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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 !كتالونيا إقليم يف السياسية التداعيات

 احلكومة إن): راخوي ماراينو اإلسباين الوزراء رئيس مكتب عن م19/10/2017 اليوم هذا سي يب يب نقلت :السؤال
 كتالونيا حكومة رئيس وكان... نياكتالو  قليمإ على املركزية احلكومة بسيطرة يسمح الذي الدستور من 155 البند لتفعيل ستجتمع

 مدريد واصلت إذا إسبانيا عن االستفتاء سيقر اإلقليم برملان أبن مهددا اإلسبانية احلكومة إىل خطااب أرسل قد بوجدميون كارلس
 قليماإل برملان أمام م10/10/2017 يوم علنأ قد م1/10/2017 يف االستفتاء بعد اإلقليم رئيس وكان (.احلوار ورفضت ضغوطها

 سبانيةإلا الدولة معارضة رغم االستفتاء هذا قليماإل أجرى فلماذا... للحوار قابالا  التنفيذ جعل ولكنه ،إسبانيا عن اإلقليم ستقاللا
 .خرياا  هللا وجزاك كتالونيا؟ ستقاللا تنفيذ إمكانية مدى ما مث جتاهه؟ الدويل املوقف هو وما؟ الدستورية وحمكمتها وحكومتها مبلكها

 السابقة وحتركاهتا ونيا،لاتك واقع نستعرض فإننا ألة،املس يف الراجح اجلواب ويتبني واضحة الصورة تكون حىت :جلوابا
 :االستفتاء هذا تنفيذ إمكانية نبحث مث ومن... جتاهه الدويل املوقف نذكر ذلك وبعد... األخري االستفتاء مث ،لالنفصال

 :يفواجلغرا التارخيي ونيالاتك واقع: أولا 
 برشلونة، وعاصمته إسبانيا، مساحة من %8 أي مربع مرت كيلو ألف 32,1 مساحته بلغوت إسبانيا شرق مشال اإلقليم يقع

 إسبانيا سكان من %16 حوايل أي نسمة يونمل 7,5 سكانه وعدد ،وطرخونة والردة وجرندة برشلونة هي مقاطعات أربع ويضم
 .البالد يف ذايت حبكم يتمتع إقليماا  17 من تتكون اليت

 استمر اإلسالمي احلكم انتهى فلما ،لألندلس اإلسالمية اتالفتوح أثناء ه95 عام من اعتباراا  كتالونيا اإلسالم أضاء وقد
 من للتخلص يناضل وبقي ذلك، عن اإلقليم شعب يرض ومل م1714 عام قسراا  إليها إسبانيا ضمته مث مستقالا، كيانا  اإلقليم

 الذايت احلكم ذات كتالونيا وحليفتها املركزية احلكومة بني املاضي القرن ثالثينات يف أهلية حرب ودارت ...اإلسباين االحتالل
 يف رمسية لغة تكون أن من لغتهم ومنع ،ابلكتالونيني ابلتنكيل قام األخري انتصار وبعد ،آخر كطرف فرانكو جيش وبني ،كطرف
 الشعب صوَّت شعيب استفتاء مظ   ن   فرانكو بقيادة القمع نظام سقوط وبعد. الكتالونية اهلوية وأنكر املدارس يف تدريسها ومنع اإلقليم

 اليت واألقاليم واألقليات للقوميات الذايت احلكم وحق البالد وحدة على ينص الذي اإلسباين الدستور لصاحل %30 بنسبة فيه
 ابللغتني االعرتاف عليه وترتب الذايت، احلكم حق لىع أخرى مرة الكتالوين الشعب حصل م1979 عام ويف. إسبانيا منها تتكون

 بدأت حيث القرن هذا أوائل إىل الكتالونية االنفصالية احلركة هدأت ذلك بعد... اإلقليم يف رمسيتني كلغتني والكتالونية اإلسبانية
 .ابلتدريج تتصاعد التحركات

 :لالنفصال احلديثة الكتالونية التحركات مراحل: اثنياا 
 توسيع أجل من وذلك الشعب، عليه واستفيت الذايت للحكم جديد قانون أقر إذ م2006 عام التحركات هذه بدأت لقد -1

