       

  وا  املسلم() «. َواْلُأ َّ 
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  ذذذها  بذذذ  املسذذذل ني صذذذيألا واحذذذدا يف اي ذذذ ا  ويف 

 ايل ا .  

وع ذذددا يذذ    أنذذا وضو ذذ  التج ذذه إهلل أ   اليذذام     

واي ه دب ا أوال مخ اي ببذة يذد  اهلل  ذبأانه حبك تذه     

أن أيذذابين دذذ    بلذذين أنذذام يف امليذذف  ملذذدة صذذ  اه    

وببد حتسين انتقل ذا إهلل دكذان نذانن ل بأذث عذه ط اذ        

  للا و  وعاو ن  امل   د ة أ  ى لكذين ياودذم     

دسذذتبي ة بذذاهلل ونقذذة بذذه  ذذبأانه أنذذه لذذه اذذدع ا  ذذ أه        

د ذذذا  ون يف  ذذذبيله. لأ  نذذذا كذذذثريا يف ذلذذذك املكذذذان  

 يلبم ده ضو   أن ا ا   بدون  وإن ا تياع أن اأ ه 

ايوال  دبه أ ههم  وأ ربله أن الساحة اجل ا اة حتتا  

وال ن اذد أن نكذجن السذبب يف     إليه أكث  ممذا حتتا  ذا  

ختلفه عه اجل ا . كان اقجل ل  ضو   يف هه  ا ا  

 لج علم اهلل د ا الصدق  سيجيل ا إهلل هد  ا.

ببد أاذام يليلذة  اءنذا اأذرب أنذه اج ذد ط اذ  سنذ ني          

ده أوال مخ إال أن  ا مل اج قذا للاذ و  حبك ذة دذه اهلل     

انت  نذا    قد   با ببد لسبة أاذام وأحنن ذا هذها كذثريا.    

ببذذدها دذذدة اسذذرية  أه ربنذذا بج ذذج  ط اذذ  ولكذذ  أ ذذ ا   

البارلذذة. أ ذذه   واء البذذذال  دبذذ  وبفمذذ  اهلل مل أعذذذد     

أحذخ بذالج ا الذهمخ كذان ا تذابين ين اهلل عذن و ذ  لذذه        

 ومل ارتك ا.

ديذذذي ا لذذذيال ملسذذذا ة ببيذذذدة علذذذ  اييذذذدام وكانذذذم     

دب جاال ا د لفبة  ذدا وك ذا  ذبداء للأذب الذهمخ   ذا       

 ا  واهل  ة البد هلا ده ببض امليقة ولكه اسنسان بي  

بيبيبتذذه وبذذجل علذذ  حذذب اليسذذ . وه  ل ذذا إهلل أ        

البنة اليام يد  ادم  ذببة أصذ   وحذني ويذجل ا و  اذة      

اااهداه الهاه    جا س تقبال ا   ح ا   حا صذدادا  

ولأن نذا لذأن ا كذذبريا ب ذم  عذم أنذذه كذان أول لقذاء ب ذذم.       

اية إهلل ايي بذذاء لكذذه عجضذذ ا اهلل ويلجب ذذا كانذذم ديذذت

 ب ا هؤالء اا ا اه.  

ببذذذذد ويذذذذجل ا بفذذذذرتة ذهذذذذب ضو ذذذذ  إهلل دبسذذذذك      

اجل اعذذة  وبقيذذم أنذذا يف دمذذا ة  لل سذذاء إهلل أن انت ذذ     

ضو   ده دبسك  . وأنا اآلن أعيش  بيدة يد حصلم 

عل  دا ك م أمت ا   والهاه اس بجن باهل  ة إهلل أ   

تصج ون ايد  خبالف الجايا اجل ا  ا   جن البكخ وا

 أنذذا د لاحذذة  ذذدا وأعذذيش حذذّ ة ويذذد أ ذذه  أوال مخ إهلل 

دد  ة اتبل ذجن  ي ذا اليذ ابة اس ذالدية والذيت كذانجا       

 ُاأ دجن د  ا يف ل كستان الي يية.    

أا ا اس جة! أاذه مذدون وت بذا اسذتييا أ ذ ا   أن      

اببذذدوا اهلل حب اذذة وهذذم اسذذبجن يف  ذذبي  اهلل لتكذذجن      

ة اهلل هذذذ  البليذذال   الذذذه   ذذال صذذذ بان ونسذذذاء    كل ذذ 

 طاه ا  عفيفا  آد ا ل هها هج اات ا امليلجب. 

وأمحذذد اهلل كذذثريا الذذهمخ أويذذلين إهلل هذذها اات ذذا  

 و ب  ضو   واهدا وأوال مخ طالب علم.

 يف  ذبيله بذادلني  وأ ريا أ أل اهلل أن ا حم واغفذ  لل 

 .واتببجن يف ذلك  وأن اتقب  ص ا ل م

 الم عليكم و محة اهلل وب كالهوالس
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 رسالة إىل أهل تركستان

  غازي بن فيصل / أخوكم
 

 

صنننننل إلينننننن منننننن ا خنننننوان ا ننننن م ني  تإىل منننننن 

بآينننننننناد ا  ا صنننننننناقني لرسننننننننو  ا  التننننننننابعني   

التنننننابعني حنننننم ب حسنننننان  وحصنننننحا  رسنننننو  ا   أل

ا تمسنننننننيني بالننننننناين   ،وأهنننننننل العلنننننننم وا  نننننننان 

صننننننابرين الننننننى القننننننيم ا ننننننا فسنننننناد ال مننننننان، ال 

سننننننكم الننننننييم ور ننننننة   وال انحننننننالغربننننننة وا مت

 ا  وبركاتن. أما بعا:

فنننننن ن ا  سننننننبحا ن بعنننننن   بننننننييم حصننننننلى ا      

الينننن وسنننلم النننى حنننني فنننل  منننن الرسنننل وأهنننل       

األرض منننننننن ا انننننننرخ إىل ا غنننننننر  قنننننننا خرجنننننننوا  

قبلننننوا الننننى الاننننر  بننننا   أالننننى ملننننة إبننننراهيم و 

ا ،  مننننن أهننننل اليتننننا ، فلمننننا داننننا إىل   إال بقايننننا 

، كلننننهم  دوهانننناوأهننننل األرض مننننن داوتننننن    عرتنننناإ

مل وادهم ادهم وفّسننننوأهننننل اليتننننا ، اّبنننن جّهنننناحم 

يتبعننننن الننننى دي ننننن إال أبننننو بيننننر الصنننناي ، وبننننك   

وأهننننننل بيتننننننن حصننننننلى ا  اليننننننن وسننننننلم خا ننننننة   

وأوالدهننننا ومننننواله زيننننا بننننن حار ننننة والنننن  ر نننن       

 .ما  ا ه

َاْبَسننننة   َاننننْن أ ِبننننى ُأَماَمننننة  ق نننناَ  ق نننناَ  َاْمننننُرو ْبنننننُ  

َُك َر ُدُخول ننننُن َال ننننى ال َِّبننننى   حصننننلى  -السُّننننل ِمىُّ ف نننن

ِبَميَّننننة  ق نننناَ  ف ُقل:ننننُ  ل ننننُن: َمننننا     - ا  اليننننن وسننننلم 

ف ُقل:نننننُ : َوَمنننننا َ ِبنننننى ل «. ُأْدَانننننى َ ِبي نننننا»أ ْ نننننَ ل ق ننننناَ : 

ف ُقل:نننننُ : «. أ ْرَسنننننل ِ ى اللَّنننننُن َتَبننننناَر  َوَتَعنننننال ى»ق ننننناَ : 

َ ل ف ق ننننناَ :  ِبنننننش ى  َشنننننْى   أ رْ  أ ْرَسنننننل ِ ى ِبِصنننننل ِة  »َسنننننل 

األ ْرَحننننناَم َوك ْسنننننَر األ ْوَ ننننناَن َوأ ْن ُيَوحَّنننننَا ال  ُيْانننننَر    

َ ل ق نننناَ : «. ِبنننِن َشننننْيً ا  ُحننننر  »ُقل:ننننُ  ل ننننُن: ف َمننننْن َمَعنننن

ُ  أ ُبنننننو َبي:نننننر  َوِبنننننك ٌ       «. َوَاْبنننننٌا ق ننننناَ : َوَمَعنننننُن َيْوَمِ ننننن

ِايَ  َرَواُه ُمْسنننننِلٌم ِممَّنننننْن  َمنننننَن ِبنننننِن.  َوَ ك نننننَر ال:َحننننن   

ْ نننر  َانننَن ال َّْ نننَر   َْ َانننْن أ ْحَمنننَا ْبنننَن َجْع ِفنننى الصَّنننِحي

 ْبَن ُمَحمَّا (

ا سننننكم واننننااو  ا احصننننة     إبننننا حصننننْة   هفهننننُ

قنننننا   نننننمبنننننة غرالوالعامنننننة لنننننن وكو نننننن   غاينننننة  

َبنننَاأ  »ا نننن حصنننلى ا  الينننن وسنننلم أ نننن قنننا :    حصنننْ
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ا َبننننننَاأ . اَ ْسننننننك ُم غ َريبننننننا َوَسننننننَيُعوُد غ َريبننننننا ك َمنننننن   

 «.ف ُطوبَى ِلل:ُغَرَباِ 

فمننننن تشمننننل هننننُا وفهمننننن زالنننن  ا ننننن شننننبهاد    

س النننُين  لبنننون النننى منننن  منننن     نننشنننيااني ا 

برسننننننننو  ا  حصننننننننلى ا  اليننننننننن وسننننننننلم  يننننننننل  

 الايطان ورجلن.

 ننناوا ا  النننى منننا   ااحصننن وا ينننا إخنننوا    و  ف

أاطنننننناكم مننننننن معرفننننننة ا  سننننننبحا ن ومعرفننننننة  

أبننننييم إبننننراهيم حقننننن الننننى ابنننناده ومعرفننننة ملننننة 

 نننننراوا إىل ا  أن ي يننننناكم  ا  هنننننُا ال منننننان و

إ ا ننننا ويقي ننننا والمننننا، وأن يلبنننن  قلننننوبيم الننننى    

ن الننننننُين ودي نننننن، وقولننننننوا كمنننننا قننننننا  الصنننننا    

َربََّ ننننننا ل ننننننا ُتننننننَ ْ   ﴿أ  ننننننى ا  الننننننيهم   كتابننننننن:  

        َ ُقُلوَبَ ننننا َبْعننننَا َإْ  َهننننَاْيَتَ ا َوَهننننْد ل َ ننننا ِمننننْن ل ننننُاْ 

 َ  (    امران:  ﴾.أ ْ َ  ال:َوهَّاُ  َرْحَمًة َإ َّ

واالمننننوا أن ا  سننننبحا ن قننننا جعننننل للهاايننننة     

واللبننننناد أسنننننبابا كمنننننا جعنننننل لل نننننك  وال يننننن  

أسننننننننبابا فمننننننننن  لننننننننَ أن ا  سننننننننبحا ن أ نننننننن     

اليتننننننا  وأرسنننننننل الرسنننننننو  ليننننننبني لل نننننننا  منننننننا   

َوَمننننا أ ْ َ ل:َ ننننا  ﴿ختلْننننوا فيننننن كمننننا قننننا  تعنننناىل:    ا

َ  ال:ِيَتننناَ  َإلَّنننا لِ   ُْنننوا    َال ْيننن ُِي اْخَتل  ُتَبننني َن ل ُهنننُم الَّننن

 ( ال حل:  ﴾ِفيِن َوُهًاى َوَرْحَمًة ِلق ْوم  ُيْ ِمُ وَن

فبنننن   ا  اليتنننند وإرسننننا  الرسننننل قطنننن  العننننُر 

ُرُسنننننننًلا ﴿وأقنننننننام ا قنننننننة كمنننننننا قنننننننا  تعننننننناىل:     

َُِريَن ِلَ لَّنننننا َيُيننننننوَن ِلل َّننننناَ  َال ننننننى     ُمَبا نننننَريَن َوُمْ نننننن

ُسنننننَل َوك ننننناَن اللَّنننننُن َاَ ينننننً ا    اللَّنننننِن ُحقَّنننننةل َبْعنننننَا الرُّ  

 ( ال سا :  ﴾َحِييًما

فنننننك تغْلننننننوا اننننننن الننننند التوحيننننننا وتعلمننننننن   

 ،واسنننننننتعما  كتنننننننا  ا  وإجالنننننننة الْينننننننر فينننننننن 

وقنننننا معنننننتم منننننن كتنننننا  ا  منننننا فينننننن اننننن      

اون و علننننننم أن ا  حنننننننن موّحنننننن »ملننننننل قننننننوحم:  

هنننننننو ال ننننننناف  ال نننننننار وأن األ بينننننننا  وغ هنننننننم ال   

ا وليننننن  ريننننا الاننننْااة.   عننننا وال  ننننر ْ ليننننون  

 وا النننننومعنننننتم منننننا بنننننني ا  منننننن كتابنننننن   

 كننننننر أهننننننل التْسنننننن  وأهننننننل     ومننننننا  هننننننُا  اننننننن

 «العلم.

فعلننننييم بيتنننننا  ا  اننننن  وجننننل وسننننن ة رسنننننو    

الق ننننا   فصننننلفهنننن  ا  حصنننلى ا  اليننننن وسننننلم  

ل ننننننى اللَّننننننِن َإ﴿ يننننننم بينننننن يم قننننننا  ا  تعنننننناىل:  وا

 .﴾َمْرِجُعُيْم َجِميًعا
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 !جرمية
 

 تركستا   بقلم: حافظ       
 

 

 

 

 حنن شعد مسلم   تركستان الارقية  عيش حالة ال حو  ل ا وال قو ،

 ل ا وان، والتلْظ بامن جر ة 

 ل ا َالم، ورفعن جر ة 

 ل ا الما  أجك ، و هل العلم م هم جر ة 

   وا هم ك  سان والتيلم جر ة العيش ل ا أبطا  ورجا ، 

 د فصاحة وبكغة، تعليمها ألوالد ا جر ة ل ا لغة مجيلة،  ا

وتقليا ا حا وحتى لبس   كر ا حا قافة اتيقة ور  اها من تارخي ا اجمليا الطويل ولين ول ا ح ار  إسكمية، 

 جر ة حملية ومكبس  شعبيةقل سو  

 جر ة ايش أمهات ا اْيْاد 

 قا  جر ة ا لبس ب ات ا وأخوات ا 

 ليصبحوا م م ني،حصا ني، مطيعني   ورسولن جر ة  أب ا همتربية اآلبا  

 قر   ا قرا تن وتعليمن جر ة 

 ل ا دين ح يف، والعمل بن جر ة 

 ل ا شريعة غرا ، تطبيقها جر ة 

 جر ة  إلقاؤهال ا حتية ا سكم، و

 إاعام ا سيني دون إ ن من األمن جر ة  ،اياد  ا ريض، حصاقة الْق 

 الت قل بني ا ان واألحيا  جر ة هو حتى ، بل جر ة إىل ا ارج فحسد ليس ا    من السْر

 تصْْ اال ل     الاين والسياسة جر ة 

 اليكم الى الظلم والباال و صر  ا ظلوم جر ة 

 التعاون الى ال  والتقوى جر ة 

   جر ة  ليسقاوادخو  الابا  ا ساجا 

 جر ة  …

 جر ة .. .

 جر ة  ...

