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اي كرد�شا يي اأو شحنة 
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ماالت ا�شرتاتيجية

 وج وع  العراق  ال�شيا�شية يف  العالة الدارة االات   الو�شا الاة التور  ا اال�شرتاتيجية االمكية 
الحديد ت املعة بايرا و�شوريا لل ا الواليات املحدة بحاجة اىل تعي ن ا�شرتاتيج ي�شاعد يف بناء 

  دا ال يوية يفكية ااالم ديد امل�شالل دا شالعراق ت ة مرة وداعشراكة م

اعادة اياء ال�شراكة
من االن�شحا حدة والعراق بعد عاالواليات امل

 )2– 2(
ديدا ر يف مركز درا�شات االمن االمريا مي / ودال  ي�شامي ااتال

 ونورا بيناشي / نا مدير الدرا�شات ومي اد يف مركز درا�شات االمن االمري اديد

2012 /دي�ش/ االأو 1كانو / املوجز ال�شيا�ش

ديات ري�شة 




 يراا ا ال�شيا�شات



 













 





















ار االية ال�شورية
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يا�شني   يال عد   ي�ش    �يوت ترجة 

د ع ن�شر  د   مراجعة
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ماالت ا�شرتاتيجية

  
 


  






   
    

  



















 


















الاية املنامية 
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ماالت ا�شرتاتيجية
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 ا�شا�شية ادن ثالثة مشي اأ يج ا الن
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ماالت ا�شرتاتيجية
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www.cnas.org/files/.../CNAS_RevitalizingThePartnership_DaltonBensahel.pdf  




ن�شرة العراق يف مراكز االبحاث العاملية/ االثنني 6-5- 2013 / العدد)15( 

ماالت ا�شرتاتيجية

 شوتا واش ي�شر   الب  يف العراق شالو يل بال وت حدة اأواليات املن ل ال
 شرا�ل  شيا�ش�   شرات وجودمو  اوية وتال الد نحو   ي جي ال  الو  يف  المر   ع

والعر اال

عراق اليو  اان�شا الد 
الات �شين ميز / مدير بحوث يف شوو االأمن الوم يف الية 
 SSI ات اال�شرتاتيجيةد الدرا�شومع كاالأم �جيربية لا
والنريات   االد و�شيا�شات  الرد  ماحة  يف   �ش�وم

اال�شرتاتيجية2 /اار /2013














  




 





    


 








 




 




 







 




ترجة وتي�  �ش الرتجة

د ع ن�شر  د   مراجعة
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ماالت ا�شرتاتيجية






     




 




 





 


         
       
 
     







      










         



         
         
        
         

  
      






     
         
 
 




http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12824/strategic-horizons-iraq-today-is-afghanistan-tomorrow
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ماالت ا�شرتاتيجية


   



 







    
 
       
         


 



   

        

      

       
      

    

     
      




         

        
           





         

         
 
        
         



االأداث يف �شوريا  تديدا ا لعزيز االن�شامات الاية يف الدو املجاورة  بينا 
ياع شدا ومةبح يش رةومة م�ش ودت ال يف العراق االمن شالو يرتاج

 شدا شيا�شات� ابات املال ار تش� الدي
شحية دي �شار

     2013/اال 1/كانو
ترجة وتي��ش الرتجة

د ع ن�شر دمراجعة


http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Editorial/2013/Jan-17/202529-saddam-footsteps.ashx#axzz2RNC3e9HT



12ن�شرة العراق يف مراكز االبحاث العاملية/ االثنني 6-5 - 2013 / العدد)15(

ماالت ا�شرتاتيجية




       
   

        
        



     



       
 
        
         

       
       








       


       
 






 املال دع شاوال�شنة وت
     
       

      



ا ركات املال  تع ع االق ال�شنة ح�ش ب ع اال�شرتاتيجية االيرانية الدارة العراق الرامية 
 ع العراق  �شنة   شج �شوريا  يف  ال�شنة   را  ا كا    املة  ال�شيعية   شا�ال بني   واال  ي اىل 

زايدديد املال م عاميارات جيدة ل اأ يراال لن يرت االأمر ال من جديد الن�شا ناا�ش

ايرا تد نوا يف العراق 
اراور اال�ششرتات� مو

10 كانو الا /يناير 2013 
 د ع ن�شر  د  �ية وتترج

مراجعة  ي�ش عد الي يا�شني
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ماالت ا�شرتاتيجية
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 رةابات املواالن الدور ال�شور
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ماالت ا�شرتاتيجية



         

     

      

      

     
       


       



 شيا�ش�  عن حت يراا
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اي كرد�شا يي اأو شحنة 
من الن يف ال�شوق الدولية

شوو ا�شادية
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شوو ا�شادية
تركيا تناور لوية رواب الاة

اداد وكرد�شب م 


          
       




        



          
       


    



   


  
    


       


 



          








  





       
   
    
   






        
        





      