 هذا إبلغاء اإلسبانية الدستورية احملكمة قامت 2010 ويف. أمة أبهنا كتالونيا تعريف القانون وتصدر الذايت، احلكم صالحيات
 فيه شارك رمزي استفتاء أجري 2012 عام الثاين تشرين ويف. يقرر" من حنن أمة، "حنن شعار حتت تظاهرات إىل فأدى القانون
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 حكومة رئيس أعلن 2015 عام الثاين كانون ويف. اإلسبانية الدولة عن االستقالل لصاحل وصوتوا اإلقليم مواطين من 37%
 وفاز املبكرة االنتخاابت جرت وقد ،سهنف العام من أيلول يف استفتائي طابع ذات مبكرة انتخاابت إجراء عن ماس أرتور كتالونيا

 األغلبية ومتكنت ،لالستقالل الرافضة األحزاب لصاحل 63 مقابل مقعداا  72 يف متثلت أبغلبية ابالنفصال ينادي الذي القومي التيار
 اإلسبانية احلكومة قدمتوت ،املستقلة" الكتالونية الدولة أتسيس "عملية بدء يعلن قانون إصدار من 2015 الثاين تشرين يف الربملانية

 .الطعن احملكمة وقبلت القانون هذا يف للطعن الدستورية احملكمة إىل

 يوم كارلس كتالونيا إقليم ومةحك رئيس أعلن وأقوى، أشد   منحى التحركات هذه أخذت حيث ،م9/6/2017 ويف -2
 هذا يف ستطرح احلكومة وأن 1/10/2017 يوم سيجري إسبانيا عن اإلقليم استقالل حول عاما "استفتاء أن 9/6/2017

 ويف. (9/6/2017 )نوفسيت "؟اجلمهوري احلكم بنظام مستقلة )دولة( كتالونيا تصبح أن تريدون "هل :التايل السؤال االستفتاء
 حيدد قانون ينالكتالو  الربملان أقر 6/9/2017 ويف. كتالونيا الستقالل حماولة أية ستعرقل أهنا اإلسبانية احلكومة أعلنت التايل اليوم

 احلكومة "إن :قائال راخوي ماراينو إسبانيا وزراء رئيس فرد اإلسبانية، الدولة عن لإلقليم االستقالل على االستفتاء أسس فيه
 احملكمة وردَّت إسبانيا" عن اإلقليم استقالل ومنع الونياكت يف الذايت احلكم لتعليق دستوريةال الصالحيات تستخدم قد اإلسبانية

 .دستوريته يف البت حىت االستفتاء بوقف 8/9/2017 يف اإلسبانية توريةالدس

 بلغت الذين" املقرتعني من %90 أن النتيجة فكانت 1/10/2017 يوم موعده يف االستفتاء جرى فقد ذلك ومع -3
 يوم طاابخ السادس فلييب إسبانيا ملك فألقى. واالستقالل إسبانيا عن االنفصال يريدون "السكان من %43 نسبتهم

 سيعلن "إنه :قال اإلقليم حاكم ولكن ،دميقراطي" وغري قانوين "غري أبنه إايه واصفا االستفتاء إجراء عقب 3/10/2017
 مينحه الذي لألمور املهدئ الوسيط احلكم دور أداء رفض امللك "إن :وقال ،املقبل" األسبوع بداية أو األسبوع هذا هناية االستقالل

 وقامت االستفتاء عملية متنع أن تقدر فلم حمرجة، أصبحت إسبانيا أن ويظهر (3/10/2017 سي يب )يب "اإلسباين الدستور له
 وهلذا ضدها، العام الرأي أاثر مما واملقرتعني، األمن قوات بني الصدامات جراء شخصا 893 جرح إىل أدى مما عرقلة أبعمال
 شركات أعلنت حيث اإلقليم، ضد االقتصادية احلرب تستعمل بدأتف ،قاللاالست إعالن لعرقلة أخرى سبل عن تبحث صارت

 من مقره نقل 6/10/2017 يوم "كايشابنك" إسباين بنك أكرب اثلث قرر حيث كتالونيا من اخلروج عن كربى ليةما ومؤسسات
 املناهضني من نةبرشلو  يف اآلالف مئات الشوارع إىل 8/10/2017 يوم إسبانيا وأنزلت. خارجها إىل كتالونيا عاصمة برشلونة

