
بحث رفع مشاركة المرأة في  السلك الدبلوماسي
“البحرينية” نــهــوض  مــســيــرة  تــســريــع  ــي  ف أســهــم  سبيكة  ــرة  ــي األم دعـــم  ــة”:  ــي ــارج ــخ “ال وكــيــل 

مـــع  بالتنســـيق  الخارجيـــة  وزارة  نظمـــت 
المجلس األعلى للمرأة مجموعة تركيز عن 
بعد عن “تطوير سياســـات عمل المرأة في 
الســـلك الدبلوماســـي”، في إطار الفعاليات 
المصاحبـــة ليـــوم المـــرأة البحرينيـــة الذي 
جرى تخصيصه هذا العام لالحتفاء بالمرأة 
في مجال العمل الدبلوماســـي، وبمشاركة 
عـــدد مـــن الدبلوماســـيات البحرينيات في 
وزارة الخارجية ولدى عدد من الســـفارات 
البحرينيـــة فـــي الخارج، إضافـــة إلى عدد 

من زوجات الدبلوماسيين وأبنائهم.
وأشـــادت وكيل وزارة الخارجية ورئيســـة 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص الشـــيخة رنـــا بنـــت 
المســـتمر  بالدعـــم  خليفـــة  آل  عيســـى 
للمـــرأة البحرينيـــة من لـــدن قرينـــة عاهل 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  البـــالد 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت ابراهيـــم آل خليفة، الذي أســـهم في 
تســـريع مســـيرة نهوض المـــرأة البحرينية 
فـــي جميع المجـــاالت بما فـــي ذلك مجال 
العمـــل الدبلوماســـي، حيـــث تتبـــوأ المرأة 
مناصـــب  المجـــال  هـــذا  فـــي  البحرينيـــة 
دبلوماسية رفيعة المستوى وتمثل وطنها 

خير تمثيل.
وأشارت الشيخة رنا بنت عيسى في كلمة 
لها في مســـتهل هذه الفعاليـــة إلى ارتفاع 
نســـبة تمثيل الدبلوماســـيات البحرينّيات 
في ســـفارات مملكة البحريـــن في الخارج 
خـــالل الســـنوات األخيرة، وتطـــور أدائهن 
فـــي مختلـــف المهـــام الموكلة إليهـــن، وبما 
يـــدل علـــى تقـــدم الجهـــود الوطنيـــة فـــي 
مجـــال المـــرأة، ويعزز من مكانـــة البحرين 

الدولية.
مـــن جانبها، أوضحـــت الشـــيخة دينا بنت 
راشـــد آل خليفـــة مســـاعد األميـــن العـــام 
للمجلـــس األعلى للمـــرأة أن هـــذه الفعالية 
تهـــدف إلى بحـــث واقع المـــرأة البحرينية 
فـــي الســـلك الدبلوماســـي واقتراح ســـبل 
جديـــدة لتعزيـــز مشـــاركتها، إضافـــة إلـــى 
تســـليط الضوء على الفـــرص والتحديات 

أمامها.
فيما أعربت مستشار التخطيط والتطوير 
االســـتراتيجي في المجلس األعلى للمرأة 

اللقـــاء حـــرص  أدارت  التـــي  احمـــد  دنيـــا 
المجلـــس على العمل مـــع وزارة الخارجية 
الفعاليـــة،  هـــذه  مخرجـــات  متابعـــة  فـــي 
وإبـــراز الممارســـات الدولية من سياســـات 
عمـــل ومبـــادرات داعمـــة لمشـــاركة المرأة 
في مجال الســـلك الدبلوماســـي، وتسليط 
الضـــوء على تجارب دوليـــة ناجحة لدعم 
الســـلك  فـــي  للدخـــول  المـــرأة  وتشـــجيع 

الدبلوماسي.
إلـــى ذلـــك، أكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لدى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية عبدهللا 
عبداللطيـــف أهميـــة الجهـــود التـــي يبذلها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبة 
الســـمو الملكي قرينـــة عاهل البالد المفدى 
البحرينيـــات علـــى دخـــول  فـــي تشـــجيع 
مختلـــف ميادين العمل بما في ذلك العمل 
الدبلوماســـي الـــذي يتطلـــب أداء من نوع 
خـــاص وتحمل أعباء كبيـــرة، الفتا إلى أن 
المرأة البحرينية في المجال الدبلوماســـي 
تنهـــض بمســـؤولياتها علـــى أكمـــل وجـــه، 
وتحظـــى بدعم شـــريكها الرجل البحريني 

