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كتاب في معغسو حريمة نجوة وحمقَتيؽ نقاشيتيؽ عقجىا مخكد دراسات الذخق األوسط في ىحا الُيعّج 
 -تشاولت جؾانب متعجدة مؽ العالقات العخبية 2ٕٔٓ-2ٕٔٓاألردن خالل األعؾام الثالثة الساضية 

ت مدؤوليؽ صيشييؽ وخبخاء وسياسييؽ أردنييؽ، كسا يتزسؽ الكتاب بحثيؽ في الريشية، وضسّ 
م  الحي يعقج بذكل دوري بيؽ بكيؽ  الريشية -في مشتجى العالقات العخبيةالسؾضؾع، أحجىسا ُقجِّ

 -وعؾاصؼ عخبية. ويقّجم الكتاب بحلػ مجسؾعة مؽ الخؤى واألفكار حؾل مجاالت العالقات العخبية
الريشية بذكل عام،  -والعالقات االقترادية العخبية ،الريشية وآفاق تظؾرىا، ومذخوع الحدام والظخيق

الجور الدياسي الريشي في كسا يبحث الكتاب ص، الريشية بذكل خا -والعالقات االقترادية األردنية
 8ٕٔٓو 2ًٕٔٓرا حمقتيؽ نقاشتيؽ ُعِقجتا في عاَمي الذخق األوسط مؽ خالل األزمة الدؾرية، ممخِّ 

 ألزمة الدؾرية.ذاركة السبعؾث الريشي الخاص لبس
 

ا لتاريخ الكتاب  يقجم الفرل التسييجي مؽ ىحا مشترف  مشحالريشية  -العالقات العخبيةممخرًّ
وما تاله مؽ تفاعالت بيؽ الجول  2ٕٔٓوحتى قيام مشتجى التعاون العخبي الريشي عام  الخسديشيات

  الريشية -العالقات العخبيةحؾل  يقجم معمؾمات محّجثة كسا ،العخبية والريؽ حتى الؾقت الحاضخ
  .الدياسية واالقترادية والعدكخية

في  " فيقجم قخاءةالريشية: نحؾ عالقات أكثخ فاعمية -العخبيةالعالقات عشؾان " تحتأّما الفرل األول 
 ،أن تجعسيا الريؽ مؽ تؾقع العخبالسرالح العخبية التي يَ ، وفي مقجمتيا دوافع بشاء العالقة وتظؾيخىا

، تظؾيخ دور العخب في رسؼ مدتقبل الذخق األوسطو  ،تذجيع التشسية االقترادية واالجتساعية: مثل
، بي والفمدظيشي بالزغط عمى إسخائيل لمتجاوب مع الحقؾق الفمدظيشية والعخبيةدعؼ السؾقف العخ و 
كسا يتشاول  ،االستفادة مؽ القجرات والخبخات العدكخية الريشية في تظؾيخ القجرات العدكخية العخبيةو 

 :ىابخز أومؽ  ،في تحقيقيا ديؼالسرالح الريشية التي يسكؽ لمجانب العخبي أن يُ الفرل في السقابل 
التعاون االقترادي عمى صعيج فتح األسؾاق العخبية وتظبيق أنغسة اإلعفاءات الجسخكية الستبادلة مع 
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في  الدياسة األمخيكية أو الغخبيةمتظمبات  وتجاوز ،استفادة الريؽ مؽ الشفط والغاز العخبي، و الريؽ
الشفؾذ  في علّ  رؾًصاا في الشغام الجولي خوسياسيً  ادعؼ الريؽ كقؾة دولية اقتراديً ، و ىحا السجال
بتقجيؼ مقتخحات لتظؾيخ العالقات العخبية  الفرلويختتؼ ىحا  .ل الجول الرشاعية الثسانيةاليائل لتكتّ 

، زيادة وتظؾيخ التبادل االقترادي، و تؾسيع التبادل الثقافي بيؽ الريؽ والجول العخبية :الريشية مثل
ة إنذاء مشاطق تجارة حخّ و  ،في بعض الجول العخبيةمشح امتيازات لمذخكات الريشية لمتشقيب عؽ الشفط و 

