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2017 / 5 / 4
توقف خدمة الواتس أب في معظم دول العالم ألسباب تقنية من الشركة على ما يبدو
حصاد اليوم

عودة الواتس أب للعمل في سوريا وتركيا
دمشق :الهيئة السورية لشئون االسرة والتابعة لميليشيات األسد أعدت دراسة
توصلت فيها الى أن االسرة السورية المكونة من  6أفراد بحاجة الى  200ألف ليرة
شهريا لتغطية تكاليف المعيشة في مناطق الميليشيات االسدية
علم دولة روجافا المستقلة

العراق – الموصل :اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة والميليشيات الشيعية والتنظيم
يستهدف بعربة مفخخة قرب منطقة المشيرفة شمال الموصل
مقتل العميد محب علي فارسي من
الحرس الثوري اإليراني في سوريا

السويداء :فصائل القلمون الشرقي
تستعيد السيطرة على تل صعد في ريف السويداء الشرقي والتي تقدمت اليها
عصابات األسد فجر اليوم
االستانة :وفد المعارضة السورية يستأنف مشاركته في االجتماعات بعد تعليق
المشاركة أمس
الطبقة :انسحاب تنظيم الدولة من الطبقة وسد الطبقة بعد اتفاق مع الميليشيات
االنفصالية يقضي بانسحاب من يود االنسحاب من المقاتلين بالسالح الفردي
والمدنيين
هل الهدنة مع األسد لصالح األسد؟
صحيح ان ميليشيات األسد استطاعت استعادة ريف حماة الشمالي بعد هجوم الثوار
األخير لكن ذلك كان مكلفا لها حيث اضطرت الى إيقاف حملتها العسكرية في ريف
حلب الشرقي وريف حمص الشرقي وإيقاف معركتها المخطط لها سابقا في ريف
حلب الغربي كما ان تقدمها لم يكن ليتم لوال تركيز قوتها المدفعية والطيران الروسي
أي ان التفوق كان جويا وليس على األرض اطالقا
فالميليشيات االسدية تعيش في حالة ضعف شديد ال يمكنها من فتح أكثر من معركة
واحدة اال بشق االنفس ففتح معارك هجومية من عدة محاور للثوار كفيل بتشتيتها
لذلك قرر األسد بيع سوريا إليران وروسيا ليفعلوا ما يشاؤون طالما انه سيبقى في
السلطة وحتى لو كان ذلك على حساب طائفته التي أصبحوا يعاملون كمواطنين من
الدرجة الثانية بعد سيطرة الميليشيات الشيعية على زمام األمور بل ان ملف التجنيد
االجباري أصبح بيد الميليشيات الشيعية ناهيك عن نوايا إيران ارسال المزيد من
قواتها لسوريا

