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نورس للدراسات
الطٌران الحربً الروسً ٌستهدف بغارتٌن بالصوارٌخ الفراغٌة محٌط بلدة باتبو برٌف حلب الغربً قبل قلٌل
الموصل :معارك عنٌفة بٌن تنظٌم الدولة والمٌلٌشٌات الشٌعٌة على
أطراف حً العربً شمال الموصل
رصدت سفٌنة الشحن ال ودٌكٌا فً البوسفور وهً قادمة من مٌناء سٌفا
ستٌبول فً البحر األسود الى مٌناء طرطوس

رصدت من ٌومٌن سفٌنة الشحن ستٌال دي مارٌا قادمة من مٌناء
نوفوروسٌك الروسً فً البحر األسود ورافعة علم دولة حزر القمر
ومتجهة الى مٌناء الالذقٌة

رٌف دمشق الغربً :أربع مروحٌات تابعة لمٌلٌشٌا األسد تقصف بلدات وادي بردى بالبرامٌل المتفجرة والتركٌز األكبر
على قرى عٌن الفٌجة ودٌر مقرن
رٌف حلب الشرقً :قوات درع الفرات تحاول التقدم على محور قباسٌن والسفالنٌة وتنظٌم الدولة ٌعلن استهدافهم بعربة
مفخخة وسط قصف مكثف تتعرض له المنطقة من مدفعٌة وطٌران الجٌش التركً
مٌلٌشٌا األسد تتقدم برٌف حلب الشرقً على
حساب تنظٌم الدولة وتسٌطر على قرى برهلٌن
وشامر بعد سٌطرتها على قرى إعبد وصفة
وعفرٌن وتبدأ بالتمهٌد على صوران ومران

دٌر الزور :معارك عنٌفة بٌن تنظٌم الدولة ومٌلٌشٌات األسد فً محٌط اللواء  737وانباء عن تقدم للتنظٌم
فً ظل التقارب الروسً – التركً :نائب رئٌس الحكومة التركٌة محمد شٌمشٌك ٌؤكد أن رحٌل بشار األسد أمر غٌر
واقعً مؤقتا بعد التغٌر الجذري على األرض حسب تعبٌره
إٌران احتلت سورٌا ماعدا (الساحل) وانتهى االمر

بدأت إٌران بتوطٌن عائالت الجنود الشٌعة القادمون من لبنان والعراق وإٌران وأفغانستان وباكستان فً المناطق
المحٌطة بدمشق وفً القلمون الغربً وصوال لحسٌا برٌف حمص ففً دارٌا تم توطٌن  333عائلة شٌعٌة عراقٌة فً
منازل تركها قاطنٌها باتجاه ادلب كما تقوم إٌران فً مدٌنة دمشق بشراء منازل واراضً ومحالت من منطقة السٌدة
زٌنب وحتى الجامع االموي والذي بدأ بالتحول الى حسٌنٌة وتقوم إٌران بشراء كافة المحالت والمنازل المحٌطة به
بهدف تغٌر دٌموغرافً فً األطراف الغربٌة بعد ان تمكنت من االستٌالء على االحٌاء الشرقٌة والجنوبٌة امتدادا من حً
األمٌن الى قهوة النوفرة وباستخدام تجار شٌعة مثل نظام الدٌن وبٌضون
تقوم المٌلٌشٌات الشٌعٌة أٌضا بحرق السجالت العقارٌة فً المناطق التً تستولً علٌها لتقوم بنقل ملكٌة العقارات الى
شٌعة حصل ذلك فً الزبدانً والقصٌر وتلكلخ وحمص
اذا لدى إٌر ان استراتٌجٌة لتهجٌر السنة من دمشق ورٌفها والقلمون الغربً ورٌف حمص وحمص بشكل ممنهج وبالتالً
سٌصبح الشٌعة أكثرٌة فً تلك المناطق لحماٌة دمشق والطرٌق البري الممتد من إٌران الى العراق الى تدمر الى حمص
الى لبنان وبذلك ٌكون هناك خط امداد بري لمٌلٌشٌا حزب هللا ال لبنانً ووصلها بالعراق وإٌران مباشرة كما ٌمكنها تمدٌد
أنابٌب لنقل النفط وبالتالً ال داعً الن تقوم سفنها بالتحمٌل فً الخلٌج العربً وبهذا التواجد اإلٌرانً فً سورٌا تكون قد
نسفت حلم قطر فً تمدٌد خط الغاز القطري الى اوربا وحافظت على حٌوٌة خط الغاز لشرٌكها الروسً
اما األسد فٌبدو ان سنواته فً ظل هذه االستراتٌجٌة معدودة وستنحصر سلطاته وسلطات العلوٌٌن فً الساحل فقط
بالنسبة لروسٌا فهً بحاجة للحفاظ على قواعدها فً سورٌا وبالتالً ضمان وجود لها على البحر المتوسط ومن جهة
أخرى ضمان عدم وجود منافس للغاز الروسً بوجود الشرٌك اإلٌرانً والذي ٌمنع تمدٌد خط الغاز القطري كما ان
تركٌا بحاجة لوقف تمدد المٌلٌشٌات االنفصالٌة المدعومة أمرٌكٌا قبل تشكٌل فٌدرالٌة تكون منبعا للهجمات على تركٌا
وعمود اخر فً بنٌان دولة كردٌة تشمل أجزاء من تركٌا هذه المشكلة تجبر الطرفٌن الروسً والتركً على التوافق االن
لمنع هذا المشروع المدعوم أمرٌكٌا (مشروع التقسٌم) لكنه قد ٌكون متاخرا حٌث افنت الثورة جٌش األسد والذي لن
ٌكون قادرا على المحافظة على كامل سورٌا حتى ولو تم دمج المعارضة بجٌش األسد كما ترغب روسٌا
وبالتالً أي اتفاق مع األسد او روسٌا لن ٌكون له تاثٌر على األرض النه اتفاق مع من ال ٌملك زمام األمور العسكرٌة
دٌر الزور :هالك العمٌد الركن ٌسار علً من طرطوس
صافٌتا قرٌة عٌن التٌنة ضمن المعارك الدائرة بٌن تنظٌم
الدولة والمٌلٌشٌات االسدٌة فً دٌر الزور

