نشرة أخبار الصباح ليوم األحد من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/01/24م
العناوين:
 شهور عشر على الهدوء الهش :أهل سورٌا لن ٌرضوا عن أي حل ال ٌسقط النظام والقائمٌن علٌه.
 وزٌر الدفاع األمرٌكً ٌبحث مع نظٌره البرٌطانً "التهدٌدات من روسٌا وتنامً قوة الصٌن".
 احتجاجات فً أكثر من  07مدٌنة روسٌة ،سفارة واشنطن تؤٌد وموسكو تندد !.
التفاصيل:
عنب بلدي /بحضور إعالمٌٌن روس فقط ,أجرت قوات االحتالل الروسً مناورات وهمٌة بمشاركة الطٌران
الحربً ،بٌن مدٌنة خان شٌخون وتل العاص برٌف إدلب الجنوبً ،ورجح “المرصد  ،″07السبت ،أن تكون
المناورات لتصوٌر إصدار دعائً خاص بالجٌش الروسً ،وفً األثناء ,قال ناجً مصطفى المتحدث باسم
تحالف فصائل “الجبهة الوطنٌة” التً تسوسها المخابرات التركٌة ،إن ما أسماها بقوات المعارضة مستعدة لجمٌع
السٌنارٌوهات واالحتماالت سواء قبل المناورات أو بعدها .على حد قوله.
 /Stepagencyأبلغت “حكومة اإلنقاذ” التً تدٌرها "هٌئة تحرٌر الشام" ،قاطنً مراكز اإلٌواء داخل مدٌنة
إدلب بالتجهٌز إلخالئها من النازحٌن ونقل ساكنٌها إلى مخٌمات النزوح شمال إدلب .وقالت وكالة ستٌب
اإلخبارٌة ،السبت :أن “تلك المراكز تضم نازحٌن من الغوطة الشرقٌة ومدٌنة حمص ومناطق رٌف إدلب
الجنوبً ممن نزحوا خالل الحملة العسكرٌة الروسٌة األخٌر على المنطقة” .وأضافت الوكالة :بأن الترحٌل
سٌكون إلى مخٌمات ٌتم تجهٌزها قرب بلدة كفر جالس شمال مدٌنة إدلب بحوالً  0كم ,وأن األهالً اعترضوا
على هذا القرار رافضٌن الخروج وسط حالة غضب واستٌاء.
روسيا اليوم /أعاد موقع "روسٌا الٌوم" اإلخباري ,مساء السبت ,نشر تحذٌر مبعوث األمم المتحدة لسورٌا غٌر
بٌدرسون من انهٌار الهدوء الهش فً سورٌا فً أٌة لحظة .إذ قال فً  07من الشهر الجاري فً جلسة إفادة
قدمها إلى مجلس األمن حول تطورات الملف السوري" :إن األشهر العشرة الماضٌة كانت األكثر هدوءا" وحذر
من أن "هذا الهدوء هش ٌمكن أن ٌنهار فً أٌة لحظة" وأوضح أنه "ٌواصل مساعدة اللجنة الدستورٌة بتٌسٌر من
األمم المتحدة" وكشف أن الدورة الخامسة لهٌئتها المصغرة ستنعقد فً جنٌف من  02إلى  02كانون الثانًٌ/ناٌر
الجاري"ٌ .نص قرار مجلس األمن رقم  0022الصادر عام  0702والذي صاغته أمرٌكا على إجراء حوار بٌن
النظام السوري العلمانً والمعارضة العلمانٌة ,ووضع دستور ٌحفظ الهوٌة العلمانٌة للدولة السورٌة وٌحافظ على
مؤسساتها وعلى أنظمتها المخالفة لإلسالم ،وجرى تهمٌش الغالبٌة الساحقة من أهل سورٌا المسلمٌن الرافضٌن
للنظام وللمعارضة العلمانٌٌن .فأهل سورٌا لن ٌرضوا عن أي حل ال ٌسقط النظام والقائمٌن علٌه ،ولهذا قال
مبعوث األمم المتحدة إن الهدنة هشة ففً أٌة لحظة ٌمكن أن تنهار ،والذي ٌؤمنها هو النظام التركً وأتباعه.
وكل ذلك سٌسقط قرٌبا بإذن هللا ،ألن أهل سورٌا ٌتوقون لتطبٌق اإلسالم وقد صبغوا ثورتهم بشعارات إسالمٌة
وحملوا راٌات رسول هللا ﷺ واعتبروه قائدهم إلى األبد وهو كذلك.
 /Stepagencyأطلقت السلطات اللبنانٌة ،الخمٌس ،سراح ما ٌقارب عشرة معتقلٌن سورٌٌن وبشكل مفاجئ،
كان من بٌنهم المقدم المنشق “إبراهٌم مطاوع” بعد اعتقال دام نحو  0أعوام فً سجن رومٌة .بعد أن اعتقلته فً
مدٌنة عرسال اللبنانٌة عام  0702بدون سبب واضح.

