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عشر غارات جوية عنيفة جدا على مدينة ادلب ومعلومات أولية عن وجود طائرات
روسية وأخرى للتحالف تشارك بالقصف بنفس الوقت حيث حصلت انفجارات هائلة
وصل صوتها الى كامل الشمال السوري المحرر
توزع السيطرة في ريف حماه الشمالي
حتى تاريخ 2017/2/7

توزع السيطرة في ريف محافظة حلب
الشمالي والشرقي والغربي حتى تاريخ
2017/2/7

 14قتيل من ميليشيات األسد بكمين لمقاتلي تنظيم الدولة على أطراف منطقة المقابر
غربي مدينة دير الزور

معارك عنيفة تشهدها جبهات الغوطة الشرقية وسط محاولة الميليشيات اإليرانية
التقدم على جبهات حوش نصري وجبهات عربين وما حولها وسط قصف جوي
ومدفعي مكثف منذ الصباح أدت الرتقاء عدد من الشهداء المدنيين واصابة اخرين
تتباحث ميليشيات األسد وميليشيات حزب إيران اللبناني مع فصيل سرايا أهل الشام
اتفاقية حسن الجوار إلنهاء الصراع في القلمون الغربي الواقع على الحدود اللبنانية
وكان من أبرز البنود
البلدات والمدن التي يشملها االتفاق (رنكوس ،عسال الورد  ،حوش عرب  ،بخعا ،
سهل رنكوس  ،جبعدين  ،راس العين  ،راس المعرة  ،فليطة  ،جراجير  ،السحل ،
يبرود )
عودة كافة الملتزمين بفصيل سرايا أهل الشام الى هذه القرى والمدن بسالحهم
الخفيف
انسحاب وعدم تواجد لميليشيات األسد او حزب إيران اللبناني ضمن المناطق
المذكورة او بينها
ال يسمح للسرايا بالعودة الى المناطق (قارة  ،النبك  ،دير عطية  ،القسطل  ،معلوال )
المؤسسات الحكومية الخدمية تبقى في المدن التي سيتم العودة اليها
الشباب المطلوبة للخدمة اإللزامية او المتخلفين او المنشقين عن ميليشيات األسد تقبل
خدمتهم ضمن فصيل سرايا أهل الشام
العودة ألهالي القلمون فقط من لبنان الى مدنهم وبلداتهم
عدد العناصر المسلحة مفتوح وغير محدد بعدد معين
يسمح العودة للسرايا بكافة أنواع السيارات
الطريق باتجاه الغرب مفتوح للدخول الى كافة البلدات اللبنانية بموافقة حزب إيران
اللبناني اال عرسال بموافقة الجيش اللبناني
بالنسبة لمكان تواجد الحزب في المنطقة يتم تحديده من قبل الوجهاء والعسكريين في
فصيل سرايا أهل الشام
الضامن لهذا االتفاق هو ميليشيات حزب إيران اللبناني

تكون صفة فصيل سرايا أهل الشام فصيل وحيد مسلح مسؤول عن وضع لجان لهذه
البلدات وهو مسؤول عن ادارتها وإدارة العناصر المسجلين مع الفصيل العسكريين
والمدنيين
يتم است بعاد بعض االفراد الذين يتم رفع أسمائهم من قبل السرايا وهم من البلدات
المذكورة وعدم قبولهم من الفصيل للعودة بسبب ارتكابهم انتهاكات بحق األهالي
يتم رفع أسماء المطلوبين من مدنيين وعسكريين الى النظام للعفو عنهم قبل عودتهم
الى سوريا من لبنان وهذا شرط أساسي
يبق ى فصيل سرايا اهل الشام فصيل مسلح ضمن فصائل المعارضة السورية
تشكل لجنة من الوجهاء والحزب لحل المشاكل العالقة مع عناصر الدفاع الوطني من
أبناء القلمون
كل شخص ال يملك هوية يتم رفع اسمه ومعلوماته لجلب هوية نظامية له قبل العودة
الى سوريا
ريف حلب الشرقي :ميليشيات األسد تسيطر على قرية بيرة الباب جنوبي غربي
الباب
ريف حلب الشرقي :مفخخة لتنظيم الدولة تستهدف تجمعا لميليشيات األسد عقب
دخوله الى قرية البطوشية جنوب مدينة الباب وتوقع  7قتلى وتدمر دبابة
الرقة :اشتباكات بين الثوار والميليشيات االنفصالية جنوب قرية عرب حسن في
ريف مدينة جرابلس الجنوبي
مركز نورس للدراسات يقدم دراسة عن استراتيجية األسد وحلفائه في الشمال
والشرق السوري في مرحلة وقف إطالق النار الحالية
ريف حلب الشرقي :البدء بهجوم لقوات درع الفرات باالشتراك مع القوات التركية
االن على مدينة الباب والبلدات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة
الغوطة الشرقية :تسللت اليوم مجموعة من المجاهدين باتجاه مبنى المحافظة شمال
غرب مدينة عربين في الغوطة الشرقية واستطاعت نصب كمين على طريق االمداد
نحو إدارة المركبات وقتل عدة جنود لألسد على استراد دمشق – حمص