في ريف حماة كان من المخطط أن تقوم ميليشيات األسد بالسيطرة على مورك
واللطامنة لتأمين خط دفاعي لمنع أي هجمات مستقبلية من هذا المحور لكنها تفضل
االن االلتفات الى معارك بأهداف استراتيجية قبل ان يفوتها القطار
تريد روسيا تجميد المعارك مع الثوار لتتفرغ مرة أخرى للمناطق الشرقية في سوريا
والتي ستتحول اليها أنظار العالم خالل الفترة القادمة حيث السباق المحموم بين
روسيا وامريكا لالستحواذ على المناطق الشرقية فروسيا تريد الوصول لدير الزور
بأسرع وقت ممكن بعد ان قطت عليها أمريكا طريق الوصول للرقة بالسيطرة على
الطبقة كما استغلت أمريكا انشغال روسيا في معارك حماة لتقوم بدعم مغاوير الثورة
للوصول للبوكمال ودير الزور انطالقا من الجنوب في محاولة لقطع الطريق على
روسيا للتقدم من تدمر لذلك تحاول روسيا االن شن هجمات في ريف السويداء
الشرقي بل نرى ان وفدا روسيا زار أمس مدينة السويداء لتحريك الجبهة لقطع طرق
امداد فصائل القلمون الشرقي ومغاوير الثورة عن األردن لمنعه من التقدم أكثر ومن
المتوقع ان السيناريو األمريكي – األردني هو محاولة ضم البادية السورية حتى دير
الزور واالنبار في العراق الحقا لمناطق نفوذ األردن ليصبح الملف السني وابار
النفط في البادية السورية واالنبار ودرعا والقنيطرة تحت سلطة األردن يتضمن
السيناريو األمريكي أيضا إقامة كيان انفصالي في الشمال السوري يتبع للميليشيات
االنفصالية
روسيا تريد ان تكون المناطق الشرقية في سوريا لألسد حيث ال يستطيع األسد بناء
اقتصاد بدون نفط كما تريد ايران ان تكون هذه المناطق تحت سيطرتها ليكتمل
وصل ايران بالبحر المتوسط لتصدير النفط والغاز وهذا هو العامل المشترك بين
ايران وروسيا في سوريا
بالنسبة للثوار فسيكونون اما تحت سيطرة الميليشيات االنفصالية في الشمال والشرق
او انهم سيكونون تحت سيطرة األردن في الجنوب والشرق
اما مناطق درع الفرات فستبقى على ما هي ويبقى للثوار منطقة ادلب لتصبح شبيهة
بسيناريو غزة
لذلك أي هدنة او تجميد قتال مع ميليشيات األسد ستعني تمكينه وروسيا من التفرغ
شرقا لوصل إيران بالبحر المتوسط ولبناء اقتصاد نفطي ولدخول الميليشيات الشيعية
الى سوريا من العراق فمن مصلحة الثوار إبقاء األسد منشغال على جميع الجبهات

كما ان من مصلحة الثوار فتح معارك مع الميليشيات االنفصالية لمنعها من السيطرة
على الثروات النفطية والمائية والزراعية والرعوية
االستانة :توقيع مذكرة تفاهم بين روسيا – تركيا – إيران على انشاء المناطق االمنة
في سوريا
سيناء :تنظيم الدولة يصد هجوما لقبيلة الترابيين على بعض مواقعه شمال سيناء
توزع السيطرة في منطقة الرقة
والطبقة حتى تاريخ 2017/5/4

العراق – الموصل :مقتل النقيب في
الميليشيات الشيعية حيدر محمد عبد
الرضا خالل المعارك في مدينة
الموصل
الحرمون 8 :قتلى من الميليشيات االسدية والشيعية في انفجار لغم االمس قرب
الزيات
مركز نورس يحصل على نسخة من اتفاق روسيا – إيران – تركيا وجاري ترجمتها
للعربية:
بالمختصر ينص االتفاق على:
تحديد مناطق خفض التوتر وهي في ادلب وريف حماة وريف الالذقية وريف حمص
والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة
انشاء لجنة مشتركة من الضامنين لتحديد خرائط هذه المناطق خالل شهر

االتفاقية نافذة اعتبارا من يوم غد
مصدرين متطابقين يؤكدان ان وفد المعارضة رفض االتفاقية بسبب كذب روسيا
وعدم موافقتهم على إيران كضامن
الغريب أن تكون روسيا وإيران ضامنين وهم من يحارب على األرض
مذكرة بشأن انشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في الجمهورية العربية السورية
ان االتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران اإلسالمية ضامنين لمراعاة
نظام وقف إطالق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار اليهم فيما يلي باسم
الضامنين)
تسترشد بأحكام قرار مجلس االمن :)2016( 2254
إعادة تأكيد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقاللها ووحدتها
وسالمتها اإلقليمية:
االعراب عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير االمن
األفضل للمدنيين في الجمهورية العربية السورية
وتدعو الوثيقة الى ما يلي:
انشاء مناطق تخفيض التصعيد في محافظة ادلب الى الشمال من حمص في الغوطة
الشرقية (التي ينشئها الضامنون)
وفي جنوب سوريا (التي ينشئها الضامنون واألطراف المعنية األخرى) بهدف وضع
حد فوري للعنف وتحسين الحالة اإلنسانية وتهيئة الظروف المواتية للنهوض
بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية
وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:
ضبط االعمال القتالية بين األطراف المتنازعة بما في ذلك استخدام أي نوع من
األسلحة:
توفير وصول انساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن
تهيئة الظروف الالزمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية االحتياجات التجارية او
المدنية األخرى للمدنيين

