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بعد أن وقفت متفرجة على قتل أهل الشام وتهجيرهم
اﻷمم المتحدة تدعي حرصها على العودة اﻵمنة لهم!
الخبر:
جدّدت اﻷمم المتحدة الثﻼثاء 2021/9/14م ،تأكيدها ﻋﻠﻰ أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة
الﻼجئين بعد مرور ﻋشر سنوات ﻋﻠﻰ بدء الحرب ،مشيرة إلﻰ أن محققيها وثقوا تزايدا ً ﻓﻲ العنف
وانتهاكات لحقوق اﻹنسان ،واﻻﻋتقال التعسفﻲ من قبل قوات النظام السوري) .العربﻲ(
التعليق:
ﻻ شك أن تصريحات ما تسمﻰ بالﻠجان الدولية التﻲ شكﻠتها اﻷمم المتحدة تسير وﻓق سياسات معينة
شأنها ﻓﻲ ذلك شأن باقﻲ المنظمات وهﻲ غالبا ما تصب ﻓﻲ صالﺢ أمريكا وما ترسمه من مخططات وما
تفرضه من حﻠول ،حيث إن هذه المنظمات والﻠجان ما هﻲ إﻻ ﻋبارة ﻋن أدوات تستخدمها الدول الفاﻋﻠة
لتحقيق سياساتها ،وإن ما يسمﻰ بقضية ﻋودة الﻼجئين السوريين التﻲ شكﻠت لها لجنة تحقيق دولية ليست
سوى ورقة ضغط لتحقيق مكاسب وتوجيه المسار بما يتناسب مﻊ الرؤية اﻷمريكية لﻠحل السياسﻲ ﻓﻲ
سوريا القائم ﻋﻠﻰ أساس القرار  ٢٢٥٤والذي يتطﻠب مجموﻋة من اﻷﻋمال الواجب ﻋﻠﻰ نظام بشار أسد
أن يقوم بها لﻠوصول إلﻰ هذا الحل ،وجميعنا ﻻ زال يعايش قضية الﻼجئين الفﻠسطينيين وكيف استغﻠت
أبشﻊ استغﻼل ﻓﻲ القضية الفﻠسطينية وﻻ زالوا حتﻰ اﻵن مشردين ﻓﻲ الشتات.
ﻻ زال أمام أمريكا الكثير من اﻷﻋمال حتﻰ تستطيﻊ خﻠق مناخ يحفظ لها مصالحها ويعيد لها سيطرتها
المحكمة ﻋﻠﻰ ثروات أرض الشام ،وخاصة بعد أن أدرك أهل الشام حجم المؤامرة التﻲ تديرها أمريكا
وانكشاف جميﻊ اﻷدوار واﻷدوات التﻲ استخدمتها لهذا الغرض .وبعد أن أدركوا أنها هﻲ من أﻋطت
الضوء اﻷخضر لعميﻠها طاغية الشام ﻻرتكاب المجازر بكاﻓة أنواع اﻷسﻠحة بما ﻓيها اﻷسﻠحة الكيماوية
وتهجير أهل الشام وتشريدهم خارج بﻼدهم ثم تدﻋﻲ ﻋبر أدواتها حرصها ﻋﻠﻰ ﻋودة الﻼجئين اﻵمنة!
وبعد أن كسروا قيود الخوف التﻲ كبﻠتهم سنين طوال حتﻰ بات موضوع السيطرة ﻋﻠيهم يتطﻠب الكثير من
المكر والوقت والجهد إن تحقق.
وأمام هذه التحديات وجب ﻋﻠﻰ أهل الشام أن ﻻ ينصاﻋوا لﻠمخططات الغربية التﻲ تهدف إلﻰ إﻋادتهم
إلﻰ نير العبودية من جديد ،وأن ﻻ يسمحوا ﻷحد أن يضيﻊ تضحياتهم التﻲ قدموها ﻋﻠﻰ مدار ﻋشر سنوات
وأكثر ،ﻓجميﻊ الدول الفاﻋﻠة ﻓﻲ المﻠف السوري تسعﻰ لتحقيق مصالحها ﻋﻠﻰ حساب مصالﺢ أهل الشام
وهﻲ تعمل ليل نهار ﻹجهاض ثورتهم وكسر إرادتهم.
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