 .كتالونيا داخل معارضا شعبيا زمخا لتوجد لالستقالل
 "أقبل :فقال تطبيقه أرجأ ولكنه االستقالل اإلقليم برملان أمام م10/10/2017 يوم كارلس الونياكت إقليم رئيس وأعلن -4

 هبدف حماداثت إلجراء لاالستقال النإع آاثر إرجاء أقرتح مجهورية، صورة يف مستقلة دولة الونياكت تصبح أن بضرورة التفويض
 رويرتز نيوز، )يورو .االستقالل إلعالن الربملان من صريح دعم حد إىل يصل مل ولكنه. عليه" متفق حل إىل التوصل

 الباب وترك سهال، ليس ذلك حتقيق أن يعلم ألنه ،هنائياا  االنفصال إبعالن نفسه حيرج أال أراد أنه ذلك فمعىن (10/10/2017
 مشكلة تبقى ولكن إسبانيا، ضمن اإلقليم يبقى وبذلك. معها التصادم ويتفادى اإلسبانية الدولة مع ابلتفاوض يقوم حىت ابا موار 

 .االستقالل حتقيق من ويتمكن الظروف تتهيأ أن إىل األورويب، االحتاد وعلى إسبانيا على صنغ   وت   حية اإلقليم

 املتحدة والولايت يبو ور األ الحتاد أي املؤثرة الدول مواقف هنا وسنذكر كتالونيا، أحداث من الدويل املوقف: اثلثاا 
 :المريكي ابملوقف بقوة يتأثر أنه اعتبار على املتحدة األمم موقف وكذلك
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 األورويب واالحتاد وفرنسا أملانيا فأيدت كتالونيا، إلقليم واالستقالل االستفتاء ضد بوضوح كان فقد يبو ور األ املوقف أما -1
 وإن مقلقة اإلسباين كتالونيا إقليم يف التطورات "إن :قائال روث مايكل أملانيا خارجية وزير نئب فصرح اإلسبانية، احلكومة وقفم

 مبادئ احرتام األورويب االحتاد يف األعضاء الدول كل على مشكالت، أي حتل ال االنفصالية النزعة وإن احلل، ليس االنفصال
 من بدال احلوار عرب األورويب االحتاد يف السياسية الصراعات حتل أن وجيب. ..بصرامة هبا وااللتزام ميقراطيةوالد القانون حكم وقواعد
 نتايل األوروبية ابلشؤون املكلفة الوزيرة لسان على موقفها وأعلنت فرنسا وقامت .(2/10/2017 )رويرتز. الشوارع" يف العنف

 حصول افرتضنا إذا حىت ...واحد جانب من استقالله اإلسباين اإلقليم إعالن الح يف بكتالونيا تعرتف "لن فرنسا أبن لوازو
. (9/10/2017 )رويرتز األورويب" االحتاد خارج كتالونيا ستكون الفورية النتيجة فإن وارد غري أمر وهو املنطقة ابستقالل االعرتاف

 وحمكمتها اإلسبانية احلكومة قرارات ابحرتام طالب" حيث االحتاد موقف يونكر كلود جان األوروبية املفوضية رئيس وأعلن
 حجج "أؤيد :قائال 2/10/2017 يوم تويرت موقع على حسابه يف توساك دونلد األورويب اجمللس رئيس كتب بينما ،الدستورية"

 .لعنف"ا واستخدام التصعيد استمرار جتنب أجل من طرق إجياد إىل ودعوته الدستورية، راخوي اإلسباين الوزراء رئيس

 املتحدثة صرحت فقد ،أمريكا من ودعماا  تشجيعاا  استمدوا ورئيسها كتالونيا حكومة أن فيظهر مريكيألا املوقف وأما -2
 األمر لترتك فيه، التدخل ترغب ال اا يداخل نا شأ االستفتاء تعترب املتحدة الوالايت "إن :قائلة نويرت هيذر األمريكية اخلارجية ابسم

 (16/9/2017 املصرية )الفجر األزمة" حل بعد كيان أو حكومة أية مع ستعمل بينما القضية، تلك حلل ناكه والناس للحكومة
 أي األزمة" حل بعد كيان أو حكومة أية مع "سنتعامل تقول ألهنا. واالستقالل لالستفتاء أمريكياا  أتييدا األخرية اجلملة هذه وتعترب

