السبت 2017 / 8 / 5
سوريا:
ريف حمص الشرقي:
مقتل ما يزيد عن  20جندي من ميليشيات اﻷسد بمفخخة لتنظيم الدولة غرب السخنة
ريف الرقة الجنوبي:
اشتباكات بين تنظيم الدولة وميليشيات اﻷسد في قرية البو حمد
ريف الرقة الجنوبي:
ميليشيات اﻷسد تسيطر على قرية زور شمر في ريف الرقة الجنوبي
السخنة:
مقتل المﻼزم محمد علي صالح من ميليشيات اﻷسد على جبهة السخنة
القلمون الغربي:
غارات روسية على مواقع تنظيم الدولة في جرود رأس بعلبك
ريف السويداء الشرقي:
الثوار يعلنون استعادة السيطرة على محمية الحرضية شرق السويداء
حمص:
ارتجاج عنيف شعر به ﻷهالي مدينة حمص قبل قليل
الغوطة الشرقي:
مقتل أكثر من  15مقاتل من الفرقة الرابعة خﻼل هجوم فاشل على جبهة عين ترما واستخدام مكثف من
الميليشيات لصواريخ فيل

البادية الشامية:
قتلى في صفوف نسور الزوبعة والتابعة لميليشيات اﻷسد والتي حاولت التقدم على منطقة بئر الشعاب
بريف السويداء الشرقي

ريف حماة الشرقي:
مقتل  18مقاتل من ميليشيات اﻷسد بهجوم لتنظيم الدولة في قرية مارينا شرق بلدة أثريا
ريف حماة الشرقي:
ميليشيات اﻷسد تدفع بتعزيزات جديدة من درع القلمون الى جبهة السلمية اليوم
معهد دراسات الحرب اﻷمريكي يوصي بالتخلي عن الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا

خاص:
بتاريخ  2017/8/3التقى وزير الخارجية السعودي مع الهيئة العليا للمفاوضات وأهم نقاط النقاش كانت
كالتالي:
رياض حجاب:
 -1المعارضة تعيش حالة انتكاسة ﻷسباب ذاتية وموضوعية
 -2وضعي الصحي لم يسمح لي بحضور جنيف وﻻ أدري هل أستطيع المتابعة مع الهيئة العليا ام ﻻ
وزير الخارجية السعودي:
 -1يساند بقوة دعوة منصتي موسكو والقاهرة الى الرياض للتباحث حول إمكانية تشكيل وفد مشترك
 -2يساند بقوة عقد اجتماع موسع للهيئة العليا للمفاوضات وحدد الشهر العاشر كموعد ممكن لعقد هذا
اﻻجتماع الموسع
 -3أكد على ضرورة الخروج برؤية جديدة للمعارضة تتماشى مع الوقائع على اﻷرض والوضع
الدولي الجديد وفي حال عدم توفر هذه الرؤية فإن الدول العظمى قد تبحث عن حل خارج
المعاضة
 -4اننا نريد خروج بشار اﻷسد من السلطة من اليوم ولكن الوقائع تؤكد انه لم يعد ممكنا خروجه في
بداية المرحلة اﻻنتقالية وأننا يجب ان نبحث مدة بقائه في المرحلة اﻻنتقالية وصﻼحياته في تلك
المرحلة
مﻼحظة:
لم يجر النقاش داخل الهيئة حول تفاصيل اﻻجتماع الموسع للهيئة العليا وإنما تم تشكيل لجنة ﻹعداد دراسة
حول الموضوع ﻹقرارها في اﻻجتماع القادم
ولكن وزير الخارجية السعودي أكد على ضرورة الخروج برؤية جديدة للمعارضة
وهذا يعني البدء من جديد او اجراء تغييرات عميقة في الرؤية السابقة من خﻼل وضع البنود او المحددات
الرئيسية في اﻻجتماع الموسع للهيئة العليا

دوليا:
العراق – سنجار:
بدعم مالي من مكتب السيستاني وتدريب من الحشد الشيعي تم تشكيل كتيبة ايزيديخان اﻻيزيدية في منطقة
سنجار وهي تتبع لما أصبح يسمى الحشد الشعبي اﻻيزيدي
أفغانستان:
قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في مديرية نزخ جنوب كابل
ليبيا – درنة:
ميليشيات حفتر تحاصر مدينة درنة لليوم الخامس على التوالي وإغﻼق تام لجميع المداخل والمنافذ وبدء
نفاذ المواد الطبية في مستشفيات المدينة

انتهى.......................

