معضلة السياسة واألمن يف
العالقات العربية اإليرانية :حالة
األردن
أندرو جونسون & حمجوب الزويري

ملخص:
تقوم هذه الدراسة بتحليل العالقات األردنية -اإليرانية يف املرحلة اليت تلت الثورة اإلسالمية عام  ،1979من خالل مالحظة
طبيعة تطور العالقات تارخيياً بني الدولتني ،مع دراسة دور املخاوف السياسية واالمنية يف العالقات الدبلوماسية الراهنة ،واليت
تشمل القضايا األمنية املعاصرة اليت كان هلا أبعادها الداخلية واخلارجية ،مع إيالء اهتمام خاص للنزاعات املرتبطة بالصراع
العربي -اإلسرائيلي والشأن العراقي ،وتصاعد الدور السياسي للشيعة يف الشرق األوسط ،وتنتهي بدراسة أثر السعي اإليراني
المتالك التكنولوجيا النووية على األردن واملنطقة يف ظل تصاعد احتماالت قيام مواجهة عسكرية بني إيران والواليات املتحدة.
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هناك ثالث أبعاد حتليلية تساعد يف فهم أفضل للعالقات اإليرانية العربية؛ وهي متعلقة بالقضايا الدينية ،واجليوسياسية،
والعالقات مع الغرب .ويف إطار العالقات بني إيران والشرق األوسط ،فسوف يظهر تأثري أحد هذه العوامل أو مجيعها على
العالقات الثنائية مع إيران ،فقد كان العامل األول -أي الدين (املذهب الشيعي) -مصدر قلق دول الشرق األوسط على مر التاريخ
منذ ثورة اخلميين حتى يومنا هذا وبصور متطورة ،وكانت احلكومات السنية العربية ،ومنها السعودية ودول اخلليج ،قلقة بشأن
احتمالية أن يتلقى سكانها الشيعة احملليني الدعم املباشر من إيران أو أن تستمد إهلامهم منها بصورة غري مباشرة .
أدى تطور مكانة إيران يف املنطقة ،إىل تطور مكانة مذهبها اإلسالمي الشيعي ،والذي يُنظر إليه اآلن من منظار طائفي أكثر من
جاذبيته الثورية السابقة ،بالرغم من أن اإلسالم اإليراني ال يزال حيتفظ حبد معني من جاذبيته الثورية ،مع غياب أي تغري
جوهري فيما يتعلق مبوقفه املعادي للغرب واألحداث احلالية يف املنطقة ،مبا يف ذلك احلرب بني إسرائيل وحزب اهلل يف صيف
عام  2006والغزو األمريكي للعراق.
أما القضية الثانية -اجليوسياسية -املرتبطة بالدول القريبة جداً على الصعيد اجلغرايف من إيران ،ومنها دول جملس التعاون
اخلليجي ،باإلضافة إىل تركيا وسوريا والعراق .فطبيعة العالقات الراهنة بني إيران ودول جملس التعاون اخلليجي واملتمثلة بضعف
موقف اجمللس أمام القوتني اإليرانية والعراقية يف املنطقة ،مازالت تشوبها ذكريات دعم دول جملس التعاون للعراق خالل احلرب
اإليرانية العراقية ( ،)1988-1980ومن ثم الغزو العراقي للكويت ( ،)1991إضافة إىل إثارة القرب اجلغرايف للدولة اإليرانية من
دول جملس التعاون اخلليجي خماوف أساسية بشأن عواقب الربنامج النووي اإليراني يف املنطقة .
ومن املسلم به تأثر مصاحل إيران يف العراق بفعل احلقائق اجليوسياسية ،بالرغم من حماولة الواليات املتحدة ختفيف التدخل
اإليراني يف الشؤون العراقية ،إال أن قرب إيران اجلغرايف من العراق والدور الذي تلعبه يف دعم بعض اجملموعات الشيعية ،يضمن
هلا احملافظة على نفوذها هناك ،ويف الوقت الذي يتمكن العراق فيه من حتقيق االستقرار ،فإن ذلك سوف يؤدي إىل زيادة
التبادالت التجارية والثقافية والدينية بني الدولتني.
ويصف العامل الثالث  -العالقات مع الغرب  -الكيفية اليت تطورت بها عالقات إيران مع الغرب منذ ثورة  ،1979وخاصة ما
يتعلق بالدول ذات العالقات املتأزمة مع الواليات املتحدة ،ولعل املثال البارز على ذلك هي العالقات اإليرانية السورية ،فإحدى
القواسم املشرتكة اليت جتمع الدولتني هي عدم ثقتهما بالواليات املتحدة ،ويف ظل املناخ الدولي احلالي ،تشعر سوريا بالتهديد من
قبل الغرب ،ويعود ذلك بصورة رئيسية إىل انسحابها القسري من لبنان عام  ،2005والتساؤالت املتعلقة بدورها يف اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني السابق  -رفيق احلريري ،واالنتباه الذي اجتذبته مؤخراً خالل الغارات اجلوية اإلسرائيلية على مواقع يُشاع أنها
مواقع نووية قيد التأسيس ،وبالتالي ،ويف ظل التوترات الراهنة والسوابق التارخيية ،أصبحت إيران حليفة طبيعية لسوريا يف ظل
الظروف اليت تشعر فيها كلتا الدولتني بالضغوط الغربية عليهما.