 كارلس كتالونيا إقليم "رئيس أن اإلسبانية "الباييس" صحيفة وذكرت. هاستقالل نيل من متكن ما إذا كتالونيا إبقليم سنعرتف أننا
 أن املعلوم من ألنه. االستفتاء" ونتيجة الكتالوين الشعب إرادة حترتم أمريكا أن تعين األمريكية املتحدثة تصرحيات اعترب بيجدمنت

 أوروبية دول يف ذلك مثل وتشجيع االحتاد من بريطانيا خلروج دهاأتيي عن أعلنت كما األورويب االحتاد متزيق تستهدف أمريكا
 يف أمريكا مبنافسة الكربى دوله أو االحتاد يقوم ال حىت االنفصالية وابحلركات الداخلية أموره يف إشغاله تريد األقل على أو أخرى،
 من موقفها عكس املوقف وهذا. مصلحتها يف يصب االنفصالية احلركات هذه مثل فتشجيع. عليها التشويش أو الدولية القضااي
 ملعارضته وتركيا إيران إىل العراق من هلا التابعة املنطقة دول وحركت ورفضته بقوة ذلك فعارضت واستقالله كردستان استفتاء موضوع
 اليت هي وبريطانيا العراق، يف النفوذ صاحبة هي وأهنا سيما حاليا، مصلحتها يف يصب ال ذلك ألن ؛الربزاين على والضغط ورفضه
 السعودية بواسطة املطبقة األمريكية العقوابت برفع ذلك وملقايضة أمريكا على للتشويش اخلطوة هبذه للقيام الربزراين لعميلها أوعزت
 .بريطانيا عميلة قطر على ومصر

 فقد لالستقالل، عمشج    كتالونيا مبوضوع يتعلق فيما فموقفها أمريكا، عليها هتيمن اليت املتحدة املتحدة األمم موقف وأما -3
 احلكومة بني لألزمة حل إجياد من إسبانيا يف الدميقراطية املؤسسات تتمكن أن يف "أمله عن غوترييش أنطونيوس العام أمينها أعلن

 حق "إن :حدةاملت لألمم العامة للجمعية والسبعني الثانية الدورة رئيس ابسم املتحدث وقال ،كتالونيا" إقليم وسلطات املركزية
 بني االتفاق وعرب البالد أراضي مبدأ خمالفة دون احلق هذا يطبق أن ضرورة إىل وأشار ...أساسي حق هو مصريها تقرير يف الشعوب

 عارضت بينما كتالونيا، استقالل تشجع املتحدة األمم أن إىل يشري مما (3/10/2017 األمريكية برس )أسوشيتد األطراف"
 .املتحدة األمم يف القرار على األمريكية اهليمنة بسبب واستقالله انكردست إقليم استفتاء
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 من تشجيعاا  لقت قد التحركات هذه الستفتاء، موضوع يف األخرية كتالونيا حتركات أن املواقف هذه من يتضح
 من آنفاا  ذكرانه ما راألم هذا حويرج   ... ترامب عهد يف وخاصة ابو ر أو  يف األجواء تعكري يهمها أمريكا ألن وذلك أمريكا،
 .وتصرحيات مواقف

 :النفصال هذا تنفيذ إمكانية: رابعاا 
 للتحركات وتشجيعها ،ذلك ت درك أمريكا أن شك وال املنظور، املدى يف األقل على حدوثه، السهل من ليس األمر هذا إن

 إن مث... الطويل املدى على يبو ور األ االحتاد يكلتفك متهيدية كخطوات نفسها يف شغاهلاإو  ابو ور أ يف األجواء لتعكري هو الكتالونية
 :رئيسني لسببني وذلك ،األحوال من حال أبي كتالونيا انفصال تقبل أن تستطيع ال سبانياإ جتعل أخرى أموراا  هناك

 النقل حركة من %70 يف ويتحكم اإلسباين القومي الناتج إمجايل من %20 ينتج أنه إال صغره رغم قليمإلا هذا -1
 أيخذون، مما أكثر يعطون أهنم كتالونيا سكان يرى وهلذا اإلسبانية، الصناعة ثلث وينتج اخلارجية إسبانيا بتجارة املتعلقة واصالتوامل

 ونزعات صيحات يعزز ذلك فكل اإلقليم، نتج من %10 إىل وصلت كبرية ضرائب عليهم تفرض اإلسبانية احلكومة وأن
 امليزانية عجز وارتفاع العامة املوازنة يف وضعف اقتصادية مشاكل من تعاين سبانياإ فإن أخرى نحية ومن نحية، من هذا. االستقالل

