
الع﮴�﮳�ات ال﮲حمسة أمام ﮴�طو﮵�ر ال﮴�درات العسكر﮵�ة الل﮳�﮲�ا﮲�﮵�ة

آرام �﮲رك﮵�﮲ر﮵�ان

﮲
 وال﮵�ة ﮳حور﮳ح﮵�اصورة مں

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى–الحرس الوط﮲�﮵ى مں

الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة: �﮴�مل ال﮴�ّوات الم﮶س﮴�ركة وال﮴�و﮳حهس﮴�ؤ�﮶ر ﮲حمس ع﮴�﮳�ات على ال﮴�طو﮵�ر المس﮴�﮴�﮳�ل﮵ى لل﮴�درات العسكر﮵�ة

 ال﮲�﮲حب وأالزمات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة
﮲

وأزمات الرعا﮵�ة الصح﮵�ة وال﮴�حد﮵�ات ال﮲حار﮳ح﮵�ة.االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى وال﮴�﮲�ا﮲�س ﮳�﮵�ں

السور﮵�ةالمسّلحةال﮴�ّواتا�﮲سحاب﮳�عد
﮲

المعرو﮲�ة—الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ةالمسّلحةال﮴�ّوات﮳�دأت،2005عامل﮳�﮲�انمں

 عدم�﮴طو﮵�ر ﮴�درا�﮴ها﮳�ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى — ﮲�﮵ى
﮲

 أعلى الهرم. على الر﮲عم مں
﮲

و﮳حود �﮴و﮳ح﮵�ه س﮵�اس﮵ى ٕاس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى مں

أن ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى عمل مع ما�﮲ح﮵ى المساعداتٕالى أس﮲�له ل﮴�و﮲ص﮵�ح مو﮴�ف ال﮴�ّوة والع﮴�﮵�دة والموارد، ٕاال

ٕاعدادعلىال﮲حار﮳ح﮵�ةاالٔم﮲�﮵�ة
﮲

﮲حط﮴�﮵�ں
﮲

﮲حاللال﮴�دراتل﮴�طو﮵�ر﮲حمس﮵�﮴�﮵�ں
﮲

ال﮲�﮴�ر�﮵﮴�ں
﮲

2017و2013﮳�﮵�ں
﮲

و﮳�﮵�ں

.2022و2018

المم﮴�دة(لل﮲�﮴�رةال﮶�ال﮶�ةال﮲حمس﮵�ة﮲حط﮴�ه�﮳﮴حه﮵�﮲رعلىاالٓن﮵�عملالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىال﮳ح﮵�شالٔن�﮲ظًرا
﮲

2023﮳�﮵�ں

وعدموالحوكمةاالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ىوال﮴�و﮳حهال﮳�﮶سريالمال﮳�رأسمر�﮳﮴�طةم﮴�دا﮲حلة�﮴حد﮵�ات﮵�وا﮳حه﮲�ٕا�﮲ه)،2027و
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 ذلك مع �ٔ﮴��﮵﮶�ر ﮳حا�ٔحة كورو�﮲ا على م﮵�﮲را�﮵﮲�ات المساعدات ال﮲حار﮳ح﮵�ة،
﮲

االس﮴�﮴�رار اال﮳ح﮴�ماع﮵ى واال﮴�﮴�صادي. ﮵�﮴�﮲رامں

 �﮴ع﮴�﮵�د �﮴را﮳حع االه﮴�مام الدول﮵ى ﮳�ل﮳�﮲�ان
﮲

والذي �ن ﮴�د ﮳�دأ ﮳�ال﮲�عل ﮴�﮳�ل ال﮳حا�ٔحة.االٔمر الذي ﮵�﮲ر﮵�د مں

ال﮳حهد ال﮴�صاعدي

الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى على ٕاطالق ﮳حهود �﮲﮴�ع﮵�ل ﮴�درا�﮴ه. أدى �﮴﮴�ر﮵�رلع﮳�ت الوال﮵�ات الم﮴�حدة دوًرا حاسًما ﮲�﮵ى مساعدة ال﮳ح﮵�ش

