نشرة أخبار المساء ليوم الثالثاء من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/10/12م
العناوين:
 الهند تكثف عملٌات إجالء المسلمٌن عن والٌة آسام ,وفن االستهزاء ٌفضح ثقافة الغرب المنحطة.
 الفروف ٌتحدث عن محاوالت لتسخٌن الوضع فً آسٌا.
التفاصيل:
سانا /أصدر رئٌس النظام السوري ،الٌوم الثالثاء ،واعتبارا من  1211-11-1أمرا إدارٌا ٌقضً بإنهاء
االحتفاظ ،واالستدعاء للضباط االحتٌاطٌٌن ،ممّن بلغت خدمتهم االحتٌاطٌة الفعلٌة سنتٌن فأكثر ,وصف الضباط
واألفراد االحتٌاطٌٌن ممّن بلغت خدمتهم ال أقل من سبع سنوات ونصف.
عربي  /12قال نفتالً بٌنٌت" رئٌس وزراء احتالل ٌهود" االثنٌن ،إن كٌانه سٌحتفظ بمرتفعات الجوالن ،حتى لو
تغٌرت المواقف الدولٌة تجاه نظام أسد .وأوضح بٌنٌت ،فً كلمة أمام مؤتمر لتطوٌر الجوالن ،بأن ما أسماه
الصراع السوري الداخلً "أقنع كثٌرٌن فً العالم بأنه من األفضل أن تكون هذه األرض االستراتٌجٌة فً
قبضتنا".
عمون /ذكرت وسائل إعالم أردنٌة أن األردن وقع اتفاقٌة مع كٌان ٌهود لشراء مٌاه إضافٌة .ونقلت وكالة عمون
اإلخبارٌة عن مصادر رسمٌة فً وزارة المٌاه والري األردنٌة أن اللجان الفنٌة المختصة عقدت صباح الٌوم
الثالثاء مع نظٌرتها لدى كٌان ٌهود اجتماعا فنٌا بحضور وزٌري المٌاه لدى الجانبٌن" .وأفادت هذه المصادر
بأنه تم التوقٌع على اتفاق "ٌشتري األردن بموجبه كمٌات مٌاه إضافٌة خارج إطار اتفاقٌة السالم والكمٌات
المنصوص علٌها باالتفاقٌة".
األناضول /غادر ٌائٌر البٌد ،وزٌر خارجٌة ٌهود مساء االثنٌن ،إلى واشنطن لعقد محادثات مع مسؤولٌن
أمرٌكٌٌن ،حول الملفٌن الفلسطٌنً واإلٌرانً .وقال البٌد فً تغرٌدة على توٌتر ،مساء االثنٌن" :أغادر فً زٌارة
سٌاسٌة إلى واشنطن ألتقً خاللها مع كاماال هارٌس ،نائبة الرئٌس ووزٌر الخارجٌة أنتونً بلٌنكن ،ومستشار
األمن القومً جٌك سولٌفان ،وقادة الحزبٌن الدٌمقراطً والجمهوري فً الكونغرس".
األناضول /أعلن االتحاد األوروبً ،الثالثاء ،أن لقاء "غٌر رسمً" سٌعقد الٌوم فً العاصمة القطرٌة الدوحة بٌن
مسؤولٌن أمرٌكٌٌن وأوروبٌٌن وممثلٌن عن قادة حكومة طالبان فً أفغانستان .وقالت متحدثة باسم االتحاد ،أن
االجتماع ٌسمح للجانب األمرٌكً واألوروبً معالجة قضاٌا" تشمل توفٌر ممر آمن للراغبٌن بالمغادرة ،وتأمٌن
وصول المساعدات اإلنسانٌة ،واحترام حقوق النساء وتجنب تحول أفغانستان إلى مالذ للجماعات اإلرهابٌة" .كما
شددت على أن اللقاء "غٌر رسمً وال ٌشكل اعترافا" بحكومة طالبان.
 /hizb-ut-tahrir.infoتعلٌقا على تشرٌد حوالً  1122أسرة فً منطقة سٌباجار فً منطقة دارانج التً
ٌسكنها المسلمون فً والٌة آسام الهندٌة ,قالت د .نسرٌن نواز مدٌرة القسم النسائً فً المكتب اإلعالمً
المركزي لحزب التحرٌر :إن الحرمان من حقوق المواطنة واإلقامة ،وتطبٌق سٌاسات السٌطرة على السكان،
وتدمٌر المساجد وإحراق المنازل ،وطردهم من األراضً التً عاشت فٌها عائالتهم على مدى أجٌالٌ ،حمل
صدى لسٌاسات التطهٌر العرقً التً حرضت ضد مسلمً الروهٌنجا فً مٌانمار .ومع ذلك ،حتى اآلن ،لم

تتدخل أٌة دولة ،بما فً ذلك البالد اإلسالمٌة ،للدفاع عن مسلمً آسام من المعاناة من نفس مصٌر إخوانهم
وأخواتهم من الروهٌنجا ..كلمات اإلدانة الفارغة ضد الفظائع هً كل ما ٌمكن أن ٌفعله حكام المسلمٌن ،بٌنما
ٌحافظون فً الوقت نفسه على روابط سٌاسٌة واقتصادٌة قوٌة مع النظام الهندوسً المعادي لإلسالم والمسلمٌن
والذي ٌواصل أٌضا احتالله وجرائمه الوحشٌة ضد مسلمً كشمٌر .وفً التعلٌق الذي نشرته الثالثاء إذاعة
المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر ,أكدت د .نسرٌن نواز ال ٌمكن أن تكون هناك حماٌة لحٌاة المسلمٌن
فً غٌاب الدولة التً تمثل بصدق مصالح اإلسالم والمسلمٌن وتدافع عنهم؛ الخالفة القائمة على منهاج النبوة.