 إباد  شعد مسلم بشكملن جر ة .. متى تصبْ.ترى  يا
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  از للسنر.ط له بليلنل:
 

 

 الثمانية الشهداء

 حسيبهم واهلل كذلك حنسبهم

ل

فيييييييييييال .يييييييييييب لسندطن ييييييييييياخلسلجاادبيييييييييييول ييييييييييير ل سفديييييييييييولللللل

ريييييييييييييييييييييي ل  اس  ييييييييييييييييييييييالةداييييييييييييييييييييييالل ييييييييييييييييييييييرس.الل ي يييييييييييييييييييييييول

بسنييييييييي دعلسة ييييييييييرل يييييييييبببت لبليييييييييياالس  ييييييييياتلياطناييييييييييلل

 لنايييييييييييييييييلل لييييييييييييييييي لل لييييييييييييييييي لسلبيييييييييييييييييالسلبنيييييييييييييييييي لنكييييييييييييييييي لبييييييييييييييييي ل

س وضشييييييييييىلببضيييييييييدا للفيييييييييالركيييييييييا ل رييييييييي ل يييييييييلل سسدبسل

سنر يييييييا ل لييييييي لسلبيييييييالسةريييييييار  لبل يييييييللسنر يييييييا ل.يييييييا ل

بلييييييييييييييقل ييييييييييييييبتلس غيييييييييييييير ل ييييييييييييييفبلياسلسنويييييييييييييي استله ييييييييييييييبل

ريييييييييييييييي لسندنييييييييييييييييللييييييييييييييييييف لل-بسد لنكيييييييييييييييي لبيييييييييييييييي دبسلسناييييييييييييييييبتل

ل اسسخلس  يييييييييييييييييياتلكا ييييييييييييييييييقلررسل ييييييييييييييييييولريييييييييييييييييي لل ييييييييييييييييييلسيييييييييييييييييي

ل لبه بل-سلجاسس للب  بلسنو استلر لضطنخا

 ييييييييييييياتلفيييييييييييييال ذكييييييييييييياسلس وييييييييييييياء لس  خييييييييييييياءلسنايييييييييييييبتلييييييييييييييب لس ل

ب  يييييييييييييفتلس انيييييييييييييالل ييييييييييييياسب ا لفيييييييييييييالسا يييييييييييييا خللببلييييييييييييي ل

ي ييييينخللسندشيييييرت ل ل ييييييللفيييييالسلأيييييانل طا  ييييييولرييييي لي يييييينخلل

ب اويييييييي خلل رخييييييييلله ييييييييبلسبخييييييييللبرزلييييييييا لل– خل  غييييييييان ل

)ب ل.وييييييييييي  خلد لب ييييييييييير لبس.يييييييييييبلبكا يييييييييييقل رس.ييييييييييي لل-

ين غيييييولبلأيييييياللبخيييييللةدييييييبل سفديييييول  ييييييار لب ريييييالسندا ييييييرل

 لسنا. ييييييييبل لييييييييبليليييييييي لسييييييييا الن  ييييييييا ل ييييييييا بلسند ييييييييا

لنا سلسنلا لسلجا  

للضويييييييييييدوبرييييييييييي لييييييييييييت ل ييييييييييي الءلس  ييييييييييياتلسنشيييييييييييابسءلسن

ل)س.ط ل د:لكا له بلسلج اسل
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 اهلل رمحه  اجلبار عبد

ل

ه يييييييييييبلسلج ييييييييييياسل يييييييييييال يييييييييييا لليييييييييييبلهشييييييييييياللسلجايييييييييييادل

نيييييييييبلفيييييييييال سيييييييييرتل شييييييييي غللل بسسيييييييييط لسة ييييييييي ال.ويييييييييت ،لب 

رأا ظيييييييييييييوللسن اةديييييييييييييول« ا يييييييييييييب »يانيب.يييييييييييييوليلرميييييييييييييول

هييييييييييييييييي لدسسسييييييييييييييييي  ل  « للا يييييييييييييييييلاس»لياالبيييييييييييييييييو«لباكيييييييييييييييييا »

ال يييييييييللةديييييييييب الاالييييييييي لهييييييييي ل1110س ي بست يييييييييولسييييييييي ول

سنبسسسيييييييييييييييييولنظيييييييييييييييييربمل سيييييييييييييييييرا لس ادبيييييييييييييييييولن شييييييييييييييييي غلل

يط ييييييانلسناييييييي نلبسلجيييييي سست لنشيييييييفله ييييييبلسلج ييييييياسلبض طيييييييال

بلييييييييييبلبس يييييييييي لرشييييييييييلولسلأ يييييييييياتلبسنظييييييييييربملسناييييييييييد ول

ننطد شييييييييييييييولب ييييييييييييييال ييييييييييييييغتّ،لرطييييييييييييييال دنيييييييييييييي ل باييييييييييييييال

ريييييييييييييييييييي اطبلننطويييييييييييييييييييي بن ول ييييييييييييييييييييا  سلن   ييييييييييييييييييييبله يييييييييييييييييييياءل

س  خيييييييييبلفيييييييييال دنيييييييييللس شيييييييييال ل دنيييييييييللسنلييييييييير  لسن يييييييييرمللبل

سندنيييييييييييييييييييييللبليييييييييييييييييييييرسءتلسن  يييييييييييييييييييييتلس سيييييييييييييييييييييبر ولياننغيييييييييييييييييييييول

ّ ويييييييييي ا  و،ل دنيييييييييي ل يييييييييي سل دييييييييييرملل طييييييييييولسلجاييييييييييادل سن 

بسنهجييييييييييرتلفييييييييييالسييييييييييس لل ،لبزسهييييييييييقل  يييييييييي لسناطييييييييييا ل

لنر  لكنطول لس اا   ل

بفديييييييييييييييييبله رييييييييييييييييي له ييييييييييييييييي لسلجايييييييييييييييييادليييييييييييييييييي نل ايييييييييييييييييببل

نهأاييييييييييييانله يييييييييييي لس ييييييييييييانلسنيييييييييييي  لب ايييييييييييي لييييييييييييي ل يويييييييييييي ل

ننوييييييييييييرلبسنهجيييييييييييرت،لبب دييييييييييي ل لييييييييييي لذنييييييييييي لس   ييييييييييي لفيييييييييييال

ناكلدس لسنشيييييييييييييييييييابسءلبه يييييييييييييييييي لس سييييييييييييييييييياللسييييييييييييييييييي بلسيييييييييييييييييي

لس رسنت لسسانل ل   ل لهن  لبسنل لل

الب يييييييييييييييييييييييييييييييييالل لسن ايييييييييييييييييييييييييييييييييلل1101-01-00بفيييييييييييييييييييييييييييييييييال

لبيييييييييياسل طيييييييييياسلسنر.نييييييييييولفييييييييييالسييييييييييس لل لبنييييييييييللب  يييييييييي ل

هيييييييي لذنيييييييي لب دييييييييالكييييييييا ليظاييييييييرب لبفييييييييالس.ن يييييييي ل نييييييييتل

سيييييييييييييب.الةويييييييييييييستلب دييييييييييييي لنكييييييييييييي لبليييييييييييييابال ذسل ديييييييييييييرسل

للبايييييييير لبملييييييييبسل لسيييييييي اا  لب دييييييييال لنيييييييي ل  لب  سييييييييرل

فيييييييال .يييييييبلسن نيييييييبس لب يييييييالفيييييييال رملييييييي ،لن ييييييي لسيييييييرها ل

ل ل سييييييييييربلن اس ييييييييييللس.ن يييييييييي لب يييييييييياالل ليييييييييي ل رييييييييييال يييييييييي ا

رسا لي اسمنل
 
لا 1100-11-19 سسل 

 ن اييييييييييييييييييييييالله يييييييييييييييييييييييبلسلج يييييييييييييييييييييياسلياييييييييييييييييييييييي ل  اس ييييييييييييييييييييييي ل

ّ ويييييييييييييي ان لس سييييييييييييييبر ل سرجا ييييييييييييييبب لفييييييييييييييالسلأيييييييييييييي  لسن 

ّ يييييييا لبفديييييييبلانل ييييييي لسن يييييييبسم اخلسندوييييييي رمول بحيييييييا  ل رت

يطدوييييييييييييييييييييي رلسلجطاهيييييييييييييييييييييولس  ييييييييييييييييييييير لفيييييييييييييييييييييال ييييييييييييييييييييييامل

 يييييييييييييبب لنل يييييييييييييانلسناييييييييييييين  ت لبسندطيييييييييييييبء لبكيييييييييييييا لسرجا

 يييييييييييييييييببرال  اس ييييييييييييييييي لنيييييييييييييييييللب ديييييييييييييييييتلرييييييييييييييييي ل يييييييييييييييييبر خل،ل

روييييييي ي بسلرطيييييييالليييييييبلكيييييييا ل دنطييييييي لرييييييي لرا يييييييولسناييييييي نل

فيييييييييييالييييييييييييبدب،لبسسييييييييييي نللروييييييييييي بن ولسناييييييييييي نلفيييييييييييال .يييييييييييبل

س لييييييرسخلسنلرم يييييييولرييييييي ل ييييييالسلج خيييييييو لبحلييييييي لررسيايييييييال

 يييييييييييايرسلييييييييييييالباا لسةبلييييييييييي ل لييييييييييي ل  ل يييييييييييانلسنشييييييييييياادتل

لس.ط ل  ل

هييييييي ل    يييييييالبمرزلييييييي ل  يييييييوللنويييييييفنل ل  لبر يييييييس 

لسنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييردب لسةه يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
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 الصين...

 تركستان الشرقيةلاإلبادة الجماعية 
 

 لج  جن  ان عث ان

 

انتيذ  يف و ذذار  التجايذ  اس ت ذذاع  ودذه ببذذد     

 ذذذذ  ا يذذذذا  اس با اذذذذة نبذذذذأ حذذذذدو  دهحبذذذذة يف    

يهذذذذّد   «ياصذذذذقا »ة اذذذذالتاببذذذذة لجال «اكذذذذه»ا  ذذذذة حم

ل كسذذذتان اليذذذ يية  صاصذذذا يف  54ضذذذأاااها بذذذذ

م  ولسذذذذذ ي ا 9151 الذذذذذيت حتتلذذذذذ ا الصذذذذذني د ذذذذذه  

لكذذذذه اسعذذذذالم  .)اي   اجلداذذذذدة(” صذذذذ  يان ”بذذذذذ

   م4395-30-30الصذذذيين ظذذذ  يذذذادتا إهلل   

 19الصي ية دقتذ   «ص اجا» حت  أعل م وكالة أنباء

 «إ هابيذذة»أع ذذال بقيذذام بالايواغذذج   وال  ذذم اصاصذذ

علذذذ  د يذذذألا  حكجديذذذة بالسذذذكاكني    بذذذاهل جم 

واهلذذذذذذذ اوا  و مل لذذذذذذذهك  الجكالذذذذذذذة اي ذذذذذذذباب    

إدذام  « مجبذة طذاه   »والدواع   لك  ا أعل م دقت  

طب ذذذذذا  «ياصذذذذذقا »يف « عيذذذذذد كذذذذذا  »         ذذذذذادا 

بالسذذذذكاكني وأن ذذذذا يتلذذذذم إنذذذذ ني دذذذذه القتلذذذذة و  

 اعتقال الثالث.

 لبتم كاد 

« اكذذه»  ضذذم الصذذني لبتذذيم كادذذ  يف ددا ذذة  

حيذذذذذث يادذذذذذم بقيذذذذذا      م4395-37-47يف 

ل  ااسنرتنذذذم واسلصذذذاال   و  ضذذذم ح ذذذ  الت ذذذج   

وحاي   املدا ة وا تدعم يجا   اية ده امل اط  

 .اي  ى

  ذذالة اال ت ذذاع  نتيذذ   يف و ذذار  التجايذذ  او

يا دذذذة دذذذه ل كسذذذتان ليذذذ   لفايذذذي  دذذذا  ى يف   

 .«اكه»

نقذذاذهم سوطالذذب يذذاحب ال  ذذالة لذذد   البذذامل  

 دمان ا ت بم عيذ ا   ده آ   اجم يف :  ي ا اقجل

التاببذذذة « لييذذذقجإ»ال سذذذاء يف أحذذذد امل ذذذاضل يف ي اذذذة  

بي  ذذا ذهذذب ال  ذذال  لصذذالة الرتاواذذ   «اكذذه»ملدا ذذة 

   اهذذذذذم دسذذذذذألجلجن حمليذذذذذجن  للصذذذذذالة يف املسذذذذذ د

واليذذذ طة امل ذذذنل حب ذذذة لفتذذذيش امل ذذذاضل  ب  ذذذجا أن  

الصذذذالة  حذذذاولجا اعتقذذذاهله بت  ذذذة      اهال سذذذاء اذذذؤ  

 مبذذذدون لصذذذ ا  لكذذذ  ه اعرتضذذذه وحذذذدن   ت  ذذذاال

ديذذذذا ة كالديذذذذة وأطلقذذذذم القذذذذجا  ال ذذذذا  علذذذذي ه    

يبذه أحذد   بإحداهه ابه   قام  جة ا تي د عدة نس

نم   ا تدعاء يذجا     القتلة بالسكني وأ  ا  يتيال

وابذذذال دذذذه  ايذذذة ملجيذذذا ااذذذا    ذذذأدي وا علذذذي م  

الذذ ريان ويتلذذجا البيذذ ا   دذذه بذذني اليذذ داء كذذان      

   جا . 9 وطفلة ع  ها  ة  74      دسه ع  

 ت ا أيذا ب اليذ داء و ريان ذم    ايف اليجم التال   

حذذاولجا الذذههاب للدوار ااكجديذذة   دذذه نالنذذة يذذ ى 

بايبذذذذة القتلذذذذة لكذذذذ  م وا  ذذذذجا يذذذذجا   مبديذذذذالبني 

مذا   االيت حاي ل م دذه كذ     «دكا أة اس هاب»

http://al-omah.com/
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 بدأ  الفجض  واضذي  ال ذا    و دت م بال ياص  

ايح ذذذذا  والسذذذذكاكني   سذذذذ م بللذذذذد اع عذذذذه أنف 

:   إبذا ة أهذال  نذال  يذ ى بالكادذ       يارالوأضاف 

  433آالف و 5آالف و 5اقد  عد  الي داء دذابني  

 ت    الصني يف يذ ت ا أ ذبجعا   اة  ببد للك اان

-30-30يف وكذذادال  ون نيذذذ   ذذذرب اسبذذذا ة   

الصذذذي ية  «صذذذ اجا»أعل ذذذم وكالذذذة أنبذذذاء    م4395

دب   ذذذذم  «اكذذذذه»لذذذذذصاصذذذذا يف يذذذذ ى  19 دقتذذذذ 

مل اكه لذدا م دتف ذ ا     م واعرت م أن «إ هابيني»

 وال ب ا ق وإمنا كانجا حي لجن  كاكني و ؤو ا.

 نقاط لأد 

لكهب وال لفرتمخ  لج ا رتض ا  دال أن الصني ال 

وهذم   «اس هذابيني »عل  المأااا  ملاذا ال ل يذ  يذج   

 اقتلذذجن الصذذي ني وحي يذذجن السذذيا ا   علذذ  اييذذ      

تلذذذجا علذذذ  أاذذذدمخ القذذذجا    الذذذهاه يه «هذذذاب إ » 41لذذذذ

 الصي يةل

 «عيذدكا  »نم أن الصني أعل م دقت  إدام  ادا  

علذذذذذذذ  اذذذذذذذد  م 4395-37-03« ياصذذذذذذذقا »يف 

يف و و ذذذجلني و ذذذ ا  القتلذذذة دذذذه دكذذذان ااذذذا    

  اذان  كانا ياصني ل  ا يتل عه اليجم التال  لبله

ثالذذذث ومل لقذذذدم ال  واعتقذذذال حي ذذذالن  ذذذكاكني

لقتلة  كيذ  اصذدق البذامل ال وااذة     ل ا  ليال أو يج

 الصي ية!ل

الجضذا الذدول  وأحذدا      م تغلاكهلك الصني  

لت فيذذذه اييال ذذذا الذذذيت ل ذذذدف سبذذذا ة ويت ذذذا عذذذنة 

ون ذذذب نذذذ وا  ل كسذذذتان     صذذذبب ايواغذذذج  املسذذذلم  

 الي يية.

وبدأ  الصني اا ب عل  اس الم يف ل كستان 

 بلذ م  الي يية ببد أن  يذلم يف لصذيني املسذل ني و   

دذه أ اء صذبار      مالق ا واسضي ا  ودذ ب ب دلأداه 

 اذذذ  م دثذذذ  الصذذذالة والصذذذيام ك ذذذا عذذذ ف البذذذامل   

 بتق ني الصني د ا الصجم يعلب املسل ني.

 أع ال ي ا واضي ا 

املسذذذل جن  ذذذ  ل كسذذذتان اليذذذ يية ) ايواغذذذج (  

اجا  ذذذذجن الق ذذذذا واسضذذذذي ا  لذذذذيخ لذذذذه دثيذذذذ  يف     

ا ة  مم جعذذجن دذذذه   قذذد  ذذلبم دذذ  م اس      البذذامل  

السذذف  بذذني القذذ ى إال بتصذذ ا   اذذتم ل  ريهذذم دذذه     

بيذذذجل م ملذذذاني  يذذذي ية وإ بذذذا  الفتيذذذا  للب ذذذ  يف     

وا ذتغالهله ييصذ  حذد يف ال ذجا مخ       دصانا يذي ية 

هذها   علذ   يتذ  أنفسذ ه  والبا ا   كثري د  ه آنذ ن  

 الت  ذذذذيم هل ذذذذ ةالذذذذهل وامل انذذذذة  وبذذذذالبكخ اذذذذتم  

رتكسذذتان اليذذ يية  لالصذذي يني كب ذذال ودذذجظفني   

 باملالاني ولجطي  م لتك اخ اسحتالل.

  ض  «لألدة»واقجل ناصط وكالب ل كستان   

مسذه أن الصذني حاولذم وحتذاول  ار ذا      إاس صا  عه 

إبقذذذاء ل كسذذذذتان اليذذذذ يية وأهلذذذ ا  لذذذذ  السذذذذتا    

  ومما  ة الق ا الجحي  ك ا حيلج هلا  اادادمخ

 م يف والبذذامل كلذذه بذذال ا ذذتث اء  مذذال عذذه إ ذذجان      

البقيذذدة نسذذجا أن ه ذذا  أنذذا  دسذذل جن دذذه اجلذذ خ  

الرتكذذذ  وعذذذد هم بذذذاملالاني أيذذذبأجا لق ذذذة  ذذذارغة 

 للت ني الصيين اتم لهواب م و ط املليا  ده البي .

ولابا يارال: الب يب واملانمخ أن البل اء واملثقفني 

 ال اب  ذذذجن أن ه ذذذا  د يقذذذة حتتلذذذ ا الصذذذني د ذذذه     

م دذذذه البذذذ ق دليذذذجن دسذذل  03ابذذيش  ي ذذذا   م9151

الرتكذذذذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذذذ  هذذذذذذذذذذذذذم أبذذذذذذذذذذذذذج ايلذذذذذذذذذذذذذ ا . 
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 إعداد: أبو منصور الغريب

  المَقِيت الشيوعي للهجوم هدفا التركستانية المرأة جعل

 

زيااااادة علااااى اإلحااااتًلل الغاشاااام ليراضاااا ي ال ركسااااتانية 

اْلسااااالمة وفااااارا ساااااايطر ها العساااااكرية علااااااى هاااااذا البلااااااد 

ر حكومة  ِ
 
 تسخ

ية مااااااااان الثوابااااااااات وساااااااااائلها اإلعًلمياااااااااة للساااااااااخر « بكاااااااااين»

الدينياااة كالعقيااادة وال.جااااب... ياااأتي هاااذا بعاااد أن كثااا  

 املجاهدون من عمليا هم في تركستان الشرقية.    