وال﮴�﮴�﮵�﮵�مات—مار�﮲﮴ر﮳حوز﮵�فالم﮴�﮴�اعدالعم﮵�دالر�﮵ٔ�س،مؤل﮲�هاسمعلىُسّم﮵ىالذي—2006لعاممار�﮲﮴ر

 مرا﮳حعات ال﮴�درات
﮲

 ال﮴�ّوات المسّلحة االٔمر﮵�ك﮵�ةاالٔمر﮵�ك﮵�ة الالح﮴�ة ٕالى �﮶﮴سك﮵�ل سلسلة مں
﮲

الم﮶س﮴�ركة ﮳�﮵�ں

ا﮳�﮴�داًءالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىوال﮳ح﮵�ش
﮲

أ﮲�رادمعاالٔمر﮵�ك﮵�ةالحكومة﮲�﮵ىمسؤولونال﮴�﮴�ى.2009عاممں
﮲

ال﮴�ّواتمں

ال﮳حو﮵�ة واال�﮴صاالت واالس﮴�﮲ح﮳�ارات وال﮴�﮲�﮴�لالمسّلحة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮵�م﮶�لون ال﮳ح﮵�ش وال﮴�ّوات ال﮳�حر﮵�ة وال﮴�ّوات

﮲�﮵ى أعلى مس﮴�و﮵�ات �﮶﮲ساطه ��﮲ت �ُ﮴ع﮴�دالمحم﮵ى و﮴�ّوات العمل﮵�ات ال﮲حاصة. ع﮲�دما �ن �﮲﮴�ع﮵�ل ال﮴�درات

 مرا﮳حعات ال﮴�دراتاال﮳ح﮴�ماعات الم﮶س﮴�ركة الدا﮲حل﮵�ة لل﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮶سهر﮵�ًا
﮲

�﮴حس﮳�ًا لل﮳حولة ال﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ة ال﮴�ادمة مں

الم﮶س﮴�ركة مع �﮲ظ﮵�ره االٔمر﮵�ك﮵ى.

ا، ٕاذ دعمت المملكة الم﮴�حدة �﮲ا�ٔب ر�﮵ٔ�س أر�ن ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىا�﮲﮲صم ﮶سر�ء آ﮲حرون ٕالى هذا ال﮳حهد أ﮵�﮲صً

﮳�م﮳�ادرات دعم �﮲﮶�ا�﮵ٔ�ة ﮲حاصة ﮳�ها. كما ساعدتلل﮴�﮲حط﮵�ط، وحذت دول أ﮲حرى م﮶�ل ﮲�ر�﮲سا وك﮲�دا وٕا﮵�طال﮵�ا حذوها

و�الت االٔمم الم﮴�حدة ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى �﮴حد﮵�د أ﮳ح﮲�دة
﮲

�﮴طو﮵�ر ﮴�درا�﮴ه ﮲�﮵ى س﮵�اق دعم م﮴�عدد االٔطراف الٔمں

الالح﮴�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�ودها ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ال﮳حهودل﮳�﮲�ان واس﮴�﮴�راره. وع﮲رزت ا﮳ح﮴�ماعات الل﮳ح﮲�ة العسكر﮵�ة ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ﮵�ة

 االٔح﮵�ان للدول ال﮶سر﮵�كة
﮲

﮲�﮵ى ٕاطار عمل واحد لدعم �﮴طو﮵�ر ﮴�درات ال﮳ح﮵�شال﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ة الم﮴�﮳�ا﮵�﮲�ة ﮲�﮵ى ك﮶�﮵�ر مں

الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى.

