الجمعة 2017/ 7 /7
العراق:
صحيفة النبأ تنشر انفوغراف عن خسائر الحشد الشيعي في العراق خﻼل اﻷسبوع الماضي

حصاد اليوم:

مركز نورس للدراسات يقدم انفوغراف لحصاد الدبابات في الشهر السادس )حزيران \ يونيو( من العام
الجاري

ليبيا – بنغازي:
ﻻ زالت طائرات حفتر والسيسي واﻻمارات تقصف أحياء بنغازي التي أعلنوا قبل يومين انه تم تحريرها
واشنطن:
ترامب يرسل وزير خارجيته )تيلرسون( للكويت للعمل على حل الخﻼف بين حلف اﻻمارات وقطر
اﻻستانة:
كما توقعنا لم تأت اﻻستانة بجديد حيث تم مناقشة حدود مناطق خفض التصعيد والقوات التي ستقوم
بمراقبتها وحصل في اللقاء اختﻼف بين إيران وتركيا حول مستقبل شرق سوريا وجنوبها خاصة فيما
يتعلق بقبول الصيغة المتضمنة للقوات التي ستقوم بمراقبة هاتين المنطقتين )حدود إسرائيل واﻷردن
والعراق( والتي أصرت إيران ان تكون هذه القوات إيرانية بينما اقترحت تركيا ارسال قواتها الى هاتين
المنطقتين الى جانب القوات الروسية اما اﻷردن وامريكا فاقترحوا نشر قوات دولية في هذه المناطق وهذا
ﻻقى رفض إيراني وتركي الواضح من المؤتمر هو دعم روسيا لطرح إيران ومعارضتهم لطرح تركيا
ﻻحقا وبسبب عدم اﻻتفاق فاجئ الروس الجميع بإعﻼن ضرورة حل هذا الخﻼف في الجلسة السادسة
ﻻستانة ولكن ليس في اﻻستانة وإنما في طهران وهذا بحد ذاته يعتبر اﻹعﻼن رسميا عن موت مؤتمر
اﻻستانة حيث لن تسافر أمريكا او اﻷردن او المعارضة السورية لطهران لﻼتفاق على مستقبل سوريا

إذا على ما يبدو قامت روسيا ظاهريا بإبداء تأييدها ﻹيران وفي نفس الوقت قامت بإزاحة إيران وتركيا
من ملف المفاوضات لتدع مصير اﻻتفاق النهائي على مستقبل سوريا بين يدي أمريكا وروسيا وستكون
قمة هامبورغ ولقاء ترامب وبوتين هو الجولة اﻷولى في هذا اﻻتفاق
العراق – القيارة:
كمين لتنظيم الدولة ضد الحشد الشيعي في بلدة امام غربي جنوب القيارة يؤدي لمقتل العديد من قوات
الحشد ومعهم مراسلين صحفيين ومحاصرة من تبقى منهم بالقرية المذكورة واﻻن يطلقون نداءات استغاثة
عفرين:
أنباء عن زيارة لضباط أمن سوريين لمدينة عفرين
في مؤشر ﻹمكانية تكرار سيناريو منبج في عفرين
حلب:
ميليشيات اﻷسد تعيد تفعيل مركزين لتوزيع المحروقات في حلب اﻷول في حي الشيخ سعيد والثاني في
بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي وسيتم من هذين المركزين توزيع البنزين القادم لحلب على كل محطات
الوقود
دمشق – عين ترما:
بعد فشل ميليشيات اﻷسد في إحراز تقدم يذكر على جبهة عين ترما الميليشيات ترسل تعزيزات من
الحرس القومي العربي معظمهم )لبنانيين( الى جبهة عين ترما