اتخاذ التدابير الالزمة الستعادة مرافق الهياكل األساسية االجتماعية وامدادات المياه
وغيرها من نظم دعم الحياة
تهيئة ظروف العودة االمنة والطوعية لالجئين وعمل هيئات الحكم المحلي
وعلى طول حدود مناطق التصعيد أنشئت المناطق األمنية لمنع وقوع حوادث
وإطالق النار المباشر بين األطراف المتنازعة
تشمل المناطق األمنية ما يلي:
نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل وايصال المساعدات اإلنسانية فضال
عن األنشطة االقتصادية
مراكز المراقبة لضمان تنفيذ احكام نظام وقف إطالق النار
ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت
الى نظام وقف إطالق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة
ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق األمنية من أجل
مراقبة االمتثال لنظام وقف إطالق النار
على الضامنين:
ضمان وفاء األطراف المتصارعة باالتفاقات
اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمواصلة القتال ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة
وغيرها من االفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها في مناطق التصعيد
مساعدة القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم
الدولة وجبهة النصرة واألشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها فضال عن
المنظمات اإلرهابية األخرى التي ادرجتها االمم المتحدة على هذا النحو خارج
مناطق التصعيد
مواصلة األنشطة إلدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى االن في
التسوية السلمية في نظام وقف إطالق النار
يقوم الضامنون في غضون  5أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل
مشترك معني بالتصعيد (يشار اليه فيما يلي باسم الفريق العامل المشترك) على

مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السالح ومناطق التصعيد
والمناطق األمنية فضال عن حل المسائل التشغيلية والتقنية األخرى المتصلة بتنفيذ
المذكرة
ويتعين على الضامنين ان يتخذوا التدابير الالزمة الستكمال تعريف خرائط مناطق
التصعيد والمناطق األمنية بحلول  22أيار  /مايو2017 /
يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعاله الخرائط مع مناطق
التصعيد والمناطق األمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضال عن مشروع نظام
فريق العامل المشترك
وسيقدم فريق العامل المشترك تقاريره الى االجتماعات المتعلقة بتسوية االزمة في
سوريا بإطار عملية استانة
وثيقة االتفاق االصلية والموقعة بين تركيا وروسيا وإيران باللغة اإلنكليزية:

عربة مفخخة تستهدف مخيم الركبان قرب الحدود السورية األردنية وأنباء عن
سقوط  3قتلى وعدة جرحى كحصيلة أولية
العراق :وصل عدد المدنيين الذين اختطفتهم الميليشيات الشيعية في االنبار والموصل
الى  1000شخص
حيث تقوم الميليشيات الشيعية بخطف المدنيين السنة بشكل كيدي ومزاجي على
الحواجز او خالل نزوحهم خاصة المدنيين السنة من الفلوجة والموصل وتلعفر

وأحيانا تقوم باقتحام مخيمات اللجوء في حمام العليل وتل عبطة لخطف أي شخص
تريده
تبين ان االنفجار الذي حصل منذ قليل في مخيم الركبان هو سيارة مفخخة مما أسفر
عن عدة قتلى وجرحى
واالن تطير طائرتين تابعتين للتحالف فوق أجواء المنطقة وعلى ارتفاعات منخفضة
العراق – الموصل :تنظيم الدولة يصد هجوما من الميليشيات الشيعية تجاه قرية
المشيرفة قرب حليلة شمال الموصل ويدمر  3عربات
كما قصفت الط ائرات االمريكية مدرسة في الموصل فيها مئات المدنيين مما أدى
لمقتل العشرات وما زال حوالي مئة مدني مدفونين تحت األنقاض

