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العناوين:





خسائر عصابات الطاغٌة تتواصل شرق البالد وتعزٌزاته تصل إلى درعا بعد فشله فً طفس.
اللجنة الدستورٌة تنجد كرسٌا ً جدٌداً للطاغٌة على حساب جماجم ودماء وتضحٌات أهل الشام.
هدم المنازل وتشرٌد المسلمٌن فً الشام سٌاسة صلٌبٌة قدٌمة ٌقوم بها عمالء أمرٌكا "أسد وقسد".
التغٌٌر الصحٌح بإقامة الخالفة الراشدة القتالع الرأسمالٌة والقضاء على الظلم وإقامة العدل.

التفاصيل:
 /almohrarmediaتبنى تنظٌم الدولة هجوما ً شنه مقاتلوه على ملٌشٌات الطاغٌة برٌف دٌر الزور ،وقال
ناشطون أن مسلحٌن نصبوا كمٌناً لحافالت تقل عناصر ملٌشٌات أسد فً منطقتً "كباجب والشوال" على طرٌق
"دٌرالزور – تدمر" ،ما أدى لسقوط العدٌد من العناصر بٌن قتٌل وجرٌح .واعترفت عصابات أسد بأن الهجوم
أسفر عن مقتل ثالثة من عناصره وجرح عشرة آخرٌن ،ونشرت صفحات موالٌة للنظام ،أسماء بعض القتلى فً
كمٌن بدٌر الزور وهم من مرتبات الحرس الجمهوري اللواء  .501وكان الثالثون من الشهر المنصرم شهد
مقتل حوالً  51عنصرا وجرح  51آخرٌن من مٌلٌشٌات أسد بعد استهداف حافالت مبٌت تقلهم فً منطقة
كباجب على طرٌق "دٌرالزور – تدمر" ،من قبل مجهولٌن ٌعتقد أنهم تابعٌن لتنظٌم الدولة.
متابعات /استقدمت الفرقة الرابعة التابعة لعصابات أسد ،تعزٌزات عسكرٌة إضافٌة تضم دبابات وراجمات
صوارٌخ إلى رٌف درعا الغربً ،جنوب سورٌا .وقال تجمع أحرار حوران إن الفرقة الرابعة استقدمت
تعزٌزات عسكرٌة جدٌدة تحوي على دبابات و 4راجمات صوارٌخ من نوع غرادُ ،
شوهِدت قرب خربة غزالة
ً
متوجهة إلى حً الضاحٌة فً مدخل مدٌنة درعا الغربً .وتأتً التعزٌزات عقب فشل
ودخلت من حاجز الشرع
الفرقة الرابعة ،أمس األحد فً عملٌة عسكرٌة برٌف درعا الغربً تهدف إلى اعتقال مطلوبٌن وتهجٌرهم إلى
الشمال السوري .من جهتها نقلت إذاعة حوران مهد الثورة من إدلب عبر منصاتها أن الثوار واألهالً فً نوى
قد أغلقوا الطرقات العامة بالدوالٌب لهذا الٌوم كً ٌضغطوا على النظام المجرم فزعة لطفس .ونقلت اإلذاعة أن
نوى تغلً على طفس ،والشباب فٌها ٌحترق الدم فً عروقهم غضبا ً على النظام المجرم .مشٌر ًة إلى أن غلٌان
نوى كبقٌة البلدات فً حوران ٌمكن أن ٌنفجر بأي لحظة إذا ارتكب النظام المجرم أٌة حماقة عدوانٌة ضد أهلنا
فً طفس.
