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�أهم عناوين
هذا العدد

حول العامل( :ص)2
* نساء القوات األمريكية الخاصة..
ماذا يفعلن بالرقة؟
* جواز سفر آسيوي أصبح األقوى
يف العامل
مقاالت و�آراء( :ص)3
*نصف سكان لبنان ...غري
لبنانيني!
* اليونيسكو :فرصة أخرى ضاعت
من العرب
�إقت�صاد( :ص)4
* قريباً ،البنك املركزي الفلسطيني
* السعودية تشيد مدينة بنصف
تريليون دوالر مع مرص واألردن
علوم وتكنولوجيا( :ص)5
* باحثون أمنيون لبنانيون
يكتشفون ثغرات يف فيسبوك
وخدماتها ويدرجون عىل الئحة
الرشف
* أمازون تطلق خدمة جديدة
لتوصيل الطرود اىل داخل
منازل العمالء أثناء وجودهم
يف الخارج
�صحة( :ص)6
ّ
* كيف تحمي نفسك من
اإلصابة باإلنفلونزا يف الشتاء؟
* أعراض خمول الغدة الدرقية
زوايا خا�صة( :ص)7
*  4أخطاء شائعة الستخدام
مزيل العرق
منوعات( :ص)8
* أول روبوت بالعامل ُينح
الجنسية وجواز السفر ..يف
السعودية

مدير “سي آي أيه” اتصل بعلي
مملوك ..مصير األسد حُ سم
ودمشق ليست بيروت ثانية
تحت عنوان «الحرب السورية
حُ سمت» ،نشر موقع «ستراتفور»
االستخباراتي األميركي تقريراً
للمحلل تشارلز غالس رأى فيه
ّ
أن أعداء الرئيس السوري بشار
األسد يهرعون عائدين إليه بعد 6
سنوات ونصف من الحرب ،معتبراً
ّ
أن المعارضة التي حصلت على
دعم الواليات المتحدة األميركية
والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا
والسعودية وقطر وغيرها من
القوى فشلت في إبعاد األسد عن
الحكم ،ومؤكداً« :على الرغم من
فوز األسد بالحرب ،ال يعني هذا
الواقع أنّها انتهت».
وشرح غالس ّ
بأن تماسك األسد
باق،
أجبر أعداءه على اإلقرار بأنّه ٍ
كاشفاً ّ
أن مدير وكالة االستخبارات
المركزية األميركية مايك بومبيو
اتصل برئيس مجلس األمن الوطني
السوري علي مملوك في كانون
الثاني/يناير الفائت لمساعدته على
العثور على الصحافي األميركي
المفقود أوستن تايس والحصول
على معلومات عن أعداء األسد
«الجهاديين» القادرين على تهديد
الواليات المتحدة.
ً
ّ
وتابع غالس قائال إن البريطانيين
أرسلوا ديبلوماسيين لجس النبض
ّ
وإن الدول األوروبية
في دمشق
التي سحبت سفراءها في العام
 2012عادت توفدهم في مهمات

اعتيادية إلى سوريا.
في هذا اإلطار ،نقل غالس عن
مصدر غربي مقرّ ب من المحادثات
السرية التي تجري بين األسد
والغرب قوله ّ
إن «أحداً ال يستطيع
القول« :آسف ،كنت مخطئاً» ،الفتاً
إلى ّ
أن الديبلوماسيين الفرنسيين
يسألونه كيف يمكنهم التخلص من
هذا المأزق.
وتح ّدث غالس عن العالمات
التي توحي ّ
بأن الحرب السورية
ً
قد حُ سمت ،قائال ّ
إن دمشق «على
عكس بيروت التي انتهت فيها
الحرب األهلية في العام ،1990
وبغداد التي تعرضت لغزو أميركي
في العام  ،2003عادت تزوّد
سكانها بالكهرباء لمدة  24ساعة
يومياً».
ووصف غالس تجمّع اآلالف من
السوريين في ساحة األمويين في
العاشر من الشهر الماضي لمشاهدة
مباراة كرة القدم بين بلدهم وأستراليا
بأكبر تظاهرة في سوريا منذ العام
 ،2012مشيراً إلى ّ
أن المدارس
ّ
وأن السير يزدحم
فتحت أبوابها
على الطرقات وإلى ّ
أن مال ٍه ليلية
جديدة تفتح في البالد.
وعلى الرغم من ّ
أن الحكومة تسيطر
على  60%من األراضي السورية،
بيّن غالس ّ
أن مستقبل الغوطة
التتمة في الصفحة 8

