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التفاصيل:
االتحاد األوروبي يجري حوارا مع النظام السعودي لفرض حقوق اإلنسان الغربية
أعلن االتحاد األوروبي يوم  2021/9/27أنه سيبدأ حوارا مع السعودية حول حقوق اإلنسان .فقد صرحت رئيسة قسم حقوق
اإلنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان األوروبي لويزا راجر بالقول" :خرجت للتو من لقاء مهم حول المملكة العربية السعودية،
إنه حوار مهم جدا ويقام ألول مرة .أستطيع القول إنه بهذه الطريقة سنواصل الحوار مع الدول الشريكة بشأن حقوق اإلنسان".
(األناضول  )2021/9/27وهكذا يأتي الذين يؤلهون أنفسهم من دون هللا إلى بالد الحرمين ومنبع الرسالة السمحة ويريدون أن
يفرضوا كل ما لديهم من ضالل وانحراف تحت مسمى حقوق اإلنسان على المسلمين بواسطة حكام آل سعود الذين طغوا في البالد
فأكثروا فيها الفساد .علما أن حقوق اإلنسان والديمقراطية هي أدوات استعمارية لفرض الهيمنة الغربية على العالم ،وقد أدرك الناس
ذلك ومدى الفساد الذي يحصل تحت هذه المسميات .ولهذا قالت النائبة في البرلمان األوروبي ماريا رودريغيز" :إن الديمقراطيات في
جميع أنحاء العالم آخذة في التآكل" ودعت "االتحاد إلى تطوير أدوات لدعم الديمقراطية في العالم وأن يكون أكثر اتساقا وتوافقا بشأن
حقوق اإلنسان"( .المصدر السابق).
----------قائد قسد :القلق انتاب سكان شمال شرق سوريا مما حدث في أفغانستان
قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العميلة ألمريكا لصحيفة التايمز البريطانية نشرت يوم :2021/9/28
"إن القلق انتاب سكان شمال شرق سوريا مما حدث في أفغانستان ..لنكن صادقين ،بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان كان الناس
خائفين .لقد كانوا خائفين من أن يواجهوا المصير نفسه" .فأرسلت أمريكا إليه قائد القوات األمريكية الجنرال فرانك ماكنزي في زيارة
غير معلنة لتقديم تطمينات شخصية .وبناء على ذلك ،أضاف العميل األمريكي مظلوم عبدي قائال لصحيفة التايمز من مقره قرب
الحسكة بسوريا" :طمأنونا أن هذه ليست أفغانستان .قالوا إن السياسة (األمريكية) هنا مختلفة تماما" .علما أنه يوجد  900جندي
أمريكي في شرق سوريا لمساعدة مرتزقتها في "قسد" في إجهاض ثورة الشام ضد النظام السوري اإلجرامي الموالي ألمريكا .وقال
عبدي" :إنه يفضل أن يتعهد األمريكيون بالبقاء حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للصراع السوري .وذلك ألنه وبوجود
عسكري أمريكي ستكون لديه آمال كبيرة في الفوز باالعتراف الرسمي الذي سعى إليه منذ فترة طويلة بالحكم الذاتي الكردي .وربما
أيضا للمناطق النائية ذات األغلبية العربية في محافظتي الرقة ودير الزور الخاضعة لسيطرته أيضا" وقال" :نعتقد أن إدارة بايدن
تراجع على األقل القضايا قبل اتخاذ القرارات ..كان يبدو أن اإلدارة السابقة تتخذ قراراتها عبر تويتر .آمل أال تكون هذه اإلدارة على
النحو ذاته" .فهذا العميل وغيره من العمالء الموالين للكفار خائفون على مصيرهم في الدنيا من أن تنتقم منهم األمة وتعطيهم الجزاء
الذي يستحقونه ،ونسوا عذاب اآلخرة وهو أشد وأنكى.
-----------المبعوث األممي إلى سوريا :يعلن استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
أعلن المبعوث األممي إلى سوريا غير بيدرسون يوم  2021/9/28خالل اجتماع مجلس األمن الدولي أن األطراف السورية
اتفقت على استئناف المفاوضات .فقال "لدي أخبار جدية يجب إبالغكم بها ،بعد  8أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين،
يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات للجولة السادسة للجنة الدستورية" وأعلن عن "يوم  18من الشهر القادم موعدا الستئناف
اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف" التي تتألف من  45عضوا من عمالء االستعمار .ودعا إلى "التطبيق الكامل لقرار
مجلس األمن رقم  ،2254وقال إن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية" رغما عن أهل سوريا المسلمين الذي يرفضون
القرار ،وقد طالبوا بإسقاط النظام وإقامة حكم اإلسالم .وكان بيدرسون قد زار دمشق يوم  2021/9/11واجتمع مع فيصل المقداد

وزير خارجية نظام بشار أسد ،وقال عقب ذلك" :كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس األمن الدولي
 ."2254وهذا القرار كانت قد قدمته أمريكا في نهاية عام  2015فأقره مجلس األمن الدولي ،ومن أهم بنوده المحافظة على الهوية
العلمانية للنظام السوري القائم والمحافظة على مؤسساته ،وهو قرار ال يتعرض للطاغية بشار أسد عميل أمريكا ولو بكلمة واحدة،
فمن الطبيعي أن يوافق عليه النظام ويعمل على تطبيقه .وكان يتمنع تظاهرا ،وعندما تأمر أمريكا يخضع راكعا لها.