في ميدان العمل الدبلوماسي.
فـــي  لـــه  حديـــث  فـــي  الســـفير  وأعـــرب 
الفعاليـــة عن توقعه بـــأن االحتفاء بالمرأة 
البحرينيـــة في مجال العمل الدبلوماســـي 
يمهـــد لمرحلة جديدة يتعـــزز فيها حضور 
المرأة في هـــذا المجال الحيوي، وتواصل 
المســـيرة الزاخـــرة بالنجاح التي ســـجلتها 
نساء بحرينيات رائدات في هذا المجال.

برنامج جسور

وشـــهدت الفعالية مشاركة كبيرة من كثير 
داخـــل  البحرينيـــات  الدبلوماســـيات  مـــن 
وخارج البحرين، وأفراد أسرهن، وأشارت 
الشـــيخة وصال بنت محمد آل خليفة إلى 
أهميـــة برنامـــج “جســـور” كبـــادرة من قبل 
عدد من الدبلوماسيات البحرينيات وكيف 
أســـهم هذا البرنامج في مساعدة زوجات 
الدبلوماســـيين البحرينييـــن فـــي عدد من 
المجتمعـــات  مـــع  االندمـــاج  الـــدول علـــى 
الجديـــدة وتوفيـــر إطـــار اجتماعي ثقافي 
للتعريـــف بالثقافة واإلنجـــازات البحرينية 

خارج البحرين.

وأكـــدت الشـــيخة وصال أهميـــة أكاديمية 
للدراســـات  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
بالعمـــل  النهـــوض  فـــي  الدبلوماســـية 
الدبلوماســـي البحرينـــي، وقالت إنه يمكن 
االســـتفادة مـــن البرامـــج المتنوعـــة التـــي 
تقدمهـــا هذه األكاديمية النوعية حتى من 

قبل زوجات الدبلوماسيين وعوائلهم.

شرف تمثيل الوطن

مـــن جانبهـــا، أشـــارت الدبلوماســـية أمينة 
العباســـي إلـــى أن إجادتهـــا للغـــة اليابانية 
العمـــل  دخـــول  علـــى  شـــجعتها  بطالقـــة 
الدبلوماســـي فـــي ســـفارة البحريـــن فـــي 
طوكيو، لتنتقل بعدها إلى بلجيكا، وقالت 
إن اإللمـــام بلغـــة البلـــد الـــذي تعمـــل فيـــه 
المرأة الدبلوماسية ضروري جدا من أجل 
نجاحا في تحقيق مهمتها وكسر الحواجز 

وتعزيز التواصل.
وقالـــت إن المرأة البحرينية الدبلوماســـية 
تحمـــل شـــرف تمثيـــل بالدهـــا والتعريـــف 
لمملكـــة  البـــارزة  الوطنيـــة  باإلنجـــازات 
البحرين في مختلف المجاالت والمحافل، 
كما أنها تعكس في شخصيتها وحضورها 
الثقافـــة البحرينيـــة والعربية واإلســـالمية 

على أكمل وجه.
ولفتت إلى أن المرأة الدبلوماســـية تواجه 

فـــي البدايـــة تحديـــات التأقلم مـــع الغربة 
واالعتماد على النفس والتصرف الســـريع 
والمســـؤول في وقت األزمات، وأوضحت 
مواتيـــة  فرصـــة  الدبلوماســـي  العمـــل  أن 
أمـــام المـــرأة البحرينيـــة للتعلـــم مـــن كبار 
الدبلوماســـيين مـــن الزمـــالء البحرينييـــن 
المســـؤولين وزعمـــاء  واألجانـــب وحتـــى 

