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العناوين:





الوفد الروسً ٌهدد باستئناف العملٌات الجوٌة فً درعا ,إذا لم ٌتم ترحٌل عدد من ثوار طفس.
التمهٌد لسحب السالح من المحرر :هو أحد خطوات الحل السٌاسً األمرٌكً لتسلٌم المسلمٌن لطاغٌة
الشام.
إدارة باٌدن لن تنتزع مكتسبات ٌهود التً منحهم إٌاها ترامب ! فمتى ٌفٌق الواهمون؟ !.
مظاهرات مسائٌة فً لبنان ضد الفساد والوضع المعٌشً ,وطٌران ٌهود ٌحلق بحرٌة فً أجواء بٌروت.

التفاصيل:
بلدي نيوز /قال مصدر محلً ،إن مسلحٌن مجهولٌن اغتالوا الشاب "خلٌفة عٌاش" عبر إطالق النار علٌه بشكل
مباشر ،فً مدٌنة درعا البلد .وأضاف أنه تم إسعاف "العٌاش" إلى أحد المستشفٌات ،إال أنه فارق الحٌاة هناك،
متؤثرا بإصابته .وأشار إلى أن الشاب ٌحمل بطاقة تسوٌة ،موضحا أن الشاب عمل ضمن الفصائل فً درعا
البلد ،قبل سٌطرة النظام على الجنوب.
بلدي نيوز – درعا /هدد الوفد الروسً باستئناف العملٌات الجوٌة غرب درعا إذا لم ٌتم ترحٌل األشخاص
المعنٌٌن بالتهجٌر من مدٌنة طفس غرب درعا إلى الشمال السوري .وجاء هذا التهدٌد خالل المفاوضات التً
عقدت فً مدٌنة درعا بٌن اللجنة المركزٌة ووجهاء من المنطقة الغربٌة وقادة من ملٌشٌات الفرقة الرابعة
بحضور الشرطة العسكرٌة الروسٌة .وأضافت المصادر ،أن الفرقة الرابعة اشترطت السماح لها باقتحام المنطقة
والتفتٌش عمن أسمتهم "المتطرفٌن" ،وطالبت بتسلٌم المراكز الحكومٌة للنظام .وذكرت أن الجانب الروسً أمهل
اللجان المركزٌة حتى صباح ٌوم الخمٌس القادم للبدء فً عملٌة التهجٌر .فً السٌاق نظمت وقفة فً بلدة كللً -
برٌف إدلب بعنوان :أحداث (طفس) تإكد استمرارٌة الثورة وضعف النظام ,كما نظمت وقفة فً قرٌة السحارة -
برٌف حلب الغربً نصرة لقرى حوران.
زيتون /اختتمت اللجنة الدستورٌة السورٌة ،مساء االثنٌن ،أعمال الٌوم األول من الجولة الخامسة ،فً جنٌف،
والتً تمحورت حول "المبادئ األساسٌة للدستور" .ولم ُتصدر األطراف المجتمعة أي بٌانات عقب اجتماعات
الٌوم ،والتً ترأسها مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورٌا ،غٌر بٌدرسون .فً المقابل نظم نشطاء فً مختلف
مناطق الشمال ،وقفات احتجاجٌة رفضا للجنة الدستورٌة .وجرى تنظٌم الوقفات فً كل من مدن “الباب وأعزاز
وعفرٌن” برٌف حلب الشرقً والشمالً وأٌضا فً مركز محافظة إدلب ،وفقا لـ“وكالة زٌتون اإلعالمٌة”.
زمان الوصل /أصدرت وزارة الداخلٌة فً حكومة اإلنقاذ ,مرسوما ٌقضً بإغالق محالت بٌع وشراء األسلحة
فً المناطق المحررة وتجمٌد رخصها .وقالت الوزارة فً بٌانها إنه "نظرا لتكرار حصول حاالت التفجٌر فً
بعض محالت األسلحة ،وإزهاق العدٌد من األرواح ،اتخذنا هذا القرار لعدم تعرض السكان للخطر" .وأعطت
الوزارة "مهلة ألصحاب المحالت حتى منتصف شباط القادم إلغالق جمٌع محالت تجارة األسلحة وتفرٌغها من
محتوٌاتها ،وتبلٌغ أصحاب هذه المحالت لمراجعة األمن الجنائً ألخذ التعلٌمات الجدٌدة" .بدوره رأى األستاذ
ناصر شٌخ عبد الحً :أن اختالق األعذار كمقدمة لتجرٌد الناس من سالحهم على مراحل لٌواجهوا مصٌرهم
عزال ،سٌاسة تذكرنا بمجزرة "سربرٌنٌتشا" حٌن تم تجرٌد المسلمٌن من سالحهم بتوجٌه من األمم المتحدة،