تحرك دروز سوريا لمواجهة تمدد «حزب هللا» ..يستغل وجوده لشراء االراضي
ذكرت صحيفة «الشرق االوسط» أن أبناء جبل العرب،
جنوب سوريا ،بدأوا في تشكيل هيئات خاصة لمواجهة
خطر تم ّدد كل من «حزب هللا» وإيران في المنطقة،
بينها «حركة الهوية العربية الدرزية» ومجموعات
«رجال الكرامة» اللتان تأسستا أخيراً ،على غرار
تجمع «مشايخ الكرامة» الذي كان يقوده وحيد البلعوس
قبل اغتياله بعبوة ناسفة انتقاماً منه لقيادة رفض خدمة
المجندين الدروز خارج محافظة السويداء.
وتفيد تقارير واردة من جنوب سوريا بأن «حزب هللا»
يستغل سيطرته في المنطقة التي تضم جبل العرب،
الستهداف طائفة الموحدين الدروز هناك ،من خالل
محاولة نشر مفاهيمه للتشيع في محافظة السويداء،
حيث يشكل الدروز غالبية السكان.
وقالت مصادر في السويداء لـ»الشرق األوسط» ،إن
«حزب هللا يحاول الظهور كمن يدافع عن الطائفة
الدرزية في الجبل ،إال أنه فعلياً يتحرك بطريقة فرّ ق
تسد ويؤجّ ج الخالفات الداخلية بين مكوّنات المجتمع
الدرزي هناك» .وأوضحت أن «الحزب يعمل ،مثل
النظام ،على محاولة تركيع الدروز وجلبهم للقتال في
صف النظام».
والمعروف أن عشرات اآلالف من الشبان الدروز
أحجموا عن أداء الخدمة العسكرية لرفضهم قتال
جيرانهم ،خصوصاً في محافظة درعا الواقعة إلى
الغرب من محافظة السويداء .وقالت شخصية محلية
بارزة هناك -طلبت التكتم على هويتها« :نالحظ تشيع
بعض األشخاص وتغيّر مذهب هنا وهنا ،وثمة عدد ال
بأس به يتعاون معهم بالتطوع للقتال ضد الجماعات
التكفيرية في أماكن عدة مقابل مبالغ مالية .وهذه
المحاوالت تستهدف وجود نفوذ للحزب وإيران عن
طريق تقديم خدمات ودعم مالي عبر أشخاص وسطاء
من المنطقة يعملون في الظل».
الناشر :النور ش .م .م.
المدير العام  :حـبيب االسـطا
مديرة التحرير:غـادة االسـطا
المستشار القانوني :حـسن الخليل
مدير العالقات العامة  :منير خليل

ويعاني الدروز أوضاعاً اقتصادية حرجة منذ اندالع
األزمة السورية .واعتبر مصدر محلي تحركات
ً
استغالال لهذه الصعوبات.
«حزب هللا» في المنطقة
وقال« :يعمل الحزب على استمالة بعض الشباب
ليتشيعوا وفق منهجه ،وبذلك ينشر الفكر الشيعي
اإليراني بين أبناء الجبل .هذا األمر يراه قادة الجبل
الدينيون خطراً كبيراً على كيان الطائفة التوحيدية،
فـ(حزب هللا) وبأموال إيرانية يعمل مع ذلك على
التفرقة بين أبناء الجبل».
وأشار المصدر إلى اعتناق ابن شيخ معروف محلياً
«المدرسة الخمينية في المذهب الشيعي» .وأضاف
إن «هذا الرجل نشر صوراً له مع إشارات شيعية،
فقوبل تصرفه هذا بالرفض واالنتقاد ،إلى حد وصف
بعضهم إياه بالخائن .وللعلم ،فإن والد هذا الرجل
يعرف عنه أيضاً أنه من أتباع حزب هللا».
وتتحدث مصادر عن تقديم إغراءات مالية لبعض
شعراء الشعر النبطي التقليدي للتغني باألمين العام
لـ»حزب هللا» حسن نصر هللا ،إضافة إلى شراء
«أكثر من  80دونماً
شرقي قبر الزعيم الوطني
ّ
الكبير سلطان باشا األطرش ،بمساعدة امرأة من

غربي
بلدة القريّا» ،مسقط رأس األطرش جنوب
ّ
الجبل ،و»أكثر من  360دونماً بين بلدتي صلخد
والمنيذرة في أقصى جنوب الجبل ،بمساعدة شاب
من بلدة صلخد».
وفي شهادة أخرى عن مخطط الحزب ،فتح أحد
القضاة «مكتباً للدراسات التوحيدية» في ضاحية
جرمانا ،ذات الكثافة السكانية الدرزية في جنوب
شرقي دمشق« ،لكن المكتب ليست له أي عالقة
بالعقيدة الدرزية ،فهو لنشر التشيع بامتياز».
وتحذر شخصية مرموقة في السويداء من «محاولة
حزب هللا وإيران تملك األراضي في األماكن المهمة
والمركزية بجبل العرب ،وتملك األرض قرب
ضريح سلطان باشا األطرش رمز الطائفة المعروفية
ورمز الثورة السورية على االستعمار الفرنسي.
وهذا له أكثر من مدلول في ظل المحاوالت اإليرانية
االلتفاف على المذهب التوحيدي وتذويبه في المذهب
الشيعي ،وبالذات في مفاهيم مدرسة والية الفقيه».
المصدر( :الشرق االوسط)

تركيا تدرب  5آالف سوري
للعمل كعناصر شرطة في
إطار “درع الفرات”
أكدت مصادر أمنية تركية أن أكاديمية الشرطة أشرفت
على تدريب  5آالف و 631سورياً للعمل كشرطيين
بالمناطق المحرّ رة في إطار عملية “درع الفرات”
شمالي سوريا.
وأوضحت المصادر ،أن هذا العدد من السوريين
خضعوا للتدريب في  5مدارس تابعة ألكاديمية الشرطة
التركية ،مشيرة إلى أن الهدف من التدريبات هو تحقيق
األمن واالستقرار في مناطق قوات “درع الفرات”،
ومدينة “أعزاز” بريف محافظة حلب السورية.
وبحسب المصادر ذاتها ،فإن “ 20في المئة من إجمالي
هؤالء السوريين شاركوا في التدريبات تحت إشراف
شرطة العمليات الخاصة التركية”.
وأكدت المصادر األمنية أن هذه العناصر ستقوم
بمهامها بالمناطق المذكورة كـ “قوات خاصة”.
ويرتدي عناصر المعارضة السورية الذين دربتهم
تركيا الزي الرسمي لجهاز الشرطة ،باإلضافة لزي
آخر أزرق فاتح اللون.
المصدر :األناضول و وكاالت

إنضم إلى أصدقاء الجريدة
عبر الفيسبوك

واحصل على آخر األخبار
فور حدوثها
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