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 يونيو62-60 الفترة بينفي منطق  الشرق األوسط، خالل ه  التووتات اإلقليمي  أل ًاالتقرير عرضهذا يتناول 

 ، وذلك على النوو التالي:6102

 

 :الفلسطينيتطورات المشهد : أوتًا

تركيا تطوي خالفاتها مع إسرائيل ، و) روسيا اليوم (أنقرة وتل أبيب تعلنان تطبيع العالقات رسميا بينهما. 

بينت ينض  لليبرمان ، (األناضول) حماس تشكر تركيا على جهودها لرفع الوصار عن غزة. ، ) الجزيرة(وروسيا. 

  ) وكال  معا (في معارض  المصالو  مع تركيا. 

مع إسرائيل في اليوم الذي أبدت فيه عزمها على استئناف عالقتها "التقليدي "  أعادت تركيا تطبيع عالقاتها

بموجب و .مع روسيا، في مؤشر على سعي أنقرة إلى تصفي  خالفات كانت تعّكر صفو سياستها الخارجي 

تطبيع العالقات التركي  اإلسرائيلي  سيت  تبادل السفراء بين البلدين وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة 

 آتاف طن. 01دخول قافل  مساعدات تركي  إلى قطاع غزة يوم الجمع ، بومول  وكانت البداي  ب المواصر

https://arabic.rt.com/news/829641-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/829641-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/6/27/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/6/27/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/598722
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=854705
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=854705


 

 

 تطورات المشهد اإلقليمي 2  1 يوليو 1026

 

مليون دوتار لذوي قتلي  61جانب حصول تركيا على مبلغ  إلىتركيا بواب  الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا. وستصبح 

 نود اإلسرائيليين قضائيا.سفين  مرمرة. مع استمرار الوصار البوري على غزة، وعدم مالحق  الج

تفهمه النخب في الشارع تن هذا اتاتفاق قد أإتا  من المبكر الوك  على اتاتفاقي  التركي  اإلسرائيلي ،و

عن دورها في غزة بعد أن علق المواطن الفلسطيني في غزة  تركيًا الفلسطيني بينما العام  قد تعتبره تنازتًا

 والمطار(. عريض  في توقيق حل  )الميناء ماتًاأ

ن انتظار نتائج اتاتفاق هي التي ستوك  عن الموقف التركي تجاه قطاع غزة. خاص  فيما يتعلق إومن هنا ف

بأزم  الكهرباء. ففي حال نجوت تركيا بإقام  موط  كهرباء في غزة لتخفف األعباء عن المواطن الغزى فإنها 

ن يجعل من أالمتعلق  بقطاع غزة من المرجح صدارة المشهد في غزة من جديد، فنجاح البنود  إلىستعود 

 جل توقيق صفق  تبادل بينهما. أتركيا تقوم بدور الوسيط ما بين حرك  حماس وإسرائيل من 

  () تايمز أوف إسرائيل خالد مشعل يتنوى من منصبه كقائد لورك  حماس.

لن يكون رئيس المكتب السياسي لورك  حماس الوالي السيد خالد مشعل، مرشوا في اتانتخابات المقبل  لرئاس  

علما ان السيد  .الورك  والمتوقع  في نهاي  العام الجاري. وذلك وفقا للوائح القانوني  الخاص  بورك  حماس

مجلس الشورى  ا أن اتانتخابات تت  من خاللم. علم6102مشعل قد استمر في المنصب بشكل استثنائي في عام 

 .عضوا 21التابع للورك  المؤلف من 

هني ، رئيس الوزراء السابق لورك   إسماعيلومن بين األسماء المتوقع  لخالف  السيد خالد مشعل؛ كال من 

ق، نائب مرزو أبوالقسام"؛ وموسى رك  والمقرب من الجناح العسكري "حماس؛ مومود الزهار، أحد مؤسسي الو

 يويي السنوار ابن الجناح العسكري للورك . إلىإضاف   .0992خالد مشعل الذي كان يتولى هذا المنصب قبل عام 

وقد جرت العادة أن يتولى رئاس  حماس شخصي  ذات نفوذ سياسي عالي ويسكن خارج قطاع غزة. ومن هنا 

 أفضل فرص  لنيل المنصب.  بو مرزوق، الذي يقي  حاليا في القاهرة، لهأن الدكتور موسي إف

في حال حصول موسي أبو مرزوق على رئاس  حرك  حماس فانه سوف يورص على توسين العالقات ـ 0

