نشرة أخبار الصباح ليوم األربعاء من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/10/13م
العناوين:
 مع سبات الجبهات وزئبقٌة األهداف“ :الكبتاغون” وتخرٌج الدورات العسكرٌة ٌؤرخان لوقف إطالق
النار.
 الخارجٌة األمرٌكٌة تدٌن مقتل شرطٌٌن لتركٌا والهجمات عبر الحدود ,وتواصل التشاور الوثٌق مع
أنقرة.
 الصحافة تشكو الغموض فً قمة سوتشً ,وما تخطط له أمرٌكا ٌضع الصدٌقٌن بوتٌن وأردوغان فً
مأزق.
التفاصيل:
زمان الوصل /أكد قٌادي فً اللواء الثامن التابع للفٌلق الخامس المدعوم من قبل روسٌا ,أن اللواء فً طرٌقه
للتفكك ،موضحا أن جمٌع المؤشرات الحالٌة فً المنطقة الشرقٌة من محافظة درعا ،تدل على حله خالل
المرحلة القادمة ،وخصوصا بعد وصل التسوٌات إلى مناطق نفوذه ،والتً شملت مجموعات تابعة له فً عدة
مناطق .ونقل "تجمع أحرار حوران" عن القٌادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ،قوله إن "النظام طلب من
حلٌفه الروسً إنهاء ملف اللواء .وأضاف أن تبعٌة اللواء قد تتحول إلى المخابرات العسكرٌة ،أو إمكانٌة دمجه
فً جٌش النظام.
عنب بلدي /أعلنت الثالثاء “الجبهة السورٌة للتحرٌر” إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات ،وضبط حوالً
نصف ملٌون حبة “كبتاجون” .وفً  3من تشرٌن األول الحالً ،داهمت قوات الشرطة العسكرٌة التابعة،
بالتنسٌق مع غرفة القٌادة الموحدة “عزم” ،معمال لتصنٌع المخدراتٌ .عتبر األول من نوعه بالقرب من معبر
“العزاوٌة” شمالً حلب .وفً  11من تشرٌن األول ،صوت الكونجرس األمرٌكً باإلٌجاب على قرار ٌتعلق
بتعدٌل ٌتطلب استراتٌجٌة مشتركة لتعطٌل شبكات المخدرات فً سورٌا .وذكر أن الحكومة األمرٌكٌة قلقة بشأن
االتجار بالمخدرات من سورٌا ،وتعمل على مكافحته عبر أدوات وقدرات إلنفاذ القانون التقلٌدٌة.
شفق نيوز /أفادت وكالة ”روٌترز“ ،مساء الثالثاء ،أن المخابرات التركٌة ساعدت نظٌرتها العراقٌة فً اعتقال
سامً جاسم المشرف المالً فً ”تنظٌم الدولة“ ،ونائب زعٌمه السابق أبو بكر البغدادي .ونقلت الوكالة عن ما
أسمته المصدر األمنً اإلقلٌمً البارز إن ”جاسم كان فً شمال غرب سورٌا عندما تم اعتقاله بمساعدة قوات
األمن المحلٌة“.
عنب بلدي /أعلنت ”هٌئة تحرٌر الشام” ،عن تخرٌج دورة “قادة مجموعات” ،بحسب تسجٌل مصور نشره إعالم
الهٌئة .وٌأتً تخرٌج هذه الدورة وسط تصعٌد عسكري من قبل قوات النظام وروسٌا على الشمال السوري ،حٌث
تتعرض مناطق المنظومة الفصائلٌة لقصف شبه ٌومً من غارات جوٌة وقصف مدفعً وصاروخً من قوات
لنظام وروسٌا .وكانت “تحرٌر الشام” أعلنت ،إلى جانب الفصائل العسكرٌة ،عن تخرٌج دورات عسكرٌة منذ
توقٌع اتفاق “موسكو” فً  5من آذار  ،0202الذي قضى بوقف إطالق النار .كما أعلنت سابقا عن إتمام العدٌد
من دورات التدرٌب ،على اختالف مسمٌاتها.

