بسم ﷲ الرحمن الرحيم
النشرة اإلخبارية األولى من إذاعة حزب التحرير  /والية سوريا
2015/12/13
العناوين:
• عشرات الشھداء بمجازر العدوان الروسي ومظاھرة أمام وفد أممي نددت بالتھجير القسري في حي
الوعر الحمصي.
• علوش الرياض يبشر بجيش وطني من جيشه في الغوطة يقاتل المجاھدين الرافضين لمفاوضة النظام.
• العلمانية الملتحية في سوريا تشارك الطاغية بدولة مدنية ونظيرتھا في البرلمان التونسي تخفض
أسعار الخمور.
التفاصيل :
كلنا شركاء  -حلب /استشھد ثالثة عشر مدنيا ً وأصيب العشرات السبت في مدينة “األتارب” في ريف
حلب الغربي ،كما ارتقى ثالثون مدنيا ً في مدينة “منبج” بريف حلب الشرقي إثر استھداف طيران العدوان
الروسي لألحياء السكنية في كال المدينتين بعدة غارات جوية ،وقالت مصادر ميدانية إن طائرات روسية أغارت
على مدينة “األتارب” بعدة صواريخ شديدة االنفجار ما أدى إلى مقتل ثالثة عشر مدنيا ً بينھم نازحون وإصابة
عشرات آخرين بجروح ،إضافة إلى تھدم العديد من المنازل فوق رؤوس قاطنيھا ،وأفاد ناشطون بأن طائرات
حربية روسية أيضا ً استھدفت مدينة “منبج” في ريف حلب الشرقي” بثمانية غارات جوية األحياء السكنية في
المدينة ما تسبب بمقتل نحو ثالثين مدنيا ً بينھم خمسة عشر طفالً إضافة إلى عشرات الجرحى ،في حين تمكن
الثوار في ريف حلب الجنوبي من تدمير جرافة عسكرية تابعة لقوات النظام المجرم على جبھة تلة “القراصي”
وإسقاط طائرة استطالع إيرانية.
وكاالت /استھدف المجاھدون مواقع قوات النظام في مدينة سلحب وبلدة جورين بقذائف المدفعية والھاون
وحققوا إصابات مباشرة أدت لسقوط عدد من القتلى والجرحى ،بينما شن طيران النظام الحربي غارات جوية
على مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي من حماة ،وعلى منطقتي الحمرا والسعن بالريف
الشرقي ما أدى لسقوط شھيد وجرحى في كفرزيتا.
شبكة شام  -ريف دمشق /شنت طائرات العدوان الروسي ومدفعية قوات النظام المجرم وصواريخه
العنقودية حملة قصف جنونية على الغوطة الشرقية وتحديدا حمورية وسقبا وكفربطنا وجسرين ودوما وزملكا
وعين ترما باإلضافة لبلدة مرج السلطان ،مخلفة عشرات الشھداء والجرحى " شھداء في حمورية –  شھداء
في دوما –  شھداء في زملكا" ،كما أدت الغارات لنشوب حرائق في األبنية والمنازل وقد سارعت فرق اإلنقاذ
النتشال الضحايا من تحت األنقاض وإطفاء الحرائق المشتعلة ،وعلى صعيد آخر استھدف الثوار بصواريخ الـ
"آر بي جي" ومضادات الدروع مدرعات قوات النظام المجرم على جبھة المرج ما أدى لعطب دبابة "تي 
وعربة شيلكا وقتل وجرح عدد من قوات النظام ،أما في الغوطة الغربية فقد قصفت قوات النظام أحياء مدينة
داريا وجنوب معضمية الشام ببراميل المروحيات وبقذائف الھاون والمدفعية ،مما أدى لسقوط  شھداء والعديد
من الجرحى ،وتمكن الثوار من قتل عدد من عصابات أسد قنصا أثناء االشتباكات على جبھات المدينة.

