
ــيون يقولون، إن السياسة الخارجية،   السياس
ــة  ــة، يف مملك ــة الداخلي ــكاس للسياس ــي انع ه
ــؤالء  ــك واألرسة،  وه ــد املل ــيطان كل يشء بي الش
ــون كل يشء،  حتى البرش هم عبيد  هم الذين يملك
ــوت يرتفع يف وجه  ــري األمور، ال ص لهم،  فهكذا تس
ــال األرسة  ــة ألطف ــة والقبيح ــات ، العبثي الترصف
ــاس برفع صوته،  فقد  ــة،  ومن جازف من الن املالك
ــية،   حياته، الناس محرومون من الحقوق السياس
ــلون  ــون ويتناس ــون ويرشب ــرأي،  يأكل ــة ال وحري

وينامون،  ثم يموتون،  دون أن يرتكوا أثرا. 
يف العام 1979م اختطفت املخابرات السعودية 
ــعيد الذي كان يقيم يف بريوت،   املعارض نارص الس
ــا مؤملا،  ويف  ــه عذاب ــاض وعذبت ــه إىل الري وأوصلت
ــا امللك فهد،   ــرة كان به ــدوا به إىل طائ األخري صع
وطافت الطائرة أجواء اململكة،  ثم أمر امللك برمي 

الرجل من الطائرة. 
ــذه اململكة ال يمكن لك أن تعارض،  أو تقول  يف ه
ــن اإلرهاب  ــاب داخيل ال يقل ع ــاك إره ــا،  فهن رأي

الداخيل ، تقوم به أجهزة املوت القمعية. 
ــميات  ــة تقتل معاريض األرسة تحت مس اململك
ــم الحرابة،   ــايض كانت تقتلهم بته ــرية،  ففي امل كث
ــا اليوم  ــدرات،  أم ــارة املخ ــرق،  أو تج ــع الط وقط
ــاب.  يمتلك النظام األرسي  ــم بتهمة اإلره فتقتله
ــددة  ــة متع ــا إرهابي ــدي اذرع ــائري التقلي العش
ــتخباري والديني.  ــتوى األمني،  واالس عىل املس
ــوارع ليل نهار،   تقوم قوات األمن باملرابطة يف الش
ــازل،  واألفراد،   ــتخبارات بمراقبة املن وتقوم االس
ــر كل  ــجيل،  وتصوي ــرشكات،  وتس ــب،  وال واملكات
ــة  ــريات الكرتوني ــطة كام ــاس،  بواس ــركات الن ح
ــى يف غرف النوم. أما الرشطة الدينية  مزروعة حت
ــواق،   ــوارع واألس ــة الناس يف الش ــوم بمالحق فتق

ــدم أدائهم  ــت ذريعة ع ــياط،  تح ــم بالس وترضبه
ــرب من هذه  ــاء النصيب األك ــال النس ــالة،  وتن الص

املضايقات،  أو باألصح اإلرهاب. 
ــة  اململك يف  ــاء  النس ــاب  إره ــن  ع ــث  الحدي
ــرأة تعيش  ــاج إىل مجلدات،  فامل ــيطانية يحت الش
ــت  كان وإذا  ــا،   ــوال حياته ــال ط ــا متواص إرهاب
ــع،  إال أن  ــىل الجمي ــاب ع ــارس اإلره ــلطة تم الس
املجتمع يمارس إرهابا مضافاً عىل املرأة فالنساء 
ــط الحقوق اإلنسانية، وتصب  محرومات من ابس
ــة األمر باملعروف  ــة املعروفة بهيئ الرشطة الديني
ــد املرأة.  ولعلكم  ــي عن املنكر كل فتاواها ض والنه
سمعتم عن قضية قيادة املرأة للسيارة التي أثريت 

قبل حوايل عرش سنوات،  ومازال املنع ساريا. 
ــن تصدرهما أرسة  ــاب والتطرف اللذي إن اإلره
ــا يجري يف  ــكاس مل ــا انع ــارج هم ــود إىل الخ آل يه