الدول

دعم جهود الزوج الدبلوماسي

زوجـــة  الجامـــع،  ابتســـام  وتحدثـــت 
فـــي  عمـــل  ســـابق  وســـفير  دبلوماســـي 
والصيـــن  وبلجيـــكا  المتحـــدة  الواليـــات 
وتونس وغيرها، عن تجربتها في مرافقة 
زوجهـــا فـــي عملـــه الدبلوماســـي فـــي تلك 
الـــدول، واعتبرت أنه إلبراز الدبلوماســـية 
في الخارج ال بد لزوجة الســـفير أن تكون 
إلـــى جـــوار زوجها، حتـــى وإن تطلب منها 
ذلـــك تحمل أعباء الغربة، وعليها أن تدرك 
أنهـــا ال تمثـــل شـــخصها بـــل تمثـــل المـــرأة 

البحرينية وتمثل وطنها أيضا.
واســـتعرضت الجامع جوانب من تجربتها 
لزوجـــات  خاصـــة  جمعيـــات  إنشـــاء  فـــي 
الســـفراء العـــرب، والـــدور الـــذي قامت به 
عندمـــا كانت رئيســـية لهـــذه الجمعية في 

الصين خالل عمل زوجها هناك.

دعم ال محدود

مـــن جانبهـــا أشـــارت رنـــا محمـــود إلـــى أن 
المـــرأة البحرينيـــة تحـــرص كغيرهـــا مـــن 
النســـاء فـــي باقـــي الـــدول علـــى تطويـــر 
ذاتها، لكن ما يميز المرأة البحرينية هو ما 
تحظـــى به من دعم ال محدود من صاحبة 
الســـمو الملكي قرينـــة عاهل البالد المفدى 
حفظهـــا هللا، ووجود برامج دعم لتســـريع 
نهضتهـــا في جميع المجـــاالت وتذليل أية 

عقبات تعترضها.
الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  رنـــا عـــن  وتحدثـــت 
تقـــوم بـــه لجنة تكافـــؤ الفرص فـــي وزارة 
الخارجيـــة فـــي متابعة احتياجـــات المرأة 

الدبلوماسية وتلبيتها.

وألبناء الدبلوماسيات كلمة

أبنـــاء  مـــن  عـــددا  الفعاليـــة  واســـتضافت 
الدبلوماســـيات البحرينيـــات، مـــن بينهـــم 
صقـــر الرويعي ابن الدبلوماســـية ابتســـام 
الرويعـــي، الذي قـــال إن مرافقتـــه لوالدته 
خالل عملها في السفارة البحرينية بدولة 
الكويـــت فـــي العـــام 2007 كانـــت تجربـــة 
مهمـــة تطلبـــت منـــه مضاعفـــة جهـــود من 
أجل التفوق الدراســـي وأن يعكس صورة 
خاصـــة  البحرينييـــن،  للناشـــئة  حضاريـــة 

وأننـــي كنـــت أرافـــق والدتـــي فـــي بعـــض 
الزيـــارات ذات الطابـــع االجتماعـــي التـــي 

تتطلبها طبيعة عملها.
لكنـــه أشـــار في الوقـــت ذاته إلـــى التحدي 
الـــذي واجهتـــه العائلـــة فـــي ذلـــك الوقت، 
وقال “انقســـمت العائلة إلى قسمين سبب 
عمل الوالدة، فكنت أنا وأختي مع والدتي 
فـــي الكويـــت، فيما بقي باقـــي أخوتي مع 
والدي في البحرين نتيجة لظروف عمله”، 
مشـــيرا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى التضحيـــة 
التـــي تقوم بها ليـــس المرأة الدبلوماســـية 
قالـــت  أيضـــا، كذلـــك  بـــل عائلتهـــا  فقـــط، 
ماريـــا إبراهيم أبنة ســـفير مملكة البحرين 
فـــي تونـــس أن مرافقـــة الوالدين في مثل 
هذه المهام الدبلوماســـية تصقل شخصية 
األبنـــاء وتصبـــح لديهـــم خلفيـــة متعـــددة 
الثقافـــات ويجيـــدون الحديـــث بأكثر من 
لغـــة، وينعكـــس ذلك مســـتقبال فـــي فرص 