شبكة شام – حمص /ارتفعت إلى خمسة وعشرين قتيال وعشرات الجرحى حصيلة التفجير بسيارة
مفخخة تبناھا تنظيم الدولة في مدينة حمص واستھدفت المنطقة الواقعة بين المشفى األھلي وجمعية النھضة في
حي الزھراء الموالي ،وعلى صعيد آخر استھدف الثوار دشمة رشاش ثقيل لعصابات أسد في قرية كفرنان
الموالية بصاروخ موجه ،بينما ألقت المروحيات براميلھا المتفجرة على بلدة تير معلة وشنت الطائرات الروسية
غارة على قرية عز الدين بالريف الشمالي ،وفي سياق منفصل ندد العشرات من أھالي حي الوعر في مدينة
حمص ،بعملية التھجير الممنھجة التي ينفذھا نظام اسد المجرم في الحي بغطاء األمم المتحدة ،وذلك خالل
خروج مظاھرة بالتزامن مع دخول وفد أممي إلى الحي ،وبث مركز حمص اإلعالمي شريط فيديو لمظاھرة
أھالي الوعر تستنكر عملية اإلخراج القسري التي تمت في الحي برعاية األمم المتحدة ،رافضين أية عملية
مستقبلية مماثلة قد يشھدھا الحي ،يأتي ذلك خالل دخول الدفعة الثانية من المساعدات اإلنسانية إلى حي الوعر،
وشھد الوعر قبل أيام عملية إخراج قسري لنحو  شخصا ً بينھم مقاتلين ومدنيين ،من آخر معاقل الثوار في
مدينة حمص ،وذلك ضمن االتفاق الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين ،وكانت اآلونة األخيرة قد شھدت
تسارعا ملحوظا في وتيرة "المصالحات والتسويات" المناطقية في عدة محافظات سورية ،والتي كانت أكثرھا
ً
قسرا ،عبر اتفاقات للتھجير المنظم كان عرابھا دائما ً األمم المتحدة،
قسوة عملية "اقتالع" األھالي من مناطقھم
عبر ذراعھا السياسي المتمثل بمبعوثھا إلى سوريا " ستيفان دي مستورا" ونفذته مكاتبھا اإلغاثية والطبية في
حمص:
https://www.youtube.com/watch?v=qGtqNFqA4A
الحسكة  -األناضول  /انتخب ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطي" ،ھيثم مناع ،رئيسا ً مشتركا ً للمجلس،
الذي تمخض السبت ،عن "اجتماع المالكية" ،في مدينة رميالن ،بمحافظة الحسكة ،لما يطلق عليه "معارضة
الداخل" المفرخة من مداجن النظام الخياني العميل ،واتفق المشاركون على إنشاء "مجلس سوريا الديمقراطي"
ممثالً سياسيا ً عن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودھا ميليشيات البكك الكردية ،والمدعومة سياسيا وعسكريا
ّ
وتولى ھيثم مناع ،بعد انطالق الثورة ،رئاسة "ھيئة التنسيق" الموالية للنظام ،وكان رئيسا
بتفاھم أمريكي روسي،
ألول مكتب سياسي لرابطة العمل الشيوعي في سوريا خالل السبعينيات.
شبكة شام /عبر محمد علوش ممثل فصيل جيش اإلسالم عن شعوره باالرتياح لنتائج مؤتمر الرياض،
ممتدحا دور النظام السعودي ،وأكد علوش في حديث مع صحيفة "الرياض" السعودية أن الفصائل تنازلت عن
حقھا في التمثيل داخل الھيئة العليا للمفاوضات من  %سابقا ً إلى الثلث ،مشيراً إلى أن قرار الفصائل مثقل
حيث إنھا ھي من سينفذ أي اتفاقية وستتحمل العبء األكبر ،وأكد علوش أن ھناك رؤية الندماج الفصائل
المشاركة باجتماع الرياض ِّ
لتكون بذلك نواة للجيش الوطني ،في حين عكفت الھيئة العليا لمؤتمر الرياض ،التي
ً
عسكريا ،على عقد سلسلة من االجتماعات شملت لقاء مع ممثلي ما يسمى
باتت تضم  4شخصا ً بينھم 
بمجموعة "أصدقاء سوريا" ومسؤولين آخرين لدرس نتائج المؤتمر واالستعداد لعقد لقاء للھيئة في العاصمة
السعودية يومي الخميس والجمعة المقبلين استعداداً للمفاوضات مع وفد نظام أسد في جنيف الشھر المقبل.
