نشرة أخبار المساء ليوم السبت من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/01/16م
العناوين:
 عصابات أسد تواصل استهداف قرى جبل الزاوٌة ,واألمطار تتسبب بأضرار لنحو ألف عائلة نازحة
بإدلب.
 ملٌشٌات إٌران تعٌد انتشارا ٌقً ضربات ٌهود ,وبالد المسلمٌن أصبحت مرتعا للسفهاء بغٌاب الخالفة
الراشدة.
 تحدٌث واتساب نموذجا :الرأسمالٌة العلمانٌة أزكمت األنوف ..وآن للبشرٌة أن تتحرر.
التفاصيل:
وكاالت /واصلت عصابات أسد استهدافها بقذائف الهاون محٌط بلدة البارة فً جبل الزاوٌة جنوب إدلب بالتزامن
مع تحلٌق مكثف للطٌران الحربً الروسً فً سماء المنطقة المحررة ,بٌنما أصٌبت طفلة بجروح ،جراء انفجار
هز مدٌنة إدلب ،وذكرت مصادر محلٌة ،السبت ،أن عبوة ناسفة انفجرت بسٌارة فً شارع الثالثٌن بمدٌنة إدلب،
أدت إلصابة طفلة بجروح .بٌنما قال فرٌق منسقو استجابة سورٌا ،فً بٌان له ،إن عدد المخٌمات المتضررة
نتٌجة الهطوالت المطرٌة خالل الـ 63ساعة الماضٌة ،بلغ  36مخٌما منتشرة فً مناطق شمال غرب سورٌا,
وأن األمطار تسببت بأضرار مادٌة لنحو ألف عائلة فً عدد من المخٌمات .من جانبها ,تواصل “هٌئة تحرٌر
الشام” تفكٌك محوالت الكهرباء وأسالك التوتر والكابالت بالقرب من مدٌنة أرٌحا فً المنطقة التً تحاذي
الطرٌق الدولً دمشق – حلب .وأكدت مصادر أهلٌة أن عملٌات التفكٌك قامت بها ورشة مختصة بمرافقة قوة
أمنٌة وبأوامر مباشرة من مسؤول الكهرباء فً حكومة اإلنقاذ التابعة للهٌئة .هذا على األرض ,أما على صعٌد
التخدٌر السٌاسً ,فقد اتحفنا موقع" تلفزٌون سورٌا" بتقرٌر خال من أي مصطلحات الثورة وأدبٌاتها ,من مثل:
إسقاط النظام ,وتحرٌر األرض وعودة المهجرٌن قال فٌه :تؤسس نهاٌة مرحلة عملٌات إخالء النقاط العسكرٌة
التركٌة التً استمرت ألكثر من ثالثة أشهر لمرحلة جدٌدة فً إدلب ،والسؤال ،هل سٌتم الحفاظ على الهدوء
النسبً فً جبهات القتال أو الحد األدنى من "خفض التصعٌد"؟ وأضاف التقرٌر أن هذا التوجه تدعمه الفصائل
وتركٌا ،بٌنما ٌصعب التكهن حول نواٌا النظام وحلفائه .وتابع التقرٌرٌ :شٌر األداء العسكري لكل الفصائل ,بما
فٌها هٌئة تحرٌر الشام فً إدلب إلى رغبتها فً الحفاظ على حالة الال حرب ،بدلٌل أنه لم ٌختلف رد الفصائل
كثٌرا عندما تعرضت لضربتٌن موجعتٌن فً  01تشرٌن األول/أكتوبر من العام الماضً ،و 00كانون
الثانًٌ/ناٌر الحالً.
وكالة زيتون /أعلنت وزارة الخارجٌة الروسٌة ،عن مشاورات هاتفٌة بٌن ممثل الرئٌس الروسً “مٌخائٌل
بوغدانوف” ،والمبعوث األممً إلى سورٌا “غٌر بٌدرسون” .وقالت الوزارة فً بٌان لها ،إن الطرفٌن أكدا على
المضً قدما فً تعزٌز التسوٌة الشاملة فً سورٌا ،بناء على القرار الدولً  ،3322وتحدث الجانبان عن
االجتماع الدولً القادم حول سورٌا فً أستانا ،وما ٌتعلق بالتحضٌر لالجتماع المقبل للجنة الدستورٌة السورٌة
فً  32كانون الثانًٌ/ناٌر الجاري فً جنٌفٌ .ذكر أن “غٌر بٌدرسون” بحث قبل ثالثة أٌام ملف اللجنة
الدستورٌة السورٌة مع كبٌر مساعدي وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً “علً أصغر خاجً” ،كما ناقش الجانبٌن
التطورات المتعلقة بعملٌة أستانا.

رووداو /أكدت السفارة األمرٌكٌة بدمشق ،فً بٌان الجمعة دعمها للحوار الكردي – الكردي ،وقالت السفارة إن
"هذه المناقشات تدعم وتكمل العملٌة السٌاسٌة األوسع بموجب قرار مجلس األمن  ."3322فٌما قٌّم ممثل المجلس
الوطنً الكردي فً االئتالف العلمانً السوري الموالً للغرب ،الجمعة ،قٌم تصرٌح السفارة األمرٌكٌة فً
دمشق "بشكل إٌجابً" ،مؤكدا استعداده استئناف المفاوضات مع األحزاب الكردٌة .وقال شالل كدو "أٌا كان
األمر فإن التصرٌح األمرٌكً ٌبعث على التفاؤل ،وٌدل على أن اإلدارة األمرٌكٌة ما زالت جادة وجاهزة لتكون
مشرفة على المفاوضات ،وكذلك ضامنة لها فً المرحلة المقبلة".