الداخل. 
ــس لدول اإلرهاب،   ــمايل هو املؤس الغرب الرأس
ــة اإلرهاب  ــا ، فقط صنعت دول ــذات بريطاني وبال
ــت دولة اإلقطاع  ــطني،  وصنع ــي يف فلس الصهيون
ــم تلقف  ــد والحجاز،  ث ــوي يف نج ــي الدم اإلرهاب
املستعمر األمريكي حماية ورعاية هاتني الدولتني 
اإلرهابيتني حتى اليوم،  كان السلطان عبدالعزيز 
ــلطانا ) يتسلم  ــعودي  (كان يسمي نفسه س الس
مرتبا شهريا من بريطانيا قدره خمسة آالف جنيه 
ــرتليني مقابل تنفيذه للمخطط االستعماري.  إس

وقد ظل مخلصا وفيا لربيطانيا طوال حياته. 
ــيد بريس كوكس يقول السلطان  ــالة للس يف رس
ــطني  ــن إعطاء فلس ــع م ــه ال يمان ــز،  ان عبدالعزي
ــا التي لن  ــرى بريطاني ــا ت ــاكني، كم ــود املس لليه

يخرج عن رأيها حتى قيام الساعة. 
ــياده،  ومازال،   ــعود مخلصا ألس لقد كان ابن س

وهاهم آل سعود يسريون يف ركب إخوانهم اليهود 
ــوزة تقيم  ــيخة م ــة مع مش ــوم،  فاململك ــى الي حت
ــة اإلرهاب الصهيوني،  عالقات مفضوخة مع دول
وهي تتآمر وتحارص املقاومة الفلسطينية،  ووصل 
ــع حركة  ــيش ان تض ــر الداع ــة العه ــر بمملك األم
ــاس يف قائمة اإلرهاب،   ــطينية حم املقاومة الفلس

خدمة إلرسائيل،  وتنفيذا ألمر األمريكي.
ــعود ألن  إرهاب صهيون يلتقي مع إرهاب آل س
ــاب صهيون،  ــني إره ــن الفرق ب ــل واحد،  لك األص
وإرهاب آل سعود هو أن اإلرهاب الصهيوني موجه 
ضد غري اليهود،  بينما إرهاب آل سعود موجه ضد 
ــعوب العربية،  إرسائيل  ــعودي والش املواطن الس
ــة،   ــاك ديمقراطي ــاري،  فهن ــه حض ــر بوج تظه
ــلطة،  وصحافة،   ــلمي للس وانتخابات وتداول س
ــر الداعيش يغيب  ــات،  بينما يف مملكة العه وحري
هذا كله،  ويظهر الوجه القبيح،  واملتخلف للحاكم 
ــعبه وقتل  ــف بقتل ش ــتبد. املكل ــوت واملس الطاغ

الشعوب العربية. 
وحشية داعش هي امتداد للوحشية النجدية،  
ــه،  هو  ــل الذي تمارس ــل والتمثي ــاب والقت واإلره
ــة،  التي أقامها  ــات داعش النجدي ــداد ملمارس امت

املجرم عبدالعزيز اليهودي. 
منذ الدولة الوهابية األوىل وعصابات آل سعود 
ــىص  ــن أق ــادا،  م ــة فس ــرة العربي ــث يف الجزي تعي

الجنوب،  إىل أقىص الشمال. 
يف العام 1803 م وصلت عصابات قرن الشيطان 
ــراق، فرسقت،  وقتلت،   ــرية عىل مدن جنوب الع مغ
ــة يف النجف  ــى مراقد األئم ــت،  ودمرت، حت ونهب
االرشف لم تسلم من قبائحها، وكان السبي واحدا 
من أفعالها، لقد جلبت هذه العصابة كل اللصوص 
والقتلة وجندتهم يف صفوفها،  وشاعت أجواء من 

سلوكيات تمجد النهب،  والقتل والدمار، حتى أن 
املرأة يف نجد كانت تهدهد وليدها قائلة: 

ابو عيون لجالج: 
               تكرب وترسق الحجاج

ــة أمتعتهم مهنة  ــع للحجيج ورسق وكان التقط
رابحة لعصابات نجد البدوية. 