وكاالت /في تصريح صحفي للمتحدث الرسمي ،لفصيل جيش اإلسالم النقيب إسالم علوش ،قال أن البدء
بالعملية السياسية يتطلب الوقف الفوري للقصف بالبراميل المتفجرة وغيرھا من وسائل التدمير الشامل ،وإيقاف
عمليات التھجير القسري ،وعودة الالجئين ،واإلفراج عن المعتقلين ،ورفع الحصار" ،وفي حين ال يملك من قبل
بدخول خلوة الرياض الخيانية إال البصم المسبق وعلى بياض ،زعم علوش أنه قدم في مؤتمر الرياض
اعتراضات وتحفظات على بنود ،ولم يوقع إال بعد اشتراط تضمينھا في البيان الختامي كالبند الخاص بھوية

الدولة ،ويُشار إلى أن قائد جيش اإلسالم زھران علوش كان قد شارك في مؤتمر الرياض بإيفاد ممثليه السياسيين
محمد علوش ومحمد بيرقدار ،وبدأ مشروع مستقبل سوريا يتضح بعد أن حرص من خالل مؤتمر الرياض أن
تكون سوريا دولة "مدنية” وذھب أدراج الرياح ما كان يدعيه من مفھوم الدولة اإلسالمية والقتال إلعالء كلمة ^
إلى دولة مدنية.
حزب التحرير /تزامنا مع )خروج المئات من المقاتلين والمدنيين األربعاء من حي الوعر الحمصي إلى
إدلب في ھدنة مع النظام الغادر ،وانعقاد مؤتمر الرياض "لصناعة" وفد يفاوضه! اعتبر حزب التحرير أن ھذه
الھدن والمفاوضات إنما يخرجان من مشكاة واحدة ضد الشام وأھله ،فھما نتاج مخططات خبيثة حاقدة على
الشام ،تحاك خيوطھا بزعامة أمريكا ،وفي بيان إلى األمة ،صدر الجمعة ،لفت حزب التحرير أن الرئيس
األمريكي بارك مدح ھدنة الوعر ودعا إلى توسيع الھدنات بصورة أكبر ،إلطالة عمر النظام ،فتتھيأ الظروف
لبديله الذي يُصنع على عيون أمريكا وأتباعھا ،وحذر حزب التحرير في بيانه الراكضين خلف شرك الھدنة،
ُسلموا أنفسھم وأھليھم للنظام ،وقد جربوه في نقض عھده ،واعتبر حزب التحرير أن ھذه الھدنات
ناصحا أن ال ي ِ
بمثابة تسليم البالد والعباد للطاغية إضافة لترحيل المھادنين إلى مكان محدود في الشمال السوري وتجميعھم في
مكان واحد ليسھل ضربھم ،وأما عن مؤتمر الرياض لمفاوضة النظام وإنشاء دولة مدنية علمانية بآلية
ديمقراطية ،بعد أن فشلت أمريكا في قبول صنائعھا من ائتالف وفصائل معتدلة من أھل الشام ،لتكون العميل
متبر ما ھم فيه،
البديل ،أكد البيان أن مؤتمر الرياض يحمل فشله معه ،إن ملك السعودية ومن آزره من الحكام َّ
وسيدركون أن الشام عصية عليھم ،وعلى علمانيتھم ،ودولتھم المدنية ،و لن يستقر لھم قرار مھما طغوا وأجرموا
صغار ِ ْ
بما َ ُ
كانوا َ ْ ُ
وعذاب َ ِ ٌ
^ َ ََ ٌ
أجرمُوا َ َ ٌ
ُون﴾ ،وخاطب حزب التحرير في بيانه
بل ﴿ َسي ِ
عندَ َّ ِ
يمكر َ
شديد ِ َ
الذين َ ْ َ
ُصيبُ َّ ِ َ
المؤتمرين قائال  :إنكم تعلمون أن المفاوضة مع النظام خيانة والمناداة بالدولة المدنية العلمانية جريمة فعودوا إلى
رشدكم والرجوع إلى الحق فضيلة ،فھل منكم رجل رشيد يصدع برفض الھدنة مع النظام ويرفض مؤتمر
التفاوض المخزي المذل ،وختم حزب التحرير بيانه مطالبا المخلصين الصادقين إن الرائد الذي ال يكذب أھله
يصل ليله بنھاره عامالً معكم وبكم إلحباط مخططات أعداء اإلسالم ،فانصروه وآزروه لنشھد بزوغ فجر الخالفة
يشا ُء َوھ َُو ْ َ ِ ُ
من َ َ
ص ُر َ ْ
الرحيم﴾.