 .االقتصادية املشاكل هذه معاجلة يف أساس عنصر كتالونيا واقتصاد هبا، تقوم اليت التقشفية اإلجراءات عدا ،البطالة نسبة وتزايد
 سيكون كتالونيا استقالل ألن وذلك سبانياإ وغري سبانياإ يف تالحقةم انفصاالت إىل يؤدي كتالونيا انفصال فإن وكذلك -2
 مطالبة حتمالا إىل يشري مما كتالونيا خطوة الباسك إقليم أيد وقد قبل، من لالستقالل سعى الذي اإلسباين الباسك إلقليم مشجعا

 عن االنفصال يف رغبته ابلفعل الباسك إقليم ن"أعل فقد االنفصالية، النزعات فيه ت  مَت   فلم أخرى مرة ابالنفصال الباسك إقليم
 املئات ومقتل عنف أعمال من عاىن الذي اإلقليم وهو (24/9/2017 بوست )سياسة القادم" العام من بدءا اإلسبانية األراضي

 سنوات ثثال قبل النار إلطالق وقف حصل أن إىل طويلة لسنني املسلحة ابألعمال االنفصال عملية تقود إيتا حركة كانت حيث
 غريه فإن قاليمألا أحد يف حيدث انفصال ي  أف ولذلك ،لإلقليم الصالحيات من مزيدا حققت بعدما سالحها عن احلركة وختلي

 ابلفعل سيؤدي كتالونيا إقليم استقالل أن من بشدة "أخشى: بقوله ذلك من اإلسباين العدل وزير حذر وقد األرجح، على سيتبعه
 )اجلزيرة، األوىل" القطعة إسقاط عند الدومينو قطع سقوط توايل مثل سيكون كتالونيا استقالل ألن سبانية،اإل للدولة هناية وضع إىل
2/10/2017). 

 155 املادة بتفعيل هتدد هي بل كتالونيا، إقليم ينفصل أن األحوال من حال أبي تقبل أن ميكن ل سبانياإ فإن   ولذلك
 اليوم هذا سي يب يب قلتهن امم يُفهم كما الوسائل من وسيلة أبي النفصال منع طعتست مل إذا لإلقليم الذايت احلكم ملنع
 ...اإلسباين الوزراء رئيس مكتب عن م19/10/2017

 ألن وذلك ...حتققت إذا وخاصة هجوانب يف االنفصال فكرة انتشرت ما ذاإ االهنيار على يوشك يبو ور األ االحتاد إن مث -3
 يف انفصالية حركة وتوجد وإسبانيا، فرنسا بني مقسمان الباسك وإقليم كتالونيا إقليم إن حيث نسافر  يف انفصالية حركات هناك
 بلجيكا ويف إيطاليا يف انفصالية حركات وهناك كتالونيا، إقليم خطوة جناح وتنتظر فرنسا عن لالستقالل تسعى كورسيكا جزيرة

 حصل كما منه ابخلروج ةيالقوم حلركاتا من والتهديدات الكثرية األزمات نم يعاين الذي األورويب االحتاد متاسك يهدد مما وغريمها
 .بريطانيا بريكست مع
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 على بل فحسب سبانياإ على ليس خطر فهو ،الصعوبة وابلغ مستبعداا  أمراا  نفصالال هذا تنفيذ احتمال جيعل هذا كل
 .مبجمله يبو ور األ الحتاد

 من مجوع   عليه احتجت فقد ،نفسه اإلقليم يف حىت معزول شبه نفسه رأى حيث كذل ي درك بدأ قد قليمإلا رئيس أن ويبدو 
 املزيد لتحقيق ابملفاوضات يقوم حىت تنفيذه اإلقليم رئيس أرجأ حيث ،كامالا  ليس االستقالل إعالن قرار كان فقد وهلذا... الناس

 لنسبةاب ذلك أكان سواء ،املستقبل يف االستقالل لتحقيق املؤاتية الظروف وانتظار الفرص تحنُي ل كوكذل ،لإلقليم االستقاللية من
 مبساندة القوي سبانياإ موقف رأت عندما نصرته يف تباطأت شجعته اليت أمريكا إن حىت... األورويب االحتاد وضع أم إسبانيا لوضع