حصولهم على الوظائف.
هـــذا ويحتفـــي المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
هـــذا العـــام بالمـــرأة البحرينية فـــي مجال 
العمل الدبلوماســـي، وذلك بهدف تســـليط 
الضـــوء علـــى إنجـــازات المـــرأة فـــي هـــذا 
المجال، وقد جاء ذلك متزامنا مع احتفاء 
مملكـــة البحرين ببدء العمل الدبلوماســـي 
المنظـــم قبـــل 51 عـــام وتخصيـــص يومـــًا 
للدبلوماســـية البحرينية تقديرًا لمنجزاتها 
وجهود منتسبيها، ويعمل المجلس األعلى 
للمـــرأة مـــن خـــالل هـــذه المناســـبة علـــى 
إبـــراز المســـيرة الحافلة للمـــرأة البحرينية 
فـــي المجـــال الدبلوماســـي، حيـــث عملت 
 1972 العـــام  فـــي  الخارجيـــة  وزارة  فـــي 
ســـفيرة  أول  تعييـــن  وجـــرى  مـــرة،  ألول 
للمملكـــة لـــدى الجمهوريـــة الفرنســـية عام 
1999، وتعييـــن أول إمرأة تشـــغل منصب 
وكيـــل وزارة في الخارجية على مســـتوى 
الوطـــن العربي في العام 2017. كما يعمل 
المجلـــس علـــى إبراز قصـــص النجاح التي 
حققتهـــا المـــرأة فـــي هـــذا المجـــال وبيان 
تقـــدم  الســـتدامة  والتحديـــات  الفـــرص 
المـــرأة، إضافـــة إلـــى التعرف علـــى أفضل 
الممارســـات الدوليـــة لتعزيز التـــوازن بين 

الجنسين في مجال العمل الدبلوماسي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

وزارة الخارجية والمجلس األعلى للمرأة ينظمان مجموعة تركيز عن “تطوير سياسات عمل المرأة في السلك الدبلوماسي”
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ثقافة االختالف وتيارات اإلرهاب الفكري
Û  لقد أثار مقالي قبل األخير بعنوان “الشيعة والقضية

اإليجابيــة  الفعــل  ردود  مــن  الكثيــر  الفلســطينية” 
والســلبية، ومالحظــات ممــن اتفــق أو اختلف معي 
فــي الــرأي، إلــى جانــب انتقــادات صريحــة تقبلتهــا 
بصــدر رحــب واســتفدت منهــا كثيــًرا؛ والتــي أثــرت 
النقــاش الموضوعــي فــي إطــار االحتــرام المتبــادل 
بهــا  يتمتــع  التــي  للــرأي اآلخــر وثقافــة االختــالف 

مجتمعنا الزاهي بمختلف األفكار واألطياف.
Û  وقــد كنــت قد ذكرت فــي مقالي المذكــور أن “إيران

كانــت ثانــي دولــة بعــد الواليــات المتحــدة تعتــرف 
بإسرائيل “بحكم األمر الواقع” فور قيامها في العام 
1948، ثــم تــوج ذلــك باعتــراف كامــل بهــا وتبــادل 
دبلوماســي معهــا في عام 1950، ورغــم أن نفًرا من 
الشــيوعيين اإليرانييــن كانــوا قد عبروا باســتحياء 
شــديد عــن اســتيائهم لقــرار الحكومــة، وأن الزعيم 
اإليرانــي الليبرالــي محمــد مصــدق قــام بتخفيــض 
مســتوى العالقات الدبلوماســية مع إسرائيل عندما 
أصبح رئيسا للوزراء من 1952 إلى 1953، إال أنني 
لــم أتمكــن، رغــم محاوالتي، مــن الحصــول على أي 
دليل يؤكد أو حتى يشير إلى قيام المرجعية العليا 
فــي إيــران أو أي من حوزاتهــا أو مراجعها الكبار، أو 
أي مــن قطاعــات المجتمــع اإليرانــي، باالعتراض أو 
االحتجــاج علــى قــرار الشــاه باالعتراف بإســرائيل، 
أو أن القضيــة الفلســطينية كانــت فــي ذلــك الوقــت 
حاضــرة فــي وجــدان الشــعب اإليرانــي بشــكل عام 

حتى ظهور اإلمام الخميني”. 
Û  وقــد اســتلمت العديــد مــن االتصــاالت التــي أكــدت

