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 تعريف

تقرير أسبوعي يرصد تطورات المشهد اإلقليمي )تركيا، سوريا، العراق، األردن، فلسطين، لبنان( وانعكاساتها 

 على المشهد المصري.

 

 أواًل: تطورات المشهد التركي:

 .1بزيارات رسمية لدول أمريكا الالتينيةالرئيس أردوغان يقوم 

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية لعدد من دول أمريكا الالتينية شملت تشيلي والبيرو 

واإلكوادور؛ بهدف تعزيز اإلقتصاد التركي بعد األزمة األخيرة مع روسيا، والبحث عن أسواق جديدة بديلة عن 

 إضافة إلى زيادة الحصول على دعم لسياستها الخارجية تجاه سوريا.  األسواق الروسية،

 

 

                                  
 الرابط م.2102-2-3تاريخ الزيارة  التركية،وزارة الخارجية  1

http://www.mfa.gov.tr/default.ar.mfa#hl8
http://www.mfa.gov.tr/default.ar.mfa#hl8
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 عناوين ذات عالقة

 2إتفاقيات تعاون بين تركيا والبيرو في مختلف المجاالت

المالية األوروبية لصالح تركيا ، يعلن عن موافقة بالده الرسمية على منح المساهمة ”ماتيو رينزي“رئيس الوزراء اإليطالي 

 3في مجال التعامل مع الهجرة والالجئين

 4مليار دوالر هذا العام لدعم الالجئين السوريين في تركيا. 3...االتحاد األوروبى يتعهد بالمساهمة بـ 

  5قف وحشية النظام ضد الشعب السوريرئيس الوزراء التركي " أحمد داود أوغلو" يدعو العالم لو

 6الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية يتهم تركيا بنشاط خفي على الحدود مع سوريا

 7زيارة المستشارة االلمانية ميركل لتركيا، لتباحث حول الملف السوري

 8رئيس الوزراء التركي يعرب عن أمله في رفع حجم التبادل التجاري الخارجي بين بالده وكازاخستان.

 9ادوغان، لوزير الدولة القطرية لشئون الدفاع خالد بن محمد العطية في القصر الرئاسي بأنقرةاستقبال الرئيس التركي 

 10من االتراك ال يرون اسرائيل عدواً  %45استطالع رأي جامعة اسطنبول: 

 

 ثانيًا: تطورات المشهد الفلسطيني:

 الدوحة:مفاوضات المصالحة الفلسطينية في 

ال تمتلك حركة حماس المحاصرة في غزة والمأزومة سياسيًا واقتصاديًا، وكذلك السلطة الفلسطينية ورئيسها 

محمود عباس سوى المصالحة من أجل الخروج من أزماتهم خصوصًا؛ وأن البديل عن مصالحتهم هو وصول العدو 

 اللدود لكليهما "محمد دحالن" لرئاسة السلطة الفلسطينية.

 

 

                                  
 الرابطم. 2102-2-3وكالة االناضول، تاريخ الزيارة  2
 الرابط م.2102-2-4، تاريخ الزيارة تركيا بوست 3
 الرابط م.2102—2-4الزيارة  ، تاريخالسابعاليوم  4
 الرابط م.2102-2-5، تاريخ الزيارة ترك برس 5
 الرابطم. 2102-2-5روسيا اليوم، تاريخ الزيارة  6
 الرابط م.2102-2-8الزيارة ، تاريخ مصري اليومال 7
 الرابط .2102-2-7، تاريخ الزيارة تركيا بوست 8
 الرابطم. 2102-2-9وكالة االناضول، تاريخ الزيارة  9

 الرابط م.2102-2-9، تاريخ الزيارة صحيفة معاريف 10

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/514447
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/514447
http://www.turkey-post.net/p-106540
http://www.turkey-post.net/p-106540
http://s.youm7.com/2569975
http://s.youm7.com/2569975
http://www.turkpress.co/node/18160
http://www.turkpress.co/node/18160
https://arabic.rt.com/news/809983-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/news/809983-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.almasryalyoum.com/news/details/888750
http://www.almasryalyoum.com/news/details/888750
http://www.turkey-post.net/p-108595
http://www.turkey-post.net/p-108595
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-/518244
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-/518244
http://www.nrg.co.il/
http://www.nrg.co.il/
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 عالقةعناوين ذات 

 11القيادي في حركة حماس د. محمود الزهار يتوقع نجاح لقاء الدوحة بين حركتي حماس وفتح

 12فتح ذاهبة إلى الدوحة بكل جدية إلنهاء اإلنقسام شهال؛القيادي في فتح فيصل ابو 

 13يعد بزيارة قريبة الى قطاع غزة.” ممثل فنزويال“رئيس مجلس األمن الدولي 

 14تبعث رسالة إلسرائيل عبر قطر وتركيا: لسنا معنيون بمواجهة قادمة.حماس 

 15الرئيس محمود عباس استضاف عائالت منفذو العمليات بعد عملية القدس الذين طالبوا باسترداد جثامين الشهداء.