ــودي حجاج  ــرم عبدالعزيز اليه ــع املج لقد من
ــام والعراق،  واليمن ، ومرص من أداء املناسك،   الش
ــة، كان ذلك يف  ومنعهم من دخول  األرايض املقدس

بداية احتالله املقدسات. 
يف  ــم  وتطاوله ــود،   يه آل  ــرشة  ف ــم  يغرنك ال 
ــوال،  وامتطاؤهم لظهور  ــان،  وبعرثتهم األم البني
ــخ لهم،  هم  ــن ورق،  ال تاري ــم نمور م ــان،  فه الصبي
عبيد األمريكي،  والصهيوني،  والربيطاني،  ولو ال 
ــة الغرب لهذه العصابة ملا بقيت عىل العرش  حماي

يوما واحدا. 
ــاب تغطي عىل  ــي لقنوات اإلره ــخ اإلعالم الض
ــات،   ــم كحماة املقدس ــود،  وتظهره ــم آل يه جرائ
ــل، هي أن  ــن ذي عق ــب ع ــي ال تغي ــة الت والحقيق
ــة تحت االحتالل  ــات يف مكة واملدينة واقع املقدس
ــات  املقدس ــل  مث ــا  مثله ــعودي  الس ــي  الوهاب

اإلسالمية يف فلسطني. 
ــرت عيوب هذه العصابة التي  إن املال هو من يس
عاشت ومازالت تعيش عىل التآمر والخيانة لألمة 
واملقدسات. انها تواصل سرية الشيطان النجدي 
ــم  ــالم باس ــدم اإلس ــاب يف ه ــن عبدالوه ــد ب محم
اإلسالم. فحديث املصطفى (...من هنا يطلع قرن 
الشيطان ) بدأ بالتحقق منذ أن ظهر عبدالوهاب،  

وامتداده،  آل يهود. 
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ــال اإلجرامية  ــا يميز األعم إن م
ــذرة  الق ــية  الوحش ــات  والترصف
ــها –علناً-  ــة التي يمارس والجبان
ــعو صهيو  ــدوان الس ــل الع جحاف
أمريكي وأدواته اإلرهابية املتطرفة 
ــات  واملحافظ ــق  املناط ــاق  نط يف 
اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، من 
حرق وذبح وسحل وتعذيب ودفن 
ــاًء وأيضاً االعدامات  األرسى أحي
و...  األرسى  ــق  بح ــة  الجماعي
ــر لنا –  ــا جاءت لتظه ــخ، هو أنه إل
ــكا القبيح  ــه أمري ــن جديد – وج م
ــالء،  األش ــن  م ــة  كامرباطوري
فاألمريكيون سبق لهم وأن مارسوا 
ــال  ــذه األعم ــل ه ــم مث دون غريه
ــية واملجازر البشعة بحق  الوحش
ــراراً  ــراراً وتك ــني األرسى م املعتقل
ــود،  األس ــم  تاريخه ــدى  م ــىل  ع
فبحسب بعض الكتاب واملؤرخني 
ــون  يقوم ــاً  قديم ــكان  األمري كان 
ــود الحمر  ــم من الهن ــط أرساه برب
ــار، والذين  ــعلون الن بالقش ، ويش
يهربون منهم إىل الغابات والجبال 
أمًال يف النجاة من بطشهم وظلمهم 
ــن جحيم نار  ــاد بجلودهم م والنف
ــعريها املرتّبص بهم،  ــني وس املحتل
يتم اللحاق بهم بالكالب األمريكية 
ــم  ــاك به ــم االمس ــن ث ــة وم رب املدَّ
ــني  ــم ضعف ــذاب موته ــوا ع ليذوق
ــا  ــار وقوده ــن ن ــم م ــزاء هروبه ج

ــجار  وأش ــمراء  الس ــادهم  أجس
ــا جزاء  ــة، وأيض ــات اليابس الغاب
ــن مواطنهم  ــوا يدافعون ع ــا كان م
ــات وجودهم  ــة وعن مقوم األصلي
ــد الغزاة  ــل البقاء ض ــا من أج فيه
ــاب  ــك الكت ــد أولئ ــني، وأك الغاصب
واملؤرخون أن مراسيم القتل التي 
كان يقيمها األمريكان خالل القرن 
الثامن عرش امليالدي بحق أرساهم 
ــت تختلف  ــود الحمر كان ــن الهن م
ــاء القبائل  ــاً ما مع بعض زعم نوع
ــني، حيث كان يتم  ــادة املحارب والق
ــواة من  ربط البعض منهم عىل مش
ــان وتوقد تحتهم نار هادئة  القضب
ــا كان أولئك  ليحترضوا ببطء، كم
األمريكان املتغطرسون القادمون 
ــف البحار واملحيطات لهثاً  من خل
ــباع  ــم وإش ــق أطماعه وراء تحقي
ــيطانية  ــم الش ــم ونزواته غرائزه
ــون – البتة- عن  ــذرة، ال يتورع الق
ــبي االناث من مختلف األعمار  س
ــن إىل جنودهم وقادتهم  واقتياده
ــيم اغتصابهن أمام  ــة مراس وإقام
ــم قتلهن  ــن ومن ث ــن املقيدي ذويه
ــنقاً وذبحاً وتقطيع أجسادهن  ش
ــا- يعمدون  ــاًال، وكانوا -أيض أوص
ــاليب  ــع طرق وأس ــكار أبش إىل ابت
ــاً مثلما يفعل عنارص  القتل – تمام
ــن  ــا م ــش وغريهم ــدة وداع القاع
يف  ــة  األمريكي ــرات  املخاب أذرع 