  

ّاج ّاجدهاتلننوياسلبسن ب للدهاتلننوياسلبسن ب
 

« تااااااااريم»مااااااان شاااااااهر كاااااااانون األول بقرياااااااة  93فاااااااي ياااااااوم 

، أقاماااات الحكومااااة الصااااينية «كوجااااا»التابعااااة ملحافظااااة 

اء عصااابية إنهااا»مساااابقة لتمشاااير الشاااعر تحااات عناااوان 

 .  «الدينية وإظهار جمال اْلرأة

 

ّ و ا  و ّ و ا  و.ر ل بببانا  وله  لس ر تلسن  لل.ر ل بببانا  وله  لس ر تلسن 
 

في اْلنطقة ذات الحكم  «الجمعية النسائية»عقدت 

الاااااااااااااااااذاتي األ غاااااااااااااااااوري )أي تركساااااااااااااااااتان الشااااااااااااااااارقية( فاااااااااااااااااي 

م اجتماعاااااااااا قبااااااااال الظهااااااااار تحااااااااات مسااااااااامى 70/71/3790

وِفكااارة اإلجتمااااع هاااي « دعاام الدعاياااة ال ربوياااة النساااائية»

ب األفكاااااااار العصااااااابية للمااااااارأة ال ركساااااااتانية.  إقااااااااف تسااااااار 

 وَوضُع خطة عمل ستدوم مدة سنة كاملة.
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مناااااااااع النسااااااااااء األ غورياااااااااات مااااااااان أي نشااااااااااط  
ُ
هاااااااااذا وت

إجتمااااااااتي أو حباااااااى حاااااااق طبيعاااااااي للعااااااايش، فهااااااان  عشااااااان 

هاااااجخ الخااااوف ماااان التفتاااايش اْلسااااتمر لبيااااو هن وأخااااذ 

حجابهن مع التهديد واْلعاملة السيئة مان طارف ماوظفي 

     لحكومة وجهاز األمن.ا

  

للسسط لبالس ل!!!سسط لبالس ل!!!
 

كشااافت امااارأة تركساااتانية أن املخاااابرات اعتقلتهاااا ماااع 

م 3790-93عشااارين اماااارأة أخاااارى وذلااااك فااااي بدايااااة شااااهر 

وقاد أخاذ هن إلاى «. خاوتن»التابعة لوَلياة « كيرية»بقرية 

مكاااان اساااتنطاق وقامااات بنااازع ثياااابهن كاملاااة    وأجبااار هن 

وضااااعوا فيااااه حبااااا مخاااادرا علااااى شاااارب كااااأس ماااان ماااااء قااااد 

خاصاا جعلهان فااي حالاة َل  شاعرن معهااا كيا  أجابن عاان 

قين.      ِ
 أسئلة املحق 

 
 

 

  «المتوحش الشيخ»
 

م ألقاااااااات الحكومااااااااة القااااااااب  علااااااااى 97/99/3790فااااااااي 

اإلشااااااااتغال »اثنااااااااين وعشاااااااارين داعيااااااااة تركسااااااااتانيا بتهمااااااااة 

وبعااااد هااااذا اإلعتقااااال «. بالاااادعوة الدينيااااة الغياااار قانونيااااة

الصااااااااايني  جماااااااااة شرساااااااااة علاااااااااى العلمااااااااااء شااااااااان  اإلعاااااااااًلم 

والاادعاة اْلشااهورين علااى الساااحة ال ركسااتانية وأطلقاات 

على كل من يادعو إلاى هللا عاز  «الشيخ اْلتوحش»مسمى 

وجااااال وَل يمتملاااااك رخصاااااة حكومياااااة لاااااذلك. وفاااااي الزياااااارة 

لجنااااااة الحاااااازب الشاااااايوتي ْلنطقااااااة »البااااااي قااااااام بهااااااا رئاااااايخ 

 « يكن»جان جونشَين إلى « الحكم الذاتي األويغورية

اااد  فيهااااعلى ضااارورة توجياااه ضاااربة « حااادك يكااان»بعاااد 
 
أك

قويااااااااااة للاااااااااادعاة الاااااااااادينيين الغياااااااااار مرخصااااااااااين ماااااااااان قباااااااااال 

 الحكومة.   

الخنااااااق علاااااى « بكاااااين»فاااااي الوقااااات الاااااذي تضااااايق فياااااه 

داتااااااااي الحااااااااق واإليمااااااااان تطلااااااااق العنااااااااان لااااااااداتي الباطاااااااال 

« قورباااااان عمااااار»فهاااااا هاااااو «.  العميااااال األحمااااار»واإللحااااااد 

ية فااااي الساااابعين ماااان عمااااره يرفااااع العمياااال الااااوفي للشاااايوع

الرايااااااة الحمااااااراء علااااااى بيتااااااه طااااااوال ثمانيااااااة عشاااااار ساااااانة، 

ين  ويقول أنه يتمنى بعد موتاه أن يادفن فاي مقاابر اْلناح 

 من أجل الثورة الصينية.  

 

 راتب! بدون وظيفة

تساااااااااااااتمر الحكوماااااااااااااة الصاااااااااااااينية فاااااااااااااي القاااااااااااااب  علاااااااااااااى  م97-71-3790

املجاهااااااااااادين ومحاصااااااااااار هم، وهاااااااااااذه اْلااااااااااارة قاااااااااااد أجبااااااااااارت 
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الفًلحاااااااين علاااااااى اْلشااااااااركة معهااااااااا فاااااااي هاااااااذا العمااااااال. وقااااااااد 

جعلااااتهم فااااي مواجهااااة مباشاااارة مااااع املجاهاااادين واتخااااذهم 

ااارٍس لهااام. ويصااارل اإلعاااًلم الصااايني علاااى إخفااااء حقيقاااة 
ُ
ك 

جباااااروا علاااااى العمااااال ويقاااااول أنهااااام هااااام 
ُ
أن الفًلحاااااين قاااااد أ

 الااااااذين أباااااادوا رغبااااااتهم فااااااي اْلشاااااااركة. واع اااااارف سااااااتة ماااااان

ااااااة اْلساااااؤولين بإجبااااااارهم للفًل  حااااااين وتخاااااويفهم  ماااااان مغبَّ

 عدم اْلشاركة. 

اثنااين ماان « آساايا الحاارة»وقااد زار صااحفي ماان إذاعااة 

رفااااااااااااان»اْلسااااااااااااؤولين  ملحافظااااااااااااة 
ُ
ش ط

ُ
الااااااااااااذْين أجبااااااااااااارا « أ

الفًلحااين للعمااال ماااع السااالطة. وإلااايكم نااا  الحاااوار كماااا 

 جاء في اإلذاعة اْلذكورة:

 الصحفي:  بأي عمل مشغلون أنتم اآلن؟

يم حاااااواجز ونقاااااوم بتفتااااايش اْلساااااؤول: الشاااااوارع، نقااااا

كااال الشاااوارع ونفعااال هاااذا بمسااااعدة الشاااعب )الفًلحاااين 

 املجبورين(.

الصاااااحفي: ألهاااااذا السااااابب توقفااااات أعماااااال الفًلحاااااين 

 بحقولهم؟

اْلساااؤول: لقاااد كاااان هنااااك عمااال للفًلحاااين بمااازارعهم 

كعمل الخضاراوات وغيرهاا لكان بعاد أن وقعات الحادثاة 

غولين فااااااااي قريتنااااااااا )عمليااااااااة للمجاهاااااااادين( أصاااااااابحنا مشاااااااا

 بالتفتيش.

 الصحفي: هل عارا الفًلحون؟

اْلساااااااااؤول: َل، ليساااااااااوا بمعارضاااااااااين ألن هاااااااااذا العمااااااااال 

 يخ  أمنهم.

 الصحفي: وكي  تقنعونهم؟

لااااااااااو لاااااااااام تشاااااااااااركوا سااااااااااوف »اْلسااااااااااؤول: نقااااااااااول لهاااااااااام: 

أي لاااااااااااايخ هناااااااااااااك اختيااااااااااااار إَل  «تتحملااااااااااااون اْلسااااااااااااؤولية

 اْلشاركة.

ه لهم صراحة؟   الصحفي: وهل هذا القول يوج 

نعااااام، نقاااااول هاااااذا ألن هاااااذا العمااااال يخااااا   اْلساااااؤول:

 األمن العام.

الصااااااااااااحفي: هاااااااااااال يخاااااااااااار  الفًلحااااااااااااون بإختيااااااااااااارهم أو 

 بتنظيم من املحافظة؟

 اْلسؤول: بتنظيم حكومي.

 الصحفي: وهل هناك ملفات في ما يتعلق بهذا؟

اْلسؤول: نعم، يوجد لكن لايخ هاذا مان صاًلحياتنا. 

 ليه.فقر تأتينا األوامر بتفتيش مكان معين ونذهب إ

الصحفي: حين يخر  الفًلحون معكام هال تعطاونهم 

 راتب أو مساعدة مالية؟

 اْلسؤول: َل، نخرجهم بدون أي ش يء.

 الصحفي: أ شارك الفًلحون في عمل بدون مقابل؟ 

 اْلسؤول: نعم.
 

 الجديدة الممنوعات

للسس طرسسلسنظنل   سس طرسسلسنظنل   
  

وتسااتمر حكومااة الصااين فااي توساايع دائاارة اْلمنوعااات 

 م. 79/3792الدينية 

ت الحكوماااااااة الصاااااااينية 
 
ماااااااع بداياااااااة هاااااااذه السااااااانة سااااااان

قانونا تمنع فيه الصًلة وارتداء أي زي  عتبار إساًلميا فاي 

األماكن الحكومية واْلدارس ومحاًلت العمال، ماع فارا 

عقوباااااات ثقيلاااااة علاااااى املخاااااالفين. وقاااااد منعااااات قبااااال هاااااذا 

دخاااول اْلسااااجد علاااى اْلسااالمين ال ركساااتانيين الاااذين لااام 

مااان عشاارة ساانة،  كمااا منعاات دخااول يتجاااوز عماارهم الث
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والعماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال.     النساااء وطااًلب اْلاادارس والجامعااات ومااوظفي الحكومااة 

   التعليم لوزارة الحكومية السياسة

سهسولر لسنبب 
َ
ب

 
سهسولر لسنبب ايريغلس  اهجلس 

َ
ب

 
للايريغلس  اهجلس 

م أقامااااااات 3790-97-31بتاااااااريخ « َميتااااااا »فااااااي مدينااااااة 

ان الحكومة الصاينية بمدرساتين متوساطتين إجتماعاا كا

سااااة ماااان الاااادين»موضااااوعه هااااو  َدرَّ
ُ
. َل «تفرياااان اْلنااااا َّ اْل

اااااااااك  ترياااااااااد الحكوماااااااااة مااااااااان اْلسااااااااالمين األ غاااااااااوريين التمس 

بأحكاااااااام ديااااااانهم الحنيااااااا  لهاااااااذا تساااااااعى إلدخاااااااال مناااااااا َّ 

اإللحاااااد علااااى مقااااررات وزارة ال ربيااااة والتعلاااايم وتفريغهااااا 

من املحتوى اإلسًلمي. كما تسعى جاهدة في ايجاد جيال 

تًلل الصااااااايني وَل يفكااااااار باْلقاوماااااااة جدياااااااد يرضااااااا ى بااااااااإلح

         اْلشروعة.

 
 !«آمين» على الصبر يستطيعوا لم

 

 

 

 

2014-12-19  

« خاااااااوتن»أخرجااااااات لجناااااااة الحااااااازب الشااااااايوتي لوَلياااااااة 

عنااااااد  «آماااااين»قااااارارا تمناااااع فياااااه اْلساااااالمين اإل غاااااور قاااااول 

الاادعاء فااي أي إجتماااع أو نشاااط الااديني. وذكاارت أن رفااع 

َّ  «مينآ»اْلسلمين صو هم بقول  ِ
في الصاًلة وغيرهاا ياؤج 

 عندهم العصبية الدينية.   
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ل

 

 

 «خوتن» جماعة مصلين في مدينة

 

 
 

 

 م5102 أحداث

 

م سااااانة دموياااااة بالنسااااابة إلخوانناااااا 3792كانااااات سااااانة 

اْلساااااااااالمين ال ركسااااااااااتانيين فقااااااااااد زادت فيااااااااااه الساااااااااالطات 

الصااااينية ماااان التشااااديد فااااي قوانينهااااا، وساااامحت لنفسااااها 

سااؤال عااان أحااد، وهاااي ماضااية فاااي بارتكاااب مجاااازر دون ال

تطبيقهاااا لدباااادة اْلنظماااة والقتااال  الجمااااتي، وفاااوق هاااذا 

م إعًلميا عان هاذا الظلام  كله تنفق الكثير والكثير لتتكت 

ولتتفااااارد بهاااااذا الشاااااعب اْلقهاااااور. وتفتعااااال بخب هاااااا قضاااااايا 

ر للعالم كل ما تفعله به.  تتعلق باإلرهاب لتبر 

بعة ملحافظاة التا« سودا بازار»وقد حدك في منطقة 

ااااااااااَهر»
َ

م علااااااااااى الساااااااااااعة 3792-9-93بالتاااااااااااريخ « ِينغااااااااااي ش

العاشاااااارة صااااااباحا أن جاااااااءت شاااااارطة وادعاااااات أن هناااااااك 

أشخاصاااااااااا يريااااااااادون القياااااااااام بعملياااااااااة تفجيرياااااااااة فقامااااااااات 

ى  بااااإطًلق النااااار وبشاااادة علااااى مجموعااااة ماااان الشاااااباب أد 

ذلااك إلااى إستشااهاد سااتة ماانهم واعتقلاات عائلااة الشااهداء 

ك رفعاااات الحكومااااة مااااان وأصاااادقاءهم. وبعااااد هااااذا الحااااد

اشااااااااااقار»فااااااااااي وَليااااااااااة « 9»اْلسااااااااااتوى األمنااااااااااي للدرجااااااااااة 
َ
«.ق

 الفالحين من المزارع أخذ

 

أخااااااااااذت الحكومااااااااااة الصااااااااااينية جباااااااااارا ماااااااااان الفًلحااااااااااين 

خ»بمحافظاااة « توقااااي»أراضااايهم الزراعياااة لقرياااة 
َ
« كاااون

 بغرا توسيع هذه املحافظة.

فااااي زيااااارة « هاِشاااام جااااان آوات»قااااال الفااااًلح األ غااااوري 

بينما أنا أعمل في حقلاي فاإذا «: »آسيا الحرة»  من إذاعة

بااااااااااااأفراد الشاااااااااااارطة أتااااااااااااوني وربطااااااااااااوا ياااااااااااادي وراء ظهااااااااااااري 

وضاااربوني ورفساااوني باااأرجلهم ثااام أخاااذوني إلاااى الساااجن، 
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وبقياات هناااك خمسااة عشاارة يومااا، وأنااا لحااد الساااعة َل 

م أتااااى إلااااى 3792أعاااارف مااااا هااااي  همبااااي  وفااااي بدايااااة الساااانة 

هاو أحاد اْلساؤولين و « جياا ِ شاينن»قريتنا شخ  ُيدتى 

للجناااة الحااازب وكاااان معااااه ثًلثاااة أو أربعاااة آخااارين وطلااااب 

مناااااا تسااااااليم أراضااااااينا الزراعيااااااة بغاااااارا توساااااايع اْلدينااااااة 

 تنموية جديدة.  وبناء مناطق

واألرا هااي مصاادر رزق عاايش للفًلحااين وقااد رفضاانا 

« لاي جاو»هذا الطلاب ولكناه اجتماع هاو ومساؤول قريتناا 

طوا علااااايهم للتوقياااااع وبعااااادها جااااااءوا إلاااااى الفًلحاااااين وضاااااغ

على عقاود بياع، وأخباروهم أنهام سايدفعون لهام مقابلهاا 

ان، وساااااامعنا أنهاااااام  خمسااااااة وعشاااااارين ألاااااا  يااااااوان للفااااااد 

اسااتعملوا هااذه العقااود اْلاازورة فااي قااب  أربااع مائااة ألاا  

ان الواحااااد فااااي  يااااوان إلااااى أربااااع مائااااة وخمسااااين ألاااا  للفااااد 

بيعهااا ْلشااا رين ماان الصاااين. وإننااي حباااى الساااعة لااام أوقاااع 

م على أي ش يء وبقيت ثابتا، لكنهم منعوني مان زراعاة له

 «.   أرض ي

 

رلسنلط لر سهو لس بره
 

 

 

ن»صورة من مزرعة القمح للفًلح 
ُ
 م3792-72-90«.غولجا»التابعة ْلدينة « قارُدن»الذي دمره أشخاص غير معلومين في وسر الليل  بقرية « تورُسن تورغ

 

 السجون أزمة

 

الصاااااايني مملااااااوءة عاااااان أصاااااابحت سااااااجون الطاااااااغوت 

آخرها مما اضطر الحكومة إلاى وضاع مان تساجنه داخال 

اْلرافااااق الحكوميااااة وهااااذا كلااااه بساااابب سياسااااة اإلعتقااااال 

والقااب  البااي َل تااذر أخضاارا وَل يابسااا. وبساابب الوضااع 

اْلااازري وانعااادام العناياااة الصاااحية فاااي الساااجون إنتشااارت 

 أمراا مات على إثرها السجناء. 

ساااميا أنهاااا اعتقلااات خاااًلل وقاااد اع رفااات الحكوماااة ر    

 «مكافحاة اإلرهاااب»ثًلثاة أشاهر ماان أول بداياة برنامجهااا 
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م ثماااااان مائاااااة إ غاااااوري باااااتهم مختلفاااااة. 3790خاااااًلل عاااااام 

 وإليكم سلسلة من اإلعتقًلت موثقة بالتاريخ: 

م: 3790-6م إلاااى بداياااة شاااهر 3790-2مااان آخااار شاااهر 

 سجين 217

 سجين 277م : 3790-6في شهر 

 سجين 377اهز م : ين3790-0في شهر 

سااااجين وُحكمااااوا  977م: أكثاااار ماااان 3790-1فااااي شااااهر 

 باإلعدام

 طالب 910سجين منهم  377م: 3790-1في شهر 

 سجين منهم امرأة وطفل 27م: 3790-97في شهر 
 

 

 

 

 

 ملحد جيل إلخراج الصين حكومة من الجديدة التدابير

    رسءخلر لسلأ ارولسنا   ولةغرسلسن بسجلسرأرال  رسءخلر لسلأ ارولسنا   ولةغرسلسن بسجلسرأرال    

 

م أسااااااااااتيقا أهاااااااااالي محافظااااااااااة 3790-71-39بتااااااااااريخ 

اااااب فياااااه « َجااااارَجن»
 
علاااااى ملصاااااق للحكوماااااة الصاااااينية ترغ

علااااى حااااد تعبيرهااااا « الااااوطنيين والصااااينيين»بااااالزوا  بااااين 

وتقصااد بهااذا األويغااوريين اْلساالمين وكفااار الصااين. وقااد 

 خصصت لذلك مكافآت مالية وإمتيازات وهي كالتالي: 

ا )تقريبااا مكافاأة مالياة تقادر بعشاارة آَلف ياوان سانوي

ألاااااااا  خمسااااااااة مائااااااااة دوَلر( للااااااااراغبين فااااااااي هااااااااذا الاااااااازوا  

ويساااااتمر هاااااذا العااااارا خماااااخ سااااانوات مااااان وقااااات عقاااااد 

 الِقران.