 /syrian20قال “جاك بوسوبٌك” مذٌع شبكة أخبار أمرٌكا فً تغرٌدة ،الجمعة ،على حسابه بـ”توٌتر” والذي
ٌتابعه أكثر من ملٌون شخص“ :أصبح األسد بسرعة الهدف األجنبً رقم واحد إلدارة باٌدن” .وأضاف “ٌرٌد هذا
الرجل (باٌدن) خلع األسد وعزله عن الحكم… وكلمة سورٌا سورٌة سورٌا هً كل ما أسمعه ٌدور فً أذهانهم،
وال بد أنها طبول الحرب تقرع” .وفً تغرٌدة أخرى أشار جاك بوسوبٌك أن الهدف النهائً إلدارة باٌدن هو
تغٌٌر النظام السوري بالكامل .وكتب المذٌع األمرٌكً “األمور الجدٌة بشأن سورٌا لم تبدأ بعد ،التغٌٌر الجذري
للنظام على طاولة النقاش .وكأن  07سنوات من الحرب لم تحدث قط”.
المدن /فً تصرٌحات صحافٌة ،السبت ،عقب اجتماع لتقٌٌم السٌاسة الخارجٌة لتركٌا .تناول المستجدات اإلقلٌمٌة
وعلى رأسها سورٌا ،قال الوزٌر مولود تشاووش أوغلو إن الجولة الخامسة الجتماعات اللجنة الدستورٌة
السورٌة فً جنٌف التً تبدأ االثنٌن" ،للمرة األولى ستبدأ بمناقشة المضامٌن الدستورٌة بعد االتفاق على جدول
األعمال من قبل النظام والمعارضة .وتابع " نحن اآلن متفائلون أكثر ،وبحثنا ذلك مع الجانب الروسً الذي
تحدث مع النظام أٌضا بذلك ،وإذا لم ٌكن هناك سوى الحل السٌاسً ،فٌجب إحراز تقدم فً اجتماعات اللجنة
الدستورٌة ،وهو ما نأمله".
 /Turkeynowدعت رئٌسة حزب الخٌر التركً المعارض ،مٌرال أكشنار ،لدخول تركٌا فٌما أسمتها "عالقات
صحٌة" مع العراق وسورٌا ومصر وكٌان ٌهود ،مؤكدة أن ذلك سٌوفر إمكانات اقتصادٌة هائلة للبالد .جاء ذلك
خالل تصرٌحات ألكشنار عبر قناتها الرسمٌة بموقع «ٌوتٌوب» .وشددت أكشنار على أنه «ٌجب (علٌنا) أن
نتوقف عن كوننا طرفا فً دول مثل سورٌا ولٌبٌا ،ونتخذ موقفا ،وفقا لمصالح بالدنا.
األناضول /أعلنت وزارة الدفاع التركٌة ،فً بٌان السبت ،إن مجموعة المهام البحرٌة الثانٌة لحلف شمال
األطلسً أجرت تدرٌبات قتالٌة مع فرقاطة تركٌة فً شرق المتوسط .وأرفقت الوزارة بٌانها بصور من
التدرٌبات.
 /hdhod.comانتقدت الصحافٌة الهولندٌة "فٌرناندي فان تٌتس" فً مقال بصحٌفة "هٌت بارول" الهولندٌة،
دعوات األحزاب الٌمٌنٌة المتطرفة بهولندا ،إلعادة الالجئٌن السورٌٌن إلى وطنهم ،قائلة إنها "فكرة واهمة"،
وخصوصا البرنامج االنتخابً لحزب "الحرٌة" الٌمٌنً المتطرف الذي ٌترأسه "خٌرت فٌلدرز" ،وذلك قبٌل
االنتخابات البرلمانٌة المزمع إجراؤها قرٌبا .وقالت فان تٌتس إن االقتراح الوارد فً برنامج انتخابات حزب
"من أجل الحرٌة" ( )PVVال ٌستحق االهتمام ،ألن فكرة عودة السورٌٌن إلى دٌارهم هً "وهم" ،مؤكدة بأن
"سورٌا لٌست آمنة".
 /RTبحث وزٌر الدفاع األمرٌكً الجدٌد ،لوٌد أوستٌن ،مع نظٌره البرٌطانً ،بٌن وولٌس" ،التنامً المقلق لقوة
الصٌن والتهدٌدات النابعة من روسٌا" .وذكر مدٌر المكتب اإلعالمً للبنتاغون ،جون كٌربً ،فً بٌان" :بحث
الوزٌران اآلراء بشأن حل القضاٌا االستراتٌجٌة والقلق من تنامً قوة الصٌن والتهدٌدات النابعة من روسٌا
والعملٌات المستمرة فً العراق وأفغانستان".
وكاالت /اندلعت احتجاجات فً أكثر من  07مدٌنة روسٌة ،السبت ،للمطالبة باإلفراج عن زعٌم المعارضة
ألٌكسً نافالنً ،وألقت الشرطة الروسٌة القبض على أكثر من  0077متظاهر ،نزل بعضهم إلى الشوارع فً
درجات حرارة شدٌدة البرودة .بٌنما نددت الخارجٌة الروسٌة فً بٌان لها السبت ،بالسفارة األمرٌكٌة فً موسكو.
وهً تنشر بكثافة تقارٌر على شبكات التواصل االجتماعً تأٌٌدا لفعالٌات احتجاجٌة غٌر مرخص بها فً مدن
روسٌة" .وأضافت "على السلطات األمرٌكٌة أن تنشغل بمشكالتها الداخلٌة ،بما فٌها معالجة الشقاق العمٌق فً

المجتمع األمرٌكً والذي جاء نتاجا للظلم االجتماعً" .وكانت السفارة أعلنت ،أن الوالٌات المتحدة "تدعم حق
جمٌع الناس فً احتجاجات سلمٌة وحرٌة التعبٌر" ،متهمة السلطات الروسٌة بالسعً إلى "قمع هذه الحقوق".