﮲
سل﮵�مانم﮵�﮶سالالسا﮳�قالر�﮵ٔ�سوال﮵�ة﮲�﮴�رةأ�﮲﮶�اءصدرالذي،2012ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و﮲�﮵ىالصادر﮳�ع﮳�دإاعالنمّكں

﮲
مواءمة أهداف �﮴طو﮵�ر ﮴�درا�﮴ه مع ال﮳حهود الم﮳�ذولةور�﮵ٔ�س الوزراء السا﮳�ق �﮳﮲ح﮵�ب م﮵�﮴�ا�﮵﮴ى، ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى مں

 الحرب االٔهل﮵�ة ﮲�﮵ى
﮲

 عدم االس﮴�﮴�رار ال﮲�ا﮳حم عں
﮲

 هذه ال﮳حهود م﮳ح﮴�معة،لل﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

سور﮵�ة الم﮳حاورة. �﮴﮲�ح� عں

و﮳�دا﮲�ع
﮲

لل﮳ح﮵�شالدول﮵ىالدعمل﮴�ع﮲ر﮵�﮲رروما﮲�﮵ى2014ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و﮲�﮵ىع﮴�دهالم﮴�ررالوزاريالمؤ�﮴مرمں

.�2013﮵﮲�سان/أ﮳�ر﮵�ل﮲�﮵ىال﮴�دراتل﮴�طو﮵�ر﮲حطةأولالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى،

﮲حطةٕا�﮴﮲�اجٕالىالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىال﮳ح﮵�ش2018آذار/مارس﮲�﮵ىال﮶�ا�﮵﮲ىالوزاريالمؤ�﮴مرس﮳�﮴�تال﮴�﮵ىال﮲�﮴�رةد﮲�عت

 الحدود مع سور﮵�ة،
﮲

و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮴�درات ال﮳�حر﮵�ة لل﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى،�﮴طو﮵�ر ﮴�درات �﮶ا�﮵﮲�ة �﮴رك﮲ر على دعم أمں

 ال﮲�﮲�ط
﮲

وال﮲عاز، وو﮲صع ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى لل﮴�ك﮵�ّف معوال﮴�ح﮲ص﮵�ر لم﮳حموعة مهام ﮳حد﮵�دة مر�﮳﮴�طة ﮳�ال﮴�﮲�﮴�﮵�ب عں

 ٕاسرا�﮵ٔ�ل ول﮳�﮲�ان.ال﮴�﮲ع﮵�رات ال﮳ح﮵�وس﮵�اس﮵�ة على طول ال﮲حط أالزرق الذي و﮲صع﮴�ه
﮲

االٔمم الم﮴�حدة ﮳�﮵�ں

الع﮴�﮳�ات أمام ﮴�﮲حط﮵�ط ال﮴�درات
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 ﮲حمس
﮲

�﮲ظًرا الٔن ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮵�عمل على ﮲حطة �﮴طو﮵�ر ال﮴�درات ال﮶�ال﮶�ة، ﮲�ٕان هذا ال﮳حهد س﮵�﮴�طلب الحد مں

﮲
 ال﮲ص﮳�اط الملك﮲�﮵�ں

﮲
 أ﮳حل ا�﮲دماج و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ال﮴�عاون ﮳�﮵�ں

﮲
ع﮴�﮳�ات حاسمة. أوًال، ال ﮵�﮲رال ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮵��﮲�ح مں

اسم﮵�ًا ﮳�﮴�﮲حط﮵�ط ﮴�درات ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى. �﮴﮴�اعد معظم ال﮲ص﮳�اط
﮲

 لع﮳�وا دوًرا ﮲�عاًال ﮲�﮵ى ص﮵�ا﮲عة أول ﮲حط﮴�﮵�ں
﮲

الذ﮵�ں

﮳�س﮳�ب�﮴﮴�و﮵�﮲صها�﮴مأوع﮶سوا�﮵ٔ�ةٕاما2019و2016عام﮵ى﮲�﮵ىالعسكر﮵�ةال﮴�﮵�ادةا�﮴﮲�﮴�االتو��﮲تال﮴�درات،ل﮴�طو﮵�ر