دارة األمور. ومن بين إفي خبرة سياسي  و برجماتي الخارجي  للورك  مع كاف  األصعدة لما يمتلكه الرجل من 

 مع حرك  حماس انفراجه حقيقي . ن تشهد العالقات المصري أهذه العالقات من المتوقع 

ن نفوذ العسكر في أدع  من الجناح العسكري للورك ، خاص  بإذا ت  اختيار القيادي مومود الزهار سيكون ـ 6

مجلس الشورى قد ازداد مؤخرا. وعند قدوم الزهار لمنصب رئيس الورك  ستتوتر العالقات المصري  مع حماس 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%83%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%82/
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ميوله نوو التصادم  إلىعنه الدبلوماسي  في الكثير من المواقف، إضاف  ن الزهار تغيب أخاص  و بدرج  كبيرة

 في غالب األحيان.

القيادي إسماعيل هني  يعد الشخصي  الوسيط  ما بين أبو مرزوق والزهار في التعامل، وهذا في الغالب ـ 2

 ن.الوضع القائ  في غزة والعالقات الخارجي  على ما هي عليه اآل بقاءلى إيؤدي 

 نه يبقي قائما،أإتا  ن كان أضعف اتاحتماتاتإالعسكري يويي السنوار في حال توليه منصب رئيس الورك  وـ 4

ن أ إلىفان السنوار تا يؤمن سوى بالمقاوم  كطريق وحيد دون اتالتفات كثيرا للجوانب السياسي  إضاف  

 ت ول  يسبق له مثيل من قبل.العالقات الخارجي  مع كاف  الدول ومن بينها مصر ستكون متوترة بشكل ملف

  (األناضول) وكال  . "موغيريني تدعو إسرائيل لـ"استغالل التغيرات في المنطق  العربي  لتوقيق السالم

دعت الممثل  العليا لألمن والسياس  الخارجي  لالتواد األوروبي، فيديريكا موغيريني، إسرائيل إلى "استغالل" 

شرق األوسط، والتي "تضع أمامه فرص سالم جديدة ل  تكن موجودة من قبل"، المرحل  الجديدة التي يمر بها ال

"إنها المرة  بروكسل،، عقب لقائها الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقالت موغريني .على حد تعبيرها

األولى التي يكون لدينا تعاون وثيق مع بعض الدول العربي  الرئيسي  في مجال األمن في المنطق ، معتبرًة 

أن "ذلك )التعاون( يصب في مصلو  إسرائيل وشعبها، وعلينا جميعا استغالله قبل فوات األوان، ليس لضمان 

 ."منطق  البور األبيض المتوسط التي نتشارك فيها أمن إسرائيل وحسب، وإنما أمن المنطق ، وكذلك جزء من

تصريح الممثل  العليا لألمن والسياس  والخارجي  لالتواد األوروبي يأتي بعد وقت قريب من المبادرة التي 

تعمل على تعزيزها؛ وهذا وبل  مبادرةهذه النها دع  لما أتت به أأطلقها عبد الفتاح السيسي، ولهذا قد تفه  ب

 .المنطق ا مع السياس  الخارجي  المصري  في يعني تناغم

 

 المشهد اليمني: تطورات: ثانيًا

زعي  الووثيين يهاج  السعودي  ويوذرها من  العربي  () بالشراك .اليمن: من غير المعقول مكافأة اتانقالب 

  (60) عربي  سعودي.تراجع اإلمارات عن كالم قرقاش بطلب  (60عربي ). عواقب سيئ 

أكد نائب مدير مكتب رئاس  الجمهوري  وعضو الوفد الوكومي في مشاورات السالم اليمني  في الكويت الدكتور 

غير المعقول مكافأة  من وإنه .األزماتالعليمي أن الول لن يكون عبر تسويات هش  تعيد إنتاج  عبد اهلل

اتانقالب بالشراك ، وإن تشكيل حكوم  وفاق وطني في مشاورات الكويت هو موضوع خارج المرجعيات 

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/596684
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/06/24/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A.html
http://arabi21.com/story/917037/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://arabi21.com/story/916999/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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ن أي تسوي  سياسي  يجب أن تكون موكوم  بالمرجعيات، ومنها المبادرة الخليجي  إوأضاف  .المتوافق عليها

وجوده ، واتالتفاف على القرارات  لشرعنهيسعون فقط  اتانقالبينأكد أن و .ومخرجات الووار الوطني الشامل