عرصنا الراهن- والقيام بتطبيقها 
ــيم  ــاً وعرب مراس ــتها علن وممارس
ــا  له ــداد  واالع ــري  التحض ــم  يت
ــك  ــواًء كان ذل ــة، س ــة فائق بعناي
ــق األرسى املحاربني املعتقلني  بح
ــكان  الس ــق  بح أو  ــجونهم،  س يف 
ــت رحمتهم  ــني للعيش تح القابع
ــرشة يف  ــة املنت ــم األصلي بمواطنه
ــالل والجبال  ــال الغابات والت أدغ
ــأن أولئك  ــل ب ــا، وقي ــة به املحيط
األمريكان املسوخ واملتوحشني من 
ــلخون جلود  ــي البرش كانوا يس بن
ــك األطفال  ــا يف ذل ــم، بم ضحاياه
ــاء، لدبغها واستخدامها يف  والنس
ــة للخيول، وإلحصاء  صناعة أعنَّ
ــث قتالهم من أبناء قبائل  عدد جث
ــم كانوا  ــر، قيل بأنه ــود الحم الهن
يقطعون أنوفهم، وذلك نزوًال عند 
ــكريني وتنفيذاً  ــة القادة العس رغب
ألوامرهم والذين يأتي يف مقدمتهم 
ــس األمريكي  ــهم الرئي وعىل رأس
ــون“ الذي  ــبق ”اندرو جاكس األس
تزِّين صورته اليوم ورقة ”العرشين 
ث عنه الكاتب  دوالراً“ والذي تحدَّ
ــه ”غزو العالم  ــترن يف كتاب ديفيد س
ــة“  األمريكي ــة  املحرق  – ــد  الجدي
ــاق التمثيل  قائًال بأنه كان من عش

بالجثث.
ــت إال ملحًة  ــم ليس ، تلك ــىل كلٍّ ع
ــة  الدول ــخ  تاري ــن  ع ــرصًة  مخت

ــل  الحاف ــكا“  ”أمري ــى  العظم
بالجثث واالشالء البرشية وأنهار 
ــعب  ــكان الش الدماء الحمراء لس
ــن  ــر“، ومل ــود الحم ــر ”الهن األحم
ــكا  ــة أمري ــل حقيق ــزال يجه ال ي
 – ــاً  راهن  – ــعة  البش ــا  وصورته
ــاً يف  ــاً معاش ــد واقع ــا تتجسَّ فإنه
ــية القذرة  ــال الوحش ــك األعم تل
ــات اإلجرامية الشنيعة  واملمارس
والجبانة بحق األرسى واملعتقلني 
ــها هذه األيام – التي أصبح يمارس
ــاً- ودونما أدنى اعتبار آلدمية  علن
ــالء أمريكا  ــان، عم ــة اإلنس وكرام
ــة  املتطرف ــة  اإلرهابي ــا  وأدواته
ــة“  األمريكي ــرات  املخاب ”أذرع 
كالقاعدة وجبهة النرصة وداعش 
ــاق املناطق الواقعة  وغريها، يف نط
ــن قطر  ــرث م ــيطرتها بأك ــت س تح
ــا، والتي  ــك بالدن ــي بما يف ذل عرب
ــن  م ــة  أربع ــدام  إع ــا  آخره كان 
ــعبية  أرسى الجيش واللجان الش
ــعة  ــل بجثثهم بصورة بش والتمثي
ــانية، أضف  يندى لها جبني اإلنس
إىل ذلك الجريمة البشعة التي قام 
ــعو  بارتكابها مرتزقة العدوان الس
ــن  ــة بدف ــي واملتمثل ــو أمريك صهي
املجاهد البطل الشهيد عبدالقوي 
ــش  الجي أرسى  ــد  أح ــربي  الج
ــعبية حياً، وذلك بعد  واللجان الش

تعذيبه ورّشه بمادة األسيد.