علــى مــا ذكــرت، منهــا ما أرســله أحــد األصدقاء من 
أن “هاشــمي رفســنجاني )الرئيس الرابع للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانيــة(  فــي كتابــه )حياتــي( يقــول 
عــن موقف مرجعيــات ايران ورجال الدين الشــيعة 
حيال نكبة 1948 ان غالبية المراجع والشعور العام 
السائد في الحوزات كان يرى ان هذه النكبة تخص 

الســنة وليس الشيعة، وأن لهذا السبب لم تظهر أية 
أصوات تعارض النكبة وتســاند الفلسطينيين”، ولم 
اســتلم أي اتصــال ُيخطــئ أو ُيصحــح مــا ورد فــي 
مقالــي مــن معلومــات، كمــا كان هناك من اســتفزهم 
ذكــر هــذه الحقيقــة، فاتســمت ردود فعــل بعضهــم 
بنوع من الحدة والتشنج واالنفعال لألسف الشديد، 
وهو أمر ال يقلل من تقديرنا واحترامنا لهم، رغم أن 
هــذا األســلوب من النقد يقع تحــت عنوان “اإلرهاب 
الفكــري” والغرض منه إســكات األصوات وإخمادها 

وتكميم األفواه وطمس الحقائق.
Û  ف اإلرهــاب الفكري باختصار شــديد بأنه نوع وُيَعــرَّ

من أنواع اآليديولوجيات التي تؤمن بعدم احترام 
الرأي اآلخر، وتسلبه حقه بحرية التفكير و التعبير، 
العقــول والحريــات، وتحــرم عليهــا  وتحجــر علــى 
التعبيــر عــن ذاتها بحجــة أن هذا مخالــف لثقافٍة أو 

لمذهٍب أو عقيدٍة أو رأٍي ما.
Û  وفــي هــذا الصــدد عــادت بــي الذاكــرة إلــى الزيــارة

التي قام بها للبحرين سماحة المرجع الشيخ محمد 
مهــدي شــمس الديــن طيــب هللا ثراه، فــي مثل هذا 
الوقت من نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، 
وتذكرت المقولة أو الحكمة التي كان يرددها وهي؛ 
إن اإلرهــاب بمختلــف أشــكاله، واإلرهــاب الفكــري 

خاصًة، هو سالح الضعفاء والجبناء.
Û  وكنــت قــد التقيــت بســماحته خالل النصــف الثاني

من التســعينات، ألكثر من مرة في البحرين ولبنان، 
وكمــا هــو معروف فإن الشــيخ محمد مهدي شــمس 
الدين يعد من أهم أعالم الفكر اإلســالمي المعاصر، 
وكان رئيســا للمجلــس اإلســالمي الشــيعي األعلــى 
فــي لبنــان، وقد جمع رحمه هللا بين العقلية الفقهية 
المجــددة، والعقليــة السياســية المنبثقــة عــن الروح 
جهــود  لــه  وكانــت  المعتدلــة،  الســمحة  اإلســالمية 
متميزة في التقريب بين السنة والشيعة في لبنان.

Û  وقد زار البحرين في نهاية التســعينات باســتضافة

معالي الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة رحمه هللا، 
الذي كان وقتها وزيًرا للعدل والشــؤون اإلســالمية.
الشــيخ  المرحــوم  العالمــة  زيارتــه  أثنــاء  ورافقــه 

سليمان المدني.
Û  وقــد انتهــز الشــيخ شــمس الديــن فرصــة وجــوده

ليؤكد رسالته ونصيحته لشيعة البحرين ولمختلف 
األطيــاف فيهــا بــأن يســتفيدوا ويتعلموا مــن كارثة 
وحدتهــم  علــى  ويحافظــوا  يحرصــوا  وأن  لبنــان، 
الوطنيــة، ويحــذروا من المزايدين ومــن التدخالت 
الخارجيــة، ويتجنبــوا االنزالق إلــى هاوية اإلرهاب 
التقوقــع  عــن  ويبتعــدوا  أشــكاله،  مــن  شــكل  بــأي 
والتمتــرس الطائفــي، ويندمجــوا فــي مجتمعاتهــم، 
ويحرصوا على تأكيد انتمائهم إلى وطنهم ووالئهم 