ين ن التنسيق االمني بالوزير يوفال شتاينيتص: الرئيس المصري السيسي قام بغمر بعض االنفاق بناء على طلب إسرائيل وا

 16البلدين أفضل من أي وقت مضى.

 17إن حماس تقدم العالج الطبي لجرحى تنظيم داعش في سيناء" "؛منسق شئون الحكومة االسرائيلية" مردخاي

 ثالثًا: تطورات المشهد اإليراني:

 بـأميركيين طلبات للحصول على تأشيرات دخول إليران بهدف مراقبة ما وصفوه ـ قدم ثالثة برلمانيين 1

نظام متعصب" من خالل االطالع على سير االنتخابات المقررة هذا الشهر؛ وكذلك زيارة المواقع النووية ولقاء “

 .18عناصر من الحرس الثوري

يروزآبادي، أن الواليات المتحدة تخطط ـ حذر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اإليرانية، الجنرال حسن ف2

 .19الغتيال اللواء قاسم سليماني

 التصريحات تشير لوجود إحتمالين: إن هذهوتعليقًا على ذلك يمكن القول 

: أنه رغم االتفاق بين إيران والدول الكبري حول ملفها النووي اال ان الواليات المتحدة االمريكية ال زالت غير األول

  المنطقة.صديق لها في  حتىو أحليف واثقة بإيران ك

يتم تشبيه إيران بأنها العدو األكبر المريكا في المنطقة؛  سياسة بحيث: أن هذه التصريحات مجرد مناورات الثاني

وبالتالي يفسر تدخلها في سوريا على أنه محاوالت إيرانية لتصوير نفسها كحائط سد امام التغلغل االمريكي 

 المنطقة.في 

                                  
 الرابطم 2102-2-3، تاريخ الزيارة فلسطين االن 11
 الرابطم. 2102-2-4 دنيا الوطن، الزيارة 12
 الرابطم. 2102-2-8يديعوت احرنوت، تاريخ الزيارة  13
 الرابط م.2102-2-8، تاريخ الزيارة، معاريف 14
 الرابطم. 2102-2-8يديعوت احرنوت، تاريخ الزيارة  15
 الرابط م.2102-2-8 زيارةال، تاريخ اليوم اسرائيل 16
 الرابطم. 2102-2-9دنيا الوطن، تاريخ الزيارة  17
 الرابطم. 2102-2-5، تاريخ الزيارة وكالة االنباء الفرنسية 18
 الرابطم. 2102-2-5تاريخ الزيارة  ،موقع سي إن إن العربية 19

http://paltoday.ps/ar/post/261444/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://paltoday.ps/ar/post/261444/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/03/862515.html#ixzz3zBiXsRIf
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/03/862515.html#ixzz3zBiXsRIf
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.nrg.co.il/
http://www.nrg.co.il/
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.israelhayom.co.il/
http://www.israelhayom.co.il/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/08/865213.html#ixzz3zevoxA3c
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/02/08/865213.html#ixzz3zevoxA3c
http://www.afp.com/ar/news/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.afp.com/ar/news/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://arabic.cnn.com/world/2016/02/05/iran-claims-us-seeks-general-soleimani-assasination
http://arabic.cnn.com/world/2016/02/05/iran-claims-us-seeks-general-soleimani-assasination
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 : تطورات المشهد السوري:رابعًا

من المحتمل أن تشهد االيام القادمة، تدخاًل بريًا لقوات سعودية وتركية وبعض القوات العربية في األراضي 

 أليالسورية؛ وأن تصل هذه القوات الى المناطق الحدودية فقط؛ والتى تفصل ما بين سوريا وتركيا؛ تجنبًا 

 .20ام بشار االسدمواجهة مع القوات الروسية أو قوات نظ

 عناوين ذات عالقة

المتحدث باسم البيت األبيض، جوش إيرنست، إن بالده "تحمل نظام األسد بشكل رئيسي، مسؤولية 

الهجمات ضد المدنيين، كما أن أولئك الذين يدعمون النظام، بما فيهم روسيا، يتحملون قدرًا من 

 21المسؤولية"

االسرائيلي يوفال شتاينيتص: السيطرة اإليرانية على سوريا تشكل تهديدًا إستراتيجيًا على الوزير 

 22إسرائيل

تركيا لن ترضى بتقسيم سوريا إلى منطقة “نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن 