القدس العربي /كشف تقرٌر للوحدات األمنٌة التركٌة ،استعداد قوات النظام السوري والملٌشٌات اإلٌرانٌة لشن
هجوم بالسالح الكٌمٌائً على المدنٌٌن فً إدلب ومحٌطها شمال غربً سورٌا ،وذكر التقرٌر الذي أرسلته
وحدات أمنٌة تركٌة مؤخرا إلى أنقرة بشأن التطورات فً إدلب ،أنه ٌتم تخزٌن المواد الكٌمٌائٌة بشكل مكثف فً
منطقة حلب .وحسب المعلومات التً حصلت علٌها صحٌفة «حرٌٌت» التركٌة ،فقد تم التأكٌد على تزاٌد
المؤشرات على أن النظام السوري والمٌلٌشٌات اإلٌرانٌة ٌستعدان لشن هجوم على السكان المدنٌٌن باألسلحة
الكٌمائٌة فً محٌط إدلب.
األناضول /أعربت الخارجٌة األمرٌكٌة ،الثالثاء ،عن إدانتها للهجمات عبر الحدود ضد "تركٌا" ،مقدمة تعازٌها
ألسر الشرطٌٌن التركٌٌن الذٌن قتال مؤخرا فً سورٌا .جاء ذلك فً مؤتمر صحفً للمتحدث باسم الخارجٌة نٌد
براٌس ،قال فٌه إن "تركٌا حلٌف مهم لنا فً الناتو ولدٌنا مصالح مشتركة فً العدٌد من المجاالت" .وأكد براٌس
ضرورة التزام كافة األطراف بوقف إطالق النار فً المناطق المحددة لذلك بسورٌا ،فً سبٌل تعزٌز مساعً
االستقرار والحل السٌاسً .وتابع "سنواصل التشاور الوثٌق مع أنقرة بشأن الملف السوري".
متابعات /نشرت صحٌفة «القدس العربً» تقرٌرا قالت فٌه الثالثاء :ألول مرة منذ أشهر طوٌلة ،عاد الرئٌس
التركً أردوغان للتلوٌح بالقٌام بعملٌة عسكرٌة جدٌدة فً سورٌا وذلك فً ظل تصعٌد كبٌر تشهده مناطق شرق
نهر الفرات شمالً سورٌا وغربه وسط تصاعد هجمات روسٌا والنظام على إدلب فً ظل غموض كبٌر حول
نتائج اللقاءات الروسٌة التركٌة المتواصلة على أعلى المستوٌات فً األٌام األخٌرة .وأضاف التقرٌر :ال ٌعرف
على وجه التحدٌد ما إن كانت التطورات المتالحقة فً شمالً سورٌا تأتً فً إطار حراك ٌقود إلى اتفاق جدٌد
ٌشمل تغٌٌر خرٌطة السٌطرة فً المنطقة أم أنها ُنذر تصعٌد خطٌر .ونهاٌة الشهر الماضً ،التقى أردوغان مع
نظٌره الروسً بوتٌن بمنتجع سوتشً بروسٌا دون مشاركة وفود من الجانبٌن أو تنظٌم مؤتمر صحافً أو
اإلفصاح عن نتائج المباحثات المتعلقة بالملف السوري .من جانبها ,جرٌدة "الراٌة" وعلى صدر صفحتها األولى
من عددها الصادر األربعاء ,نشرت جواب سؤال حول قمة بوتٌن وأردوغان األخٌرة فً سوتشً ,قال فٌه أمٌر
حزب التحرٌر العالم الجلٌل عطاء أبو الرشتة :تخطط أمرٌكا لالنسحاب من منطقة الشرق األوسط ،وأعقد
انسحاب بالنسبة ألمرٌكا حالٌا هو سورٌا ,ألن المسألة ال تتعلق بها وحدها ،وكل ذلك ٌحتاج تدابٌر معٌنة تضمن
ألمرٌكا االنسحاب الكامل لآلخرٌن وبالذات روسٌا قبل أن تسحب هً قواتها ،وعلى الرغم من ذلك إال أنها فً
الوقت نفسه ال ترٌد أن تجعل من روسٌا ندا لها ،فلم تبحث معها مباشرة موضوع االنسحاب من سورٌا ،وإنما
كلفت الرئٌس التركً أردوغان ببحث هذا الموضوع معها ,وأضاف الجواب :لقد أدركت روسٌا هذا األمر
واعتبرته إهانة لها ! ولذلك (تجاهل الرئٌس الروسً وصول نظٌره التركً إلى بالده وبدال من استقباله فً
المطار أرسل إلٌه رئٌس بلدٌة سوتشً .وأوعز لصحٌفة برافدا لتكٌل الشتائم إلى أردوغان ووصفه بالمسكٌن !)