 .6041والقرار  6602الدولي ، وباألخص القرار 

الووثي، أن وفد جماعته قدم تنازتات مجوف ؛ إلسقاط الوج  على  عبد الملكزعي  الووثيين،  في حين جاء رد

الووثي دول التوالف العربي  عبد الملكوخاطب  .ما أسماه "العدوان"، الذي عاد يطالبه  باتاستسالم والخضوع

مرار في الجرائ  له عاقب  بقيادة السعودي ، قائال: "خير لك  وقف العدوان، فنون مظلومون"، مؤكدا أن "اتاست

بأن السعودي  تعد لشن حمل  عسكري  سيئ ". في حين أكد صالح الصماد زعي  جماع  أنصار اهلل )الووثي( 

 .ر لما يجري في الكويت أو للتفاهمات والتنازتات التي قدموها في هذه المشاوراتواسع ، دون أي اعتبا

تراجع وزير الشؤون الخارجي  بدول  اإلمارات أنور قرقاش وما يؤكد عودة اتاشتباكات في اليمن بشكل عنيف هو 

بوضور ولي العهد مومد بن زايد حول نهاي  الورب في اليمن  أبو ظبيعن تصريواته التي أطلقها قبل أيام في 

  .وسوب جنود اإلمارات منها

 عالن فشل التفاوض بين الووثيينإ يلي:ما  إلىوفي ذلك المعطيات السابق  فان األمور في اليمن سوف تذهب 

ي تنام، وعسكري عنيفراته في اليمن وتصعيد تكثيف التوالف العربي من غا، ووالتوالف العربي في اليمن

 وتعد تصريواتتتومل العبء األكبر من المهام العسكري ،  اإلماراتن أ، خاص  وتي امارالخالفات السعودي  اإل

خاص  أنها جاءت بعد يومين على سقوط لتكبدها الخسائر في اليمن  اإلماراتيمن الرفض  اً قرقاش جزء

  في قوات التوالف العربي، وهو ما أدى إلى مصرع مروحيتين عسكريتين إماراتيتين ضمن القوات المشارك

 القتلى اإلماراتيين.  استمرار سقوط العديد منلى جانب إ .طيارين اثنين ومساعديهما

التدخل في الورب تطلب السعودي  رسميا من السيسي  في حال اشتدت الورب في اليمن فانه من المتوقع انو

ها دورا مهما في تقدي  الدع  اتاقتصادي والعسكري لنظام السيسي ن المملك  العربي  لأمع الووثين، خاص  و

رفضت مصر المشارك  فان ذلك سيشكل عليها سلبا في  إذاتا تستطيع مصر تجاوزه، ومن هنا ففي حال 

 إيجاد رغب  سعودي  في إيجاد قيادي بديل عن السيسي.  إلىعالقاتها مع السعودي  قد يذهب 

توتر العالقات المصري   أوتارك  في الورب فسيرتب عليه العديد من األمور ما في حال قررت مصر المشاأ

استنزاف القدرات  إلىفي حال استمرت الورب لفترة طويل  ول  توس  فان ذلك سوف يؤدي  ثانيا اإليراني ،

فع ر إلىفي حال شاركت مصر وانتصر التوالف العربي فان ذلك سيؤدي وثالثا لمصر. واتاقتصادي  عسكري  ال
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ولكن في الغالب في حال طلبت السعودي  من مصر تدخال في اليمن فان  اإلقليمي.مصر وتعزيز دورها  أسه 

وهذا أيضا لن يرضى  سيتمثل فقط في دور مودود للغاي  خشي  من السيناريوهات سابق  الذكرالمصري الدور 

 .السعودي الطموح

 

 :تطورات المشهد السوري :اً ثالث

 (60عربي)بتهم  "السرق  وإتالف المال العام األسد يواك  أردوغان 

 بتهم  .أمام قاضي التوقيق المالي األول في دمشقضد تركيا دعوي قضائي  رفعت وزارة العدل السوري  

 ناجم  عنها خمس  مليارات دوتار".منشأة صناعي  ومعمال في حلب، بلغت قيم  األضرار ال 23"سرق  

وأضافت أن "إدارة قضايا الدول  تقدمت وشهود. وأدل  ومستندات  وقالت وزارة العدل السوري  إنها قدمت وثائق

صفته الشخصي ، إضاف  لمنصبه رئيسا بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائي  في مواجه  رجب طيب أردوغان ب

 للجمهوري  التركي ، وفي مواجه  رئيس مجلس الوزراء ووزير المالي  في تركيا، بصفتيهما المسؤولين ماليا".