 يف رأيها يستطلع أمريكا إىل ذهب الذي إسبانيا وزراء رئيس راخوي لقائه خالل ترامب األمريكي الرئيس قال وهلذا ،يبو ور األ االحتاد
 املصرية )الشروق موحدة" تبقى أن وجيب كبرية دولة مع "نتعامل :معه صحفي مؤمتر يف ترامب قال ،كتالونيا استقالل موضع

 ومع ُغُروراا﴾ إ ل   طَانُ الش ي   يَع ُدُهمُ  َوَما َومُيَن  يه م   ﴿يَع ُدُهم   وعده يف كالشيطان ترامب أن اإلقليم رئيس وسي درك ،(27/9/2017
 ...! ابو ر أو  يف لوعودها يستجيب من وستجد ،يبو ور األ االحتاد خبلخلة أمريكا فستستمر ذلك

 وعملها ومتاسكها احتادها وتضعف فتضعفها ،أورواب وخاصة ،الرأمسايل املبدأ أصحاب تنهش القومية فإن وهكذا :خامساا 
 أنه عن عدا فاشل مبدأ فهو... يستطيع ولن القومية، مسألة يعاجل أن يستطع مل أمسايلالر  املبدأ ألن وذلك ،اخلارج يف السياسي

 فيفوزون األموال رؤوس أصحاب فيها يتحكم اليت دميقراطيته بسبب فاسداا  وكان احلياة، عن الدين لفصله أساسه من ابطل
 على البشر بني التمييز ووجود به يتمسك ومن الدين بتهحملار  أيضا جائرا وكان قوانينها، واستغالل ابمسها وابالمتيازات ابملناصب

 ...بصرية عنه تغفل وال بصر خيطئه ال وأورواب أمريكا يف ظاهر أمر وهذا ...وعرقية دينية أسس
 أنزله الذي اإلسالم فقط نهإ ...والعباد دالبال استعباد من وال والفساد واجلور الظلم هذا من ختلو ال الوضعية القوانني كل إن

 َخَلقَ  َمن   يَ ع َلمُ  ﴿َأَل  خملوقاته يصلح ما يعلم فاهلل أمرهم، ويصلح الناس بني والعدل احلق يقيم الذي وحده هو ،العاملني رب هللا
َب رُي﴾ الل ط يفُ  َوُهوَ   ألنه والعصبية؛ القومية والتناحرات التفرقات ويزيل واحدة، بوتقة يف الشعوب يصهر الذي اإلسالم إنه.. .اْل 

 رعاية يف الناس بني العدل يقيم الذي هو اإلسالم إنه... فيها هوادة ال حرابا  وحيارهبا ةالوطني والعصبيات القومية النزعات كل رمحي
 يف سواسية كلهم الناس يعترب بل آخر، شيء أي أو اجلنس أو اللون أو العرق أو الدين حيث من الرعاية يف متييز أي ودون شؤوهنم
 ...الراشدة اخلالفة دولة ظل يف قضاءال أمام ابلعدل املعاملة

ثَ َنا :مسنده يف أمحد اإلمام أخرج  َاع يل ، َحدَّ ثَ َنا إ مس  َرَة، َأيب   َعن   اجل  َري ر ُي، َسع يد   َحدَّ  يف    اّللَّ   َرس ول   خ ط َبةَ  مسَ عَ  َمن   َحدََّثين   َنض 
م   َوَسط   ر يق   َأايَّ ٌد، رَب ُكم   إ ن   َأَل  الن اُس، أَي َُّها ايَ »: فَ َقالَ  التَّش  ٌد، َأاَبُكم   َوإ ن   َواح  ، َعَلى ل َعَريب  ي  َفض لَ  َل  َأَل  َواح   ل َعَجم ي ي  َوَل  َعَجم ي ي
، َعَلى َوَد، َعَلى َأْح َرَ  َوَل  َعَريب  ي َودَ  َوَل  َأس  لت  ق َوى إ ل   َأْح ََر، َعَلى َأس   .... اّللَّ   َرس ول   لَّغَ ب َ : قَال وا، «أَبَ ل غ تُ  اب 

َق    بَ ع دَ  ﴿َفماذا احلق هو هذا َرُفوَن﴾ فََأّن   الض اللُ  إ ل   احل   .ُتص 
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