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2022/01/14م
العناوين:
 بلٌنكن ٌدعم الحل السٌاسً األمرٌكً فً سورٌا ,ومسؤول أممً :ال عودة وشٌكة لالجئٌن السورٌٌن إلى
بلدهم.
 أردوغان ٌؤكد :لوال عملٌاتنا العسكرٌة فً سورٌا لهاجم اإلرهاب جمٌع دول أوروبا.
 األمم المتحدة تطلق لعبة نفسٌة وسٌاسٌة مع شعب أفغانستان ,فتحذر من "تسونامً الجوع".
التفاصيل:
تجمع أحرار حوران /قال "تجمع أحرار حوران" إن مجموعة مسلّحة من بلدة "نصٌب" عند المعبر الحدودي"
مع األردن ،احتجزت األربعاء ،ضابطا وعددا آخر من عناصر فرع األمن السٌاسً إضافة إلى سٌارة عسكرٌة،
وذلك ردا على اعتقال شاب من البلدة .وأفاد التجمع بأنّ المجموعة أفرجت عن المحتجزٌن بعد إطالق سراح
الشاب.
األناضول /أصٌب الجئان سورٌان بجروح جسٌمة جراء انفجار لغمٌن أرضٌٌن ,أثناء محاولتهما اجتٌاز الحدود
نحو تركٌا .وبحسب معلومات وكالة األناضول ،حاول أحدهما عبور الحدود من جهة قرٌة "دوغان تشاي"
واآلخر بالقرب من قرٌة "إنانلً" الواقعتٌن بوالٌة كٌلٌس جنوبً البالد ،صباح الخمٌس .ونقلت الطواقم الطبٌة
التركٌة المصابٌن إلى مستشفى كٌلٌس الحكومً ،حٌث ما زاال ٌخضعان للعالج.
زمان الوصل /شهدت مدٌنتا "الباب" و"عفرٌن" شمال شرقً حلب ،مساء الخمٌس ،وقوع انفجارٌن .وقال موقع
"زمان الوصل" ،إنّ انتحارٌا قام بتفجٌر حزامه الناسف بالقرب من منطقة "كراج النقل" فً الجانب الشرقً من
مدٌنة "الباب" شرقً حلب ،ما أدّى إلى مقتله وإصابة شخص آخر بجروح ،باإلضافة إلى أضرار مادٌّة بالمحال
التجارٌّة المحٌطة .وأضاف الموقع أنّ "التفجٌر الذي ضرب مدٌنة (الباب) ،أعقبه تفجٌر مماثل وقع قرب (دوار
كاوا) وسط مدٌنة (عفرٌن) شمال غربً حلب ،حٌث قام انتحاري آخر بتفجٌر نفسه أمام أحد مقرات فصٌل
(جٌش اإلسالم) فً المنطقة ،مما أسفر عن مقتله وسقوط عدّة إصابات فً صفوف المدنٌٌن" .وتأتً هذه
التفجٌرات عقب ساعات قلٌلة من انفجار سابق كان قد ضرب مدٌنة "أعزاز" شمالً حلب ،صباحا ،وأدّى إلى
وقوع ثالثة أشخاص أحدهم عنصر فً الشرطة العسكرٌة وهو الشخص المستهدف.
األناضول /اعتبر دومٌنٌك بارتش ،ممثل المفوضٌة األممٌة لشؤون الالجئٌن لدى األردن ،أن برنامج "إعادة
توطٌن" السورٌٌن هو تقاسم للمسؤولٌة مع دول اللجوء ،وأعرب عن قلقه من عدم عودة وشٌكة لالجئٌن إلى
بالدهم ،وبأنه سٌتعٌن علٌهم "االستمرار فً االنتظار حتى تصبح الظروف مواتٌة" .حدٌث بارتش ،جاء خالل
مقابلة أجرتها معه "األناضول" ،فً عمان ،وأشار المسؤول األممً إلى أنه "لسوء الحظ ،ال ٌبدو ممكنا عودة
هؤالء الالجئٌن إلى وطنهم فً المستقبل القرٌب" .وحول ما ٌُعرف بـ "إعادة التوطٌن" ،شدّد بارتش على أن
األمر "ٌُعد جزءا مهما جدا من الحلول لمشكلة الالجئٌن ،فهناك الكثٌر من البلدان التً تقدم هذا الخٌار ،لنقلهم إلى
بلد ثالث" .أما أبرز الدول لذلك الخٌار ،فهً بحسب بارتش الوالٌات المتحدة وكندا ،باإلضافة إلى عدد من الدول
األوروبٌة .وعلى الرغم من نجاح برنامج "إعادة التوطٌن" ،فإن أعدادهم ال ترقى إلى مستوى طموحات المنظمة
األممٌة.

