أمريكا أحرقت البلد وهي تحمي األسد
الخبر:
نملت الجزٌرة نت خبرا بعنوان "تضارب أمرٌكً بشأن مصٌر األسد" ،لالت فٌه :تضاربت
تصرٌحات أمرٌكٌة بشأن مصٌر الرئٌس السوري بشار األسد حٌث لالت المندوبة األمرٌكٌة فً األمم
المتحدة نٌكً هالً إن إزاحته لٌست أولوٌة لبالدها ،بٌنما صرح وزٌر الخارجٌة رٌكس تٌلرسون من أنمرة
بأن مصٌر األسد ٌمرره الشعب السوري ،ولال مصدر بالبعثة األمرٌكٌة لدى األمم المتحدة للجزٌرة إن ما
نُمل عن هالً بشأن األسد "مضلل بعض الشًء".)2017/3/31( .
التعليق:
هذا الخبر ٌمثل عٌنة من التضلٌل اإلعالمً الممنهج الذي تمارسه أمرٌكا وهً تخفً موالفها
االستراتٌجٌة خلف تصرٌحات إعالمٌة باهتة :إذ منذ انطالق الثورة تحرن شبٌحة بشار بنَفَس أمرٌكً
وصرخوا بشعارهم" :األسد أو نحرق البلد" ،وبالفعل ظلت سٌاسة أمرٌكا لائمة على إطالة عمر نظام بشار
حتى ٌنضج البدٌل أو ت ُنهن الثورة ،فكانت الدماء وكانت المؤامرات ،وكان احتواء الفصائل إللٌمٌا تحت
عٌن أمرٌكا وبصرها .ولذلن فإن الحمٌمة أن أولوٌات أمرٌكا فً الشام لم تتغٌر ،بل ظلت ثابتة على الحفاظ
على نظام بشار طوال سنوات الثورة ،وكٌف ٌمكن لها أن تفرط بعمٌلها؟ وخصوصا أن النظام السوري
ظل ٌحمً حدود كٌان ٌهود طوال عمود رغم أنه ٌصرخ بشعارات الممانعة.
وما كان تدخل إٌران وال حزبها فً لبنان  -بأمر أمرٌكا  -إال لحفظ النظام وإسناده ومنع سموطه ،ثم
أتاحت أمرٌكا المجال لروسٌا لتمصف األبرٌاء للغاٌة نفسها ،وألحمت بها النظام العلمانً المتأسلم فً تركٌا،
الذي خاض عملٌة "درع الفرات" ضد تنظٌم الدولة ،متناسٌا أن جرائم نظام بشار بحك األبرٌاء ألسى
وأبشع ،ولكنها األجندات األمرٌكٌة ،التً حددت لهذه األطراف الدولٌة واإلللٌمٌة حدود أدوارها حفاظا على
عمٌلها بشار.
لذلن فال ٌمكن الحدٌث عن تضارب فً المولف األمرٌكً الراسخ من حٌث إن إزاحة بشار لم تكن
ٌوما على أولوٌات أمرٌكا ،وهً ال ٌمكن أن تترن مصٌره لٌمرره "الشعب السوري" ،ومتى أعطت أمرٌكا
الشعوب حك اختٌار حاكمها؟! وما ثورة مصر عن سورٌا ببعٌدة ،إذ أعادت أمرٌكا إنتاج النظام البولٌسً
بصورة أشد لسوة وأشد تنكٌال ضد الشعب وضد الثورة .ولذلن فإن ذلن التصرٌح "مضلل بعض الشًء"
(بل كل الشًء) ،كما نمل عن مصدر أمرٌكً حسب الخبر .والحمٌمة أن أمرٌكا لم تتخل ،ولن تتخلى عن
عمٌلها مهما كلف من دماء ،خشٌة أن ٌسمط النظام وٌعود السلطان لألمة فتختار حاكمها على أساس
المرآن ،وخصوصا فً ثورة انطلمت من المساجد ورفعت شعارها الصادع" :هً هلل ...هً هلل".
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