وكان االجتماع ٌحمل الفشل قبل أن ٌبدأ ! .وتوقع الجواب :أن أمرٌكا إذا أمكنها أن تهٌمن على موقف روسٌا تجاه
الصٌن ،فعندها لن تعطً أي اعتبار ألردوغان بل ستترك فشله ٌحٌط به وحده .وخالصة األمر :إن أمرٌكا ُتعد
العدة لالنسحاب من الشرق األوسط وتوكٌل األمور إلى عمالئها قبل أن تتفرغ هً للصٌن .وبٌنما الدولة
العثمانٌة لم تعد موجودة ،أصبح اآلن حكام تركٌا من وجهة نظر روسٌا أضعف من أن ٌُشار إلٌهم بالبنان ،إال أن
هناك نقطة إٌجابٌة فً كل ما جرى ,وهً أن الدول الكافرة المستعمرة تكاد تحزم أمتعتها وترحل من بالد
المسلمٌن ،وهً فرصة مناسبة لكل من ٌرٌد اتباع الحق أن ٌستبشر خٌرا بقرب علو منزلة اإلسالم وأهله،
وانحطاط منزلة الكفر وأهله.
رويترز /نقلت وكالة "روٌترز" عن مسؤول أمرٌكً كبٌر قوله إن "إدارة الرئٌس جو باٌدن تعمل بجد لتوسٌع
اتفاقات "أبراهام" للتطبٌع بٌن الدولة العبرٌة وجٌرانها .وأضاف المسؤول بوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة إن

"واشنطن وأبو ظبً وتل أبٌب ستدشن مجموعتً عمل جدٌدتٌن األربعاء"" .إحداها ستركز على التعاٌش الدٌنً،
بٌنما ستركز األخرى على قضاٌا المٌاه والطاقة" .وٌستضٌف األربعاء وزٌر الخارجٌة األمرٌكً أنتونً بلٌنكن
نظٌرٌه ٌائٌر البٌد وعبد هللا بن زاٌد فً مقر الوزارة.
نوفوستي /أكد السفٌر الروسً لدى الوالٌات المتحدة أناتولً أنطونوف ،أن موسكو وواشنطن ناقشتا حزمة من
القضاٌا الدولٌة .وقال خالل افتتاح االجتماع السنوي لمجلس األعمال األمرٌكً الروسً" :معظم المشاكل الدولٌة
عابرة للحدود ..وال ٌمكن وقف التحدٌات بشكل موثوق إال من خالل الجهود المشتركة" .وأضاف" :فً هذا
الصددٌ ،سعدنً أن أشٌر إلى الحوار المستقر مع الوالٌات المتحدة بشأن سورٌا وأفغانستان وكورٌا الشمالٌة
وتغٌر المناخ ،والقطب الشمالً ،واالتفاق النووي اإلٌرانً".