^ َْين ُ
معا ً ﴿ َ َ ْ َ ِ
بنصر َّ ِ
يفر ُح ْالم ْ ِ ُ َ
ويومئ ٍذ َ ْ َ
العزيز َّ ِ ُ
ُؤمنون * ِ َ ْ ِ
عربي  /قال أمير جبھة النصرة "أبو محمد الجوالني" إن "مؤتمر الرياض ھو تنفيذ الجتماعات فيينا،
وھو خيانة لدماء الشھداء واستسالم لنظام أسد" ،ورأى أمير "جبھة النصرة" أن ھدف مؤتمر الرياض ھو تجريد
كل فصائل المعارضة من السالح ،واعتبر الجوالني أن "ھدف المجتمع الدولي ھو دمج المعارضة المسلحة مع
ّ
وتوقع الجوالني عدم التزام جنود
النظام ،بحيث يظل أسد رئيسا وتعلن ھدنة ثم تقاتل الفصائل الرافضة لھا"،
الفصائل التي ذھبت للرياض بأوامر قادتھا ،مشيرا إلى أن االتفاق يأتي مثبطا لتقدم الفصائل الثورية"،الجوالني"
وفي مؤتمر صحفي خصه لقناة أورينت إلى جانب قناتي "الجزيرة والغد العربي" رأى أن مسارعة المجتمع
الدولي إلى الحل السياسي جاء بعد أن شارف النظام على االنتھاء ،معتبراً أن مؤتمري "فيينا و الرياض" ال
يمتلكان مقومات النجاح ،وأكمل قائال" :مسارعة المجتمع الدولي إلى الحل السياسي جاء بعد أن شارف النظام
على االنتھاء" ،وحول الھدنة التي كان من المفترض عقدھا بين فصائل المعارضة ،وقوات النظام في الغوطة
الشرقية ،قال الجوالني إن "ھذه الھدنة تصب في مصلحة النظام ،ولن نسمح بھا" ،وتابع" :نعم ،نحن نسعى
لعرقلة ھدنة الغوطة ولن نقبل بھا على اإلطالق ،وال يمكن أن تسري ونحن متواجدون ھناك".
شبكة شام /قال وزير الخارجية األميركي جون كيري ،إنه سيتباحث مع وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير لمعالجة النقاط العالقة في اتفاق الرياض ،مضيفا ً أن بعض المسائل وتحديداً نقطتين في رأينا بحاجة إلى
معالجة ،في إشارة رفض بقاء اسد وھو الطعم الذي غطى على خلوة الرياض ،ورداً على سؤال في شأن ما إذا

كان سينظم في  من الشھر الجاري في نيويورك المؤتمر الدولي حول النزاع في سورية ،أجاب كيري :سوف
نرى ،بينما أعلن الناطق باسم وزير الخارجية األميركي جون كيري ،أن كيري سيلتقي الرئيس الروسي فالديمير
بوتين في موسكو الثالثاء المقبل ،للبحث في الملف السوري ،وقال الناطق مارك تونر على ھامش المؤتمر
الدولي في شأن المناخ ،إن كيري وبوتين سيبحثان في الجھود الجارية للتوصل إلى انتقال سياسي في سورية،
وسيلتقي كيري نظيره الروسي سيرغي الفروف خالل وجوده في موسكو.