ــه لتوقف  ــن تتج ــرب اليم ــدو ح ــى اآلن ال تب – حت
ــن الحّل  ــن تقرتب م ــدو أزمة البحري ــا ال تب ــب كم قري
السيايس وال الرشق السعودي يبدو ذاهباً لالستقرار 
ــهد  ــّل مذابح العوامية املفتوحة، لكن خارج املش يف ظ
ــذي يبدو مرتبطاً عضوياً بمصري النظام  الخليجي ال
ــتقبله، وهو يفتح فوق  السعودي الحاكم ونظرته ملس
ــاً عنوانه  ــاً خليجي ــل جرح ــن بالفش ــه املثخ جروح
ــالزم مصري النظام  ــبب هذه الخصوصية لت قطر، بس
ــكان للعقالنية  ــة، أّي حيث ال م ــع صورته الخليجي م
ــابات  ــث املكان للحس ــن حي ــة، لك ــكان للسياس وال م
السياسية ال تبدو السعودية تعيش حال الرتف التي 
ــات واألحقاد  ــع للرغب ــت عليها والتي كانت تتس كان
ــعودية تملك الوقت  ــد، كما ال تبدو الس ــاد والكي والعن
ــتدارة. وكذلك ال تبدو السعودية يف حال  لتنظيم االس
ــب الفيتو عىل الخيارات، كما كانت الحال عليه  صاح
ــة عىل الوقت الذي  ــعودية نادم من قبل، بل تبدو الس
ــن موقع أفضل، وتبدو  أضاعت فيه فرص التموضع م
ــالق الجبهات، ويصري  ــّي امللفات وإغ ــتعجلة لط مس
ــاً كافياً للربح  ــات الخارجية ثمن ــر يف امللف حصار قط

وتبديل املواقع.
ــتمع لكالم رئيس الحكومة اللبنانية سعد  – َمن يس
ــال،  ــه يف جرود عرس ــن معركة حزب الل ــري ع الحري
ــس األمريكي دونالد  ــه وتلعثمه يف حرضة الرئي وارتباك
ــياق،  ترامب، ال ينتبه فقط لكون كالم كتلته خارج الس
ــعودي جديد، ال  ــياق س ــه جزءاً من س ــل لكون كالم ب
ــه وينترص عىل  ــزب الل ــل ح ــه يف أن يقات ــكلة لدي مش
ــمهم  ــوريني وصار اس ــن كانوا يوصفون بالثوار الس َم
ــة الرشقية يف  ــّم الغوط ــع ض ــر. وَمن يتاب ــة قط جماع
ــعودية مرصية،  ــة س ــة برعاي ــق التهدئ ــق ملناط دمش
ــا  ــر بقاي ــالم»، آخ ــش اإلس ــام «جي ــا انضم ومحوره
ــعودية يف سورية،  ــكري لجماعة الس الحضور العس
ــرف أّن  ــرصة، يع ــرب عىل الن ــة الح ــن معادل ــن ضم م
التموضع سعودي وعنوانه القبول بما رسمه التفاهم 
ــة مع الدولة  ــقف أّن املعرك ــرويس األمريكي تحت س ال

ــها قد انتهت. وَمن يتمّعن  ــورية وجيشها ورئيس الس
ــارج  ــاض خ ــدر إىل الري ــدى الص ــيد مقت ــارة الس بزي
ــة صحة أو عدم صحة موقف الزائر، ال  ــياق مناقش س
ــأّن املكّون العراقي  ــعودي ب ــليم الس بّد أن يلفته التس
ــوان الحركة  ــه عن ــت الحرب مع ــذي كان ــي ال الطائف
السعودية يف العراق، تحت عنوان السعي لتقاتل أهيل 
ــة هنا  ــة. والسياس بني مكوّنات العراق، يعود للسياس
ــوم، بل مغادرة  ــقوف الخص ال تعني انضواء تحت س
ــروب، إىل قواعد اللعبة  ــكارسة والح ــة املواجهة وامل لغ
ــن رضورات وتحالفات، تحت  ــية، وما فيها م السياس