 /shaam.orgأجرى كبٌر دهاقنة اللجنة الدستورٌة هادي البحرة ،وبمشاركة أعضاء من ممثلً هٌئة التفاوض
فً اللجنة المصغرة ،لقاءاً مع الشبٌح األممً غٌر بٌدرسون ،بحضور عدد من أعضاء فرٌقه اجتماعا تحضٌرٌا
للجلسة األولى من الدورة الخامسة .وركز البحرة خالل لقائه على ضرورة تسرٌع ما سماها عملٌة اإلصالح
الدستوري للوصول إلى صٌاغة دستور جدٌد لسورٌا ،زاعما ً أنها السبٌل الوحٌد لوضع حد لمعاناة وآالم
المدنٌٌن .وأكد البحرة على االنخراط الجاد وجاهزٌة ممثلً هٌئة التفاوض للعمل اإلٌجابً بكل جهد ممكن من
أجل إنجاز مهمة اللجنة الموكلة إلٌها والتنفٌذ الكامل والصارم لقرار مجلس األمن  .5514وكان "مٌخائٌل
بوغدانوف" نائب وزٌر الخارجٌة الروسً ،بحث مع بٌدرسن هاتفٌا ،التحضٌرات الجارٌة للجلسة القادمة للجنة
الدستورٌة السورٌة ،فٌما أوضحت الخارجٌة الروسٌة فً بٌان لها ،أن المكالمة تناولت بالتفصٌل المسائل المتعلقة

بتنظٌم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورٌة التً تستضٌفها جنٌف ما بٌن ٌ 52 - 51ناٌر الجاري ..تجاهل
واضح لمطالب ثورة الشام المباركة ،وٌكأن المشكلة فً الشام هً فً دستور علمانً ال ٌلتزم به العلمانٌون
أصالً ولن ٌلتزموا ،فً تسخٌف للمطالب عبر تشكٌل لجان وهٌئات إلضاعة الحقوق ،بل العمل بجد على تنجٌد
كرسً السلطة للطاغٌة وأسٌاده على جماجم أهل الشام وتضحٌاتهم ودماءهم .فبٌنما ٌعانً أهلنا التشرد والنزوح
والخٌام وٌقبع أبناؤنا فً السجون ٌقاسون مرارة االعتقال والتعذٌب ،تعمل اللجان التً صنعتها أمرٌكا على عٌنها
وتحت بصرها لتكون ممثالً للمسلمٌن المعذبٌن فً األرض لٌس لضمان حقوقهم وإنما لتضٌٌعها والقضاء على
أي حراك بها .إن هؤالء المجرمٌن ال ٌمثلون ثورة عظٌمة بل ٌمثلون مصالح ونفوذ الغرب الصلٌبً وعلى
رأسه أمرٌكا وروسٌا وكل ما ٌصدر عنهم وعن لجانهم ال ٌساوي حذاء طفل متجمد فً مخٌمات الشمال
السوري.
 /baladi-newsسٌراً فً سٌاسة الضغط التً ٌمارسها الغرب وأدواته من النظام والفصائل لتركٌع أهل الشام
والقضاء على النفس الثوري والتغٌٌري قامت اإلدارة الذاتٌة التابعة لملٌشٌات سورٌا الدٌمقراطٌة "قسد"،
بتجرٌف عشرات المنازل بحجة عدم امتالك أصحابها لتراخٌص بناء فً مدٌنة الرقة .وذكرت مصادر إعالمٌة
محلٌة ،أن آلٌات ثقٌلة تابعة لما ٌسمى "بلدٌة الشعب" وبمؤازرة من عناصر "قسد" جرّ فت  40منزالً شمال دوار
حزٌمة فً مدٌنة الرقة .وأشارت المصادر ،إلى أن سبب التجرٌف المعلنٌ ،عود إلى عدم امتالك أصحاب
المنازل إلى تراخٌص بناء من "بلدٌة الشعب" ..فصائل وحكومات وإدارات تعمل لٌل نهار وفق خطط وضعتها
أمرٌكا للضغط على أهل الشام تحت ذرائع كاذبة وبحجج واهٌة على رأسها األمن واألمان وما هً بالحقٌقة ّإال
للضغط على الشعب السوري إلعادته إلى حظٌرة الطغٌان عند نظام القتل واإلجرام .إن هدم المنازل وتشرٌد
الناس سٌاسة صلٌبٌة قدٌمة اتبعها الصلٌبٌون األوائل لتشرٌد المسلمٌن واستعملها الصهاٌنة فً فلسطٌن بهدف
القضاء على وجود المسلمٌن فً المنطقة ،واستعملها نظام طاغٌة الشام لتنفٌذ التغٌٌر الدٌموغرافً فً الشام
وتسٌر قسد على خطاه ،وما ذلك ّإال تنفٌذاً لسٌاسات الغرب الكافر ضد اإلسالم والمسلمٌن.
 /hizb-ut-tahrir.infoقال وزٌر الخارجٌة الباكستانً شاه محمود قرٌشً إن بالده تأمل فً مشاركة أكبر مع
حكومة الوالٌات المتحدة الجدٌدة ،ودعا جو باٌدن لمتابعة عملٌة السالم األفغانٌة الجارٌة وانسحاب القوات
األمرٌكٌة من البالد .وقال قرٌشً لقناة الجزٌرة :أعتقد أنهم (إدارة باٌدن) ٌجب أن ٌدركوا أن هناك فرصة فً
أفغانستان وعلٌهم المثابرة على ما بدأ ولٌس عكس األمور .وقال :لقد فعلت باكستان الكثٌر لخلق بٌئة لتسهٌل
عملٌة السالم .من جهته أكد حزب التحرٌر :أن أمرٌكا لم تحتل أفغانستان لتخرج منها لمجرد أن ٌطلب قرٌشً
أو غٌره ذلك منها ،بل جاءت لتبقى بجندها أو بعمالئها الذٌن نصب ّتهم على أهل أفغانستان ،بعد أن قتلت وجرحت
وشرّ دت خلقا ً كثٌراً ،لم ٌُعرف عددهم لغاٌة اآلن لكثرتهم .وأوضح بٌان صحفً أصدره المكتب اإلعالمً لحزب
التحرٌر فً والٌة باكستان :أن من كان ٌظن أن أمرٌكا ستخرج من أفغانستان قبل تأمٌن مصالحها فً البلد
والمنطقة فإنه ساذج ال ٌعلم شٌئا ً عن إجرام وجشع وطمع الدول االستعمارٌة وعلى رأسهم رأس الكفر أمرٌكا.