، م﮶�ل الل﮳ح﮲�ةالس﮵�اسات الدا﮲حل﮵�ة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة، أو لك﮵�هما مًعا. و﮲�﮵ى الو﮴�ت
﮲

�﮲﮲�سه، ﮲�ٕان آل﮵�ات �﮲﮴�س﮵�ق الما�﮲ح﮵�ں

ّلكة حد﮵�﮶�ًا، ٕاما ﮲ع﮵�ر �﮶﮲سطة أو ﮲ع﮵�ر مس﮴�﮲علة ﮳�ال﮶سلكالعسكر﮵�ة ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ﮵�ة ومد﮵�ر﮵�ة ال﮴�عاون العسكري الدول﮵ى الُم﮶سَ

المطلوب.

 �﮴و﮳حه اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى
﮲

هادف. أكدت ﮲حط﮴�ا �﮴طو﮵�ر ال﮴�درات أالولى وال﮶�ا�﮵﮲�ة�﮶ا�﮵﮲�ًا، ﮵�واصل ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ال﮳�حث عں

وسالمة أالرا﮲ص﮵ى والس﮵�ادة. و﮳�عد ﮴�﮵�امه ﮳�طرد الدولةعلى أدوار ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى المر�﮳﮴�طة ﮳�م�﮲�حة إالرهاب

ال﮳ح﮵�ش﮵�﮲�﮴�﮴�ر﮴�ا�ًٔما.إالرهابم�﮲�حة﮲�﮵ىالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىال﮳ح﮵�شدور﮵�﮲رالال،2017عام﮲�﮵ىذا�﮵﮴�ًاالمعل﮲�ةإالسالم﮵�ة

ا ٕالى ﮳�﮵�ٔ�ة س﮵�اس﮵�ة موا�﮵﮴�ة لل﮴�عامل مع االٔمر االٔهم، أال وهوالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى مرحلة ما ﮳�عد الدولة إالسالم﮵�ة أ﮵�﮲صً

 الوح﮵�داالس﮴�﮴�الل الذا�﮵﮴ى الدا﮲حل﮵ى لح﮲رب الّله، والذي ﮵�﮴�ّوض �﮴طلع
﮲

ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ٕالى أن ﮵�كون ال﮲صامں

لوحدة أرا﮲ص﮵ى ل﮳�﮲�ان.

 ﮴�﮳�ل الحكومة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة
﮲

﮳�﮶سٔ�ن الد﮲�اع �﮴حد﮵�ًا م﮲رم﮲�ًا ومس﮴�داًما م﮲�ذ عام�﮶ال﮶�ًا، �ن ﮲ع﮵�اب أي �﮲﮴حط﮵�ط هادف مں

الطا�﮲ٔ�﮵�ةالس﮵�اس﮵�ةال﮲�﮲حبلمصالح﮲حا﮲صعةاالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ةص﮵�ا﮲عة﮲�﮵ىالمد�﮵﮲�ةالمد﮲حالت�﮲﮴رالوال.2005

 االٔحوال،
﮲

 ﮵�ع﮴�﮳�رون ال﮳ح﮵�ش، ﮲�﮵ى أحسں
﮲

﮳�م﮶�ا﮳�ة ﮲ع﮲�﮵�مة �﮴﮴�﮲�ا﮲�س عل﮵�ها، و﮲�﮵ى أسوأالم﮴�﮲�ا﮲�سة ال﮲ص﮵�﮴�ة والذ﮵�ں

 دعم �﮴طو﮵�رهاالٔحوال، �﮴هد﮵�ًدا الس﮴�﮴�الل﮵�﮴�هم. �﮴﮲�﮵�﮳حًة لذلك، ﮲عال﮳�ًا
﮲

ما ﮵�كون ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى مو﮴�ف حرج مں

أو ﮳حلسات اس﮴�ماع ﮳�رلما�﮵﮲�ة حول الطرق والوسا�ٔل،العسكري دون و﮳حود ٕاطار حكم مد�﮵﮲ى ل﮴�﮶سك﮵�ل الم﮵�﮲را�﮵﮲�ات،