 23نصيرية، ومنطقة عربية، ومنطقة كردية

 24حاجةٍ إلى قوات على األرضاالمارات تعلن أن التحالف الدولي ضد داعش ب

 25ألف مقاتل للتدخل في سوريا عبر البوابة التركية 141السعودية تحشد نحو 

 26طائرات إسرائيلية شنت غارة على موقع قرب مدينة القطيفة في ريف دمشق

 

 خامسًا: تطورات المشهد العراقي 

الضربات الجوية التي نفذها التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة، )منذ بدء أعلن البيت األبيض، أن 

 .27آالف من عناصر التنظيم اإلرهابي 3العمليات( ضد داعش، أسفرت عن مقتل أكثر من 

                                  
 الرابطم. 02-2-2-5الميادين، تاريخ الزياة  20
 الرابطم. 2102-2-5وكالة االناضول، تاريخ الزيارة  21
 الرابط م.2102-2-8تاريخ الزيارة،  معاريف، 22
 الرابط .2102-2-7، تاريخ الزيارة تركيا بوست 23
 الرابط 2102-2-8الميادين، تاريخ الزيارة  24
 الرابط. 2102-2-2روسيا اليوم، تاريخ الزيارة  25
 الرابط 2102-2-9الجزيرة نت، تاريخ الزيارة  26
 الرابطم. 2102-2-5وكالة االناضول، تاريخ الزيارة  27

http://www.almayadeen.net/news/syria-SFcGZYvmSUODfqWiAU2vkg/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84
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 تطورات المشهد اإلقليمي 5  22 فبراير 1026

 

وفي هذا السياق تشهد الساحة العراقية اآلن حروبًا تعد األقوي ما بين داعش والقوات العراقية المدعومة 

ودوليًا، ومن المرجح أن تنتهي هذه االشتباكات بسيطرة القوات العراقية المدعومة على بعض إقليميا 

 المناطق التى تسيطر عليها داعش.

 عناوين ذات عالقة

 28وزير الخارجية العراقي يشارك باجتماعات التحالف الدولي ضّد داعش في العاصمة اإليطالّية روما. 

 29العراقية تقرر بناء جدار حول بغداد لمنع مسلحي "داعش" من دخولهاالحكومة 

 30الحكومة التركية، تقرر منع الهجرة غير الشرعية، وتمنع منح التأشيرة الفورية للعراقيين

شخصا من أفراد القوات األمنية العراقية قتلوا علي يد تنظيم الدولة اإلسالمية في مناطق مختلفة  45مقتل 

 31األنبار، في حين تتأهب القوات العراقية لعملية إستعادة مدينة الموصل في محافظة

 

 سادسًا: تطورات المشهد اللبناني:

لتستمر األزمة السياسية في ، 32في انتخاب رئيس للبالد 4.كان الخبر األهم هو أن البرلمان اللبناني أخفق للمرة 

لبنان بسبب عدم وجود رئيس للبالد حتى هذه اللحظة أو حتى التوافق عليه من قبل القوي اللبنانية. مما ترك 

الباب مفتوحًا لتأجيج األزمة أكثر بعدما أبدت كل من الواليات المتحدة األمريكية وإيران استعدادهما لتقديم 

 .33الدعم العسكري للجيش اللبناني

 

 

 

                                  
 الرابطم. 2102-2-5وزارة الخارجية العراقية، تاريخ الزيارة  28
 الرابطم. 2102-2-5لزيارة الميادين، تاريخ ا 29
 الرابط .2102-2-7، تاريخ الزيارة تركيا بوست 30
 الرابط. 2210-2-9الجزيرة نت، تاريخ الزيارة  31
 طالراب، 2102-2-9الجزيرة نت، تاريخ الزيارة  32
 الرابط م.2102-2-9تاريخ الزيارة الحره،  33

http://www.mofa.gov.iq/news/ozyr-lkh-rgy-ykhttm-msh-rkth-b-gtm-aa-t-lth-lf-ldoly-dd-aas-b-t-d-aash-l-rh-by-blk-h-ozyr-kh-rgy-knd-،
http://www.mofa.gov.iq/news/ozyr-lkh-rgy-ykhttm-msh-rkth-b-gtm-aa-t-lth-lf-ldoly-dd-aas-b-t-d-aash-l-rh-by-blk-h-ozyr-kh-rgy-knd-،
http://www.almayadeen.net/news/iraq-KB,QbVUXekmLxqWiAQ_Pzw/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-،
http://www.almayadeen.net/news/iraq-KB,QbVUXekmLxqWiAQ_Pzw/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-،
http://www.turkey-post.net/p-108615
http://www.turkey-post.net/p-108615
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/8/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/8/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/2/8/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.alhurra.com/content/us-comitted-lebanon-army-support/294507.html#ixzz3zezTEzGe
http://www.alhurra.com/content/us-comitted-lebanon-army-support/294507.html#ixzz3zezTEzGe