واعتبر البٌان أن آمال قرٌشً بمشاركة أكبر مع أمرٌكا ،هو عرض تعاون وتوظٌف إمكانات باكستان العسكرٌة
واالستخباراتٌة الكبٌرة لصالح التمكٌن للنفوذ األمرٌكً فً أفغانستان وحفظ مصالحها فً المنطقة .ولفت البٌان
إلى أن السالم المزعوم هو التمكٌن للحكومة العمٌلة فً المنطقة الخضراء فً كابول ،والتً بدورها ستقوم بحفظ
مصالح ونفوذ أمرٌكا فً أفغانستان والمنطقة ،وقبول المنبطحٌن مشاركة الحكومة العمٌلة السلطة هو خٌانة
وتفرٌط بدماء الشهداء الذٌن قتلتهم آلة الحرب األمرٌكٌة على مدار عقدٌن من الزمن .وخلص البٌان إلى أن
أمرٌكا لن تخرج مدحورة مهزومة من أفغانستان إال بالقوة ،وال ٌجوز القبول بالحلول الوسط التً ٌتم فٌها
انسحاب القوات األمرٌكٌة والقبول بأن ٌحل محلها مرتزقة الحكومة األفغانٌة بدعم باكستانً ،تمهد به الطرٌق

أمام عملٌة "السالم" لخدمة المصالح االستراتٌجٌة األمرٌكٌة على حساب الدماء الزكٌة ،وعلى حساب المسلمٌن
فً أفغانستان وباكستان.
 /aljazeera.netأفرجت السلطات الروسٌة عن معظم الموقوفٌن فً مظاهرات السبت ،التً جرت فً أكثر
من  00مدٌنة روسٌة ،احتجاجا على اعتقال المعارض ألٌكسً نافالنً .وجرت أكبر المظاهرات فً العاصمة
الروسٌة موسكو ،وثانً كبرى مدن البالد سان بطرسبورغ ،حٌث شارك فً كل منهما نحو  50ألف شخص،
وفق وكالة الصحافة الفرنسٌة .من جهتهم وعلى الطرٌقة األسدٌة فً الرد على المظاهرات الشعبٌة ،اتهم
المتحدث باسم الكرملٌن دمٌتري بٌسكوف واشنطن بالتدخل فً الشؤون الداخلٌة لروسٌا ،ورأى بٌسكوف أن
بالده مستعدة إلظهار مرونة فً التعامل مع الوالٌات المتحدة ،لكن دون إمالءات أو تجاوز للخطوط الحمراء من
قبل واشنطن ،حسب تعبٌره .من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجٌة الروسٌة مارٌا زاخاروفا إنه سٌتعٌن على
السفارة األمٌركٌة فً موسكو توضٌح سبب نشرها خرائط لتحركات المحتجٌن فً المدن الروسٌة عشٌة انطالق
المظاهرات .من جهتها ،دعت الخارجٌة األمٌركٌة السلطات الروسٌة إلى إطالق سراح جمٌع المحتجزٌن بسبب
ممارستهم حقوقهم العالمٌة ،وإلى اإلفراج الفوري وغٌر المشروط عن نافالنً .إن الحركات التً قامت بها
أمرٌكا تخدم النظام الروسً فأظهرت أن المتظاهرٌن مرتبطٌن خارجٌا ً رغم عدم التأكد بعد فٌما إذا كانت هذه
التحركات الشعبٌة مدفوعة خارجٌا ً .إن الشعوب فً العالم جمٌعا ً تشعر بالظلم من جراء تطبٌق النظام الرأسمالً،
ولٌست بحاجة لدافع خارجً حتى تخرج علٌه ،وسٌتكرر هذا األمر فً روسٌا وأوروبا وغٌرهم ،ولكنه لن ٌنتج
التغٌٌر الصحٌح حتى تقام الخالفة الراشدة على منهاج النبوة فتقتلع الرأسمالٌة المتوحشة من العالم وتقضً على
الظلم وتقٌم العدل.