دراسااااااة األوَلد ماااااان هااااااذه األساااااارة تكااااااون مجانيااااااة إلااااااى 

 اْلستوى الثانوي.

وللااااراغبين فااااي دخااااول الكليااااة التقنيااااة مكافااااأة قاااادرها 

ثًلثااااااة آَلف يااااااوان ساااااانويا )تقريبااااااا أربااااااع مائااااااة وخمسااااااون 

 وَلر(.د

وللاااااااراغبين فاااااااي دخاااااااول الجامعاااااااة أو الكلياااااااة التقنياااااااة 

العاليااة مكافااأة قاادرها خمسااة آَلف يااوان ساانويا )تقريبااا 

 ثمانمائة دوَلر(.

ماااان مصاااااري   %17تتكفااال الحكومااااة لهااااذه أساااارة ب

 العًل .

 توفر الحكومة للزوجين أو أحدهما عمل مناسب. 

 
 الصينية اإلستعمارية السياسات تجدد

 

وماااااااات اْلتعاقباااااااة فاااااااي الصاااااااين مااااااان ف ااااااارة تجتهاااااااد الحك

بعياااااااادة لطمااااااااخ الهويااااااااة اإلسااااااااًلمية لشااااااااعب تركسااااااااتان 

الشااارقية اْلسااالم وسااالخه مااان معتقاااده وقاااد اساااتخدمت 

جميع األسااليب والوساائل لاذلك. كاان مان آخرهاا أناه فاي 

م قاماااااات الحكومااااااة الصااااااينية 3790ماااااان ساااااانة  71شااااااهر 

. الهااادف منهاااا هاااو «إنهاءالعصااابية»تحااات خطاااة  اسااامتها: 
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مساااالمي تركسااااتان الشاااارقية عاااان بااااا ي دول العااااالم  عاااازل 

وإخفاااااااء قضااااااية هااااااذا البلااااااد اْلساااااالم كمااااااا  تسااااااعى لقطااااااع 

عًلقتاااااه باملجاهااااادين وإنشااااااء جيااااال تركساااااتاني جدياااااد َل 

 عرف عن إساًلمه وبلاده شايئا. وقاد كاان مان بارام  هاذه 

الخطااااة وضااااع مسااااابقات فااااي الغناااااء والاااارق  وتمشااااير 

ساااااااااااالطات الشااااااااااااعر ولعبااااااااااااة الشااااااااااااطرن ...وقد أجباااااااااااارت ال

الصاااااينية الشاااااعب علاااااى حضاااااور هاااااذه البااااارام  وفرضااااات 

 غرامات مالية على اْلمتنعين. 

       ونقدم لكم تفاصيل هذه الخطة.

 

 أدبية مسابقة على دوالر ألف خمسين انفاق

 

م قاماااااااااااااات قناااااااااااااااة تلفزيونيااااااااااااااة فااااااااااااااي 3790-99-30فااااااااااااااي 

تركساااتان الشاااارقية بعاااارا لنهايااااة مسااااابقة أدبيااااة والبااااي 

شاهر بإشاراف مان الحكوماة الصاينية كانت مد ها ثًلثاة أ

وقاااااد قااااااموا باختياااااار  «إنهااااااء العصااااابية»تحااااات ماااااا ُ سااااامى

ثًلثاااااااين ُمشااااااااَركة أدبياااااااة تتوافاااااااق والشاااااااروط اْلوضاااااااوعة 

لخااوا هااذه اْلسااابقة وُوز ع علااى اْلتسااابقين مبلاان يقاادر 

 بثًلك مائة أل  يوان )خمسين أل  دوَلر(.

 

 

 السنة بداية مع الحكومة مكر

 

الصااااااينية مهرجانااااااا داماااااات مدتااااااه نظماااااات الساااااالطات 

ثًلثااة أيااام بمنسااابة اسااتقبال الساانة الجدياادة )ماان يااوم 

م( وقاااااد  شااااارك فاااااي هاااااذا 3790-93مااااان شااااهر  31إلااااى  32

« ُبساااكام»اْلهرجااان خمسااة عشااا ر قريااة تابعاااة ملحافظااة 

وقد عرضت فيه حفلة موسيقية للفًلحاين ومسارحيات 

وعاااااروا للااااارق  كاااااان محورهاااااا حاااااول الاااااوطن واتفااااااق 

 م وأمن املجتمع.  األقوا

 

 على الصيني للعالَم شارات وضع على المدارس طالب إجبار

 مالبسهم

 

ْنغِريتااااا »أعلناااات الشاااابكة الصااااينية 
َ
علااااى موقعهاااااا « ت

« َبْياااااازاوات»م أنااااااه بمحافظاااااة 3790-99-37الرسااااامي: فاااااي 

ر»التابعااااة لوَليااااة 
َ
شااااق

َ
أن الحكومااااة الصااااينية أقاماااات « ق

 للقرية أسمتها  مسابقة للرق  باْلدرسة اإلبتدائية
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. وقاااااااااد شاااااااااارك فاااااااااي «مساااااااااابقة التفااااااااااح الصاااااااااغير»

اْلسابقة أكثر مان أربعاة آَلف طالاب وطالباة يمثلاون 

جبر الطًلب على 
ُ
 سبع محافظات تركستانية وقد أ

م الصايني ورفاع 
َ
وضع شارات على مًلبساهم للعاال

    َلفتة 

 «.  أنا صيني أحب وطني»مكتوب عليها: 

 

 «أنا صيني أحب وطني»صورة الحفل ومكتوب على الًلفتة الحمراء :                                                                                                                          

 

 اإللحاد ثقافة لبث مشروع

 

« تْنغِريتااااااااا »وقااااااااد جاااااااااء كااااااااذلك فااااااااي نفااااااااخ الشاااااااابكة 

جاااا»اإلعاااًلن عااان قياااام موسااام ثقاااافي بمحافظاااة 
ُ
يبااادأ « ك

ماان عااام  73م وساايتمر إلااى نهايااة شااهر 3790-93-39ماان 

م بمشاااركة أربعااة عشاار قريااة وأنااه ساايكون خااًلل 3792

رون  هاذا اْلوساام مشاااركة ماان اْلااوظفين الحكااوميين ُيقااد 

دارات حكوميااااااااة بمااااااااائتين وساااااااابعين موظفااااااااا ماااااااان عاااااااادة إ

مختلفاااااة، وساااااتكون هنااااااك فعالياااااات مسااااارحية وغنائياااااة 

 .    «نفع السكان بالثقافة»وحفًلت للرق  تحت شعار 
 

 

 تركستانية ألسر إلزامية دورة

 

فرضاات الحكومااة الصااينية فااي كاال املحافظااات لوَليااة 

ن»
َ
م 3790-93-90دورة تدريبيااااااااااة إبتااااااااااداءا ماااااااااان « خااااااااااوت

اء الاذين يتواجاد ومد ها ستة أشهر، وهي مخصصة لآلبا

أبنااامهم خااار  تركسااتان الشااارقية قاااموا فيهااا بإعطاااا هم 

بااااااااِذ الفااااااااروق العصاااااااابية الدينيااااااااة  
َ
دروس فااااااااي الوطنيااااااااة ون

واإلندما   في الثقافة الصاينية، كماا قااموا فيهاا بتادريب 

اآلباااااااء علااااااى كيفيااااااة إقناااااااع أبنااااااا هم فااااااي العااااااودة إلااااااى أرا 

وفااي حالااة الااوطن وقااد أجباار هم علااى القيااام بهااذه اْلهمااة، 

عااااااادم نجااااااااحهم باإلقنااااااااع  ُيجبااااااار جمياااااااع أفاااااااراد العائلاااااااة 

للقياااام بهاااذا الااادور. وحاااددت غراماااة مالياااة تقااادر بماااائبي 

 يوان للممتنعين عن اْلشاركة.  
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 الصينية الحكومة ظل تحت التركستانية المدارس واقع
 

علااااى موقعهااااا الرساااامي أن « تْنغِريتااااا »نشاااارت شاااابكة 

التابعااااااة لوَليااااااة « َملَبنشااااااا»الساااااالطات الصااااااينية بقريااااااة 

أقاماااااااااات مسااااااااااابقة للاااااااااارق  لتسااااااااااع ماااااااااادارس « قشااااااااااقر»

متوسااااااطة وذلاااااااك فااااااي اْليااااااادان الرياضاااااا ي التاااااااابع ْلدرساااااااة 

القرياااة وذكااارت أن عااادد اْلشااااركين تجااااوز العشااارة آَلف 

 مشارك. 

 

 داخلها وأصحابها البيوت تدمير

 

ثًلثاااااااااة مااااااااان « غوماااااااااا»دمااااااااارت إدارة البنااااااااااء ملحافظاااااااااة 

غاااول »بالساااوق اْلوجااود بشااارع البيااوت لعااائًلت تسااكن 

م 3792-3-36وقاااد جاااااءت باااآَلت الهااادم  بتاااااريخ «. قازماااا

لااااايًل وبااااادون إعاااااًلم أصاااااحاب البياااااوت  93علاااااى السااااااعة 

 للخرو  من بيتهم أثناء عملية الهدم   

 «:   آسيا الحرة»قال أحد أصحاب البيوت إلذاعة 

إننااااي لاااام أكاااان موجااااودا أنااااا وأبنااااا ي فااااي البياااات، لكاااان  » 

ذي تتااأل  أساارته ماان أحااد عشاار فااردا قااد كااان جارنااا الاا

فاي البياات حاين جاااءوا ب ركساا هم لهاادم البيات. وقااد كااانوا 

ر البياااااااات فااااااااوق رموسااااااااهم،  وقتهااااااااا نااااااااائمين وكاااااااااد أن ياااااااادم 

وكااااااذلك دمااااااروا مصاااااانعه ولاااااام يبااااااق لنااااااا أي شاااااا يء فالكاااااال 

 «.أصبح تحت األنقاا

 

 «شونْشِيَنْ جان» وذَنَبِه الصين رئيس من المكر خطاب

نغ»» لست للسنات ل ل ل ب ل اردول لست للسنات ل ل ل ب ل اردولسسانولرسسانولر نغيابد  لل«ل«ليابد 
    

 م2014-05-05

فااي رسااالة خطيااة « شاا ي ِجنفااين»دعااا الاارئيخ الصاايني 

ي اااااااااااي جامعاااااااااااة  خِيباااااااااااي »بمديناااااااااااة « بااااااااااااوِدنن»لاااااااااااه إلاااااااااااى ِخر 

دعااااااااااهم فيهاااااااااا إلاااااااااى الاااااااااذهاب إلاااااااااى تركساااااااااتان « الصاااااااااينية

َبااااات وشاااااجعهم لدقاماااااة  الشااااارقية واْلنطقاااااة الغربياااااة للِت 

تحات خطااة الحكوماة الصااينية  والعمال هناااك. ياأتي هااذا

لتقويااااااة الوجااااااود الصاااااايني بهااااااذين اْلنطقتااااااين. وقااااااد باااااادا 

واضاااااحا عااااازم الحكوماااااة فاااااي الف ااااارات األخيااااارة علاااااى زياااااادة 

 أعداد الصينيين ب ركستان الشرقية والتبت.

أناااه فاااي السااانوات القليلاااة »وقاااال الااارئيخ فاااي رساااالته: 

اْلاضاااااااية قاااااااد ذهاااااااب كثيااااااار مااااااان الصاااااااينيين إلاااااااى اْلنطقاااااااة 

«. )أي تركساتان الشارقية والتبات( للعمال هنااك الغربياة

وقاااااال أن هاااااذا  عتبااااار تناااااحية مااااانهم فاااااي سااااابيل الاااااوطن، 

وخطاااااااااوة مهماااااااااة فاااااااااي التطاااااااااور اإلقتصاااااااااادي واإلجتمااااااااااتي 

 واتفاق الشعوب.   
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أط   ل»»
َ

ش لة 
أط   

َ
لل

َ
ن   

 
أط   ل 

َ
ش لة 

أط   
َ
لل

َ
ن   

 
لل«« 

 

م قاااااااااااام رئااااااااااايخ تركساااااااااااتان الشااااااااااارقية 3790-93-92فاااااااااااي 

ِشااااااااَيْن »
ْ
ا « جااااااااان شون ماااااااان وهااااااااو صاااااااايني شاااااااايوتي مفااااااااو 

طااااااااااااارف الحكوماااااااااااااة الصاااااااااااااينية بإلقااااااااااااااء خطااااااااااااااب بمقاااااااااااااار 

علاااااااااااااى ماااااااااااااوظفي « خاااااااااااااوتن»الحااااااااااااازب الشااااااااااااايوتي بوَلياااااااااااااة 

الحكومااااااااااااااة وقااااااااااااااال فيااااااااااااااه: إن محاربااااااااااااااة اإلرهااااااااااااااابيين فااااااااااااااي 

قاااااااااد أظهااااااااار فيهاااااااااا كثيااااااااار مااااااااان أبنا هاااااااااا « خاااااااااوتن»منطقاااااااااة 

التعااااااااون ماااااااع الحكوماااااااة فاااااااي القاااااااب  علااااااايهم وهاااااااذا مهااااااام 

جاااااااااادا، ألن مكافحااااااااااة اإلرهاااااااااااب لاااااااااان تااااااااااتم  إَل إذا تعاااااااااااون 

البلاااااااااااااااد مااااااااااااااع هاااااااااااااااذا اْلشااااااااااااااروع. وقاااااااااااااااال أن عناااااااااااااااد  أبناااااااااااااااء

حُمااااااااااااااُه »األ غااااااااااااااوريين مثاااااااااااااال شااااااااااااااعبي يقولااااااااااااااون: 
َ
 ل

َ
ااااااااااااااِبخ

ُ
ط

اااااااااحِمِه 
َ

وقاااااااااد تناقلااااااااات وساااااااااائل اإلعاااااااااًلم الحكومياااااااااة «. ِبش

ة. وبعاااااااااااااادها أجباااااااااااااارت الحكومااااااااااااااة  هااااااااااااااذه العبااااااااااااااارة بشااااااااااااااد 

الصاااااااينية العدياااااااد مااااااان األ غاااااااوريين علاااااااى العمااااااال معهاااااااا 

فاااااااااااي برناااااااااااام  مكافحاااااااااااة اإلرهااااااااااااب فاااااااااااي جمياااااااااااع الوَليااااااااااااات 

ي فااااااااااااااي ال رك ساااااااااااااتانية مماااااااااااااا يااااااااااااادل علاااااااااااااى ساااااااااااااعيها الجاااااااااااااد 

ِشَيْن »تطبيق ما دتى إليه 
ْ
 «.جان شون

 

 ؟«الديني الراديكالي» هو من
 

 م96-93-3790

عااااااان ضاااااااربة ضاااااااد النشااااااااطات « بكاااااااين»أعلناااااات حكوماااااااة 

الدينيااااااااااااااااااااة وباااااااااااااااااااادأت بوضااااااااااااااااااااع اْلعااااااااااااااااااااروفين بااااااااااااااااااااال زامهم 

 بالشريعة اإلسًلمية في القائمة السوداء.

لحكوماااااااااااااااة وضاااااااااااااااعت وتفاصااااااااااااااايل هاااااااااااااااذه  الضاااااااااااااااربة أن ا 

اااااااااااااا  فيااااااااااااااه  ِ
قانونااااااااااااااا جدياااااااااااااادا لااااااااااااااددارات القانونيااااااااااااااة توض 

وهاااااااااااااي  «الراديكاااااااااااااالي الاااااااااااااديني»مواصااااااااااااافات ُ عااااااااااااارف بهاااااااااااااا 

خمساااااااة وسااااااابعون عًلماااااااة ووصااااااا . تراقاااااااب باااااااه أفعاااااااال 

اْلسااااااااالمين ال ركساااااااااتانيين كقاااااااااراءة الكتاااااااااب واساااااااااتخدام 

اإلن رناااااااااااااات وتاااااااااااااارك شاااااااااااااارب الخمااااااااااااااار، باااااااااااااال وحبااااااااااااااى بياااااااااااااااع 

ة والضاااااااااااا يوف فااااااااااااي اْلمتلكااااااااااااات واألغنااااااااااااام  وكثاااااااااااارة األِساااااااااااار 

ااااااااااااازا  البياااااااااااات  وأن أي شااااااااااااخ  ياااااااااااارى أحاااااااااااادا اشاااااااااااا رى قف 

 يجااااااااااااااب أن 
ً
للمًلكمااااااااااااااة أو منظااااااااااااااارا أو حاااااااااااااابًل أو خيمااااااااااااااة

 يبلن عنه.     