له قواًل وعماًل.
Û  المخلصــة والنصائــح  النظيفــة  األفــكار  هــذه  مثــل 

والمواقــف الوطنيــة المشــرفة جعلت شــمس الدين 
اإلرهــاب  مرتزقــة  وســطوة  تجنــي  إلــى  يتعــرض 
الفكــري، إال أن ذلــك لــم يفــل مــن عزيمتــه وإيمانــه 
وإصــراره علــى قــول كلمــة الحــق والصــدق، إلى أن 

اختاره هللا إلى جواره في العام 2001.
Û  وفــي وجــه طغيــان اإلرهــاب الفكــري قال الشــرفاء

والمخلصــون والشــجعان، وقلنــا معهــم، إنــه لم يكن 
ربيًعــا ولــم يكــن عربًيــا ذلــك الــذي حدث فــي بداية 
العقــد الثانــي مــن هذا القــرن عندما هبــت عواصف 
وأعاصير ما ســمي بالربيــع العربي وكادت أن تقتلع 
األخضــر واليابــس فــي بالدنــا ضمــن اســتراتيجية 
“الفوضــى الخالقــة”، التــي تجرعنا مرارتهــا وآالمها 
منذ 2011. والتي كان هدفها الحقيقي إغراق بالدنا 
والبلــدان العربيــة فــي طوفــان “الفوضــى الهدامة”، 
مجتمعاتنــا  وتفتيــت  العربيــة،  دولنــا  وتفكيــك 
وتمزيقهــا عــن طريــق بــث الفتــن الطائفيــة وإثــارة 
الدينيــة  المعتقــدات  وتوظيــف  القبليــة،  النعــرات 

والمذهبية حتى يسهل تفريقنا والسيطرة علينا.

Û  لقــد اســتخدم مهندســو ورعــاة ومنفــذو “مشــروع
الفوضى الخالقة” سالح التضليل واإلرهاب الفكري 
إلســكات كل معارض وكل من حذر وكل من طالب 
بالمحافظة على ســالمة الوطــن والمجتمع وحماية 
أرزاق وأرواح المواطنيــن البســطاء ودماء الشــباب 

ومستقبلهم.
Û  مأســاوية العربــي”  “الربيــع  مســرحية  كانــت  لقــد 

مــن خــالل  تكشــفت فصولهــا اآلن بشــكل أوضــح 
الخارجيــة  وزيــرة  كلينتــون  هيــالري  مذكــرات 
األميركيــة الســابقة، إلــى جانــب مــا تم تســريبه من 
مســتند   ألــف  و55  الســرية  االلكترونيــة  رســائلها 
فضحــت وكشــفت مــا كان معروًفــا ومســتوًرا مــن 
وتآمــر  الحســنة  النوايــا  أصحــاب  األبريــاء  تــورط 
الفوضــى  الســتراتيجية  والمنفذيــن  المخططيــن 
الهدامة؛ الذين ُجندوا ضمن دائرة النشاط السياسي 
واالســتخباري لألجهــزة األميركيــة فــي ذلك الوقت 
وأصبحوا شركاء في مشروع مدمر الستقرار وأمن 

أوطاننا.
Û  لقــد تــم اســتغالل الكثير من شــبابنا والــزج بهم في

العبــث  وتــم  واإلرهــاب،  والتطــرف  العنــف  أتــون 
وكان  ومســتقبلهم،  وأرواحهــم  بدمائهــم  واالتجــار 
الهدف زعزعة االســتقرار وإســقاط الدولــة والنظام 

والمجتمع.
Û  لقــد حفــظ هللا بلدنا وأنقذنا برحمته، وبفضل حنكة

وحكمــة قادتــه ووعــي المخلصيــن والشــجعان مــن 
أبنائــه الذيــن صمــدوا ووقفــوا فــي وجــه الطوفــان 
ووجــه اإلرهــاب الدمــوي والفكــري، كمــا حفــظ هللا 
مصر وأنقذها بفضل وعي شــعبها وعزيمة جيشــها، 
التــي وقعــت فريســة  الــدول  وكان هللا فــي عــون 
وضحيــة لمخططــات ومشــاريع الفوضــى الهدامــة 
مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن التــي ال تــزال تعانــي 

وتذوق األمرين.
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