وبالفعل ،أدى العدل واألمن واالزدهار الذي شهده شعب الهند فً ظل قرون من الحكم اإلسالمً إلى اعتناق
الكثٌرٌن لإلسالم ،وأصبح أحفادهم من بٌن أولئك الذٌن كانوا فً طلٌعة الكفاح ضد هدم الخالفة عام ،1211
الذي لم تكن نتٌجته إال الظالم لمسلمً الهند وجمٌع أنحاء العالم .وال شك أن مسلمً الهند ومٌانمار وتركستان
الشرقٌة وأماكن أخرى ,لن ٌنعموا بٌوم واحد من األمن والسالم واالزدهار والسعادة دون عودة الدولة المجٌدة.
 /hizb-ut-tahrir.infoمع إعالن وسائل اإلعالم وفاة أبرز مسٌئ لنبً اإلسالم الرش فٌلكس فً حادث سٌر
مع اثنٌن من رجال الشرطة الذٌن تم تعٌٌنهم لحماٌته .أشاد العدٌد من السٌاسٌٌن السوٌدٌٌن وقادة األحزاب
بالرش فٌلكس .وعلت العدٌد من األصوات لالستمرار باالستهزاء باإلسالم ورموزه ،وفً هذا الصدد ,قال بٌان
صحفً أصدره األربعاء الماضً ,المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً السوٌد :إن األشخاص الذٌن ٌفتقدون
لألخالق واالحترام هم فقط من ٌعتبرون االستهزاء فنا .فهذا ال ٌتعلق بحرٌة التعبٌر؛ بل حرٌة اإلهانة .وأضاف
البٌانٌ :عتقد الغرب أنه ٌجب على المسلمٌن أن ٌتسامحوا مع اإلساءة لنبٌهم الكرٌم ﷺ ألن ذلك ما تتطلبه
الطبٌعة األساسٌة لحرٌة التعبٌر عن الرأي .لكن حرٌة التعبٌر عن الرأي ما هً إال أداة سٌاسٌة تستخدم فً قمع
المسلمٌن ،واالستهزاء وإهانة الرموز والمقدسات اإلسالمٌة .نفاق ساخر فً أسوأ أنواعه .وخلص البٌان إلى
القول :لقد انكشف الضعف والسقوط الوشٌك للغرب حٌن قوض السٌاسٌون قٌمهم الذاتٌة لغرض استهداف
اإلسالم .وهذا ٌثبت أن القٌم الغربٌة لٌست سوى خدع تستخدم عندما تتطلب المصلحة ذلك .والعالم اآلن ٌحتاج
إلى بدٌل ،نظام ٌعطً الشعب االحترام والكرامة ،وٌضمن لجمٌع الناس حٌاة آمنة دون تحرٌض أو استقطاب أو
إكراه للتخلً عن قٌمهم .فقط بالخالفة اإلسالمٌة ٌمكن للعالم أن ٌضمن ذلك.
 /hizb-ut-tahrir.infoنفذ ضباط القوات الخاصة فً دائرة الشؤون الداخلٌة بمدٌنة طشقند األوزبكٌة مداهمة
فً مركز تسوق "ملٌكة" (أكبر سوق لإللكترونٌات فً العاصمة) .وتم اعتقال رجال ملتحٌن .كما ذكرت وسائل
اإلعالم المحلٌة .هذا تعلٌق :كتبه الثالثاء إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر محمد منصور:
(تعلٌق).
 /RTقال وزٌر الخارجٌة سٌرغً الفروف ،إن موسكو ترى محاوالت لزعزعة استقرار الوضع الجٌوسٌاسً
فً آسٌا .وأضاف الفروف ،الٌوم الثالثاء خالل اجتماع لوزراء خارجٌة الدول المشاركة فً مؤتمر التفاعل
وإجراءات بناء الثقة فً آسٌا" :لألسف ،ال تصبح التحالفات الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة أقل تعقٌدا ،مما ٌعٌق
انتقالها إلى نظام منسق للتعاون والتكامل الشامل متعدد األطراف .نرى محاوالت متعمدة لتسخٌن الموقف ،بهدف
تقوٌض اآللٌات القائمة للتفاعل المتبادل بٌن الدول" .وأشار الوزٌر الروسً ،إلى أن الهٌاكل الضٌقة حصرٌة
التكوٌن والكتل العسكرٌة التً تعمل وفق منطق الحرب الباردة وسٌاسة االحتواء ،تساهم فً زعزعة استقرار
الوضع فً آسٌا.