والشاااااااااا يء الججياااااااااااب  وَل  جااااااااااب فاااااااااااي هااااااااااذا القاااااااااااانون أن  

كاااااااال ماااااااان يبيااااااااع بيتااااااااه ألي ساااااااابب كااااااااان ُيوضااااااااع بالقائمااااااااة 

هم بااااااااااااالتخطير لعمليااااااااااااة تفجيريااااااااااااة. وأن  السااااااااااااوداء وياااااااااااات 

ية لبيتاااااااه ياااااااتهم بإيوائاااااااه كااااااال مااااااان  شااااااا ري مؤوناااااااة إضااااااااف

ملجموعاااااااااااااة إرهابياااااااااااااة أو احتماااااااااااااال وجاااااااااااااود نفاااااااااااااق ساااااااااااااري 

 لدرهابيين في بيته. 
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 أبو مريم الفقيرإعداد: 
ل

 

 عملية يوم عيد الصينيني

قتاااااااااااااااال شاااااااااااااااااب مساااااااااااااااالم أ غااااااااااااااااوري اثنااااااااااااااااين ماااااااااااااااان الصااااااااااااااااينيين 

« جاساااااااااااا»بواسااااااااااطة سااااااااااكين كااااااااااان معاااااااااااه فااااااااااي اإلدارة الحكوميااااااااااة 

ْر »بوَلياااااااااااااااااااة 
َ
اااااااااااااااااااق

ْ
ش

َ
م علاااااااااااااااااااى السااااااااااااااااااااعة 3790-71-70بتااااااااااااااااااااريخ « ق

الثامناااااااة مساااااااااءا وبعااااااادها جاااااااااءت الشااااااارطة الصااااااااينية لتحاصاااااااار 

هاااااااااااااذا البطااااااااااااال وطلبااااااااااااات مناااااااااااااه تساااااااااااااليم نفساااااااااااااه لكناااااااااااااه رفااااااااااااا ، 

 وتمكنت من إصابته ليسقر شهيدا، تقبله هللا.

عنااااااااااااااااااد « ربيااااااااااااااااااع البطاااااااااااااااااايخ»ويوافااااااااااااااااااق هااااااااااااااااااذا اليااااااااااااااااااوم عيااااااااااااااااااد  

 الصينيين.
 

 سلسلة عمليات استشهادية

ت قاااااااااااااااااااام خمساااااااااااااااااااون مجاهااااااااااااااااااادا بسلسااااااااااااااااااالة مااااااااااااااااااان العملياااااااااااااااااااا

اإلستشااااااااااااااااااااااااااااهادية بمختلاااااااااااااااااااااااااااا  مراكااااااااااااااااااااااااااااز الشاااااااااااااااااااااااااااارطة واإلدارات 

لوَليااااااااااااااااااااة « بوغااااااااااااااااااااور »الحكوميااااااااااااااااااااة لثًلثااااااااااااااااااااة قاااااااااااااااااااارى بمحافظااااااااااااااااااااة 

-71-39وذلاااااااااااااااك فاااااااااااااااي العطلاااااااااااااااة األسااااااااااااااابوعية لاااااااااااااااا «. بااااااااااااااااينغولون »

م  نشااااااااااااارت الرعااااااااااااااب فااااااااااااااي صاااااااااااااافوف الصااااااااااااااينين املحتلااااااااااااااين. 3790

وتسااااااااا رت الحكوماااااااااة عااااااااان حصاااااااااايلة هاااااااااذه العملياااااااااات، وأعلناااااااااات 

 أنه قتل عشرة أشخاص فقر.    

 جومااااااااا »بت هااااااااذه العمليااااااااة والبااااااااي أساااااااامتها الحكومااااااااة تسااااااااب

فااااااااي فوضاااااااا ى وارتباااااااااك داخاااااااال املحافظااااااااة. حياااااااا  « إرهابيااااااااا ظاْلااااااااا

أوقفااااااااااااااااات الحكوماااااااااااااااااة وساااااااااااااااااائل النقااااااااااااااااال لعااااااااااااااااادة أياااااااااااااااااام وقامااااااااااااااااات 
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منطقااااااااااااااااااة مهمااااااااااااااااااة تصاااااااااااااااااال الوَليااااااااااااااااااات « بوغااااااااااااااااااور »وتعتباااااااااااااااااار   بتفتيش البيوت ومنع أصحابها من الخرو .

 267بااااااااااا« أوروم ااااااااااي»الجنوبيااااااااااة بغيرهااااااااااا وتبعااااااااااد عاااااااااان العاصاااااااااامة 

ألاااااااااااااااا  نساااااااااااااااامة. 997كيلااااااااااااااااوم ر وعاااااااااااااااادد سااااااااااااااااكانها يزيااااااااااااااااد علااااااااااااااااى 
 

 ضربة قوية 

م علااااااااااااااااااااااى السااااااااااااااااااااااعة الحاديااااااااااااااااااااااة عشاااااااااااااااااااااار 3790-99-31فاااااااااااااااااااااي 

ااااااااااان»والنصااااااااااا  بمديناااااااااااة 
َ
قاااااااااااام مجموعاااااااااااة مااااااااااان املجاهااااااااااادين « َيك

ذياااااااااااذة»بعملياااااااااااة ضاااااااااااد الصاااااااااااينيين بشاااااااااااارع 
 
وقاااااااااااد « األطعماااااااااااة الل

رمااااااااااى املجاهاااااااااادون بمااااااااااادة متفجاااااااااارة ماااااااااان ساااااااااايار هم ثاااااااااام بعاااااااااادها 

وكااااااااااان ال جااااااااااوم بالساااااااااايوف واْلطااااااااااارق قتلااااااااااوا قاااااااااااموا بااااااااااال جوم. 

فيهاااااااااااااا أربعاااااااااااااة عشااااااااااااار صاااااااااااااينيا وجرحاااااااااااااوا الكثيااااااااااااار مااااااااااااانهم وظفااااااااااااار 

 بالشهادة إحدى عشر مجاهدا. 

 

 ﴾ْنِفُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا َجِميًعاِا﴿

« ساشاااااااا ي»قااااااااام املجاهاااااااادون بعمليااااااااة مباركااااااااة بسااااااااوق قريااااااااة 

ظهااااااااااار ياااااااااااوم الجمعاااااااااااة كانااااااااااات أهااااااااااادافهم هاااااااااااي مبااااااااااااني الحكوماااااااااااة 

ة وإدارات لحفااااااااااااااا أماااااااااااااان الشااااااااااااااوارع. وكاناااااااااااااات ومركااااااااااااااز الشاااااااااااااارط

وسااااااااائلهم هااااااااي السااااااااكاكين وآَلت ثقااااااااب وقطااااااااع الحديااااااااد واْلااااااااواد 

 املح رقة واْلتفجرة.   

 

ِغيَراِت ُصْبًحا﴾
ُ ْ
اْل

َ
 ﴿ف

قاااااااااااام املجاهااااااااااادون بعملياااااااااااة ضاااااااااااد مركاااااااااااز الشااااااااااارطة وبعااااااااااا  

م 3790-93-92الصاااااااااااااينيين علاااااااااااااى السادساااااااااااااة صاااااااااااااباحا بتااااااااااااااريخ 

« طورفاااااااااااااان»فظاااااااااااااة التابعاااااااااااااة ملحا« بيجاااااااااااااان»وذلاااااااااااااك فاااااااااااااي قرياااااااااااااة 

شخصااااااااااااا وقاااااااااااااموا بحاااااااااااارق اْلركااااااااااااز وساااااااااااايارات  90قتلااااااااااااوا ماااااااااااانهم 

 الشرطة.

وكعاااااااااادة الحكوماااااااااة الصاااااااااينية تكتمااااااااات عااااااااان هاااااااااذه العملياااااااااة 

 اْلباركة.
 

 انتشار الرعب بعملية واحدة

-93-92بموقااااااااااااا  الحافلاااااااااااااة بتااااااااااااااريخ  «أوروم اااااااااااااي»بمديناااااااااااااة 

م علاااااااااااى السااااااااااااعة الثامناااااااااااة إَل عشااااااااااار دقاااااااااااائق لااااااااااايًل قتااااااااااال 3790

مااااااااان الكفاااااااااار الصاااااااااينيين املحتلاااااااااين. وبعاااااااااد  شااااااااااب مسااااااااالم ثًلثاااااااااة

 هذه الحادثة عم الرعب بين الصينيين بهذه اْلنطقة. 
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وقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد قاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

الشااااااااااااااااااااااااااارطة الصاااااااااااااااااااااااااااينية 

 باعتقال هذا املجاهد.
 

 

 

 عمل انغماس ي

التابعااااااااااااااااااااة « جومااااااااااااااااااااا»م بمحافظااااااااااااااااااااة 3792-73-92بتاااااااااااااااااااااريخ 

ن»وَليااااااااااااة ل
َ
قااااااااااااام املجاهاااااااااااادون بعمليااااااااااااة عسااااااااااااكرية ضااااااااااااد  «خااااااااااااوت

جاهاااااااادون داخاااااااال مركااااااااز الشاااااااارطة مركااااااااز الشاااااااارطة. انغمااااااااخ امل

فقاااااام أحاااااد اإلخااااااوة بفاااااك أمااااااان حااااازام ناسااااا  كااااااان معاااااه فقتاااااال 

 من الشرطة ثمانية وجرح أكثر من ثًلثين. وهللا أكبر.

 

 أسرة مجاهدة

م 3792-73-96علاااااااااااااااااى السااااااااااااااااااعة التاساااااااااااااااااعة لااااااااااااااااايًل بتااااااااااااااااااريخ 

قامااااااااات أسااااااااارة مجاهااااااااادة باااااااااال جوم علاااااااااى مجموعاااااااااة مااااااااان أفاااااااااراد 

« قاااااااااااااغيليق»حافظاااااااااااة ملالتابعاااااااااااة « تاااااااااااوجي ي»قرياااااااااااة الشااااااااااارطة ب

حيااااااااا  قاااااااااام أب وابنااااااااااه فقتلاااااااااوا ساااااااااتة مااااااااانهم وجرحاااااااااوا بعضاااااااااهم 

وأحرقااااااااااوا سااااااااااايارة الشااااااااااارطة، ليستشاااااااااااهد اثناااااااااااين مااااااااااانهم وُيجااااااااااارح 

 اآلخر. نسأل هللا الكريم أن يتقبل منهم. اللهم آمين.   
 

 فرار الشرطة

خاااااااار  رئااااااااايخ الشااااااااارطة اْلرتاااااااااد قاِساااااااام إيماااااااااين وثمانياااااااااة مااااااااان 

 «آقسااااااااو»لوَليااااااااة « باااااااااي» محافظااااااااةأعوانااااااااه لتفتاااااااايش البيااااااااوت ب

م. وقاااااااااااااااااااااااد اجتماااااااااااااااااااااااع مجموعاااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااان 3792-73-90بتااااااااااااااااااااااااريخ 

املجاهاااااااااااااادين داخاااااااااااااال أحااااااااااااااد البيااااااااااااااوت فلمااااااااااااااا جاااااااااااااااءت الشاااااااااااااارطة 

لتفتاااااااااايش البياااااااااات باااااااااااغتهم املجاهاااااااااادون بالسااااااااااكاكين والفااااااااااؤوس  

فقتلااااااااوا قاِساااااااام إيمااااااااين وأخااااااااذوا سااااااااًلحه كمااااااااا قااااااااد قتلااااااااوا ثًلثااااااااة 

آخااااااارين وفااااااار  البقياااااااة فتعقباااااااوهم إلاااااااى مركاااااااز الشااااااارطة وعنااااااادها 

لقاااااااااااات الشااااااااااااارطة النااااااااااااار عشاااااااااااااوائيا وهاااااااااااااي فازعااااااااااااة مااااااااااااان هاااااااااااااذا أط

ال جااااااااوم كااااااااان نتيجااااااااة ذلااااااااك قتاااااااال مساااااااالم بااااااااريء اساااااااامه جمعااااااااة 

ااااااااااااااول مااااااااااااااع ابنتااااااااااااااه ورجلااااااااااااااين ماااااااااااااان الفًلحااااااااااااااين أمااااااااااااااا إخواننااااااااااااااا  حقل

 األبطال فنالوا ما كانوا يتمنونه من الشهادة.  
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 ماذا تعرف عن جزيرة القرم؟!

 

ليلنل:له بل 

ل

لاكنطو:

ّكيييي لب ييييل:لسن  يييياسما لسنلييييرالبسنلرمط ييييال ا لبيديييي  لسق لفييييال  مييييرتلس نلييييرال ب ييييول ليييياسالب ضويييي ا لننليييياالسن 

ط ا   لبسنلاسست 

ل لسنلرالفالسندبدلسنوايال تنلبلذ ر السن  اسم

ل

لسنلرمط ال  ا ل ل1
ل

  لسنلرمط ييال ت ل.وييتلسن ييا.تت لسةاييرسكل يي  ل

ّكلبها ييياسلفييييال  ميييرتلسنلييييرالر ييي لايييياسمنللييييببلل رييي لسن يييي

ّ  ولبماو ا ل لن اخ بم اب ا لياننغولس لن 

–  لسننغولسنلرمط ال ولتال ر لااة لننغولل   يال

ّلرييييييي ل غيييييييولسنل   ال يييييييولسنهيييييييذل د بييييييي
 
ن  ب يييييييازلس اوييييييياحولن 

لر طاهولنغولسناا لسنغرف لةسرتلنغاخلسةارسك 

دنييي لفيييالس .ايييات اخلس د طييييبتل  لهيييبد للفيييالكييييلل   

بن ييييي لفييييييالسلأل ليييييول  لهييييييبد للل0011سنديييييانلل.يييييياسلال

رد ليييييييييب للفخييييييييياد لبناييييييييي سلسنويييييييييستل يييييييييلل يييييييييارعلة ل

لب يا ل.ل لولهبد ل 

نليييييييبلكيييييييا لبلييييييي لل  يييييييبسدلسنلرمط يييييييال ت لفيييييييال  ميييييييرتل

سنلييييييرالريييييي لل ييييييللس يييييي بد لب   يييييياءلسن ايييييياسسخلسن اس  ييييييول

ّ  ييييييو ل سنعج  يييييولننلييييييرالل  يييييي ااسلب كنطييييييا لياننغييييييولسن 

يي لري ل ا ييتلسن ييا.تت ل اجا ب ي سلبسليي لاياسملال يياالنيللب 

لسةارسك 

اليييييييييييسذلسةبيغييييييييييياس لكييييييييييياسنت لبمليييييييييييانلسن ا يييييييييييالسنو 

ّك»َر  تّبله ل  سلفال  اي لس ول ل سني  ل«لهانللسن ي

 ييييييييي لفيييييييييالكازس وييييييييي ا لفيييييييييالهييييييييياال
 
  ل  يييييييييبسدل»ا:ل1102 

سنلرمط ييييييال ت ل ييييييللسةا طييييييان للبلييييييبل ايييييياسل ليييييي ل  ميييييييرتل

سنلييرالفييالسنيي ر لسنلييببللبرط يي ل رخييللكييا اسلبل طييا لفييال

س  ييا اللس  رمل ييو لنلييبلب  ييبلفييال  مييرتلسنلييرالرديياد ل

ل ييييييييييللل0  رمييييييييييوليان  اييييييييييياخلسن خادبييييييييييولا دنييييييييييالليييييييييييانلر ل

لصلنن  ا د000«ل)س  بد 

ال0901بلييبلسييل لسنلرمط ييال ا ل  يوييالل ليي لهيياال

يييييييييرملليييييييييياالالس ل» ييييييييييل الس»ب«لس  د 
 
يشيييييييييذل»ب ييييييييي سل دشيييييييييذل«لَبيييييييييف

ل« سن خادبا ل»ب«ل سرست ل

ب يييي ن لريييي لس سيييي بالنله يييي ل  ل  ييييناللنيييي للريييي ل

ّكييييييي لييييييييلل رخيييييييلل ييييييي ءلنن خيييييييادبت ل   ييييييي للييييييييرسخلسنلييييييياالسن 

. ارييييييييييييييييييولس .يييييييييييييييييي بنلس سييييييييييييييييييرستن ولل ييييييييييييييييييانلس  لييييييييييييييييييانلل

سنلرمط يييييييييييييييييييال ت ل لييييييييييييييييييي ل سسل نويييييييييييييييييييات لباااييييييييييييييييييي خلل

كييييييييييييان خادبت لسة ييييييييييييرم لسنيييييييييييي ب لال ييييييييييييللس  لييييييييييييانالل ليييييييييييي ل
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الفيييال سيييرست لل0991 نويييات  لبيدييي  لسق لر ييي لسييي ول

دايييييىلنايييييلل.ليييييالل
 
ريييييالبلييييياس لسييييي دولراتيييييوللرمط يييييا ال 

لس اس  ت لسنلا ا  ت  

ّ غليييييييييييييا ندناالس نوييييييييييييا  ولهيييييييييييي لبلييييييييييييانلد بس ويييييييييييي ا ت

ّكي له ييب للنوي وللن نييول سنلرمط يالل  لنوي ولسنييبالسن 

 لبلييييبلبلييييانل  لايييياسم اللايييياسمنلر اييييان،ل نيييي ن ل
ق
 ييييبس

لناييييي بلسن لايييييول   ييييياءلسلأيييييبب لهييييي لاييييياسمنل
ق
يييييبس   ض ييييي ل  ا

 
ق
ّ و ا لبسةارسكلهطار ا ل دتلسن 

لنيييييييييييي لل  يييييييييييياكلردناريييييييييييياخلااسم  ييييييييييييولهيييييييييييي ل
ق
بالرم يييييييييييا

لا 09سنلرمط ال ت لل للسنلر ل

ليييييبل ييييير ل  يييييبسد للرييييي لسنل يييييللرييييي لرنييييياكلسبريييييالبل

بس  لناسل لي ل  ميرتلسنليرالل يللبفديبلس ي بدلب  طيالةديبل

للبلس  نااسلياو وللن نولر لسلبازسسمت  

 ييللسن خادبييا لفييالسنلييرال   يياءلسلأيير لسندا  ييول
 
بلييبلل

سنتا  ولر للا لسة يان  لبري لسنيبن للسن ياسملال رخيلل

شيييييذلفيييييالهييييياالفخيييييادل  ييييي لفيييييال  ميييييرتلسنليييييرالرد يييييبل فخييييياد لي 

لالب الر ل لبسالردايب ل 0019

اللس  لييييييييللةديييييييييعلسن خييييييييياد ل ل00بفييييييييال بس يييييييييرلسنلييييييييير ل