قناة المملكة /أكد وزٌر الخارجٌة األمرٌكً ،أنتونً بلٌنكن ،خالل لقائه وزٌر الخارجٌة األردنً ،أٌمن الصفدي
على دعم الحل السٌاسً فً سورٌا .وقال بلٌنكن ،الخمٌس ،خالل اللقاء فً العاصمة األمرٌكٌة واشنطن ،إن
“أمرٌكا تلتزم باستقرار المنطقة من خالل دعم الحل السٌاسً فً سورٌا ،إلى جانب حل الدولتٌن للصراع على
فلسطٌن” ،كما شدد بلٌنكن على أهمٌة الشراكة االستراتٌجٌة بٌن الوالٌات المتحدة واألردن فً دفع األهداف
اإلقلٌمٌة المشتركة المتمثلة فً السالم واالستقرار .من جانبه ،أكد الصفدي أهمٌة ومركزٌة “الدور األمرٌكً فً
جهود تفعٌل العملٌة السلمٌة وحل األزمات اإلقلٌمٌة وتحقٌق األمن واالستقرار والسالم”.
فرانس برس /قالت مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مٌشٌل باشلٌت ،إن الحكم الصادر على عقٌد سوري
سابق فً المخابرات أنور رسالن ( 85عاما) فً نهاٌة أول محاكمة عالمٌة "بشأن التعذٌب الذي ترعاه الدولة"
فً سورٌا كان "قفزة تارٌخٌة" نحو تحقٌق العدالة .وقالت باشلٌت فً بٌان "ٌجب أن ٌعمل حكم الٌوم على دفع
كل الجهود إلى األمام لتوسٌع شبكة المساءلة لجمٌع مرتكبً الجرائم التً ال توصف والتً تمٌز الصراع
الوحشً" .وأُدٌن رسالن باإلشراف على مقتل  32شخصا فً معتقل الخطٌب بدمشق ،المعروف أٌضا باسم
"الفرع  ،"382فً عامً  3122و ،3123فٌما اتهمه المدعون باإلشراف على مقتل  85شخصا وتعذٌب 0111
آخرٌن فً المركز ،لكن لم ٌتم إثبات جمٌع الوفٌات.
األناضول /أعرب الرئٌس التركً أردوغان عن أمله فً أن ٌطور االتحاد األوروبً عالقاته مع بالده خالل العام
الحالً .جاء ذلك فً كلمة له ،الخمٌس ،خالل لقاء مع سفراء دول االتحاد األوروبً فً أنقرة .وأشار أردوغان
إلى أن "كل من ٌنظر بموضوعٌة ٌرى وٌقر بأن تركٌا دولة محورٌة فً التغلب على التهدٌدات التً ٌواجهها
االتحاد األوروبً" .وأضاف" :لوال جهودنا لتفاقمت أزمة المهاجرٌن وزادت الخسائر فً األرواح وازدادت
شراسة اإلرهاب وانتشرت الفوضى على رقعة جغرافٌة أوسع" .وقال أردوغان" :من خالل العملٌات العسكرٌة،
تمك ّنا من الحفاظ على وحدة األراضً السورٌة" ،مضٌفا أنه لوال تلك العملٌات "لهاجمت المجموعات اإلرهابٌة
جمٌع الدول األوروبٌة".
روسيا اليوم /بحث الرئٌس الروسً فالدٌمٌر بوتٌن الخمٌس ،خالل اتصال هاتفً مع نفتالى بٌنٌت رئٌس وزراء
ٌهود ،ملفً سورٌا وإٌران النووي .وبحسب الكرملٌن ،تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات
المهمة لألجندة الدولٌة" .كما تطرقا إلى مختلف جوانب التعامل فً الساحة السورٌة.