م نتيج  طبيعي  للتقارب التركي الروسي، وتتوقع سوريا توسن في عالقاتها مع تركيا في هذه اتاتهامات  تأت

م بشار األسد يقوم بوضع عراقيل ضد تركيا يستطيع من خالله النظام السوري األيام القادم  لذا فان نظا

تخفيف من أعباء الشروط التركي  في سوريا أو وكذلك وقف أي تدخل تركي في الشأن الداخلي لسوريا من خالل 

 ان تتنازل تركيا عن مواقفها مقابل تنازل سوريا عن التعويضات المالي . 

 

 :الليبيالمشهد  تطورات: خامسًا

"البنيان  قتلى وجرحى من روسيا اليوم()  حكوم  الوفاق الوطني الليبي  تعقد أول اجتماع موسع في طرابلس

  روسيا اليوم() المرصوص" في معارك سرت

ا العاصم  في آذار/ موسع منذ دخولهي رتشاوعقدت حكوم  الوفاق الوطني الليبي  في طرابلس أول اجتماع 

نفسها كممثل  وإثباتجاء اتاجتماع لشرعنه الوكوم   .لس" برئاس  فايز السراجمدين  طراب في 6102مارس 

وحيد في ليبيا ومتزامنا مع عده عمليات عسكري  تقوم بها الوكوم  في العديد من المدن الليبي  لمواجه  

 التنظيمات المسلو  ومن بينها داعش.

http://arabi21.com/story/917038/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://arabic.rt.com/news/829136-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/
https://arabic.rt.com/news/829795-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%AA/
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بيا شرقي ليبيا، كان مناطق جنوب مدين  أجداميدانيا، تمكن الجيش الليبي من استعادة السيطرة على ف

توركات الجيش الليبي توت غطاء لى جانب نجاح "، إمسلوون من تنظيمي "القاعدة" و"داعشيسيطر عليها 

إلى سيطرة القوات المسلو  على مواقع في موور القوارش ، منها العمارات  عنيف،جوي وقصف مدفعي 

 .منطق  قاريونس في بنغازي المجاورة الجديدة وحي الجوازي، وأجزاء كبيرة من

سقطوا  قتلى من قوات "البنيان المرصوص" 4جريوا وجثث  02استقبل مستشفى مصرات  المركزي في حين 

لعملي   اإلعالميوقال عضو المركز  .في اتاشتباكات العنيف  مع مسلوي تنظي  "داعش" في مدين  سرت

تقدما على الموور الجنوبي حيث توجد منطق  "الشعبي  "البنيان المرصوص" رضا عيسى إن قواته  حققت 

 وأوغدوغوالعسكري "، وهي منطق  سكني  كبيرة، بها مقر كلي  التربي  العسكري ، المجاورة لمجمع قاعات 

 .اإلداري وسط مدين  سرت

على نفس الصعيد شن سالح الجو الليبي غارات استهدفت مواقع تنظي  "داعش" والتشكيالت المسلو  

 .المتوالف  معه في موور غرب بنغازي، تمهيدا لتقدم بري لقوات الجيش

 

 المشهد العراقي: تطورات: سادسًا

 العربي ( CNN) الوشد الشعبي ينشر صورا من داخل الفلوج  بعد استعادتها من داعش

نشرت قوات الوشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب قوات الجيش والشرط  العراقي  ضد تنظي  الدول  اإلسالمي  

 داعش،" صورا قالت بانها من داخل مدين  الفالوج  بعد استعادتها.“بـ في العراق والشام أو ما ُيعرف 

، وقال في كلم  له من هناك: (6102يونيو  09) األحد ويشار إلى أن رئيس الوزراء حيد العبادي زار مدين  الفلوج ،

"كما وعدناك ... هذا هو العل  العراقي مرفوع عاليا في الفلوج ... فعلناها سابقا في تكريت والرمادي وجرف 

وأضاف: "هناك من دواعش السياس  ودواعش اإلعالم من حاولوا  ".وسنرفعه أيضا في الموصل والوويج  الصخر

 ات في الفلوج  ولكن أبطالنا استمروا ببطوتاته  وحرروا الفلوج ".عرقل  العملي

نه يبقي من المبكر الوك  عن انتهاء العمليات في أإتا  في حال صوت الصور التي نشرها )الوشد الشعبي(

 بقصيرة.الفلوج ، لوجود العديد من الجيوب التي ستبقي تقاتل لفترات زمني  ليست 

 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/06/28/falluja-popular-mobilization-isis