ّس اسميييولسن تدس ا يييولبسة ييييبنلل   ميييرتلسنليييرالرييي لس رب

ب باان ييييييييييييالبسنلالييييييييييييازلبسةس ييييييييييييسذلسنربسيييييييييييي ولن  اييييييييييييي الل

سلب يييييييالله ييييييي لسلبب يييييييولسندتطا  يييييييولرييييييي ل ايييييييولسنشيييييييرلل

اب ل يييي الءلبن الييييياسلالييييبراال ليييي ل بسبحييييا لب ديييي بسنغيييير 

 
ق
ّس  ر لسنلرمط ال ت ل تت

ال0901ظاييييرخل وييييط  خلليانلرمط ييييال ت لةدييييبلهيييياال

بالل درمل .بلسستلسنضوط و لري لرد ليب للسن خياد ل

ّ  و  لناللسننغولبسنن ا لب رماللسند  لسن 

ّتللن نييييييييييولفييييييييييالسنليييييييييير ل الد ييييييييييلل يييييييييي الءل06بفدييييييييييبل  يييييييييي

سنلرمط ييال ا لفيييال دسستلسنوييناول طن يييولسنلييرالبكيييا اسل

 دطاسل  ميييرتلسنليييراللرييي لل يييللسبسييي ا لبفيييالسنويييستلالسييي

ال  طنييييييييقلسبسيييييييي السيييييييي ار خاله يييييييي ل  مييييييييرتل0170هيييييييياال

لسنلرا 

ن اييييييي  لبل خيييييييالرر ييييييي لسلبب يييييييول)ار  يييييييالسق دلااييييييييقل

سن خببييبلس  ا ييرلريي لسن اييرس  ت لسنييرب لبنييللب يي لدبسل

لسنلرمط ال ت لدبسسل ا امالفال  س 

ّس اسميول) رماولاظارلنو ولسن خادبت لفال بسبحالسنشيرل ول   ي اءلس رب

سنربسيييي ولباظاييييرل  لنويييي ولسةسس ييييسذلسنهييييذلكييييا لبليييي لل  خييييالسن خادبييييا لفييييال

لد0  مرتلسنلراللكا قل لللر ل%

ل بو ل711بفال  سلسنالقلكا لهبد لل.اسلال

بلييييبللانييييقلسلأ ارييييولسنربسيييي ول  لهييييبد لل.يييياسلال

ال)بفيييييييييييال ييييييييييي سلسناليييييييييييقلسنديييييييييييبدلل0790فيييييييييييالهييييييييييياالل0020

رن يييييا لل1كيييييا ل.ييييياسلاللس  طيييييالالنن خيييييادبت لفيييييال ب رس  يييييا

اللانييقل. ارييوللس ااييادل0921 نيي د لبفييالهيياالل671ب

ل الم ل6سنوا  هذل  لهبد لل.اسلال

دلسييييييييييييييي انت للويييييييييييييييللرييييييييييييييي ل0922بفييييييييييييييالهييييييييييييييياال الل يييييييييييييييرا

ّكيييي ل ليييي لار ويييي ا ل سنلرمط ييييال ت لريييي ل ييييدتلسنلييييرالسن 

لسنغرح و 

بلس .ايييات اخلسلجببيييبتل  ضشييياسلسنلرمط يييال ت لفيييال

فيييييال  ميييييرتلسنليييييراللل171فيييييال سيييييرست للبل111سنديييييانللتيييييا:ل

فييييييييييالل001فييييييييييال بزح ويييييييييي ا لبل010فييييييييييال ب رس  ييييييييييالبل016ب

لفالكازس و ا  ل00فالسبس البل91 ررمكالب
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نيييييييييييلل وييييييييييي دطلل.هييييييييييي لسق لسنلرمط يييييييييييال ا لسنييييييييييي ب ل

ّل سييييييييييييرست لل سييييييييييييلل  د شييييييييييييا لفييييييييييييال رييييييييييييا  ل  يييييييييييير ل تيييييييييييي

سنلرمط يييال لب  ديييالن وييياسليف يييباصل  يييرم ل الل رخيييلل

ل  ادلنن خادلفالر سررس خلل بببت 

ريييي لسةليييياسالسنلييييرم ت لننلرمط يييياللليييياالسلبييييازسسل  ل

لسنلببللبلاالسنلاسست للسلأان ا  

ّلرييي ل ب طيييالسن خادبيييا لسق يييرب لنليييبل يييرجلرييينخلل تتييي

لسنشدرسءلبس اس ل ت  

خللس شييييييييييييييااستلسلأنييييييييييييييا لسنوييييييييييييييادسءل َطيييييييييييييي   بريييييييييييييي ل  د 

لبسن غط لب س م ا 

 

ط ا ل0 ل لسنلاسست 
 

«لسلييياسسببل»ب«للييياسس »سنلييياسستط ا لبيويييطا ل بايييال

بفيييييييييال .يييييييييبلس .ايييييييييات اخل  ل«للييييييييياسست ل»ب«للييييييييياسس  »ب

هييييبد لل.ييييانلسندييييانلل ييييال.يييياسلال طوييييول الم لبميييير ل

ّك لب ييلللييبل ةدييعلسن ييا.تت لسةاييرسكل رخييلل ييا لريي لسن يي

ها ييييياسلفيييييال  ميييييرتلسنليييييرالر ييييي لاييييياسمنلبم كنيييييا لياننغيييييول

ّ  و  لسن 

ط ت ل ييييييييير لهييييييييي لسن خادبيييييييييولبليييييييييبل شيييييييييكلل   لسنلييييييييياسست 

را  و لبناييي سلاللبلييي ناللرد ليييب للرييي لسن خادبيييولبسنشيييا

سن خيييييييييييييادل  ييييييييييييي ءلرييييييييييييينخللبمليييييييييييييانلسن اييييييييييييياس لب ا يييييييييييييول

ْو ا ل   لر  تللرمتل ن خل  لسنبّب  

ّل  ميييرتلسنليييرالرر ييي سلااسم  يييالننلييياسستط ت لة ييي ل  د بييي

ّس اسمييولسن تد ا ييولا ييي خلل ليي لل01فييالسنليير ل كا ييقلس رب

دل فليييييياال يييييي الءلفييييييال969-601رطن ييييييولسلبييييييازسسل)س يييييي بدل

ذلكا ييييقلااةدييييولننططن ييييو لبريييي لل ييييانل  مييييرتلسنلييييرالسنهيييي

يييب لب ضشييرل«لسنليياسس  »رطن ييولسلبييازسسل يي  تلسن خيياد ل

 يي سلس يي  تلفييالس طن ييولب اا يياليييت لليياسالسةاييرسكل

ذلري ل ه  يالل سن ب ل د شا لفال  ميرتلسنليرا لبليبلسيلا

ّلسنليياسسرئط ت ليانليياسستط ت  لبلييبل  يي سلس يي  تلريي ل تيي

ل مرتلسنلرا س ضشرل  سلس   تلفالكللسندانللر ل 

لضيبلرطن يولل
ق
ّس لبلاطردلسنلاسستط ا لفالاياسم الل تتي

سنلييييرالريييي لسن خييييادبت لبلرمط ييييال ت لبسنربسيييي ت  لبليييييبل

 يييييياس اسلفييييييالس يييييي سررسخلريييييي لسن خييييييادلنوييييييلا لسلبب ييييييول

لسندتطا  و 

الةديييييييبلس .ييييييي بنلسنكاريييييييللرييييييي لل يييييييلل0170فيييييييالهييييييياال

سنييييييرب للج مييييييرتلسنلييييييرالبضيييييي لسنييييييرب لرييييييادتللا ا  ييييييول

 ذسليلييي لسنلييياسست ط ا ل»ت ل ييياءل  خيييا:لا يييولسنلييياسستط 

ّس اسمييييول و ويييي ي بب ل ااييييقل.طابييييولسنليييياس ت لنسرب

دايييييىلننطيييياس  ت لسنييييرب  
 
بليييييبل«للريييي لسلأليييياللسنهييييذل 

 يتله يي ل ياسزلسييير لل
 
« لليياسستلذ: س ه لييادلسنيببشذ» 

ب.ييييت ل  ييييىل ليييي ل  مييييرتلسنلييييرالس نيييياكلسنربسيييي ا لكييييا اسل

 ت  لبكيا ل شاس ا لفالسناشا اخلس ه لادبيولننلياسستط

سنلرستط ييييا لردي ييييت لريييي لسلببرييييولس ن سر ييييولنهجيييي  ل

سنربلييييسذلبلييييبل يييياسكلةدايييياللفييييالسلأ ارييييولسنربسيييي و ل

ّك»صلرييييي لسن  يييييا لس ويييييل لل71) نكييييياسنت ل«لهيييييانللسن ييييي

شرلفالهاال
 
لاليكازس و ا د 1102َر  تّبلسن  لن

الكييييييا ل  يييييياكلننليييييياسستط ت لهشييييييرب ل0907فييييييالهيييييياال

سنليييييييرالبليييييييبلرد يييييييبسلب ب يييييييولهشيييييييرلربسسيييييييولفيييييييال  ميييييييرتل

لاد 0900-0719 برقلر لل للس انت ل)

يييَرللويييللريييي لسنلييياسستط ت لرييي ل  ميييرتلسنلييييرال  
جا نليييبله 

لةدبلسلأر لسندا  ولسنتا  ول ل ل را  ل  ر  
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فييال  مييرتلسنلييرالتييالب يينخللبفييال«ل يي ي ق»  للندييول

ّ خللس شيييييييااستل « لَين اا طيييييييا » ييييييي سلس كيييييييا لا يييييييبلرلبييييييي

بم  طيييييييي للب يييييييي ن لفييييييييالربب ييييييييولب ا اااسمييييييييالردايييييييييب ل 

لسنلاسستط ا لر لكللسندانللفال  مرتلسنلرالس اما 

بيد شيييا لفيييالي بسبسييي البالاي يييالب ب رس  يييالبحانا  يييال

لفيييييييييييييال  ميييييييييييييرتلسنليييييييييييييرال
ق
ب ررمكيييييييييييييالبسبسييييييييييييي ال)ب اا يييييييييييييا

بدس ويييييييييي ا دلبار  ييييييييييالب سييييييييييرست للبسبرا  ييييييييييا لبيديييييييييي  ل

ّ للفالالاي البلبلا لناسل لي ل  ياكلفيال بس يرلسنلير ل   ث

لا 02

ال  يييييييي لبزمييييييييرلرطن ييييييييولالاي ييييييييال0097-0091فييييييييالهيييييييياال

س ويييينطت لسن  يييياسمت لسنلييييرالبسنليييياسستط ت ل«لبم اباييييا »

ّل ه ييييييبلس ديييييي لريييييي لسييييييا.للسن اييييييرلسةسييييييادلببضيييييي ل  ثيييييي

ّسكييا لفييالالاي ييالسق  لبلييبلينييغل سنليياسستط ت لفييالربب ييولات

ّلريييي ل  الملب  يييي  لهييييبد للل0هييييبد للفييييالرييييالةدييييبل  ثيييي

ّس ييي لةسييي ا لااسم  ييييولر  نييييول ليييي ل  لينيييغلهييييبد لل ب 

ا لبلييييييييييييييبليليييييييييييييي لرد ييييييييييييييب للسن يييييييييييييياس ال0990هيييييييييييييياالل110

ّسكيييا ل لييي ل.يييبلسنوييياهولبفيييالهييياال راياظيييالفيييالربب يييولات

ّلنييا بءلسنلياسستط ت لفييال يي سل0979 الل لي لل   طييا ل  تي

ويلذلسنلياسستط ا لرداييب لليانايناسخل طييال س د يب لبي 

ل وط  لسن خادلبم د بب لياننغولسنلاسستط و ل

- لنغيييولل   يييال  لسننغيييولسنلاسستط يييولتيييالااةديييولنييييرل

ب ازلسن اةدولننغولل   اللري لر طاهيولنغيولسنايا ل
 
 

ّ  يييييييييو لبا لويييييييييللسننغيييييييييول سنغرفيييييييي لرييييييييي ل سيييييييييرتلسننغيييييييييولسن 

سنلاسست ط ييولنييتب لنهجيياخلبتييالاا ييبلفييال  مييرتلسنلييرال

بارسكييي لب ان شييي ت  لب ييي ن ل وييي دطنا لنغييياخل  ييير  ل

ّليييييت لنغييييولسنليييياسستط ت لبحييييت لنغييييول ّسكل  تيييي بما ييييبل  يييي 

سن  اسمت لسنلرالبنغيولسن ا يابت  لبتياللسنلاسس ا لبنغو

فيييييال رملايييييال لييييي لس  ليييييرسس لبهيييييبدلسنلييييياسستط ت لسنييييي ب ل

ل1111 د شييييييا لفيييييييالسبسييييييي الب ب رس  يييييييالبالاي يييييييال.ييييييياسلال

 ييييييبولالل وييييييي ا  ل  لبيييييي كنللياننغيييييييولسنلاسستط يييييييول الل

راتييييولريييينخللي  طييييال ويييي ا  لسن  اييييييولبخييييال لييييللريييي ل ييييي سل

سننغييييييييييوللسندييييييييييبد ل رييييييييييالفيييييييييياليانا  ييييييييييال ييييييييييبلاا ييييييييييبلنييييييييييبفخل

سنلاسستط و بم  خيييييبب لي  ميييييرتلسنليييييرالفيييييالدسسسييييي خالرييييي ل

لسن  ت 

س لسننغولسنلاسستط ولفالةديعلس يبسس لفيالالاي يال
با
 
ا

ال سيييييللسنلييييياسستط ا لفيييييال0997بييييياالسة.يييييب لبفيييييالهييييياال

بال لل  بلسنهج ولكيلل« للج ول.اضرتلسنلاس ل»الاي ال

ل« ه بلسني اتلبسلأاضرت»س وله ب للس ول ل

ّكيي ل:لسيي  بب لردناريياخللييانل سدب ييا لسن  ا.يي لسن 

سنليياسستط ا لسنلييرال»ر طنييولهيي لسنليياسستط ت لفييال  ييا ل

ّ  ييولب  د يي ل«لريي لزريي لسنغرحييو يير للياننغييولسن 
 
سنيي  لا

لا 1116ر سوولسنا اهولس  الفالس ول

بفيييييالسناليييييقلسلأاضيييييرلفيييييالربب يييييول سييييي ا  انلفيييييال يييييال

 اسيييي ا ل ييييناسخلننليييياسست ط ت لناييييالايييياسمنلبر يييي ل ليييي ل

كنللسنليييياسستط ا لفييييال سيييي ا  انلياننغييييول نييي لسيييي و لبميييي 

غيييولسن ا ا  ييولبتيييالنغيييول«للاسسبض كيييا»س وييطاتل
ا
سن اةدييولنن

ر  ناييييييييييولييييييييييييت لسننغييييييييييياخلسن ا ا  يييييييييييولبسننغيييييييييييولسنن ي يييييييييييول

ّس  ولبلرستط ولسنلرا  لبسندب

بلييييييييي للسن هطييييييييياءلسنيييييييييببا ت لسنلييييييييياسستط ت لفيييييييييالربب يييييييييول

لا 1101 بّب لفال سرست للبس     ت لفالهاال
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 يسةنف يبأ يةصو
ل

ل ي ووليلنل:ل ف ل

ل

لسلأطبلهلللبسنابتلبسنوباله  لسسانل  

 سييييفنلريييي لسفيييي ل  لبادييييللريييي ل بالد لكناييييللهييييارنت ل

بخيييي بلسنا يييي ول ييييالنت لناييييالب  لب دناييييللريييي لس يييي ر  ت ل

لسناادلت  

ّسلسني  ل دن يالري ل  .طبل لسف لسندظ لل.طيبسل تتي

  يييييللس بطيييييا لبس سيييييبالبسنييييي  ل ييييير  ال  ل  يييييا لرييييي ل

سةرييولسرأطببييوله يي ل ييا. خال  اييللسناييبتلبسنوييبال

سنييي  ل  لييي  اليييي لرييي لسن ييييرلبسلجا ن يييولب هاا يييالندطيييول

لسنهجرتلبسلجااد 

ّل لبرمييييييييييييييبلاييييييييييييييا ت بييييييييييييييال بالد لسن ييييييييييييييرسا!ل  ل  ل  ل بل اا

سندي  لسنوييد بلةبالدبلن ي لسنديي  لسنويد بلاللب ييا ل

 اللفيييالسق يييرت ل   ييياله يييادل لليييبل نل يييال لن  يييا لرييي ل

سنرسيييييانل ييييي  ل لهن ييييي لبسييييينللبنييييي ن لالييييييبل  لل ريييييو

لا ا ل هطان الراس لولنن  ا لبسنو و 

ّلسن  يييا ل ب  شيييذلنيييلل س ل  ل اتيييبتلرييي لهط ييياله ييي ل تييي

بسنويييييي ولر يييييي لردر هييييييذلنهأييييييال،لب نيييييي ل ب يييييي  للييييييي ن  ل

ب لييانلن يييلل ن درييياسلدستطييالييييان لا لة ل لبانيييتلر يييال

ل  ا ذن  لبسن لا لتالسةسا لبس  ش لسنتايقل بطا

ها يييييي ل
 
ّلريييييي ل   ا يييييياسل ييييييايرم لفييييييالدبيييييي  للة لسناييييييب

ّت ل يييي ن ل ا يييياسل  ييييأا ل. يييياءلة ل هايييي لندطييييول  تيييي
 
 

سلأ يييياءلريييي لس بطييييا  لبس ييييأ اسل  ييييللسن لييييا لبسندنيييييلل

 ييييييييييا  للاللا سنييييييييييا لرا ييييييييييبب لرييييييييييالدريييييييييي للرداييييييييييل،ل طييييييييييال

