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روحاني يهنئ اﻷسد بفوزه في انتخابات الرئاسة السورية
الخبر:
هنأ الرئيس اﻹيراني ،حسن روحاني ،نظيره السوري ،بشار اﻷسد ،بفوزه ﻓي اﻻنتخابات الرئاسية التي سمحت له بشغل
وﻻية رابعة ليواصل حكمه ﻓي سوريا المستمر منذ العام .2000
وأﻓاد مكتب روحاني ،اليوم الجمعة ،بأنه بعث برقية تهنئة إلى اﻷسد جاء ﻓيها" :أهنئ سيادتكم ﻹجراء اﻻنتخابات الناجحة ﻓي
الجمهورية العربية السورية وإعادة انتخاب سيادتكم رئيسا للجمهورية .إن الشعب السوري بمشاركة واسعة عند صناديق اﻻقتراع
وانتخاب سيادتكم ،لعب دورا حاسما ﻓي تحديد المصير وازدهار سوريا".
وأضاف روحاني" :أرجو أن نشهر توثيق الشراكة الثنائية بين البلدين الشقيقين ﻓي مرحلة جديدة من الحياة السياسية
السورية") .آر تي2021/05/28 ،م(
التعليق:
إن هؤﻻء العمﻼء ﻷمريكا يهنئون بعضهم بعضا ً ،لكن المفارقة ﻓي هذين العميلين ﻻ تكمن ﻓي الواقع بحاكمين يدينان بدين
واحد ،لكنها العمالة التي يدينان بها للكاﻓر المستعمر نفسه لهذين البلدين المسلمين ،ومن المفارقات كذلك كيفية اﻻلتقاء بين وارث
الخميني ﻓي الثورة اﻹسﻼمية )اﻷمريكية( ،وبين البعثي الكاﻓر الذي يدين بعقيدة البعث الكاﻓرة وتدين ﻓقط بأن الحياة مادة.
وميشيل عفلق هو الساعد اﻷيمن لﻺنجليز ﻓي هدم الخﻼﻓة العثمانية ﻓي تلك الحقبة من التاريخ اﻷسود على المسلمين ،الذين
يعانون وما زالوا يدﻓعون الثمن غاليا لتلك المؤامرات على المسلمين من الكاﻓر وأحذيته من العمﻼء أمثالهم.
لعل المسلمين يقومون بعمل يردهم إلى سابق عزهم وخاصة أبناءهم ﻓي الجيوش ويقلبون عروش الحكام على رؤوسهم
ورؤوس أسيادهم ﻓي الغرب الكاﻓر.
ومن المفارقات المدهشة نسبة نجاح بشار ﻓي اﻻنتخابات التي تحاكي المستحيل وحصوله على  %95.1من اﻷصوات ﻓي
اﻻنتخابات المهزلة ،ﻓي بلد شعاره ﻓي ثورته القائمة "هي هي ﻻ للسلطة وﻻ للجاه" .هي شعارات وهتاﻓات تعكس وعيا ً
سياسيا ً شعبيا ً استثنائيا ً غير مسبوق ،بأنّه ﻻ بديل اليوم عن اﻻنعتاق السياسي كقيمة بحد ذاتها ،ﻻ يملك اﻹنسان أن ينزل أو يتنازل
يفرق
عنها ،مهما كانت الكلفة حتى لو وصلت إلى مﻼيين الشهداء ،وسجون وتعذيب ،ﻓلم يعد أحد من هذه الجموع الشعبية الكبيرة ّ
بين الحق ﻓي اﻻنعتاق والحق ﻓي الحياة! للوصول لهذه الغاية المحققة بإذن ﷲ تعالى.
بغير هذا الوعي المتس ّلح بإيمان مطلق بأ ّنه ﻻ خيار آخر :إما اﻻنعتاق أو الموت ،ﻻ يمكن لنا أن نفهم من هذا الشﻼل المتدﻓق
من التضحيات التي قدّمها الشعب السوري اﻷبي خﻼل ثورته مع نظام ،ليس له أي نصيب من القيم البشرية ،وﻻ أمل حقيقيا ً
بإصﻼحه ،ﻓكان الحل الوحيد أن يمضي الشعب بهذا الطريق القاسي جداً ،وأن يدﻓع ثمنه المرير من دمه وأبنائه وأطفاله وشيوخه!
لقد كانت سنين وأشهرا ً وأياما ً من المعاناة الفائقة والتحمل المذهل لما ﻻ يتحمله بشر ،ﻓي مواجهة صمت مجلل بالعار من
المجتمع الدولي والبﻼد اﻹسﻼمية ،لهذه المذابح المروعة ،والمسيرات والمظاهرات واﻻعتصامات والتضحيات مستمرة
ومتواصلة ،بﻼ توقف.
ﻓما قدّمه الشعب المسلم ﻓي سوريا حتى اليوم هو بذاته نموذج جديد للثورات ﻓي العالم ،غير مسبوقة ،حتى مع أي ثورة من
الثورات السابقة.
ﻓي كل الثورات العربية دﻓعت الشعوب ثمن حريتها ﻓي اﻻنعتاق ،وقدمت المطلوب منها ﻹنجاز ثورتها على الظلم
والظالمين .ولمن ﻻ يعرف تماما ً أو ليس معنيا ً بصورة رئيسة ،ﻓإن آﻻف العائﻼت ﻓقدت أبناءها وشبابها ،وكثيرون هم من ﻓقدوا
أطراﻓهم وأبصارهم ونالوا قسطا ً كبيراً من العذاب الجسدي والنفسي .وبغير نجدتهم من إخوانهم وأبنائهم ﻓي القوى والتي تكمن ﻓي
الجيوش والوجهاء حتى يجتثوا هؤﻻء العمﻼء ،ﻓسيبقون تحت تحكم هؤﻻء العمﻼء والجواسيس.
واﻷمر ﻓي الوقت الحاضر إثمه على المتخاذلين منهم والساكتين على هؤﻻء حتى يقوموا بواجبهم ﻓي التغيير واﻻنعتاق
س ِه ْم﴾.
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