إعظاء مديج مؽ الحخية لمسدمسيؽ في الريؽ ليكؾنؾا إضافة نؾعية و  ،بيؽ الريؽ والجول العخبية
 .لمسداىسة في تعديد العالقات بيؽ الريؽ والعخب

 
 قائع نجوةو  حيث يمخِّص "الريشية -العخبية العالقات"عشؾان الكتاب ىحا الثاني مؽ الفرل  يحسلو 

 أكاديسيؾن وخبخاء مؽ الريؽ واألردن.و شارك فييا دبمؾماسيؾن  8ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓبتاريخ  عقجىا السخكد
 -مذخوع الحدام والظخيق والعالقات الريشية"بعشؾان أوليا  ،مباحث ثالثةويتزسؽ ىحا الفرل 

العخبي لي  -الريشي سفيخ وزارة الخارجية الريشية لذؤون مشتجى التعاون لكمسة  تمخيصوىؾ  "األردنية
تخابط و  ،: تشاسق الدياساتىيو  ،ركائد مبادرة الحدام والظخيقويؾضح ىحا السبحث أىؼ  .تذشغ ون 
مخكًدا عمى أن ىحه الخكائد قج أفزت تفاىؼ العقميات، و  ،تجاول أو تحخك األمؾال والعسالتو  ،الظخقات

قائسة مذاريع عجيجة وذلػ بؾجؾد  ،ومؽ ضسشيا األردن مع البمجان العخبية ؾًصاائج مثسخة، خرنتإلى 
 "العالقات العخبية الريشية االقترادية بيؽ الؾاقع والسأمؾل" الثانيالسبحث أما  .ت مختمفةفي مجاال

لسا لمريؽ  اىسية، نغخً ستخاتيجية مع الريؽ أمخ في غاية األاأن ندج عالقات راسخة و فيذيخ إلى 
الجيؾد السبحولة لتظؾيخ العالقات  السبحثالسدخح الجولي. ويتشاول  عمىوسياسي مؽ وزن اقترادي 

االقترادية والدياسة بيؽ األردن والريؽ إلى أرفع مدتؾى مؽ خالل التخكيد عمى االرتقاء بالعالقات 
في عل إمكانات كل مشيسا ووزنو عمى  ،االستثسارية والتجارية بذكل يحقق السرالح الحقيقية لمبمجيؽ

واألخيخ في  الثالثأما السبحث  .زالت دون السدتؾى السأمؾل ما ىحه العالقات أنرغؼ ، الرعج كافة
خظؾرة اعتساد فيححر مؽ  "الريشية –مال وتظمعات في العالقات العخبيةآ" عشؾانتحت ىحا الفرل 

الباحثيؽ والسفكخيؽ والعمساء الريشييؽ عمى ما يشتجو الغخب مؽ دراسات عؽ الذخق األوسط وتحميل 
أن السدتذخقيؽ والباحثيؽ الغخبييؽ شؾىؾا حقائق الحياة في الذخق األوسط، وبذكل خاص و  ،أوضاعو

البالد العخبية  الباحثؾن والسفكخون الريشيؾن أحؾالويذجد عمى ضخورة أن يجرس في البالد العخبية، 
 .مؽ خالل اإلقامة فييا والتعاون العمسي بيؽ السؤسدات العمسية الريشية والعخبية
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حمقتيؽ  الكتابمؽ ىحا الثالث الفرل  " يمخصزمة الدؾريةالجور الريشي في األوتحت عشؾان "

بحزؾر السبعؾث الريشي الخاص لمقزية نقاشيتيؽ عقجىسا مخكد دراسات الذخق األوسط في عسَّان 
م ورقة عسٍل جّ ، كسا يقعمى التؾالي 2ٕٔٓو 2ٕٔٓقجتا في عاَمي عُ  الدؾرية الديج شيو شياو يان

حؾل األزمة ُعِقج في الريؽ في مؤتسخ  يا أحج الخبخاء في السخكدممتخررة في ىحا السجال قجّ 
تظؾرات األزمة الدؾرية: وجيات نغخ السبحث األول:  ،يتزسؽ ىحا الفرل ثالثة مباحث الدؾرية.
 زمةالجدء األبخز في ىحا السبحث ىؾ مجاخمة السبعؾث الريشي الخاص لألو  ،(ٔ) أردنية -صيشية