 ب ييي  لليان اسضييي لبسنايييي لة يييبلات للب  رريييا لل

رييي لبا نلييياسلردايييللياوييي لسنويييناكلروييي طبب لذنييي ل

لسنلر  لبر ل س اذ السنرسانل   ل لهن  لبسنل ل

بييال بالد لسن يييرسا!لاللااوييياسل يييبسلسةريييرلسنييي  لةويييس  ل

اييييييييييييركل ييييييييييييياا للينييييييييييييب للبروييييييييييييلالس سيييييييييييياللب ييييييييييييا ربسل

ن  ا ييببس،لباللااويياسل يييبسلينييب للبس و اييديت ل  يي ل

بسنيييييي ب ل د شييييييا لااييييييقلظنييييييللسناييييييا اخلسنكييييييا ر لبالل

الاللااويييييييياسلااويييييييياسل  لاف يييييييي بسليانلايييييييياصلناييييييييل ل طيييييييي
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  يييييييييييييييييياس  للفييييييييييييييييييال نوييييييييييييييييييات لبسنيييييييييييييييييي ط لب  غانويييييييييييييييييي ا ل

بحا وييييييييي ا    لس ظنييييييييييارت  لباللااوييييييييياسل ييييييييييرستلل ررمكييييييييييال

بسن خادلبسنات لبسبس ا   لبكللسنااس  قلري لسندير ل

بسنعجيييييييللسنييييييي ب لهاييييييياسل لبسسيييييييان لبميويييييييبب للفيييييييال

سةسسل طييال شيياءب  لبسنيي ب لاللب ر ييا لريي لس ويينطت ل

الهنيييي خلل الل شيييي  خلليييييببنخلل.هيييي ل  يييي  ل ظنطاييييللر ايييي ا

ب  ييييييي  لدالس ويييييييينطت له ييييييييب لل س يييييييولريييييييي لسن ييييييييب ل

لبسنلاا 

بييييييييييال بالد لسن ييييييييييرسا!لاللااويييييييييياسلا ييييييييييأ اخلسسييييييييييان ال

ب سيييييييييي اذ السنلاتييييييييييبلسندظيييييييييي للريييييييييي ل  ييييييييييلل يييييييييي سلسنييييييييييبب ل

ييييييييييير ل ّبله ييييييييييي ل ذ لس شييييييييييير ت ل.هييييييييييي ل   بن  ن غييييييييييي لب يييييييييييب

وييييييرخلسحاه  يييييي ل يييييي  ل لهن يييييي لبسيييييينل،لب يييييي ن لالل
 
ب 

ال  يييأاي ل ييييالي يييرلبهطيييرلااوييياسلس شيييلاخلسنهيييذلبس ااييي

بحبنلبهطاس لباللااواسلر لار اسل رياسناللب س ياسله ي ل

 بطيييارخللبجيييأاسلييييبرا خللفيييال ييي بلسةريييول رتيييانلسنشييي نل

 سييييارولب فييييي لرايييييدتلسن سلييييياب لبسنلاتيييييبل طديييييولييييييا ل

ّ ويييييييييي ان دل ّل.ويييييييييي لر ييييييييييببال) فيييييييييي لراطييييييييييبلسن  بسةرتيييييييييي

ّ للفيييال  اييياءلسنديييانل لب  يييالب  ييي  للهللل بسرجا يييبب ل تييي

ب تل يرس  للسي  لهللل ديال  لبس يا  لري  لل يال  ل طال

لا ا لدسهالننطونطت لر لسن ياس لل

 نيييال« ل   ييالضيييد ياخ»بييالي يييا  لسن رمطيياخ!لاللالنييي :ل

ْ ييييييييي  ل ييييييييييااخلسن ييييييييياسمنلس سيييييييييبر لسييييييييي  ب ل را يييييييييال
ه
لن

ّ  لريييييييييي لسن ييييييييييأاي اخل  بب ييييييييييولب ر ييييييييييال ييييييييييي ولب تيييييييييي

ّت،ل ييييييا دننخ ل ّسخلسنب يييييي لبطن يييييي ل ييييييجاهول  تيييييي سن تتيييييي

ّ  لسلجايييادلفيييالسيييس لل لل سييياا   دستطيييالب ييييبس لباللا ييي

ب  ل  ييييييييي  لرديييييييييي بسسخلن ييييييييي لاللايييييييييي  ني لهييييييييي ل اييييييييييرتل

ّا لسيييي  ا لن يييي ل سرجا ييييبب ليطييييال ويييي اد  ،لب ذسل بيييي

 سييرتل  ل يياءل ل دييال ل ارضيي ل زبس  يي لب ي يياء  ل

له  لسلجاادلبلي لي ا  خل ل

بييييييال بالد لسن ييييييرسا!ل  لايرل ييييييالفييييييالسلأ يييييياتلسنييييييب  الاللل

ئالياناويييي ولن يييييرللسلأ يييياتلسق ييييرتلسةييييييب ل ويييياب ل يييي 

ل ن دطللسندطللسناال لن   ط لفالسق رت ل

بييييييال بالد لسن ييييييرسا!ل  شييييييذلالل سيييييي ا  ل  ل اييييييركلن ييييييلل

 ييييي ئالنييييي لل طيييييولفيييييال ييييي بلسنيييييب  البن  شيييييذلسيييييفاركلن يييييلل

ب ييييي هذلنضوييييي ي ببسلفييييييالسنيييييب  البسق ييييييرتل ن دطنييييياسلبخييييييال

لبن  نغا ال  لسس اد ل ل

ّلبا يييي لسيييي اا  ل سييييفنل ل  لب طيييي ل يييي   للكييييلل تيييي

لب  يييييييرب ل يييييييبلااويييييييان لبيييييييال ب  لبايظ يييييييللرييييييي لكيييييييلل يييييييرا

ل بالد لر لدهات للدستطا ل

 يييرسلب ييي  ل له ييي لراطيييبلبه ييي ل باللبل بسلأطيييبلهللل

ل ن لب أ  لبسنل 

ل0200،لرارال07،لسلبط ل
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لسندا  ولسن أا و
ل هبسد:له بلسنر.ط ل از ل

 

 
ل

بلرواهبتلس دب لسنرت للسة غان ل داا نات لفالرااسحولس ضشبا

 س سبر ت 
 

بسال غيان لل–سلي لسن طيت لل–سنرت وا لسناي شذل يسذل   س  يغل

  يييييييرمل يييييييان ل .طيييييييبلزس لنيييييييب ل.اييييييياس طالررسسيييييييللاال ييييييي ل

ّ ليس    يغل ريل ل سايالاخليت لينبفخطالفاللاهولسنشيدتلسن بي

ل) ل د

 ييييييير لس ييييييييببرلسنديييييييياالالدسستلسنشييييييي ب لسقسيييييييي امولفييييييييالبزسستل

  ول انيييييغل ييييياب لبيييييالييييييف لسنيييييرت للسة غيييييان لسلباس  يييييولسناييييي 

  ييييرمل ييييان لس.طييييبلزس ل داييييبلرويييياهبتلسناييييت لفييييالرااسحييييول

س  ار ت لسالسبر ت لةدبلس  طاه لر لسنرت لل سذل   س  غل

فييييالي    ييييغلفييييالسن ميييياستلسلباس  ييييولسالبليييي لبليييياالبخييييالر يييي لاان يييي ل

لسنرتاسولفالسبنان 

بن ولفييالبم ف ييتلسن هطيياءلفييالي    ييغلن ييالالر مييبلريي لس ويي ل

س غانويييييييي ا لريييييييي لسن ييييييييأا لردظييييييييللسنليييييييياسخلسنهييييييييذلالاد ييييييييال

سناالبيييييياخلس  اييييييبت،لن يييييينخلل شييييييدرب ليييييييانلناللريييييي ل  ل غ يييييي لل

سال يايييان ا لسالبيغييياسلريييي لسلنييي لل يييي    انغلسناضييي لسذسلرييييال

لس  نلقلسن بدلر بدسلسل لسنيا س  

فالر يانل“بلانل انغل اب لبالةدبلس  طا ل ان لب سذل   ل

ّلسنيييرت لل ييا ن لهييي لسالسييي دبسدلبسنييبهللسنليييا لرييي لسةريي لهبييي

سلجا يييييتلسال غيييييان لفيييييالردر يييييولسنايييييت لضيييييبلسنليييييا لسالس اي يييييول

ّ و ا لسنشرل و ل” نهأر ولسالسبر ولن 

رن يييا لل120رن ييياسلبييياس ل)ل0,0ب ضيييامل  لسنايييت لسييي لبال

دبالسدلرواهبسخلسل لس غانو ا لفيالسنوي اسخلسنيتب لس ل نيول

 يييييت لسال غيييييا لفيييييالبسضوييييياهبلفيييييالايييييبسمتل ب يييييول الملرييييي لس ا 

لسنو اسخلسلبطللس ل نو 

لسنلييييياسخلراييييللااييييلل  لسليييي ل وييييع لالل رخييييالسناييييت لبالييييانل

لسالضيييياب ل داييييبخلن نخييييالس غانوييي ا ،لفييييالس ا ييييأ ولسنغرح يييو

ل سن بدلي اءلسهادتلفالننطواهبتل” اتل“لا اس لليببسل

لبس ييييا لرطييييرليف غانويييي ا لباييييناالسنهييييذل–لسناييييت لب شيييي ا

لرضشيييبدب ل  لرييي ل–لالرم يييالسانبسييي  بلسنلاييييلل تيييّلسناييي ال

لفيالسنشيرل ولار وي ا ل ويل لروي لنولدبنيولسلارولسل ل ودا ل

لسر ييبسدله يي لب اايي ا للسنغرح ييولسنايي   ول يي    انغلر الييو

ل س ا ا ول تّلسن ا و ا  ول–لسة غا  ولسلأببد

ل

لس ابس:ل)سبم ّزد
ل1102 شرم لسةبنلل19
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ل

 سن ظاالسنا شذله  لب  لسالرخ اس؟
 

 

ّلسن ظا السنو السذلسنا شذلر آكل،لبالل .بلبيبسكلذني ل  ثي

رييييييي لسلأييييييي  لسنشييييييي اغالسناييييييي شذلسلأيييييييا ل لبمر يييييييتلسنيييييييرت لل

سنا شذ،ل سذل   س  غ،لفالس  ل بب ل. للسلأ  لر ل رمالل

سال لااسله  لس داسضت لبسنيواد لب الهازاله  ل دللكلل

 ييييسذءلن  ييييياد لسن اييييانلسليييي لر  ات ييييلل اسحا شيييياملسناييييت  ل

ل ايييييرله ييييي لايييييياد لسنكيييييايا لسنويييييا  ا   لبسلأنيييييللسناييييي شذلب

بن  لسلأطنوله  لسنيوادللبلا د لسل ل بملريال شي هذل يسذل

   س  غ ل اسض بسدبلبيالللاياارلسن ظياالسناي شذلبم  جي لفيال

سرج طيي لسناييي شذ لبالل ييي لفيييال  لاا يي ل  يييانلس ظطيييولسيييناامول

ّسءلسنغيييرح ت لاالدييياسلسرخ ييياسلسالاايييادل ّل ويييتّ لبلنيييولرييي لسلببييي  تييي

  ل بلسييييلا لسنييييببنلسنشيييي اه ولفييييال ييييرلل بسبحييييال بلسنوييييا  ا

فييييييييييال اس  ييييييييييالب ب رس  ييييييييييالبلر تدبييييييييييا،ل بل«لسنتيييييييييياسسخلس نا ييييييييييو»

 لبسن ييييياا،لالل ييييي لفيييييال  ل1100س  ياضييييياخلسنرح ييييي لسندرفييييي لفيييييال

. للسلأي  لسنشي اغال شياسمله ي لسلب ياا لبمير  ل  لا يا ل

هطن يييولس انييي لرايييارحو،لبليييبلبايييا ل يييسذل   س  يييغلفيييالهطن يييول

وييناول بلس لييب  ل اطن يي لسنشييداسءله يي لسنيوييادل يي س له يي لسن

سنهذل وي خبمل.ي  لس ي اطرلسنشيدلذلسندياالالياسلرشيربه ول

سلأ  لسلأيا للبسنببنيولبسلجي  لبس شيربه ولسن  اسميو لبسلي ل

لاللب ييييييييييى،ل
ق
  لب يييييييييب لس ييييييييييرس لهليييييييييبل ييييييييي سلسن ظييييييييياالس يرس يييييييييا

س اس يللس وي بنا ل  يرسجل ياستلر طاسي ولنهأي   لب طيول

 :د لسن ظاالسنا شذلبسلأ  لسنش اغار  رسخلسل لضل0

سن  ييييتلسنايييي   ولسالل اييييادبوله يييي ل   ييييولسالسيييي دبسدلل1 -

ننهجييرتلسلجطاه ييول ذسليييب لسن ظيياالياالرخ يياس لب ناييقلدسسسييول

ا ابنيييقلسنثيييّبسخل«ل يييانغاا ل ييياسب لنبيايييا » ظطايييالرر ييي ل

لل090فييييالس ئييييولريييي لسة رميييياء،ل  لل62سنايييي   و،لسليييي ل  ل
ق
ّس رن ييييا ت

،ل يي
ق
ّس ا ربسل بل دييبب لننهجييرت لب بالدلسن  ييتلببسسييا لبحن ييا ت

ّكيييييا،ل ييييياقلسنوييييينااخلسني ببرسن يييييول ييييي سل فيييييالسلبييييياسج لبفيييييال رت

سالسيي ا لهطن ييولد يييللندييبدلريي لس رس ييي لفييال  ييا لكان ياس  يييال

سنييييييييياالدت،لبليييييييييبس الرببيييييييييت لل–ر خطييييييييولياناييييييييينا لفيييييييييالسيييييييي ا.ول

ّكييال سنييببالسسخ،لسنهييذلاضيي  لقالملريي لسنايي   اخلسنويييرلسليي ل رت

ّ  ييييو لباب.يييياللي ييييت ل   ييييا  ل  يييييانلباطنييييا لسلجاويييي ولسةرت

لرطيي ل د شييا لفييالسلبيياسجل  يي ب لرداييلل ييربس خل ل
ق
ّس ل  تيي

ق
هييبدس

ّلرييي ل ييي الءلرييي لسهاييياءلسلأييي  لسنشييي اغا لب.يييت ل ب يييارل  تييي

ّلييانيرسس،لاظايرلهبرياخلالل وي   لبخيال بناذل  سلسندبدلسن  تي

 .سل ل لولسنتلولفالسن ظاالبرو ل ن 

ّتل1101اولفيييالر ييي لينا ييي لسنوييينل2 - ،لزسدل يييسذل   س  يييغلباتييي

 لب.طن ييييي ل وييييي خبملسن يييييأا ول1119سنلطييييي لسنو اليييييسذلهييييياال

براسليييييي لسن اس ييييييللسال  طيييييياغالبسنويييييي  طالبسال ييييييبالبسني ييييييا ل

ّ ييييييييقلبس تلييييييييييت ل بسةد لبسلجطاهيييييييياخلسنببا ييييييييولب ييييييييي  ولسال  

بسن  س ض ييييت لبسةبيغيييياسلبس داسضييييت لبسرأييييارت لبسندييييارنت لفييييال

ّل. ار ييييييييييييولب ييييييييييي ب لسلجارديييييييييييياخلبسن  ييييييييييييتلر سوييييييييييياخل تيييييييييييي

 .سلجارد و لبسلأطنول  بلتالرر تلسندبسال را لبلناللهط ال

عجيييييي لسن ظييييييياالهيييييي ل ل ييييييا لسةب  ييييييياءلنيييييي ليانبّبحا  يييييييبسلل3 -

سلبا ييولييي  لب.ييت لزسخلر   ييولسلأيي  لس ر يي  لسلجارد ييولفييال

«لسهطييييانلن  ييييت »ي ييييت ،لب ييييبخله يييي لسنر يييياملر  يييياسسخلريييي ل

لرم يييولرييي لس يييب للبرييي  رسخل ا يييببنتدسلسس يييل لبه ييي ل ابنيييول

ّت لسيييفنقل بلييي ل ظييير له ييي ل    ييياخل يييسذلر بسيييوليفهيييبسدل  تييي

سن ا دييولهيي ل.ر ييولسن  يي ،ل لانييقل  لس    ييولايياز لسن    يياخل

 لبم ببل  لسالل انلضد  
ق
 .ر ا ا
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سلأطنييييوله يييي لسنيوييييادلالل ويييي ا  لسنلايييياءلهن يييي  ل اييييالل4 -

ر   سلفال ظاالسلأ  لسناس.بلبسنش كاخلسن حاتا ولبسل اادل

ّلسنشيا  ولب هبالرا  لب  ا ل. للسنلا ا  لاللب ن دالردابت

ّل ّلس  لات ييو لب ييارل  تيي بسلأطنييوله يي لسنيوييادلتييال.طنييولاااتيي

ر ل  بس االر ل.نياءلسني ه للسناي شذلسنويايال،ل  يانغلزريت ل

 بلزحات يييييي  لبزرييييييت لفييييييالسنتار ييييييولبسنتطييييييا ت لسن يييييياالب ييييييالهييييييرس ل

ه ييي للسنو اسييولسنايي   و لبرب.ليييول يي كاخل يي سلسنييي ه للب ييال

ل ييبلسلأ يياتليييانغلسلبايياست،لفييالبلييقلنييللباطييلل ييسذل   س  ييغل

س لرحت لر  لسل لراسلي لسنليات لبسنيرت للسناي شذل يالري لسي ياءل

سلج للسةبنلنن   ولسنتاسمو لب ي سلسلج يللر يرببلفيالسرج طي ل

 .سنا شذ

ّلسالل اادلسنا شذلبسال ياللفالس ب. ،له  لس للل5 -  دث

لنييي ولسن تّبلرس  يييو،لب سسيييياءلسساييييا لسالسييي خبكلسنيييييرد لبا

 .هبدلر لسال ب.اخلس ان و

لبس الييييييييسذ،لسل ايييييييياد ل  ييييييييب لس اسييييييييولس  خيييييييياجلبهيييييييياس