 ال﮴�وم﮵ى الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى.
﮲

أو �﮴و﮳ح﮵�هات هاد﮲�ة لٔالمں

،�2021﮵﮲�سان/أ﮳�ر﮵�ل14﮲�﮵ىل﮳�﮲�ان.﮲�﮵ىاال﮴�﮴�صاد﮵�ةوأالزماتالصح﮵�ةالرعا﮵�ةأزمات�﮴دا﮲حله﮵ىالرا﮳�عةالع﮴�﮳�ة

المٔ�ة﮲�﮵ى3أوحالة،2492الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىال﮳ح﮵�ش﮲�﮵ىكورو�﮲احاالتعدد﮳�لغ
﮲

العوا﮴�بأنكماال﮴�ّوة.�ملمں

معرو﮲�ة.﮲ع﮵�رالل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ةالل﮵�رة﮴�﮵�مةل﮲ح﮲�ضالمدىطو﮵�لة
﮲

العام﮲�﮵ىالمٔ�ة﮲�﮵ى131﮳�لغس﮲�وي�﮲﮴ص﮲حمو﮳�﮵�ں

رللدوالر،ل﮵�رة8500أساسعلىالم﮵�﮲را�﮵﮲�ةو�﮴﮴�د﮵�رات،2019أ﮵�لول/س﮳�﮴�م﮳�ر30﮲�﮵ىالم﮲�﮴�ه﮵ى �﮴﮴�﮵�﮵�م﮵�﮴ُ�ّدِ

 ﮵�كون ﮴�ادر على �﮴حمل
﮲

 و﮴�طع ال﮲ع﮵�اردا﮲حل﮵ى لل﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى أن ال﮳ح﮵�ش لں
﮲

اال﮳ٔحور الم﮲�﮴�ظمة وأ﮳حور الم﮴�اول﮵�ں

.2021ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و﮳�عدالط﮳�﮵�ةإالمدادات﮶سراءأواللو﮳ح﮵�س﮴�﮵�ةالمحر�تلم﮳حموعة

ال﮴�﮵ى �﮴ؤ�﮶ر على �﮴طو﮵�ر ﮴�درا�﮴ه. ﮳�عد ه﮲ر﮵�مةأ﮲ح﮵�ًرا، ﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�عامل ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى مع العوامل ال﮲حار﮳ح﮵�ة

الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىلل﮳ح﮵�شاالٔم﮲�﮵�ةالمساعدات﮶سر�ء﮶سعر،2017عاموطردهإالسالم﮵�ةالدولة�﮲﮴�ظ﮵�م
﮲

مں
﮲

﮳�﮶سلكال﮲عر﮳�﮵�﮵�ں

 ﮴�﮳�ل ال﮳ح﮵�ش وال﮴�وى
﮲

الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳�الد ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر دور أك﮳�ر لل﮳ح﮵�شأساس﮵ى ﮳�إالح﮳�اط ﮳�س﮳�ب عدم و﮳حود ز﮲حم مں

 ال﮴�وم﮵ى. ﮲�﮵ى ﮲ع﮲صون ذلك، ﮵�رى معظم ال﮲�اس
﮲

أن ح﮲رب الّله وّسع اس﮴�﮴�الل﮵�﮴�ه االٔم﮲�﮵�ة الوط﮲�﮵�ةالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵ى االٔمں