 /hizb-ut-tahrir.infoتتواصل عملٌات إعادة االنتشار التً تنفذها الملٌشٌات اإلٌرانٌة .وٌواصل طٌران
االستطالع التابع للتحالف الدولً تحلٌقه فً سماء المنطقة ،لرصد التحركات على الشرٌط الحدودي مع العراق
وفً المنطقة القرٌبة من مدٌنتً المٌادٌن والبوكمال .وشهدت المناطق والقرى القرٌبة من مواقع الملٌشٌات
اإلٌرانٌة نزوحا لعدد من األهالً خوفا من تكرار القصف الٌهودي ،بٌنما ٌخشى سكان مدن دٌر الزور والمٌادٌن
والبوكمال من تكتٌك الملٌشٌات فً التحصن داخل التجمعات السكانٌة .وكان كٌان ٌهود تعهد مرارا بمواصلة
عملٌاته فً سورٌا حتى انسحاب إٌران منها .هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
أحمد عبد الوهاب( :تعلٌق).
وكاالت /نقلت صحٌفة "وول سترٌت جورنال" األمرٌكٌة عن مسؤولٌن أمرٌكٌٌن قولهم إن الرئٌس المنتهٌة
والٌته دونالد ترامب ،أمر بض ّم دولة احتالل ٌهود إلى القٌادة المركزٌة األمرٌكٌة "سنتكوم" .وأوضح المسؤولون
أن ذلك فً إطار تشجٌع التعاون لمواجهة إٌران" .وأشار المسؤولون إلى أن "هذه الخطوة تعنً إشراف القٌادة
المركزٌة على السٌاسة العسكرٌة األمرٌكٌة فً كل من كٌان ٌهود والدول العربٌة".
تركيا اآلن /وفقا لما ذكره موقع «كرت» التركً ،فإن تصرٌحات أردوغان بعد اجتماعه الجمعة ،مع أعضاء
مجلس العالقات االقتصادٌة الخارجٌة ،التً أكد خاللها أنه ضد رفع سعر الفائدة ،كانت سببا فً ارتفاع سعر
صرف الدوالر األمرٌكً فً األسواق المصرفٌة التركٌة من  9.67لٌرة إلى  9.21لٌرة فً نهاٌة التعامالت.
ٌُذكر أن البنك المركزي ،توقع الجمعة ،وصول سعر صرف الدوالر األمرٌكً خالل العام الحالً إلى قرابة 7
لٌرة تركٌة ،فٌما توقع أن تصل نسبة التضخم إلى .%00.02
 /hizb-ut-tahrir.infoأعلن خٌرت فٌلدرز زعٌم حزب الحرٌة فً هولندا ,مؤخرا ,عن برنامجه الحزبً
الجدٌد .متضمنا إنشاء وزارة جدٌدة لـ"الهجرة ،وإعادة الالجئٌن ،والتطهٌر من اإلسالم" .والتخلص من جمٌع
الرموز اإلسالمٌة فً المجتمع الهولندي .من جهته ,المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً هولندا أصدر بٌانا
صحفٌا ,أكد فٌه :أن دعوة فٌلدرز هً نفسها ,استقطاب المجتمع الهولندي لكراهٌة اإلسالم والمسلمٌن .وتأثٌرها
ملحوظ .وأضاف البٌان :بصرف النظر عن حصول فٌلدرز على فرصة للحكم أم ال ،فإن دعاٌته والتً ٌُسمح له
بالتعبٌر عنها بحرٌة أدت فقط إلى زٌادة العداء للمسلمٌن فً المجتمع الهولندي .ومع ذلكٌ ،حاول السٌاسٌون
باستمرار منع تصرٌحات األئمة والمدارس اإلسالمٌة والمساجد والمؤسسات اإلسالمٌة األخرى .عالوة على
ذلك ،حتى ما تسمى بحرٌة التعبٌر تستخدم لحماٌة تصرٌحات فٌلدرز .إنّ المعاٌٌر المزدوجة بٌن الطرٌقة التً
ٌت ّم بها وزن أقوال الجالٌات اإلسالمٌة مقابل تصرٌحات حزب الحرٌة لٌست سوى غٌض من فٌض.
 /hizb-ut-tahrir.infoأعلن تطبٌق "واتساب" شروطا جدٌدة متعلقة بالبٌانات الشخصٌة ومنع مستخدمٌه الذٌن
ٌرفضون الموافقة علٌها من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من شباط/فبراٌر القادم .وتسمح السٌاسة

الجدٌدة لـ"واتساب" بمشاركة المزٌد من البٌانات مع شركة "فٌسبوك" المالكة للتطبٌق .هذا تعلٌق :كتبه إلذاعة
المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر ثائر سالمة( :تعلٌق).