وكاالت /تداول نشطاء على شبكات التواصل االجتماعي ،مقطع فيديو يتناول جلسة تصويت في البرلمان
التونسي على تخفيض الضرائب المفروضة على الخمور باھظة الثمن ،وعقب إقرار المقترح طلب النواب ً
وقتا
مستقطعا ألداء صالة المغرب ،وفي تعقيبھا على ذلك اعتبرت يمينة الزغالمي إحدى نائبات كتلة حركة النھضة
بزعامة اإلخواني راشد الغنوشي بعد أن صوتوا لصالح ھذا القانون أن تجارة الخمور مقننة في إطار المنظومة
القانونية التونسية ومواردھا في إطار الموازنات العامة لميزانية الدولة المقدمة لنواب المجلس والمساس بھا يخل
بالميزانية مثلھا مثل بقية المنتوجات ،إن داللة ھذه الواقعة فضال عن كونھا تقنين للحرام باعتبار أن الفصل
يتحدث عن تخفيض ضرائب تتعلق بما ال يجوز بيعه شرعا وإنما وصلت إلى حد إثبات علمانية التوجه وإعالنه
الصريح بعد أن تغطى الساسة بعناوين مدنية الدولة والفصل األول الذي يعلن تونس دولة دينھا االسالم أو غيرھا
من المغالطات التي بثت حينما كان الجدل قائما في طبيعة نظام الدولة واألسس التي يقام عليھا دستور البالد ،وما
الدعوة لالستراحة ألداء صالة المغرب بعد التصويت على الخمر إال تكريس لمبدأ فصل الدين عن الحياة.
عربي  /تحسر رئيس ھيئة أركان جيش يھود الجنرال جادي إيزنكوت ،على فرص تحقيق قوات
الطاغية أسد انتصارا على الفصائل المقاتلة وقال أنھا تؤول إلى الصفر ،وفي دعوة ضمنية لتوفير مزيد من
الدعم العسكري لنظم اسد أشار إيزنكوت إلى أن تحقيقه انتصارا على كتائب الثوار والمجاھدين يتطلب تدخال
عسكريا إيرانيا وروسيا بريا واسعا ،وھو ما تخشى عواقبه كل من طھران وموسكو ،مضيفا أن اإليرانيين تكبدوا
خسائر كبيرة بعد أن أرسلوا  من عناصر الحرس اإليراني إلى شمال سوريا ،وھو ما شكل نقطة تحول
فارقة أفضت إلى تراجع الحماس اإليراني للعمل البري ،وشدد إيزنكوت على أنه على الرغم من كثافة الغارات
الروسية فإنھا لم تفض إلى إحداث تغيير جدي على الميدان ،وھذا ما يدلل على أن المواجھة ستطول إلى أمد
بعيد ،واعتبر أن انتھاء الصراع في سوريا يتوقف على تحقيق تسوية سياسية ،مستدركا بأن تحقيق ھذه التسوية
يتطلب مرور خمس سنوات على األقل.
عمان  -وكاالت /في موقف يعكس الخير والوعي لدى األمة وأبنائھا ،وكما كشفت انتفاضة "السكاكين"
األردني ،الطيار
الجو
سرح سالح
ّ
ّ
أن أھل فلسطين في واد وسلطة رام ^ والفصائل في واد آخر بعيدّ ،
عن ّ
مجدي الصمادي ،بعد امتناعه عن الذھاب في زيارة عمل إلى "كيان يھود" ،وذكرت مصادر من عائلة الطيار
الصمادي أنه قال لقادته ّإنه حرص على االلتحاق بالقوات المسلحة لمحاربة "دولة يھود" ال زيارتھا أو التعاون
بأن الحكام والمتخاذلين والمتآمرين ال يمثلون األمة وال رجالھا
معھا ،وتأتي ھذه الحادثة لتعبر عن المعنى نفسهّ ،
وال جيوشھاّ ،
مضلل كاذب لخرجت األمة رافعة
وأنه لوال دوائر المخابرات والتحسبات األمنية الضخمة وإعالم
ِ
صوتھا مدوية تطالب بخلع الحكام وإعالن الجھاد وتحرير البالد.