ريف حمص الشرقي :بعد سيطرتها لساعات على مجبل الزفت قرب حقل حيان
ميليشيات األسد تنسحب من المجبل قبل قليل
ريف حلب الشرقي :هجوم قوات درع الفرا ت على ثالث جبهات وهي قباسين
وبزاعة والباب لتشتيت دفاعات تنظيم الدولة
االشتباكات األعنف هي االن في جبل عقيل وأطراف المشفى الوطني في محاولة من
قوات درع ا لفرات السيطرة على المشفى والمجبل
الرقة :الميليشيات االنفصالية تسيطر على أبو دلة ولبيدان يبدو ان الميليشيات تحاول
الوصول لنهر الفرات لمحاصرة الرقة من الشرق وقطع طرق امداد الرقة – دير
الزور
موسكو :حسب قائد اركان غرفة العمليات الروسية العميد سيرجيي رودسكوي قامت
الطائرات الروسية بعشرات الطلعات الجوية ووحدها قاذفات توبوليف  22قامت ب
 36طلعة جوية إلنقاذ دير الزور من السقوط
ريف حلب الجنوبي :حاول لواء فاطميون اقتحام قرية دريب الواوي شرق خناصر
لكنه فشل في االقتحام قابله هجوم معاكس لتنظيم الدولة على قرية ام ميال قتل خالل
الهجومين  40من لواء فاطميون حسب وكالة اعماق

ريف حمص الشرقي :مشاهدة دبابة تي  62الجديدة والتي أعطت روسيا (من
مستودعاتها بعد تنسيق هذه الدبابة) بحدود المئة منها للفيلق الخامس ووصلت لسوريا
قبل شهر تقريبا

يالحظ على الدبابة كتابة قوات العشائر قائدها خالد الشعيطي وتتألف أكثرها من قبيلة
الشعيطات وتحارب لجانب األسد للوصول الى دير الزور
ريف حلب الشرقي :في الهجوم األخير لدرع الفرات على مدينة الباب الذي حدث
قبل ساعة تشارك فيه القوات الخاصة التركية بعدد يتجاوز  1500مقاتل
طهران :معاون خامئني مجتبى ذو النور يتوعد بمهاجمة االسطول الخامس
األمريكي في البحرين ان قامت أمريكا بالهجوم على إيران
مازلنا في مرحلة الكالم الفارغ فهل يلعب الجدي الفارسي بعقل التور األمريكي
ريف حلب الشرقي :ماتزال االشتباكات في جبل عقيل غرب مدينة الباب بين درع
الفرات وتنظيم الدولة استطاعت قوات درع الفرات السيطرة على األجزاء الغربية
ممن جبل عقيل
الغوطة الشرقية :مقتل العميد محمد المصري من طرطوس على جبهة حرستا
ادلب :حاولت الميليشيات اإليرانية المحاصرة بكفريا والفوعة التسلل الى أحد النقاط
في الصواغية لتق ع في كمين قتل على أثره العديد عرف منهم مقاتل من بيت صوفان
لم يستطيعوا سحب حثته