له يي لسنل ييادلبيشييبدلس داسضييت له يي لسنايي شذلسنييرت للبيي لع

لسيييني  ،ل يييبمله ييي لب هجييي  لسلأييي ح ت لبسلباييياالسالل اييياد

ب،لب طيييييييييال نايييييييييالرييييييييي لسنويييييييييايلول   يييييييييالب يييييييييالزمطيييييييييت ل  يييييييييانغ

،لسسسيييي ال1117بل1111  نيييييو لبحييييت لسنوييييا  اا ولسليييي لدسب لر

س اسيياخلارريي لسليي لس ي ييا لسن ظيياالبس ييب لس الييسذل.يي سلريي ل

ّلرييي لرر ييي ل  رميييالل د مييي للجيييا لسلأييي  لسرأن يييولبار ييي  لس ثييي

ّلريي لس ييانلسالهطييانل نألرا ييولسلأ ح ييولسندارييو،لبضييللهييبدلس بيي

ّل بس تليييت لسليي لسلأيي  ،لبااسييي  لس شييابستلريي لر طاهيياخل تييي

ّ الر لسال رل ل.سءسخ. ح ولب ت

 رمبتلل٥١٠٢للراس /ل ذسسل٥٢سةسفداء،للل16/10/1100

 سلأ ات

ل

 «سسابس خالسن لا »سج ل    ولهارت لةوستل
ل

 

رويييييييينطالسناييييييييت لريييييييي ل لن ييييييييولس  غيييييييياسل شيييييييي  ا لسن ط تييييييييدل

 بسالضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياااد

 ي الیيييييييييييييييييقل يييييييييييييييييياظلذلل19:17ل–ل1100رييييييييييييييييياس ,لل01للال  يييييييييييييييييت 

 سكا ل  ازلهرح ول– ياظلذلل- .طبل  سد

ريي  رسل. طيياليييالأسلله يي لس ييللل ييبسخلرا طييول يي   و

نوييقلسيي اسخلةدييبرال  ييرله يي ل  ييبلللأ  يي لسس اييالسندببييبل

سنوييايلولسنهييذلب اييقلنيي ،ل طييال. طييقله يي ل”لسن ايي برسخ“ريي ل

 .زب  ييييييييييييييييييييييييي ليان يييييييييييييييييييييييييج لهيييييييييييييييييييييييييارت لالسسايييييييييييييييييييييييييبس خالسن ليييييييييييييييييييييييييا 

هاريييالبس   ليييذلل07بدس يييقلسرأ طيييولسنر يييل،لسن يييانغلرييي لسندطيييرل

 .نلبللةلن ولسةبيغاسلس ونطو،لي خطول  استلس

 طييييييال  ييييييبسخلسرأ طييييييول. طييييييالياييييييسللزب  يييييي لندييييييارت ،ل

 .ةدبرالس عل ن ل لابخالفاللاهولسرأ طو

بكا ييقلسرأ طييوللييبلب اييقل خطييالننر ييل،لسنيي  ليييب ل  ييبلل

،لر دنليولي دطيببلس  ديانلس شيا. اخل1101لأ  ي لري لسندياال

 .ب  استلس شاهر

بطتيييييللهطيييييبللسننحييييي ل  يييييبلل  لسناييييي   ولسنوييييينااخلباييييير ل

 .الياة كاسلس ضشبدت،لب الرالا ي  لسةلن ولس ونطوررا ا

لرييييي ل ط ييييي ل  لسرأا طيييييولةديييييبل ييييي   ا للروييييي بنا للب  يييييب

لسن ليا ل بلسلحجيا لبسسابسءلياننح لس  دنلولسنلاس ت ل انياس

 .ب دس ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خللرايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ط خلل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرخلليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

ل  ييدانلفيالسيا طقلليبلسةبيغياسلله ي لس يربضيولسنل يادلبكيا 

لرييييييبسسله يييييي لسنشيييييير ولريييييي لسنبسر ييييييولسناييييييبسراخلريييييي لسندببييييييب

  .س اض ولسنو اسخ

Posted by: admin 30/03/2015 in للسة  اس   Leave 

a comment  
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حقيقة ما يجري في منطقة شنجيانغ )تركستان 

 الشرقية(

ل

لسناا ل س ت 

لللل 

ردييييييييربملنهجط يييييييي لسن يييييييياارسخلسةر  ييييييييولبسة  يييييييياسلس   ان ييييييييول

ريييييييييي لسة.ييييييييييبس لسنبسر ييييييييييولبردا يييييييييياتلس ويييييييييينطت لسةبيغيييييييييياسلفييييييييييال

ال0929 ار ويييييييييييي ا لسنشييييييييييييرل ولسنهييييييييييييذلاا ناييييييييييييالسناييييييييييييت لر يييييييييييي

برويييييييا. خالل«ر اليييييييول ييييييي   انغلذسا يييييييولسلأ يييييييل»يلب ويييييييط خاليييييييي

 نييييييييييييي ل  ناررفييييييييييييي ،لبهيييييييييييييبدلس وييييييييييييينطت ل  ييييييييييييي لل710،لرن يييييييييييييا ل

لرن ا لرونل ل10ال.اسل

هلييييييادلااييييييقللطيييييي لل6 لس ويييييينطا لسةبيغيييييياسل د شييييييا لر يييييي

لبسضااادلسنش اه و 

سناييييييييييييييييييييت لس  هجييييييييييييييييييييقلالييييييييييييييييييييي ب لار ويييييييييييييييييييي ا لسنشييييييييييييييييييييرل ولل

لس اساخلرط هجولر  لس. بناالرنخا:

ّل  ناييييييييييياللوييييييييييرسل  يييييييييييا اللسن ه ّلسنايييييييييي شذل  خيييييييييييالباهجتيييييييييي جتيييييييييي

ل91%ل يييييييييييي   و،ل. يييييييييييي لس  ياييييييييييييقلنويييييييييييي ولس ويييييييييييينطت لريييييييييييي 

ل ا1101ل21%لال ل ل لللر 0929

لاابببلسناوللبس  ااسلسنلور  

لر  ل دن للسنببشذ 

ر يييييييييييييييي ل ساييييييييييييييييبسءلربةييييييييييييييييلل سييييييييييييييييبر ولب.هيييييييييييييييي لسن لن ببييييييييييييييييول

لسنا   ولننطونطت  

ل نغييييييييياءلسننغييييييييييولسةبيغاسمييييييييييولبتيييييييييال .ييييييييييب لنهجيييييييييياخلسننغييييييييييو

ّ  ولفالسنببسترلسنرسط وليطال  خالسن دن للبخا  لسن 

ر يييييييي لسيييييييييرلس ويييييييينطت لنهبيييييييياسجلب ا ييييييييولسندطييييييييرتلبسلحييييييييجل

با رمطاطيييييييييييالبردال يييييييييييولكيييييييييييللرييييييييييي لب يييييييييييجلبيد طيييييييييييرليان يييييييييييج ل

لبسنغرسرو 

براابنييييييولانييييييي لالل خطييييييالل«س س ييييييا »ييييييييل  خيييييياالكييييييللرويييييينلل

لبس  و 

فيييييييالسناليييييييقلسنيييييييرس  ل ديييييييان لروييييييينطالار وييييييي ا لسنشيييييييرل ولل

طيييييييي هجلريييييييي لل ييييييييللب ديييييييي بتلباط تييييييييد ليييييييييب خلريييييييي لسضييييييييااادلر

سناييييييييت ل.طنييييييييول رسييييييييولضييييييييبلس سييييييييبالبس ويييييييينطت لبلارييييييييقل

يييييييييييييييييا رسءسخل دوييييييييييييييييي ولريييييييييييييييي لسه ليييييييييييييييياالخلبسسييييييييييييييييدولبل ييييييييييييييييلل

لسندشرسخلبار ا 

السسا  ييييييقلسناييييييت لهشييييييرسخلس يييييي سي لل ييييييلل  خييييييال1100فييييييالل

ّلريييييييي ل ّ ييييييييالر ياييييييييولر يييييييجبل ييييييييا ل سميييييييياللل011  ثييييييي روييييييينلل  ب

ّر لالل ييييييييلل  خييييييييال 1100با  ييييييييال17يطبب ييييييييول ااييييييييا ل ل111 ثيييييييي

لراللةدبل بتلسلجطو 

 ييييييييييييللااسنييييييييييييقلس يييييييييييي سي ،ل  ر ييييييييييييالر ياييييييييييييولربب ييييييييييييول لوييييييييييييال

ّسبيييييييييرل02لي ييييييييياسمن روييييييييينطاله ييييييييي لبيييييييييبلل00لالل يييييييييلل  خيييييييييا1102 ب

سنليييييييياسخلسنايييييييي   ولي خطييييييييولراابنييييييييولسنهجييييييييااله يييييييي لسنشيييييييير ول

لدب لالببلل دنو 
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هنطيييييييييييالييييييييييييف لسنايييييييييييت لييييييييييييب خل.طنيييييييييييولربس طيييييييييييولسن  ييييييييييياخلل

ر  لسن يييييييرمل لننلايييييياءله يييييي لس ييييييبسس لسنوييييييرمولن اييييييي  لسنليييييي

ب يييييي ن ل  نليييييييقلدبسمييييييياخل ا ييييييول  ييييييي لس ظيييييييا رلس سيييييييبر ول

رييييييييي لاجيييييييييا لسناوييييييييياءلبنحيييييييييي لسنر يييييييييانلبر ييييييييي ل دن يييييييييالل بيييييييييياخل

للر   وله  لسلجبسس لفالس  ازنلب.ه لسنو اسسخ 

ريييييييييييييي  رسل درضييييييييييييييقلراا ظييييييييييييييول رمييييييييييييييالسن اةدييييييييييييييول بب ييييييييييييييولل

ّلي يييييياسمنهل1،0 ااييييييا لن نيييييي سنلرييييييبررللاايييييي ل لل يييييي لرل ييييييا لس  يييييي

ّسبييييييييييييييير01  لبسلجر ييييييييييييييي ليييييييييييييييياقالم،ل يييييييييييييييبرقلالسنل  ييييييييييييييي1102 ب

 الملس  ييييييييييييييازنليانكارييييييييييييييللبهشييييييييييييييرسخلسقالملريييييييييييييي لسنوييييييييييييييكا ل

بكنايييييييييللروييييييييينطا ل  ييييييييي ااسلييييييييييبلريييييييييفب لبايييييييييلل د ييييييييي للكاريييييييييلل

نايييييي بلسنكاس ييييييولريييييي لسندييييييانللبنييييييلل خيييييي للسناييييييت لنايييييي سلسلأييييييب ل

سلجنيييييييلل طيييييييالس  طيييييييقلفيييييييالزالزنلر يييييييا الل ييييييي   ولرتيييييييللزنييييييي سنل

ل ا1101 س ضشاس 

ييييييييييييييفدسءللطت  ييييييييييييييلالل ويييييييييييييط لسنايييييييييييييت لننطوييييييييييييين0217ر ييييييييييييي للل

ّلةدتييييييييولسلحييييييييجل سلحييييييييجلسبلهطييييييييرتللي جييييييييولارا ييييييييتل ريييييييياس للهبيييييييي

سناييييييي   ولبن ييييييي لروييييييينلذلار وييييييي ا لسنشيييييييرل ول ديييييييا ا لرييييييي ل

ل0211للنييييييييولهييييييييبدلسلحجيييييييياجل. يييييييي ل وييييييييط لكييييييييللهيييييييياال.يييييييياسلا

ريييييييييييال د ل وييييييييييياياللسن يييييييييييا لد ييييييييييي لس ييييييييييياب لل يييييييييييبول ليييييييييييا،

ّ  لفالةدتولسلحجلسنا   و  ليا اولنن 

ّتل ييييييبسلبتييييييالايييييييب اللسنب ئييييييت لل رييييييي ل  يييييياكلرشييييييكنول اتييييييي

ّلسلأييييييييييييييببدلسنايييييييييييييي   ول ليييييييييييييي لدبنل ار ويييييييييييييي ا لسنشييييييييييييييرل ولهبيييييييييييييي

ر ييييييابستلرتييييييللسني ض يييييياالباابب ييييييبلبرانتدبييييييالدب لب يييييياتاللسيييييييرل

بردا يييييييييا خللفيييييييييالانييييييييي لسنيييييييييببن ل يييييييييي لرانتدبيييييييييالب.يييييييييب الب يييييييييلل

 المل يييييييييييييييييييبولل0هييييييييييييييييييبدلس ايييييييييييييييييييا رم لسةبيغيييييييييييييييييياسل.ييييييييييييييييييياسلال

 بايييييييالل011الباطنيييييييا لب ييييييياتاللسييييييييرلبايييييييللسه ليييييييانل.ييييييياسلال

ننايييييييييييت لسييييييييييي اس اا لايييييييييييلل وييييييييييين طالللالنيييييييييييا1102 يرميييييييييييل01

سنل يييييييييييييييللبسن يييييييييييييييج لس  حيييييييييييييييب،لبسن ل يييييييييييييييولباس ايييييييييييييييا ل ييييييييييييييييلل

لس اتّ 

ّسخلسنهيييييييييييذل.يييييييييييب قلفيييييييييييال بسبر يييييييييييالي ييييييييييياسمنلل ةديييييييييييبلسن ي تييييييييييي

ل باا ل11لب ر ل0لالبرل ل1102سيرمل01

ل91لب ييييييييييييييييييير ل00برل يييييييييييييييييييللللا1102ريييييييييييييييييييابال11لبس ي ييييييييييييييييييياسل

ر اليييييييييييييييييييولل« ييييييييييييييييييي   انغ» بايييييييييييييييييييال هن يييييييييييييييييييقلسنايييييييييييييييييييت ل  ل

سلأييييييييييييييييير له ييييييييييييييييي ل»ب هن يييييييييييييييييقل ييييييييييييييييي ن ل.طنيييييييييييييييييولل«س س يييييييييييييييييا »

 يييييييييبتلسييييييييي ولكارنيييييييييولبحيييييييييب خلسه لييييييييياالخل دويييييييييي ول«لس س يييييييييا 

لبراا طاخل اترتله  لسس للس تان:

لرويييييينلل بيغيييييياس لفييييييالربب ييييييول الجييييييالي يييييياسمنل00راا طييييييول

اليييييييييييييييي خللااييييييييييييييييي لراسلييييييييييييييي لبا دبييييييييييييييييللدسب ل1102 يرميييييييييييييييلل17

لدبا ولبر ار و 

 بايييييياليطندييييييتل ييييييرتللييييييبال بب ييييييولرا  ييييييقلل00راا طييييييول

بسلأ ييييييييللهنيييييييي خلللا1102با  ييييييييا00سن اةدييييييييولنكا ييييييييغرلي يييييييياسمنل

لس ولبهشرلس اسخ ل00ليف.كاا

ل ا1102رابا11رونللفالباس  بلي اسمنلل09راا طول

اليطيييييييييييييييال1102با  يييييييييييييييال0 بايييييييييييييييالي ييييييييييييييياسمنلل70لراا طيييييييييييييييو

 وييييييل لراا طييييييولري ا.ييييييولفييييييالكييييييللريييييي ل بسبرض ييييييسذلب ااييييييا ل

لرنخل ل01لبكا غرلبسلأ للياهبسا

ل11ال ييييييييييييييييييييييي ي ييييييييييييييييييييييياسل بسبرسل سييييييييييييييييييييييياي  لةديييييييييييييييييييييييبل0ل يييييييييييييييييييييييبن

الملفييييييالريييييييب لكا ييييييغرلب اايييييييا لالاييييييللسه ليييييييانلسق1102رييييييابا

لب لوالب  خللرئاخلسندنطاء 

اطييييييييييييييييياس لسنوييييييييييييييييينااخلسناييييييييييييييييي   ول   خاكييييييييييييييييياخل وييييييييييييييييي طولل

لألييييييييييياللس نويييييييييييا لرييييييييييي لربس طيييييييييييولي ييييييييييياخلس وييييييييييينطت لنييييييييييي بل

بسييييييييأتلسنر ييييييييانلبسناويييييييياءليطبةييييييييللسن يييييييياالب . ا يييييييياليييييييييبب ل

  يييييييييييياكل.طييييييييييييبخلاي يييييييييييي  ل اسايييييييييييي لذ  ييييييييييييولفيييييييييييييالبلل،ربةييييييييييييل

با ييييييولريييييي لسنارليييييياخلبسةسيييييياسللبسه لييييييانلريييييي لنببيييييي لريييييياسدلد

لاببسخلبدسب ل اا و 

فييييييالربب ييييييوللارييييييالسن اةدييييييوللباايييييييا لاييييييللسه لييييييانلس ييييييللفيييييييال

سلبطويييييييي  اخلريييييييي لسندطييييييييرلبييييييييبغ لسلأيييييييياجل ييييييييبسسنبب لنييييييييب ل

 لاييييييولاي يييييي  ،لةدييييييبلاي يييييي  ل ااييييييي لب ييييييبلر ييييييأ لرراييييييلل

ل1لفييييييييال ااييييييييي لبسه لييييييييلله يييييييي لسنييييييييياسلب. ييييييييللهن يييييييي ليان ييييييييج 

لس اسخ 

بسخلسنوييييييييييييييينااخلسناييييييييييييييي   ول  يييييييييييييييلا1100ليبسبيييييييييييييييولر ييييييييييييييي 

ببا يييييييولفيييييييالس  يييييييازنلب.ظيييييييرلسنلشيييييييداترلسنلرطرسيييييييواظيييييييرلليييييييرسسسلي

سلحجييييييييييييييييا لبسناييييييييييييييييبتلفييييييييييييييييالسةرييييييييييييييييا  لسندارييييييييييييييييوليا ضييييييييييييييييا ول

 طاسسييييييييييياخللطد يييييييييييولاايييييييييييبلرييييييييييي ل.رميييييييييييولسند يييييييييييادتلبسن دنييييييييييي لل

لسنببشذلبسنوير 
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 تنبه: ال نستطيع أن نعلم كم قُتل وكم جُرح من الصينين وحلفائهم في بعض العمليات العسكرية.
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