يذكر ان الحرس القومي العربي يشاهد دوما برفقة الفرقة الرابعة او الحرس الجمهوري

تتحرك أمريكا في سوريا حسب المطالب اﻹسرائيلية ومن الجلي وجود اختﻼفات روسية أمريكية خاصة
في مناطق شرق وجنوب سوريا
ولفهم ما تريده أمريكا هناك يتوجب فهم ما تريده إسرائيل وليس اﻷردن والتي ﻻ يتعدى دورها دور
الحارس للمصالح اﻹسرائيلية وحامي حدودها الشرقية
فإسرائيل ﻻ تريد اقحام مناطق جنوب وجنوب غرب وجنوب شرق سوريا )الحدود اﻷردنية السورية
والسورية اﻹسرائيلية( في مفاوضات اﻻستانة حيث ﻻ توافق على وجود قوات إيرانية او تركية او حتى
روسية في هذه المناطق
وهي لم تمانع خﻼل عقود من الزمن وجود قوات اسدية حيث تعهد اﻷسد اﻻب بحماية حدود إسرائيل
الشمالية ولكنها مؤخرا فقدت الثقة بقدرات اﻷسد في حماية حدودها بدون اعتماده على ميليشيات إيرانية
تقوم أمريكا فعليا بالتفاوض مع روسيا بمطالب إسرائيل فإسرائيل ﻻ تريد حتى الدخول في قضية إدارة
مناطق الحدود او مناطق خفض التصعيد او الدخول كطرف تفاوضي وانما تحاول التحكم بها وادارتها
عن طريق فصائل سورية تستطيع هي او اﻷردن توجيهها فسياسة إسرائيل هي:
 -1انهاء النزاع السوري سلميا عن طريق تخفيف اﻻشتباكات بين الميليشيات اﻻسدية والثورية ولهذا
تحاول اجهاض أي عمل عسكري ضد اﻷسد اﻻ في إطار الضغط عليه لتحقيق مكاسب تكتيكية
 -2محاربة الفصائل المصنفة على قوائم اﻹرهاب
 -3منع نقل أسلحة نوعية للميليشيات اﻹيرانية
 -4منع ميليشيات اﻷسد من استخدام اﻷسلحة الكيماوية
وهذه المصالح تتقاطع في معظمها مع مصالح روسيا والتي تريد:
 -1انهاء النزاع السوري سلميا عن طريق تخفيف اﻻشتباكات بين الميليشيات اﻻسدية والثورية
 -2العمل على المصالحات ﻹعادة رفد جيش اﻷسد بالعنصر البشري الﻼزم لسد النقص البشري حيث
تدرك روسيا ان اﻷسد بحاجة للسنة لﻼستمرار في سوريا بدون الحاجة للشيعة
 -3منع سيطرة إيران على سوريا حيث ان اعتماد روسيا على إيران نابع من ضرورة إيجاد قوات
برية تساند اﻷسد لمنع سقوطه وتستثمر روسيا الميليشيات الشيعية لتحقيق مكاسب تفاوضية مع
اﻻمريكان
 -4إعادة الميليشيات اﻻنفصالية لحظيرة اﻷسد وهذا هو أحد أهم نقاط الخﻼف اﻷمريكي الروسي
وتستثمر روسيا تهديد تركيا بالهجوم على عفرين ﻹعادة منطقة عفرين لحظيرة اﻷسد
 -5جذب الفصائل الثورية واﻻسدية لخندق واحد لمحاربة الفصائل المصنفة على قوائم اﻹرهاب
وبالتالي فإن نقاط الخﻼف اﻻن بين روسيا وامريكا هي الميليشيات اﻻنفصالية والميليشيات الشيعية

ﻻفروف:
روسيا وامريكا واﻷردن سيشرفون على حفظ اﻻمن في منطقة خفض التصعد بسوريا

ريف حمص الشرقي:
هجوم لتنظيم الدولة على مواقع ميليشيات اﻷسد غرب حميمة يؤدي لمقتل واصابة  24من الميليشيات
الرقة:
هجوم لتنظيم الدولة على مواقع الميليشيات اﻻنفصالية قرب قرية كسرة جمعة جنوب غرب الرقة يؤدي
لمقتل  10عناصر من الميليشيات
سيناء:
اشتباكات عنيفة شمال البرث منذ فجر اليوم بين تنظيم الدولة في سيناء وجيش السيسي أدى لمقتل واصابة
أكثر من  30جندي من الجيش
لم يتدخل الترابين لمؤازرة الجيش المصري أثناء الهجوم مما أدى لتأزم الموقف بين جيش السيسي
والترابين
اللقاء اﻷول بين ترامب وبوتين في هامبورغ اليوم والذي يتوقع أن يكمل ما انهته استانا

ﻻفروف:
واشنطن وموسكو مستعدتان ﻹعﻼن وقف إطﻼق النار جنوب غرب سوريا
اللقاء بين بوتين وترامب كان مجدوﻻ لمدة  30دقيقة ولكنه استمر ل  136دقيقة

تصريح وزير خارجية أمريكا عن ان المجتمع الدولي لن يقبل ببقاء اﻷسد لكن لم يتم اتخاذ قرار حول
كيفية رحيله هو تصريح ﻻ معنى له
الرقة:
مفخخة لتنظيم الدولة في قرية كسرة سرور جنوب شرق الرقة تؤدي لمقتل  16من الميليشيات اﻻنفصالية

انتهى.......................

