
المأريكي: الكلُب القانون في
المسلمين!  مأن أفضل
 الرحيم الرحمن الله بسم

 ) علىCNN(  مأوقع في ُنشُر خبر استوقفني
ًا25 " السجن عنوان تحت النترنت، قتل لمأريكي  عامأ

ًا كلبة المتحدة الوليات كاليفورنيا،الخبر:"  يقول "، مأتعمد
 )CNN،(  ًا أمأريكية مأحكمة أصدرت ( الجمعة حكم

ًا،25 لمدة أمأريكي مأواطن  ) بسجن8/10/2004 بعد  عامأ
صديقته. اسم عليها ُيطُلق كان يملكها، كلبة بقتل إدانته

ًا أدانت فقد برس، أسوشيتد أنباء وكالة لتقرير ووفق
ًا43 العمر مأن البالغ أبرناثي جيمس المحكمة بتهمة  عامأ

عليها ُيطُلق كان كلبة لقتله بقسوة؛ الحيوانات مأعامألة
صديقته. مأع شديد خلفا " بعد " مأاري اسم

وأن بضضد ل المتهضضم أن النيابضضة وكيضضل أوضضضح جانبه ومأن
ًا20 يقضي إمأكانيضضة فضضي النظر إعادة قبل السجن في  عامأ
"ا- هض.  بشُروط سراحه إطلقا

ًا قتل رجل على تحكم المأريكية : العدالةقلت كلب
ًا،25"  بالسجن الحكم في النظر لعادة قابلة غير  " عامأ

في سنة عشُرين الكلبة على الجاني يقضي أن قبل
عن يقتلون المأريكان جنود .. بينما عقوبته مأن السجن

مأن البريئة النفس المسلمين مأن وإصرار عمد سابق
على .. ويعتدون .. وبالمئات والنساء والطفال الرجال

غريب أبو سجن في عنهم عرفا كما والعراض الحرمأات
.. ومأسؤوليهم قياداتهم مأن ومأسمع مأرأى .. على وغيره

ض العام للرأي أمأره ينكشُف الذي ض مأنهم المدان ذلك ومأع
ستة أو سجن أشهر بثلثة المأريكي القضاء عليه يحكم
عمله مأن فصلوه العقوبة تغلظت .. وإذا سنة أو أشهر

للتقاعد!!  وأحالوه
أن تريد والنزيه! ض العادل قضائها خلل مأن ض فأمأريكا

وقضائنا شرائعنا وفي عندنا للمسلمين: الكلب تقول
نصدرها أن نريد التي وديمقراطيتنا وإنسانيتنا، وقيمنا،
.. وأفضل مأسلمين يا مأنكم .. خير والشُعوب للعالم
.. ودمأاء حرمأتكم مأن وأغلظ أعظم عندنا الكلب فحرمأة
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ًا يقتل الذي أن بدليل بكثير؛ دمأائكم مأن أغلى الكلب كلب
ًا25"  بالسجن عليه نحكم ًا يقتل الذي .. بينما  " عامأ مأسلم
قبيل مأن ض نحاكمه أن أردنا ولو ونكافئه، نباركه مأنكم

نحكم ض الشُعوب وتضليل المأريكية والعدالة النزاهة إظهار
.. ذلك على زدنا .. ولو أشهر ستة أو بثلثة فقط عليه

عن للدفاع تتدخل مأباشرة عندنا النسان حقوقا فجمعيات
ُتسائل المتهم الحكم!!  في بالفراط وتتهمه القضاء .. و

والرحمة والديمقراطية والنسانية العدالة هي هذه
جلدتنا بني مأن المغفلين مأن فريق يزال ل الذي المأريكية

الخلصا .. ويرى لها .. ويروج .. ويستحسنها ينشُدها
فيها!! 
مأثل ُتظهر أن ض قضائها خلل مأن ض أمأريكا تستحي ل

والتخلف، الظلم في المتناهية والشُرائع الحكام هذه
جلدتنا بني مأن فريق يزال ل وللسف .. بينما والعنصرية

.. وللشُريعة السلمأي للحكم ولءه ُيظهر أن مأن يستحي
السمحة!!  الربانية السلمأية
ْكَم العظيم: الله صدقا ّيِة َأَفُح ِل ْلَجاِه ْبُغوَن ا َومَأْن َي

ّلِه مِأَن َأْحَسُن ًا ال ْكم ٍم ُح ُنوَن ِلَقْو وقال .50المائدة: ُيوِق
ّلُه تعالى: ْلَحّق َيْقِضي َوال ّلِذيَن ِبا ْدُعوَن َوا ِنِه مِأْن َي ل ُدو

ّلَه ِإّن ِبشَُْيٍء َيْقُضوَن َبِصيُر الّسِميُع ُهَو ال ْل .20غافر: ا

 هض.                            عبد26/8/1425
 حليمة مأصطُفى المنعم

 م.                               أبو10/10/2004
  الطُرطوسي بصير

www.altartousi.com 

2

http://www.altartousi.com/

	بسم الله الرحمن الرحيم

