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التفاصيل:
محادثات اﻷصدقاء اﻷعداء روسيا وتركيا بخصوص إدلب
رويترز  - 2020/2/8قال شهود إن تركيا أرسلت مئات المركبات العسكرية يوم السبت إلى
محافظة إدلب بشمال غرب سوريا وذلك بعد سيطرة قوات الحكومة السورية ﻋلى مدينة سراقب
اﻻستراتيجية القريبة من مدينة إدلب .وتأتي هذه التعزيزات التركية في وقت تواجه فيه تركيا حرجا ً
كبيرا أمام الفصائل السورية الموالية لها بسبب تﺂمرها ﻋلى الشعب السوري.
ويأتي اﻻنتشار العسكري التركي الجديد مﻊ اجتماع مسؤولين من تركيا وروسيا في أنقرة لبحث
القتال في آخر معقل كبير للمعارضة السورية .وتدﻋم أنقرة وموسكو الطرفين المتناحرين في
الحرب اﻷهلية السورية الممتدة منذ نحو تسعة أﻋوام .وﻻ تعلم الفصائل السورية أهو اجتماع بين
اﻷﻋداء المتقاتلين أم بين اﻷصدقاء المتفقين ،إذ تنسﻖ تركيا وروسيا كل التحركات في سوريا ،فﻼ
يمكن أن يكونا أﻋدا ًء.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد هدد قبل أيام بطرد القوات السورية من إدلب ما لم تنسحب
بنهاية هذا الشهر .ولكنها استمرت بالتقدم فأخذت سراقب ،وتركت نقاط مراقبته خلف ظهرها دون
أن يحرك ساكنا ً إﻻ من جعجع ٍة كعادته ﻻ تسمن وﻻ تغني من جوع.
-------------كيان يهود يعلن عن إعداد الخرائط وفق صفقة ترامب
آر تي  - 2020/2/8أﻋلن رئيس وزراء كيان يهود المنتهية وﻻيته ،بنيامين نتنياهو ،السبت،
أن تل أبيب باشرت برسم الخرائط لضم اﻷراضي في الضفة الغربية لكيان يهود بحسب خطة
الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب.
وفيما يطوف محمود ﻋباس بين حكومات الخزي العربية ويتهيأ للسفر إلى نيويورك لحضور
اجتماع اﻷمم المتحدة التي لم تنصف مسلما ً قط منذ تأسيسها ،أضاف نتنياهو "سواء امتثل
الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة ،فإن )إسرائيل( سوف تتلقى الدﻋم اﻷمريكي لتطبيﻖ القانون

)اﻹسرائيلي( في غور اﻷردن والبحر الميت الشمالي وجميﻊ المستوطنات في الضفة الغربية بدون
استثناء".
وقال" :نحن في خضم ﻋملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من
دولة )إسرائيل( .إنها منطقة كبيرة ،الرئيس ترامب سيدﻋم ذلك ،وأنا أثﻖ به تماما".
وبعد اجتماﻋه مﻊ حاكم السودان البرهان فإن نتنياهو يشعر بكسب الجولة ضد أهل فلسطين
الذين ﻻ يجدون لهم من يهود نصيرا ً إﻻ ﷲ ثم مخلصي اﻷمة ،إذ قد خان حكام المسلمين فلسطين
وخانوا أماناتهم وﻻ فائدة ترجى منهم أبداً ،فهم في صف الكفار دائما ً ضد المسلمين.
------------رئيس البرلمان الكويتي يرمي بخطة ترامب في سلة المهمﻼت
الجزيرة نت  - 2020/2/8في موقف نادر لمسؤول ﻋربي في آخر سنوات العصر الجبري
انتقد رئيس مجلس اﻷمة الكويتي مرزوق الغانم خطة السﻼم اﻷمريكية بشدة ،وقال إن مكانها هو
مزبلة التاريخ ،وبادر إلى رمي أوراقها في سلة المهمﻼت في إشارة رمزية إلى رفضها.
وكان الغانم يتحدث خﻼل اجتماع طارئ ﻻتحاد البرلمانات العربية في العاصمة اﻷردنية ﻋمان،
لبحث موقف البرلمانات العربية من الخطة اﻷمريكية للسﻼم التي كشفت ﻋنها اﻹدارة اﻷمريكية في
اﻷيام الماضية ،وشارك في اﻻجتماع الطارئ الثﻼثين لﻼتحاد البرلماني العربي ،رؤساء وممثلو
ﻋشرين برلمانا ﻋربيا.
لكن ﻋاطف الطروانة ،رئيس اﻻتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب اﻷردني انتقد
الخطة اﻷمريكية من باب أنها نسفت اﻷسس التي استندت إليها الشرﻋية الدولية ،وصادرت حقوق
الفلسطينيين ،وكأن "الشرﻋية الدولية" قد أنصفت الفلسطينيين حين أﻋطت  %80من أرضهم ليهود!
لقد آن اﻷوان للجميﻊ أن يرمي في سلة المهمﻼت خطة ترامب وما يسمى بـ"الشرﻋية الدولية"
ومعها "شرﻋية" مزﻋومة لحكام العصر الجبري الذين يتﺂمرون نهاراً وليﻼً ﻋلى شعوبهم ،وأن
يستبدلوا بكل ذلك شرﻋية رب العزة تبارك وتعالى.
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