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2021/11/25م
العناوين:





غارات روسٌة تقتل وتجرح برٌف إدلب ,وعصابات أسد تقتحم "ناحتة" برٌف درعا الشرقً وتقتل 4
مدنٌٌن.
أمرٌكا واألدوات ٌعلمون ،فهل ٌعلم األتباع؟.
أطفال أفغانستان ٌتضورون جوعا حتى الموت ،بٌنما ٌلعب المجتمع الدولً السٌاسة على حساب
أرواحهم.
باٌدن ٌدعو إلى قمة عالمٌة حول الدٌمقراطٌة دون الصٌن و"حلفائه العرب".

التفاصيل:
بلدي نيوز /استشهدت امرأة وأصٌب ثالثة آخرون بجروح متفاوتة ،الٌوم الخمٌس ،جراء غارات جوٌة لطائرات
االحتالل الروسً على منطقة جبل األربعٌن فً رٌف إدلب الجنوبً ،فقد شنت طائرة روسٌة غارات جوٌة
بصوارٌخ شدٌدة االنفجار على محٌط قرٌة "مجدلٌا" فً منطقة جبل األربعٌن ،وتسبب القصف باستشهاد امرأة
وإصابة ثالثة آخرٌن بجروح متفاوتة ،عملت فرق الدفاع المدنً على نقلهم إلى المشافً والنقاط الطبٌة القرٌبة
من المنطقة .وقال ناشطون :أن غارات مماثلة للطائرات الحربٌة الروسٌة استهدفت محٌط مدٌنة سرمٌن وبلدات
النٌرب ،وبٌنٌن ،ومعربلٌت ،مخلفة أضرارا مادٌة كبٌرة فً ممتلكات المدنٌٌن دون وقوع أضرار بشرٌة.
واستهدفت قوات النظام أٌضا صباح الٌوم بقذائف المدفعٌة الثقٌلة بلدتً سفوهن والفطٌرة فً منطقة جبل الزاوٌة
برٌف إدلب الجنوبً .واألربعاء ،استشهد مدنٌان ،جراء قصف قوات النظام وروسٌا بقذائف المدفعٌة الروسٌة
"كراسنبول" منازل المدنٌٌن فً قرٌة عٌن الروز فً منطقة جبل الزاوٌة جنوب إدلب.
تجمع أحرار حوران /اقتحمت عصابات أسد األربعاء ،بلدة "ناحتة" برٌف درعا الشرقً ،وقامت بقتل  4مدنٌٌن
بٌنهم امرأة .وعملٌة االقتحام نفذتها قوات تابعة للمخابرات الجوٌة والفرقة الخامسة ،استهدفت المزارع الواقعة
شرقً البلدة ،ما أدى إلى وقوع اشتباكات بٌن القوات المهاجمة وبٌن عدد من "المطلوبٌن" الذٌن رفضوا إجراء
عملٌة "التسوٌة" األخٌرة فً المحافظة ،وأكد "تجمع أحرار حوران" أن االشتباكات أدت إلى مقتل كل من "محمد
شكري الدرعان ،ومحمود حسٌن العبدالرحمن ،وهاشم قاسم الصالح" وهم جمٌعهم من بلدة "ناحتة" ،وخرجوا
منها رفضا للتسوٌة التً جرت فً البلدة ،إضافة إلى السٌدة "عسرة عاٌد العلٌان" التً قتلت برصاصة "طائشة"
مصدرها قوات النظام ،حٌث تسكن بالقرب من المزارع التً دارت فٌها االشتباكات.
األناضول /أصٌب عشرات الفلسطٌنٌٌن بجراح وحاالت اختناق ،فً مواجهات مع جٌش االحتالل وقطعان
المستوطنٌن الٌهود ،شمالً الضفة الغربٌة المحتلة .وقال رئٌس مجلس المحلً لقرٌة "اللِّبن الشرقٌة" جنوبً
مدٌنة نابلس إن المواجهات وقعت بٌن طلبة مدرستٌن وذوٌهم وأهالً القرٌة من جهة ،وجٌش االحتالل
ومستوطنٌن من جهة ثانٌة .وأضاف أن "جٌش االحتالل اعترض الطلبة ومنعهم من التوجه إلى مدارسهم صباح
الخمٌس ،وفً ذات الوقت حضر أكثر من  022مستوطن بالسالح إلى المدرستٌن" .وتابع أن الطلبة وأهالً
القرٌة شعروا بالتهدٌد فاشتبكوا بالحجارة مع قوات االحتالل ،وأصٌب  02من المواطنٌن بالرصاص 02 ،منهم
نقلوا إلى مستشفى رفٌدٌا فً نابلس ،أحدهم جراحه خطٌرة .وذكر أن نحو  052من الطلبة وذوٌهم أصٌبوا