األناضول /أوصى منتدى "شباب العالم" الذي اختتم أعماله فً مصر ،الخمٌس ،بعقد قمة دولٌة لدعم الدول
الفقٌرة ،فضال عن إدراج قضاٌا المٌاه العابرة للحدود وإعادة اإلعمار ضمن األجندة الدولٌة .ودعا المنتدى فً
توصٌاته ،إلى "عقد قمة عالمٌة لمؤسسات التموٌل الدولٌة والدول المانحة ,لبحث أفضل اآللٌات لمساعدة
المجتمعات الفقٌرة واألكثر فقرا ،وإشراك الشباب فً قضاٌا التغٌر المناخً".
األناضول /فً آخر صٌحة نفاق ,أكدت الوالٌات المتحدة على حق الشعب السودانً فً التعبٌر السلمً ،مشددة
بالوقت نفسه على أهمٌة وقف أعمال العنف وتأمٌن المظاهرات فً البالد .جاء ذلك فً تصرٌحات أدلى بها
الخمٌس ،القائم بأعمال السفارة األمرٌكٌة لدى الخرطوم ،براٌن شوكان ،عقب لقاء جمعه بعضو مجلس السٌادة
االنتقالً ،شمس الدٌن كباشً ،بالقصر الرئاسً بالعاصمة .ووفق بٌان صادر عن مجلس السٌادة ،قال شوكان فً
تصرٌحاته إن "اللقاء تطرق لتطورات األوضاع السٌاسٌة بالبالد" ،واصفا اللقاء بـ"الجٌد".
أسوشيتد برس /حذرت ماري إٌلٌن ماكغرارتً رئٌسة برنامج األغذٌة العالمً فً أفغانستان ،خالل مقابلة مع
وكالة "أسوشٌتدبرس" من أن "أكثر من نصف سكان أفغانستان ٌواجهون صعوبة فً توفٌر متطلباتهم من الغذاء

هذا الشتاء" .وحثت ماكغرارتً المجتمع الدولً على "تجنب وقوع كارثة بالحرص على استمرار الملٌارات من
المساعدات إلى الدولة التً تحكمها طالبان" .وكان المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة أفغانستان قد
أصدر بٌانا صحفٌا االثنٌن ,قال فٌه :لقد أطلقت األمم المتحدة والمؤسسات الغربٌة ،نوعا من اللعبة النفسٌة
والسٌاسٌة مع شعب أفغانستان .من خالل المساعدة الوهمٌة التً ت ّم التعهد بها والتً تحمل شروطا سٌاسٌة .وأكد
البٌان :أن القوى االستعمارٌة ،وباسم المساعدات اإلنسانٌة ،تحاول فرض أجندتها السٌاسٌة واالستخباراتٌة على
الحكام الحالٌٌن ألفغانستان كأداة ضغط سٌاسً لمنع إنشاء نظام إسالمً حتى ال تتجاوز دعوة اإلسالم أراضً
أفغانستان .وأشار البٌان إلى إن تارٌخ المساعدات ٌثبت حقٌقة أنها لم تؤ ّد مطلقا إلى االزدهار ،بل إلى التخلف
وزٌادة حجم االعتماد على الدول .وخلص البٌان إلى القول :ال ٌسمح لنا إسالمنا بتلقً مساعدات مالٌة أو قروض
من الدول الكافرة والمؤسسات االستعمارٌة .لذلك ،فإن السبٌل الوحٌد للخروج من المشاكل االقتصادٌة الحالٌة هو
توحٌد آسٌا الوسطى وجنوب آسٌا تحت راٌة اإلسالم وجعل أفغانستان نقطة ارتكاز للدولة اإلسالمٌة .فهما
منطقتان تتمتعان بإمكانٌات اقتصادٌة وسٌاسٌة وعسكرٌة كبٌرة وبالقدرة على أن تصبحا قوة عظمى .لذا فقد حان
الوقت لكسر الحدود والتخلً عن سٌاسة التسول من خالل التحرك معا نحو حٌاة كرٌمة فً ظل الحكم اإلسالمً.