وهاهم من توسدوا أمر المحرر واغتصبوا سلطان األمة ٌسٌرون على نفس النهج ،ولكن بذرائع أخرى ! .ولفت
عبد الحً إلى :أن هذا القرار ٌعتبر مقدمة خطٌرة لما بعده ،فسٌاسة المتآمرٌن هً حصر السالح بٌد الفصائل
المرتبطة بالنظام التركً ،سواء فً إدلب أو فً منطقة الشمال ،لدفع الناس دفعا لٌقبلوا بما ٌملى علٌهم من حلول
استسالمٌة ٌسمونها "سٌاسٌة"! .أما الناشط السٌاسً مصطفى سلٌمان فعقب على القرار بالقول :تمهٌد هٌئة
تحرٌر الشام لسحب السالح من محالت األسلحة هو أحد خطوات الحل السٌاسً األمرٌكً لتسلٌم المسلمٌن
لطاغٌة الشام تحت مبررات (أمن المجتمع) .ولفت الناشط إلى :أن األمر خطٌر؛ ففً الوقت الذي تطالب فٌه
الحاضنة بسحب السالح من أٌدي الفصائل المربوطة ومن أٌدي األمنٌٌن المجرمٌن نرى قفزة للخلف من أتباع
تركٌا لسحب السالح من الناس .وٌحق لنا أن نتساءل :هل ٌشمل هذا القرار سالح الدورٌات الروسٌة وسالح
النقاط التركٌة شهود الزور أم أن السالح سٌتم تسلٌمه للمذكورٌن؟ .وتابع الناشط مستنكرا :ألٌس األولى هو
سحب السالح من أٌدي الفصائل التً قامت بتوجٌهه لصدور المسلمٌن فً االقتتاالت الداخلٌة أكثر من توجٌهه
لصدور العدو؟ ألٌس األولى هو سحب سالح األمنٌٌن الذٌن ٌستخدمونه إلرهاب النساء واألطفال وقتل الشرفاء؟
ألٌس األولى هو سحب السالح من الفصائل التً سلمت نصف المحرر ولم تفتح معركة الساحل؟ .أما الناشط
أحمد معاز فكتب فً قناته على تلغرام :فً أمرٌكا ٌباع السالح فً أفخم المحالت ,ولم تطلب جمعه ٌوما وهً
بحالة سالم ,فكٌف نجمعه ونحن فً حالة حرب؟.
مكتب فلسطين /أبلغ مستشار األمن القومً األمرٌكً ،جٌك سولٌفان ،نظٌره فً "كٌان ٌهود"أن إدارة الرئٌس
جو باٌدن ستبنً على نجاح اتفاقات السالم بٌن "كٌان االحتالل" وكل من اإلمارات والبحرٌن والسودان
والمغرب .من جانبه اعتبر المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً فلسطٌن :إن تصرٌحات سولٌفان تثبت أن رإٌة
إدارة باٌدن لحل قضٌة فلسطٌن ال تختلف كثٌرا عن رإٌة إدارة ترامب أو أي إدارة أمرٌكٌة سابقة ،فالثابت
الرئٌس لكل اإلدارات األمرٌكٌة ،هو االنحٌاز المطلق لكٌان ٌهود والمحافظة على أمنه ،والمناداة بحل الدولتٌن
ال ٌخرج عن هذا الهدف االستراتٌجً .وأضاف المكتب فً تعلٌق صحفً :إن الحراك السٌاسً المستقبلً
لإلدارة األمرٌكٌة الجدٌدة لحل القضٌة الفلسطٌنٌة سٌكون خالٌا من الجدٌة ،نظرا النشغال اإلدارة بترتٌب بٌتها
الداخلً ،ومع ذلك فإنه فً حال حدوثه سٌكون مرحبا به من ٌهود ومن السلطة على حد سواء .وختم التعلٌق
بالقول :آن ألهل فلسطٌن أن ٌدركوا مدى خطورة الرهان على الغرب وقراراته الدولٌة ،فؤجندته تناصب
المسلمٌن العداء كما أنها ال تحترم وال تحابً إال األقوٌاء ،والرهان علٌه كالمستجٌر من الرمضاء بالنار .وإن
الغرب المستعمر كان دوما جزءا من مشكلتنا بل سببها ،ولم ٌكن ٌوما طرفا فً حلها ،وإن العمل الوحٌد المفضً
لتحرٌر فلسطٌن لن ٌكون إال باستنصار أمتنا اإلسالمٌة وجٌوشها لتقوم بإزالة رجس ٌهود من األرض المباركة.
الوكالة الوطنية لإلعالم /أفادت "الوكالة اللبنانٌة لإلعالم" ،بؤن الطٌران الحربً التابع لكٌان ٌهود ٌنفذ تحلٌقات
فً أجواء لبنان بشكل مكثف على علو متوسط .وأفادت الوكالة بؤن المقاتالت الحربٌة تجول سماء لبنان
الجنوبً ،مرورا فوق منطقة الزهرانً ذهابا وإٌابا وعلى علو متوسط .وأشارت الوكالة إلى أن طٌران الكٌان
ٌحلق فً أجواء الشوف وجبل لبنان ،وصوال حتى مدٌنة بٌروت وضواحٌها.
الجزيرة /شهدت  3مدن رئٌسٌة فً لبنان مساء االثنٌن تحركات احتجاجٌة رفضا للتدهور االقتصادي والمعٌشً،
فً ظل استمرار حظر التجول بسبب كورونا .ففً العاصمة بٌروت ،خرج عدد من المتظاهرٌن بمسٌرة
احتجاجٌة وسط المدٌنة ،رفعوا خاللها شعارات تحمّل الطبقة السٌاسٌة مسإولٌة االنهٌار االقتصادي والمعٌشً.
وأقدم المتظاهرون على قطع طرٌق رئٌسً فً العاصمة (جسر الرٌنغ) لنحو نصف ساعة ،قبل أن ٌعاد فتحه،
وسط حضور لعناصر قوى األمن الداخلً ،من دون وقوع أي مواجهات .وللٌوم الثالث على التوالً ،انطلقت فً
مدٌنة طرابلس (شمالً البالد) احتجاجات على األوضاع االقتصادٌة ،رافضة الستمرار اإلقفال التام ،وتخللها

قطع طرق ومواجهات مع القوى األمنٌة .كما جابت مظاهرة شوارع مدٌنة صٌدا (جنوبا) ،وانتقد المحتجون
قرارات السلطة وسٌاساتها التً "أوصلت البلد إلى االنهٌار".