بحاالت اختناق نتٌجة استنشاقهم غازا مسٌال للدموع ،أطلقه جنود االحتالل .وقال إن هدف مهاجمة المدرستٌن
بشكل متكرر ،هو االستٌالء علٌهما ،كما ٌعلن المستوطنون على شبكات التواصل االجتماعً.
 /hizb-ut-tahrir.infoأوردت صحٌفة الثورة الٌومٌة الصادرة فً صنعاء الثالثاء  02تشرٌن الثانً/نوفمبر
الجاري خبرا بعنوان "أمرٌكا هً الشٌطان األكبر وأم اإلرهاب فً العالم" جاء فٌه "شهدت العاصمة صنعاء
عصر أمس مسٌرة جماهٌرٌة حاشدة فً ساحة باب الٌمن رفضا للتصعٌد األمرٌكً تحت شعار أمرٌكا وراء
التصعٌد العسكري واالقتصادي واستمرار العدوان والحصار .ورفعت الحشود ،الشعارات المناهضة للسٌاسة
األمرٌكٌة ،وتصعٌدها العسكري واالقتصادي على الشعب الٌمنً ،وأن أمرٌكا هً الشٌطان األكبر وأم اإلرهاب
فً العالم" .هذا تعلٌق :كتبه الخمٌس إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر المهندس شفٌق خمٌس –
من الٌمن( :تعلٌق).
 /hizb-ut-tahrir.infoوفقا لألمم المتحدة ،فإن أفغانستان على وشك مواجهة أسوأ أزمة إنسانٌة فً العالم،
حٌث ٌواجه نصف السكان مستوٌات غٌر مسبوقة من الفقر والجوع الحاد بعد الجفاف الشدٌد ،وعقدٌن من
االحتالل الغربً ،وفً هذا الصدد ,قال بٌان صحفً أصدرته األربعاء ,الدكتورة نسرٌن نواز مدٌرة القسم
النسائً فً المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر :إن إٌقاف ملٌارات الدوالرات من طرف المجتمع الدولً
والبنك وصندوق النقد الدولٌٌن لهذه البالد التً تعتمد على المساعدات ،وكذلك تحرك اإلدارة األمرٌكٌة لقطع
وصول القٌادة الجدٌدة إلى  02ملٌارات دوالر من االحتٌاطٌات األجنبٌة للبالد ،أدى إلى تدمٌر االقتصاد
والرعاٌة الصحٌة والخدمات العامة األخرى ،ما تسبب فً هذه األزمة اإلنسانٌة الكارثٌة .بهدف الضغط على
حكومة طالبان لتطبٌق نسخة من اإلسالم تتوافق مع األذواق اللٌبرالٌة العلمانٌة الغربٌة .ولذلك ،تقوم القوى
الغربٌة والمجتمع الدولً بتغذٌة وتأجٌج الجوع والمجاعة كوسٌلة لتحقٌق أجندتهم السٌاسٌة لضمان رؤٌة علمانٌة
فً الحكم ألفغانستان ،والتً فشلوا فً تحقٌقها عسكرٌا .وتوجه البٌان إلى حركة طالبان قائال :إن هذه الكارثة
اإلنسانٌة التً تتكشف أمام أعٌنكم هً نتٌجة مباشرة لالعتماد على مساعدات القوى والمؤسسات األجنبٌة .وأكد
البٌان :أنه ما لم ٌتم تبنً رؤٌة إسالمٌة شاملة ٌطبقها نظام الخالفة فً أفغانستان وفً البالد اإلسالمٌة ،حٌث ٌتم
تجاهل نموذج الدولة القومٌة العلمانً الذي ٌرسخ الضعف واالعتماد على الدول األجنبٌة ،فإن أفغانستان
والمنطقة محكوم علٌها بمستقبل دائم من عدم االستقرار ومن األزمات االقتصادٌة والكوارث اإلنسانٌة ،وستكون
خاضعة بشكل دائم لقبضة األٌدي األجنبٌة ،وخاضعة إلمالءاتهم وتحت رحمة األعداء.
يورونيوز /وجّ ه الرئٌس األمرٌكً جو باٌدن إلى قادة نحو  002دول دعوة للمشاركة فً قمّة افتراضٌة حول
الدٌمقراطٌة ٌعتزم تنظٌمها فً كانون األول/دٌسمبر المقبل ،بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة
الثالثاء وضمّت من الشرق األوسط بلدٌن فقط هما كٌان ٌهود والنظام العراقً .ولم ٌدع باٌدن إلى هذه القمّة
الصٌن ،خالفا لما فعل مع تاٌوان ،فً خطوة من شأنها أن تثٌر غضب بكٌن .وإلى جانب حلفاء الوالٌات الم ّتحدة
الغربٌٌن ،ضمّت القائمة خصوصا دوال مثل الهند وباكستان ،لك ّنها بالمقابل خلت من تركٌا ،العضو فً حلف
شمال األطلسً .فً أول ردّ لروسٌا ،اعتبر الكرملٌن األربعاء أن قمة باٌدن ،التً لم تدع إلٌها روسٌا ،تهدف إلى
"التفرٌق" بٌن الدول .وقال المتحدث باسم الكرملٌن دٌمتري بٌسكوف فً مؤتمر صحافً إن "الوالٌات المتحدة
تفضّل خلق خطوط تقسٌم جدٌدة ،وتفرٌق بٌن تلك الجٌّدة بحسب رأٌها ،وأخرى سٌئة".

