نشرة أخبار المساء ليوم األحد من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
2021/11/21م
العناوين:
 هجوم على جنود االحتالل قرب أحد أبواب األقصى ,ونصرة فلسطٌن تكون بتحرٌك الجٌوش وقلع
ٌهود!
 فً تداعٌات االنتخابات العراقٌة :أصدقاء األمس أعداء الٌوم ،لخدمة من؟
لِل﴾ :حزب التحرٌر فً قرغٌزستان ٌنصح باالبتعاد عن الحرام ,ومقاطعة االنتخابات
﴿ إن الحُك ُم إ ِ َال ِ َ ِ
البرلمانٌة.
التفاصيل:
 /syria.tvقالت وزارة الدفاع التركٌة السبت :إن قواتها المنتشرة فً منطقة "نبع السالم" شمالً سورٌا جاهزة
ألي حالة طوارئ .وأضافت الوزارة فً تغرٌدة على حسابها الرسمً فً توٌتر "إن قوة االستجابة السرٌعة لدٌنا
والتً تعمل فً منطقة نبع السالم ،جاهزة دائما ألي حالة طوارئ" .ونشرت الوزارة مقطعا مصورا ٌظهر قوات
التدخل السرٌع ورتال من الدبابات واآللٌات العسكرٌة ،فً وقت تلوح فٌه تركٌا بعمل عسكري ضد قوات سورٌا
الدٌمقراطٌة "قسد".
 /RTذكرت إذاعة جٌش ٌهود أن  3من عناصر شرطة حرس حدود االحتالل أصٌبوا بجروح فً عملٌة إطالق
نار وقعت قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد األقصى بالقدس المحتلة صباح الٌوم األحد .وأكدت قناة كان
العبرٌة ،وقوع  4إصابات فً صفوف الجنود .وذكرت نجمة داود الحمراء أن أحد المصابٌن فً عملٌة إطالق
النار فً القدس فً حالة "موت سرٌري" ،بٌنما أطلق الجنود النار تجاه منفذٌن ،أحدهما أطلق النار واستشهد
على الفور ,والثانً حاول تنفٌذ عملٌة طعن واستطاع االنسحاب ،وفق القناة العبرٌة السابعة.
 /hizb-ut-tahrir.infoاستنكر وكٌل وزارة األوقاف لدى السلطة الفلسطٌنٌة حسام أبو الرب استمرار قرارات
االحتالل بحق المقدسات وآخرها إدراج األقصى ضمن الرحالت التعلٌمٌة لطلبة المدارس العبرٌة .واعتبر أبو
الرب أن إصدار مثل هذه القرارات ٌوجب على العرب والمسلمٌن شعوبا وحكومات أن ٌضعوا القضٌة
الفلسطٌنٌة ومقدساتها على رأس أولوٌاتهم .هذا تعلٌق :كتبه المهندس باهر صالح عضو المكتب اإلعالمً لحزب
التحرٌر فً األرض المباركة( :تعلٌق).
 /hizb-ut-tahrir.infoبثت (قناة العراقٌة اإلخبارٌة) كلمة لزعٌم التٌار الصدري مقتدى الصدر .أكد فٌها:
ادعائه بنزاهة االنتخابات .وحذر الخاسرٌن من أي عمل ٌفضً إلى الفوضى .ودعاهم إلى المشاركة فً الحكومة
بشرط :محاسبة الفاسدٌن منهم وتقدٌمهم للمحاكمة .وكذلك تصفٌة الفصائل غٌر المنضبطة من الحشد الشعبً.
وحل الفصائل المسلحة جمعاء .وبٌن أن قوة المذهب لٌست عن طرٌق الطائفٌة .وحذرهم من عدم الخضوع
لألمر .هذا تعلٌق :كتبه األحد إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر األستاذ محمد الحمدانً:
(تعلٌق).
األناضول /قالت وسائل إعالم محلٌة فً السودان ،صباح األحد ،إن المكون العسكري فً مجلس السٌادة ،توصل
إلى اتفاق مع عبد هللا حمدوكٌ ،تضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى .وتضمن االتفاق حسب المصادر،

تشكٌل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السٌاسٌة كما نص االتفاق على االستمرار فً إجراءات التوافق
الدستوري والقانونً والسٌاسً الذي ٌحكم الفترة االنتقالٌة .وحسب المصادر ،فإنه سٌتم اإلعالن عن االتفاق
رسمٌا فً وقت الحق بعد التوقٌع على شروط اإلعالن السٌاسً المصاحب لالتفاق.
لِل﴾ ,قالت نشرة أصدرها السبت الماضً ,حزب التحرٌر
 /hizb-ut-tahrir.infoتحت عنوان﴿ :إن الحُك ُم إِ َال ِ َ ِ
قرغٌزستان بٌنما تجري انتخابات برلمانٌة فً  82تشرٌن الثانً/نوفمبر الجاري ،وباالطالع على المواد ذات
العالقة من دستور قرغٌزستانٌ ،تضح أن أعمال البرلمان الرئٌسة هً :التشرٌع ،وإعطاء الثقة للحكومة,
والتصدٌق على المعاهدات الدولٌة أو نقضها ،والرقابة والمحاسبة ...وأكدت النشرة :أنه بالنظر فً ذلك ٌتبٌن أن
األعمال الثالثة األولى هً أعمال غٌر جائزة شرعا ,فٌما العمل الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌكون جائزا فً البرلمان
هو المحاسبة ولكن وفق أحكام الشرع ،ولفتت النشرة إلى :إن بعض المسلمٌن ٌبررون ألنفسهم الترشح للبرلمان
قائلٌن إن دخولهم البرلمان سٌمكنهم من تحقٌق بعض المصالح للمسلمٌن .أو ٌمكن أن ٌؤدي مستقبال إلى إقامة
دولة اإلسالم عندما ٌكثر المرشحون المسلمون ،ونسً هؤالء أن تحقٌق مصالح المسلمٌن ال ٌجوز أن ٌكون
بمخالفة الشرع ،كما نسوا أن هناك من سبقهم إلى هذا القول فً بالد إسالمٌة عدة وشاركوا فً االنتخابات
البرلمانٌة ودخلوا البرلمانات ،لكن نتٌجة عملهم كانت وباال على اإلسالم والمسلمٌن ،وٌكفً مثال على ذلك ما
حصل فً مصر .وخلصت نشرة حزب التحرٌر فً قرغٌزستان إلى القول :من الواضح أن السلطات لن تسمح
ألي شخص أو جماعة بالترشح وفق الشروط الشرعٌة ،ولذلك فإن الخٌار الوحٌد الوارد هو عدم المشاركة فً
هذه االنتخابات واالبتعاد عن الحرام.
فرانس برس /أعلن البنتاغون أن شركات "راٌثٌون" و"لوكهٌد مارتن" و"نورثروب غرومان" الدفاعٌة
األمرٌكٌة العمالقة ستقوم بتطوٌر صوارٌخ لمساعدة الوالٌات المتحدة فً التصدي للهجمات فرط الصوتٌة .وقال
البنتاغون الجمعة إن العقود الثالثة التً تتجاوز قٌمتها اإلجمالٌة  06ملٌون دوالر تم توقٌعها لتطوٌر صوارٌخ
اعتراضٌة .وأكدت وزارة الدفاع األمرٌكٌة مؤخرا أن الصٌن اختبرت صاروخا فرط صوتً بشحنة نووٌة
ٌصعب التصدي له ،موضحة أن بكٌن تطور هذه الترسانة بشكل أسرع بكثٌر مما كان متوقعا.