سقف التسويات.
– يمكن القول إّن املعركة مع قطر تحمل بعض كلمة 
ــعودي الجديد، لكنها ال تكفي  ــّرس يف التموضع الس ال
ــربى متداخلة  ــب حروب ك ــة يف قل ــري، فاملنطق للتفس
ــار املتقّدمة فيها، ال  ــعودية عىل خطوط الن كانت الس
ــر، لكنه من ثمار لنتاج هذه  يخترصها الخالف مع قط
ــاً، وصار  ــعودية وقطر مع ــث هزمت الس ــروب حي الح
توزيع أرصدة فواتري الهزيمة سبباً للنزاع. والسعودية 
كابرت، حيث كانت فرصاً للمكابرة وأنكرت، حيث كان 
ــي بلغتها الحروب  ــياقات الت ــكار مكان، لكن الس لإلن
وفرضت عىل األمريكيني الشعور بأّن الخيارات تضيق 
ــور املقابل الذي تقوده إيران يبدو واقعاً  وأّن نرص املح
ــويات لحفظ ماء  ــة، وأّن الذهاب لخيار التس ال محال
ــار حتمياً، وما  ــائر ص الوجه، وتخفيض فواتري الخس
ــال األمريكي، صار  ــدول األعم ــاً عىل ج ــار مفروض ص
ــعودية راسخة، طاملا لم يعد بيد السعودية  حقيقة س
ــروب، ومنحها املزيد من  ــب تمديد الح ما تقّدمه لطل

املهل والفرص.
– السعودية تتموضع، وإيران لم يعد ممكناً إبعادها 
ــن مكانة الدولة اإلقليمية األوىل، فيما تركيا مرتبكة،  ع

و«إرسائيل» تسعى لالحتماء من الرياح اآلتية.
* كاتب صحفي لبناني

مملكة اإلرهاب - ٦
عبدالله األحمدي

من الرقة إىل صعدة القاتل 
واحد والسالح واحد

صالح القريش
ــني  يحاربون  ــعوديني  واإلماراتي ــا من  الس ــكا وحلفاؤه أمري
ــون تعكس   ــرف والقان ــن الع ــتباك غريبة ع ــد اش ــت قواع تح

حضارة أمريكية وغربية خالية من القيم واألخالق،
ــوا  ضحية  ــن أرسة واحدة  كان ــال  م ــتة أطف ــاء وس ثالث نس
ــعودي األمريكي   ــريان التحالف اف16  الس ــف وحيش لط قص
ــة طمروا تحت ركام  ــده .، أبرياء من  أرسة مدني ــم يف  صع ملنزله
ــانية جمعاء   ، هذه  ــة مروعة بحق كل  اإلنس ــم يف جريم منزله
الجريمة شاهد عىل سقوط املجتمع الدويل أخالقيا وحضاريا 
ــه الدولية  صامتة عىل  ــع دويل تقف كل دوله ومنظمات ،  مجتم
ــن األطفال  ــد األبرياء م ــعة ض ــعودية البش ــم الس كل  الجرائ
ــاء. يف صعدة واليمن ، مجتمع فقد إنسانيته وأصبح بال  والنس
ــى ضمري أو قيم أو مبادئ أو قانون ،  وأصبح يحتكم لقانون  أدن

الغاب.
ــي األمريكي اف  ــار الطريان الحرب ــذا اليوم  أغ ــس ه *  ويف نف
16 عىل أحياء الرقة وقتل أكرث من عرشين مدنيا وبكل وحشية 
ــط احياء ممتلئة  ــلحة أكرث دمارا وس ــتخدما صواريخ وأس مس
ــيطرة  حلفائهم  ــن اجل س ــني. ، األمريكيون م ــكان املدني بالس
ــوريا الديمقراطية ) ولكي  ــمى( قوات س ــراد لقوات ما تس األك
ــيمها  ــوريا يف فدرلتها وتقس ــم القذر يف س ــوا إىل مرشوعه يصل
ــمال  ــكرية هناك يف ش ــئوا لهم قواعد عس ــل أن ينش ــن اج ، وم
سوريا ويؤسسوا لتواجدهم هناك ، واستخدام الدويالت التي 
ــاءها لتكون حليفة لهم وخنجرا مسموما لرضب  يزعمون إنش
ــاء من املدنية وبكل  ــورية ، اليتورعون يف قتل األبري الدولة الس
ــن.  800  مدني من األبرياء يف الرقة  ــوائية ، لقد قتلوا أكرث م عش
ــة داعش،  الذين هم  ــا بقصفهم جويا  تحت مربر محارب وريفه
ــهيل دخولهم إىل  ــرتكوا يف تدريب داعش  وتس يف البداية من اش
سوريا ودعمهم باملال والسالح تحت مربر دعم الثورة السورية 
ــعب  ــم  (أصدقاء الش ، واجتماعاتهم بما كان يعرف وتحت اس
السوري ) يف تركيا وفرنسا وبريطانيا وتونس وغريها من الدول 