و﮳�اء ﮲�﮵�روس كورو�﮲ا العالم﮵ى ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م هذهوسلط﮴�ه الس﮵�اس﮵�ة، ﮲عال﮳�ًا على حساب ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى. أدى
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 ﮲حالل ال﮴�﮶سد﮵�د على م﮵�﮲را�﮵﮲�ات المساعدات ال﮲حار﮳ح﮵�ة للدول الما�﮲حة، ما ﮴�د ﮵�ؤدي ٕالى ﮲حروج
﮲

اال�﮳﮴حاهات مں

 ﮴�ا�ٔمة أالولو﮵�ات ﮲�﮵ى و﮴�ت �﮴﮴�﮲را﮵�د ﮲�﮵�ه الم﮲�ا﮲�سة
﮲

 ال﮴�وى العظمى.ل﮳�﮲�ان مں
﮲

﮳�﮵�ں

طر﮵�ق م﮲صطرب ٕالى مس﮴�﮴�﮳�ل ﮲ع﮵�ر مؤكد

﮲�﮵ى الو﮴�ت الذي �﮴س﮴�عد ﮲�﮵�ه ﮴�﮵�ادة ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى ٕالى �﮳﮴حه﮵�﮲ر
﮲

﮲حطة �﮴طو﮵�ر ال﮴�درات لل﮲�﮴�رة المم﮴�دة ﮳�﮵�ں

ٕالىال﮴�﮵�ادةهذهس﮴�ح﮴�اج،2027و2023عام﮵ى
﮲

�﮴مك﮵�ں
﮲

العسكر﮵�﮵�ں
﮲

ذات﮲حطة�﮴﮴�د﮵�معلىال﮴�ادر﮵�ں

ال﮴�درات االٔساس﮵�ة الهامة ل﮳ح﮵�ش ل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى مح﮴�رف،مصدا﮴�﮵�ة وٕاعطاء أالولو﮵�ة للموارد المحدودة للح﮲�اظ على

 �﮴لك ﮲ع﮵�ر المس﮴�دامة أو الطموحة.
﮲

وال﮴�﮲حل﮵ى عں

 لص﮵�ا﮲عة
﮲

 على ال﮳ح﮵�ش د﮲�ع صا�﮲ع﮵ى ال﮴�رار المد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 ال﮴�وم﮵ىح﮴�ى الع﮲�اصر االٔساس﮵�ةس﮵�﮴�ع﮵�ں
﮲

ل﮴�و﮳ح﮵�هات االٔمں

كما.2021عام﮳�عدال﮴�ّوةلص﮵�ا�﮲ةالح﮴�﮵�﮴�﮵�ةال﮴��ل﮵�فلدعم
﮲

�﮲﮴�﮶س﮵�طٕاعادةالل﮳�﮲�ا�﮵﮲ىال﮳ح﮵�شعلىس﮵�﮴�ع﮵�ں

. وس﮵�﮶سمل ذلك ٕال﮴�اء �﮲ظرة ﮲�احصة علىال﮴�﮲�وات الحال﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴هدف ٕالى �ٔ﮴�ك﮵�د م﮶ساركة ال﮶سر�ء
﮲

ال﮲حار﮳ح﮵�﮵�ں

 ��﮲وا—وس﮵�ظلون—ذو أهم﮵�ة ﮳�ال﮲عةك﮵�﮲�﮵�ة مواءمة أهدا﮲�ه ﮲�﮵ى �﮴طو﮵�ر ال﮴�درات مع مصالح و﮴�﮵�م
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

الما�﮲ح﮵�ں

لمس﮴�﮴�﮳�ل ال﮳ح﮵�ش على المدى الطو﮵�ل.

المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر �ر�﮵﮲�﮲ع﮵ىمس﮴�﮶سار أول ل﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ةآرام �﮲رك﮵�﮲ر﮵�ان

.مرك﮲ر الدراسات االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة والدول﮵�ة﮲�﮵ىلل﮶سرق أالوسط وزم﮵�ل أول ﮲�﮵ى كرس﮵ى آرل﮵ى ﮳�﮵�رك لالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات
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