مؽ نكدات وتقمبات كثيخة،  ٕٔٔٓإلى ما شيجتو األزمة الدؾرية مشح عام  ياوالحي يذيخ في ،لدؾريةا
 سؾريةاألجؾاء في  أنّ  األزمة ألسباب داخمية وإقميسية ودولية، معتبخً ا وجؾد بؾادر لحلّ عجم  أبخزىا

 مختمف األطخاف بالحلّ العشاصخ اإليجابية التدام ىحه مؽ أبخز و  ،مذحؾنة بعجة عؾامل إيجابية وسمبية
محجودية نتائج الجيؾد  فيي: أبخز العشاصخ الدمبية أّما الدياسي لألزمة عبخ مدار جشيف أو أستانة،

 وعجم حلّ  البالدمع استسخار الؾضع اإلنداني الخظيخ في  ةتقؾم بيا األمؼ الستحجة في سؾري التي
مؽ مجاخالت  اىحا السبحث عجدً  يتزسؽكسا  .يرال السداعجات ليؼإمذكمة الالجئيؽ أو عسمية 

 ل السبعؾث الريشي.بَ الحزؾر وتداؤالتيؼ والخدود عمييا مؽ قِ 
ن األطخاف السباشخة عمى أ فيخّكد "نحؾ دور صيشي فاعل في األزمة الدؾرية"السبحث الثاني: أما 

فييا مشح عام وغيخ السباشخة في األزمة الدؾرية فذمت في وضع حجٍّ لمرخاع السدمح ولمجماء الشازفة 
وفي ضؾء ذلػ يذيخ  .رغؼ الجيؾد الجبمؾماسية والتجخالت العدكخية واألمشية الستبايشةذلػ ، و ٕٔٔٓ

دبمؾماسيتيا أو قّؾتيا الشاعسة، في األزمة الدؾرية مؽ خالل  دوًراالريؽ أن تمعب  إمكانية السبحث إلى
مؽ روسيا والؾاليات  بانفخاد كلٍّ ب أن ال تدسح زمة يتظمّ نجاح الجور الريشي في األبأن  مؾضًحا

 مدتقاًل  االستحجة بفخض حّل سياسي محّجد يشظمق مؽ تقاسؼ مرالحيسا فقط، وأْن تتخح الريؽ مؾقفً 
الجور األمخيكي  بويشبع مؽ حقيقة إمكانية الحّل وإمكانية تبشييا لجور يذّكل إضافة نؾعية عمى ما يقؾم 

سؾاًء  سؾريةى تدتفيج الريؽ مؽ فخصة الحّل الدياسي في أو األوروبي أو بعض الجول اإلقميسية، حت
  .في إعادة اإلعسار أو بشاء عالقات إيجابية مع العالؼ العخبي

فيؾ  "(ٕأردنية ) -تظؾرات األزمة الدؾرية: وجيات نغخ صيشية" بعشؾانالسبحث الثالث وفيسا يتعمق ب
 يمخص ىحا السبحثو  .الدؾرية لألزمةلسبعؾث الريشي الخاص حريمة حمقة نقاشية ثانية حزخىا ا

حدب السبعؾث الريشي، كسا أنو يعخض لسجاخالت الحزؾر  سؾريةلألوضاع في لخؤية الريشية ا
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في محاوالت  ازخسً الدؾرية تخى يؾضح ىحا السبحث بأن الخؤية الريشية لألزمة مؽ ىشا ونقاشيؼ. 
كسا . زال بعيج السشال ماإلى واقع  دخؼىحا ال تحؾيلمع ذلػ فإن ، ولكؽ 2ٕٔٓفي عام الدياسي  الحلّ 

وذلػ الحل الدياسي ىؾ السخخج الؾاقعي الؾحيج لألزمة الدؾرية،  نّ يؾضح السبحث بأن الريؽ تخى أ
مدتقبل لقخار بذأن ا سؾريةشعب امتالك واستقالليا وحساية أراضييا، و  سؾريةاحتخام سيادة في إطار 

تكؾن األمؼ الستحجة القشاة الخئيدية لمؾساطة مع تؾعيف آليات أن عمى  ،معسمية الدياسيةوقيادتو ل بالده
 مثل مدار أستانة وسؾشي.تقؾم بجور مدانج أخخى 