شاهد عىل جريمتهم بحق الشعب السوري العظيم .
ــوريون يف الرقة  ــون املدنيون الس ــي ما عانى املواطن أال يكف
ــلطهم الذي  ــيتهم  ، وتس ــت حكم داعش  وويالته  ،  ووحش تح
ــلب والنهب واالعتداء عىل  األعراض  ــوده القتل والس كان يس
ــة واملذهبية والدينية  ــكات. والقتل عىل الهوية الطائفي واملمتل
ــم ما مروا به من عذاب ، حتى تأتي أمريكا بطريانها  ، أال يكفيه
ــة  لتقتلهم وتقتل أطفالهم  يف منازلهم وتهجرهم ، تحت سياس
ــال لألرض  ــال لداعش  محت ــون بدي ــي تك ــة،  لك األرض املحروق

السورية
  بمساعدة عمالئها.

ــاء يف صعدة  ــني األبري ــق املدني ــة بح ــم املروع ــذه الجرائ ه
ــي تزعم أنها  ــكا   الت ــه القبيح ألمري ــىل الوج ــاهد ع ــة  ش والرق
ــي حضارتهم  ــت الراهن،  هذه ه ــم يف الوق ــود حضارة.العال تق
ــة   ومبادئهم  ــم املنحط ــوج  وأخالقه ــم األع ــوداء  وقانونه الس
ــؤولية والضمري،  التي ترشعن  ــة والحقرية،  عديمة املس الدنيئ
ــكاب املجازر وجرائم الحرب و بدعم حلفائهم  لهم قيامهم بارت
ــتمرين بال أي  ــعوديني  ترتكب هذه املجازر بدم بارد، ومس الس
ــالح لكي يقومون  بتنفيذ  وازع ديني أو أخالقي بدعمهم  بالس
ــاب دماء  ــو كانت عىل حس ــى ل ــم و حت ــاريعهم وأطماعه مش
ــكل القوانني  ــال وتجاوزا ل ــاء واألطف ــاء العزل من النس األبري
ــا التي  ــذرة وقيمه ــي حضارتهم الق ــة هذه ه ــرف الدولي واألع
ــدة ال تراعي العرف  ــتباك جدي ــن الحروب بقواعد اش تبيح ش
ــي تحكم الحروب  ــة واملعاهدات الدولية الت والقواعد القانوني
ــتباك تبيح كل  ــا  .، إنها قواعد اش ــدول واملتعارف عليه ــني ال ب
يشء ، وقصف كل املحرمات، واستخدام كل األسلحة املحرمة 

والغري محرمة   بدون أدنى رحمة وال ضمري ،.
ــارة األمريكية  ــذرة للحض ــتباك تعكس القيم الق ــد اش قواع
ــس القيم  ــية تعك ــتباك وحش ــم، قواعد اش ــا يف العال وحلفائه
ــترشى وتفرعن   ــتكبار التي  اس ــوى الظلم واالس ــة  لق املنحرف
استكبارها وظلمها وقبحها ضد العالم واملستضعفني ،  وأصبح 

ــخيص  ــع أن التش ــرف الجمي يع
ــي  يعان ــذي  ال ــل  للخل ــح  الصحي
ــة  القضائي ــلطة  الس ــاز  جه ــه  من
ــات   اإلصالح ــع  وض إىل  ــؤدي  ي
ــبة ملعالجة الخلل   والحلول املناس
ــكاالت التي أدت إىل إضعافه  واإلش
ــبني يف  ــع جميع املنتس ــكاد يجم وي
رضورة  ــىل  ع ــة  القضائي ــلطة  الس

تعديل قانون السلطة القضائية.
ــور  ــاليف القص ــك ت ــى يف ذل يراع
ــايل  الح ــون  القان يف  ــل  الحاص
ــيما ونحن نمر بعدوان غاشم  والس
ــد إىل ما  ــكل جه ــل  وب ــب العم يتطل

يجعل الجبهة الداخلية محصنة.
ــن وجهة نظرنا أن  كما أنه ال بد م
ــور يف هذه  ــض األم ــاة بع ــم مراع تت
ــات، مثًال أن تتبع مصلحة  اإلصالح
ــلطة القضائية لتاليف  السجون الس