-----------وزير الدفاع األمريكي :حقيقة أن الجيش األفغاني الذي دربناه نحن وشركاؤنا قد انهزم ،فاجأتنا جميعا
قال وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن يوم " 2021/9/28بالنظر إلى الماضي ،ربما تكون الحكومة األمريكية قد وضعت
الكثير من الثقة في قدرتها على بناء حكومة أفغانية قابلة للحياة ..ساعدنا في بناء دولة ،لكننا لم نتمكن من تأسيس أمة" .يريدون أن
يبنوا أمة على شاكلة أمتهم الفاسدة بعقيدة باطلة وأنظمة جائرة ،علما أن شعب أفغانستان جزء من أمة اإلسالم التي تعتنق عقيدة توافق
الفطرة وتقنع العقل ،ولديها نظام شامل عن الحياة والدولة والمجتمع.
"وشكك وزير الدفاع األمريكي في القرارات المتخذة على مدار  20سنة من الحرب األمريكية في أفغانستان ..جاء ذلك في
إفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول االنسحاب األمريكي من أفغانستان" ،ما يثبت أن األمريكان أعجز من أن
يغلبوننا بإذن هللا عندما تستلم القيادة المخلصة الواعية زمام أمور أمتنا .وأضاف المسؤول األمريكي "حقيقة أن الجيش األفغاني الذي
دربناه نحن وشركاؤنا قد انهزم ،فاجأتنا جميعا" (ديلي برس  )2021/9/28علما أن رئيسه بايدن قال إن أمريكا لم تذهب لبناء دولة
في أفغانستان ،وإنما لمحاربة اإلرهاب والقاعدة .وقال "سنواصل الحرب ضد اإلرهاب في أفغانستان ودول أخرى ،ولكن ال حربا
برية ،سنحارب من دون أن تمس أحذية جنودنا أراضيهم ..أنفقنا نحو ألفي مليار دوالر في أفغانستان خالل عشرين سنة ،أي 300
مليون دوالر يوميا ،وفقدنا أكثر من  2000من جنودنا ..وإن  20محاربا قديما يقضون على حياتهم يوميا باالنتحار هنا في أمريكا".
يل ه
س ُينفِقُو َن َها ُث َّم َت ُكونُ َعلَ ْي ِه ْم َح ْس َر ًة ُث َّم ُي ْغلَبُونَ
ّللاِ َف َ
صدُّو ْا َعن َ
وقد صدق هللا فيهم قوله﴿ :إِنَّ الَّذِينَ َك َف ُرو ْا ُينفِقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم لِ َي ُ
س ِب ِ
َوالَّذِينَ َك َف ُرو ْا إِلَى َج َه َّن َم ُي ْح َ
شرُونَ ﴾.
------------الرئيس الفرنسي يعبر عن سذاجة الفرنسيين واألوروبيين في االنقياد ألمريكا
قال الرئيس الفرنسي ماكرون يوم  2021/9/28تعليقا على فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح أمركيا" :حين
نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحيانا ،فإن إبداء رد فعل أو اإلثبات بأن لدينا نحن أيضا القوة والقدرة على الدفاع عن
أنفسنا ال يعني االنقياد إلى التصعيد بل هو ببساطة فرض احترامنا ..الواليات المتحدة صديق تاريخي كبير وحليف قيم ،لكن ال بد لنا
من اإلقرار بأنه منذ أكثر عشر سنوات ،تركز الواليات المتحدة جهودها بالمقام األول على نفسها ،ولها مصالح استراتيجية تعيد
توجيهها إلى الصين والمحيط الهادئ ..هذا من حقهم ،إنها سياستهم الخاصة .لكننا سنكون هنا ساذجين أو سنرتكب خطأ فادحا إذا
رفضنا استخالص كل العبر ألنفسنا ..مطلوب منا أن نتحمل مسؤولية أكبر في حماية أنفسنا ،أعتقد هذا مشروع ويعود األمر لنا في
تنفيذه" .علما أن الفرنسيين وسائر األوروبيين قد أصابهم الوهن والسوس ينخر في جذوعهم ،وانهارت قواهم وتفرقت كلمتهم بسبب
تنازع قومياتهم وأنانياتهم ،كل يريد أن يسخر االتحاد األوروبي وسائر األوروبيين لصالحه ،ومن أجل ذلك دخلت بريطانيا اتحادهم
وخرجت منه .وكل ذلك مرجعه إلى المبدأ الرأسمالي الذي يعتنقونه وال حل لهم إال أن يعتنقوا اإلسالم لينقذوا أنفسهم.
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