دٌر الزور :أكثر من خمسٌن غارة جوٌة للطٌران الروسً على عدة مواقع فً دٌر الزور
رٌف دمشق الغربً :استعداد ما ٌقارب ال  753شخص من الثوار مع عائالتهم للهجرة القسرٌة من مناطق بٌت جن
ومغر المٌر وزاكٌة الى مدٌنة ادلب حٌث أن إنطالق الباصات من منطقة زاكٌة المهادنة
رٌف حلب الشرقً :فً اطار سعٌها لقضم جٌب الباب الغربً قامت المٌلٌشٌات اإلٌرانٌة بمحاولة التقدم على قرٌة شامر
شرق الشٌخ نجار واشتبكت مع تنظٌم الدولة قرب البلدة قام التنظٌم بعدها بتفجٌر مفخخة قرب تجمع للمٌلٌشٌات أدت
لمقتل عدد غٌر معروف منهم

القنٌطرة :أغار جٌش خالد بن الولٌد على أحد الحواجز بلدة تسٌل الٌوم وتمكن من السٌطرة علٌه مؤقتا قبل ان ٌنسحب
الحقا
توزع السٌطرة بشكل تقرٌبً فً مدٌنة الموصل شمال
العراق حتى تارٌخ 1377/7/17

طرطوس:
وقعت مٌلٌشٌات األسد قبل عدة أٌام على اتفاقٌة كشف عنها الٌوم تتحدث عن اهداء مرفأ طرطوس لروسٌا لمدة  94عام
تتجدد تلقائٌا ل  15عام مالم ٌبدي احد الطرفٌن عدم موافقته االتفاقٌة تحدثت ان استخدام المرفئ سٌكون مجانً وتحت
الحماٌة الروسٌة وٌمكن ل  77سفٌنة روسٌة التوقف فٌه بشكل متزامن كما تضمن االتفاق السماح لروسٌا ادخال أي نوع
من أنواع السالح والذخٌرة دون موافقة المٌلٌشٌات
تضمنت االتفاقٌة أٌضا م لحقٌن شملتا مطار حمٌم بالالذقٌة وفٌهما بند ٌنص ان استخدام المطار سٌتم دون أي رسوم
هذه االتفاقٌة تعنً:
-7
-1
-3
-9
-5
-6

روسٌا لدٌها اآلن قاعدة جوٌة ومرفىء بحري فً الشرق األوسط وتحدٌدا فً الساحل السوري
روسٌا ستكون العب رئٌسً فً المنطقة لمدى طوٌل
روسٌا ترٌد اآلن اجر تدخلها ف ً سورٌا وهو الحصول على موطئ قدم فً الشرق األوسط لتكون اقرب لسوق
النفط وامدادته
مٌلٌشٌات األسد هً الضامن الوحٌد لهذه االمتٌازات الروسٌة
لن ٌستطٌع أي طرف ان ٌقدم لروسٌا ما قدمه األسد
ماٌهم روسٌا فً سورٌا هو الساحل السوري وقد ٌعنً هذا ان روسٌا قد تغض الطرف عن الداخل السوري
لصالح إٌران او تركٌا او المٌلٌشٌات االنفصالٌة

رٌف الرقة الغربً :تنظٌم الدولة ٌعلن مقتل  79عنصر من المٌلٌشٌات االنفصالٌة بانفجار ألغام فً قرٌة سوٌدٌة كبٌرة
شمال مدٌنة الطبقة
دٌر الزور :تل بروك فً اللواء  737هو بقٌادة العقٌد هٌثم إبراهٌم قٌادي فً الفرقة  77والتً تتولى حماٌة اللواء
ٌالحظ االستخدام الكثٌف لشبكة الخنادق مترابطة داخل اللواء جعلت من اقتحامه من الطرف الغربً صعب جدا خاصة
مع وجود تل بروك والمطل على أجزاء واسعة على هذا المحور

تحصٌنات تل بروك

العقٌد هٌثم إبراهٌم

رٌف حمص الشرقً :المٌلٌشٌات االسدٌة تسٌطر على مفرق القرٌتٌن جنوب مطار تٌاس
الرقة :تحاول طائرات التحالف قطع طرٌق الطبقة – سد الفرات بغارات جوٌة على الطرق المؤدٌة من الطبقة للسد
الموصل :افشال محاولة إنزال جوي ل  6مروحٌات أمرٌكٌة على قرٌة أبو خشب غربً نٌنوى
رٌف حلب الشرقً :ال صحة لإلشاعات التً تتحدث عن توقف عملٌات درع الفرات على الباب
مالحظة :خطوط الجبهة لم تتغٌر خالل ال  19ساعة الماضٌة
رٌف حلب الشمالً :بعد شعوره باحتمالٌة قٌام عمل عسكري فً الشمال جٌش الثوار قام الٌوم بإخراج  79مختطف
مدنً كان ٌحتجزهم كبادرة حسن نٌة
دٌر الزور :تقدم لتنظٌم الدولة فً محٌط مستودعات اللواء 737