التطويل يف اإلجراءات وبما يسهل 
ــن  ــراج ع ــاز واإلف ــة االحتج عملي

املساجني.
ــب  الط ــاز  جه ــاء  إنش ــك  كذل
الرشعي ملا له من دور يف الكشف عن 
ــوادث الجنائية وأيضاً  حقيقة الح
ــي القضائي  ــاء املركز اإلعالم إنش
ــائل  ــا تتناوله وس ــد م ــوم برص ليق
ــؤون القضائية،  ــول الش اإلعالم ح
ــني حول  ــب اإلعالمي ــوم بتدري ويق
ــة  والقانوني ــة  القضائي ــط  الضواب
ــث يعد  ــا، حي ــب مراعاته ــي يج الت
هذا الجهاز حلقة وصل بني اإلعالم 

والقضاء.
ــرضوري تطوير  ــام وال ــن اله وم
عملية التقييم والتفتيش القضائي 
ــاء؛ ألن  ــب القض ــد عص ــي تع والت
ــري  ــدون رقابة ذاتية عىل س قضاء ب

أعمال القضاة وبشكل دوري يؤدي 
ــودة ضعيفة لذلك  إىل قضاء ذي ج
ــب التفتيش  ــل جان ــن تفعي ــد م الب
ــات  صالحي ــه  ومنح ــي  القضائ
ــبة ومكافأة القضاة  ــعة ملحاس واس
ــلوكياتهم؛ ألن  ــم وس ــىل أعماله ع
ــم خاصة  ــايض أيضا مه ــلوك الق س
ــد يجعل  ــرأي العام حيث ق ــام ال أم
ــون اللجوء  ــن العامة يرفض كثرياً م
ــعون ألخذ حقهم  ــاء ويس إىل القض
ــد  اح ــلوك  لس ــة  نتيج ــم  بأيديه
ــلوكيات  ــاة املخل ببعض الس القض
ــىل الجميع وعىل  ــي هي مهمة ع الت

القضاة اخص واكرب.
ــأن تعديل  ــود التنويه ب ــا ن وأيض
ــه  لقدم ــم  مه ــات  العقوب ــون  قان
ولظهور جرائم جديدة لم يتضمنها 
القانون مثل ما بات يعرف بالجرائم 

االلكرتونية.
ــري  كب ــل  خل ــود  لوج ــا  وأيض
ــة  ــات وخاص ــض العقوب ــه، فبع في
ــض الجرائم  ــة لبع ــات املالي الغرام
الكبرية والجسيمة تعد زهيدة جداً 
ــرم فعىل  ــم عظم الج ــة بحج مقارن
ــه يصنع  ــن وجد أن ــال م ــبيل املث س
ــنة أو غرامة مالية  الخمر يحبس س
ألفي ريال؟؟؟ وغريها من الجرائم، 
ــدا ربما  ــدة ج ــة الزهي ــذه الغرام ه
ــكاب املزيد  ــجعة عىل ارت تكون مش
ــن هم  ــة عند م ــم خاص ــن الجرائ م

ضعاف النفوس.
ــه  التوج ــن  م ــد  الب ــة  الخالص
الرسمي والشعبي والدفع برضورة 
ــاً ملا لهذا  ــالح القضاء خصوص إص
ــة يف إبقاء الجبهة  الجهاز من أهمي
ــتقرة خاصة  ــة ومس ــة آمن الداخلي

ــوات  األص ــرى  ون ــمع  نس ــن  ونح
ــور  الطاب ــة  بمحاكم ــة  املطالب

الخامس  تتزايد يوما بعد يوم.
ــاء  القض ــالح  إص إن  ــرياً..  وأخ
رضورة وطنية وإزالة الشوائب التي 
ــالح والجرنال  ــزب اإلص وضعها ح
العجوز املجرم عيل محسن األحمر 
ــابقة  ــىل هذا الجهاز يف الفرتة الس ع
ــية  ــة الرئيس ــت بالدرج ــي كان والت
ــاء فال بد  ــبب يف إضعاف القض الس
من إزالتها لتغدو السلطة القضائية 
ــن كل عيب ولتقوم بدورها  خالية م

كما يجب.
والله املوفق.

أخصائي قانوني بوزارة 
العدل

تعديل قانون السلطة القضائية
يحيى صالح الدين
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