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العالقات األردنية  -اإليرانية:
كما أوضحنا ،ال ميكن فهم عالقات الشرق األوسط مع إيران من منظور واحد فقط ،وأن حتديد الديناميكية الثنائية بني أي دولة
يف الشرق األوسط وإيران بأي فرتة زمنية ال يتم إال من خالل ربطها بالعوامل الداخلية واخلارجية ،لذا فإن دراسة تطور العالقات
اإليرانية األردنية يف هذا السياق تودي بنا إىل حتليل تلك العالقات ضمن أطر ثالثة؛ هي التاريخ ،وبالتحديد تطور التفاعالت
األردنية اإليرانية منذ عام  ،1949واملسائل املرتبطة باألبعاد األمنية األكرب يف الشرق األوسط ،واملسائل املرتبطة بالعالقات األردنية
اإليرانية احلالية ،خاصة دور اجلهات الفاعلة من غري الدول .وبالنتيجة؛ فإن تفاعل هذه األطر باجململ متكننا من فهم طبيعة
العالقة األردنية اإليرانية القائمة .
يعود تاريخ العالقات األردنية – اإليرانية من عام  ،1949عندما وقعت الدولتان معاهدة الصداقة اليت ركزت على إقامة عالقات
حسنة وتعزيز التعاون بني البلدين ،ومنذ ذلك الوقت شهدت العالقات تطوراً تدرجيياً متثل يف توقيع اتفاقية التعاون الثقايف ،1960
والتعاون التجاري  ،1963ومن ثم التعاون يف جمال القضايا املالية  ،1973وبعدها التعاون السياحي 1975واليت مل يُكتب هلا
التنفيذ بسبب قيام الثورة . 1979
لقد تأثر تطور العالقات األردنية اإليرانية بالتغريات السياسية الداخلية إليران ،فنظامها السياسي امللكي مكنها من تكوين عالقة
مناسبة مع األردن والغرب ،ومن ثم الواليات املتحدة ،لكن بعد إطاحة ثورة اخلميين بالنظام امللكي عام  ،1979جاءت خنب ذات
توجهات سياسية إيرانية خمتلفة وهذه النخب هي:
 احملافظون التقليديون ( ،)1997-1979والذين سيطروا يف الغالب على جمريات السياسة اإليرانية منذ الثورة حتى وصولالرئيس اإلصالحي حممد خامتي .
 اإلصالحيون ( ،)2005-1997والذين استطاعوا التحكم بالسياسة الداخلية واخلارجية واليت شكلت دافعاً أمام دول املنطقةللتقارب مع إيران .
 احملافظون اجلدد ( -2005اآلن) ،جاءت بتولي الرئيس أمحدي جناد ،فقد شكلت تصرحياته ورسائله السياسية عامالً هاماًيف تراجع العالقة بني ايران والدول العربية ،ومنها األردن.
كان لسياسة احملافظون التقليديون واليت استندت إىل تصدير الثورة ودعم جمموعات معارضة دور يف إثارة القلق األردني من هذه
العالقة ،وما ع ّمق اخلالف أكثر هو دعم األردن للعراق خالل احلرب اإليرانية العراقية ( ،)1988-1980سواء على الصعيد املالي
أم اإلسرتاتيجي من خالل استخدام ميناء العقبة جنوب األردن .
حتسنت العالقات بني األردن وإيران بعد عدة سنوات من انتهاء احلرب اإليرانية العراقية عام  ،1991عندما التقى الراحل امللك
حسني عاهل األردن ،والرئيس اإليراني السابق رافسنجاني ،يف املؤمتر اإلسالمي يف السنغال ،وساعد االجتماع بشكل تدرجيي على
تغيري مسار العالقات األردنية اإليرانية بصورة واضحة ،مما أدى إىل تعزيز التبادل الثقايف والتعاون التنموي االقتصادي ،وتعود هذه
الديناميكية اجلديدة إىل حد كبري إىل اإلصالحات السياسية الداخلية احلاصلة يف إيران ،ومصلحة األردن يف التواصل مع الرؤساء
اإلصالحيني السابقني أكرب هامشي رافسنجاني وحممد خامتي ،وبلغ العصر اإلصالحي ذروته عام  2003بالزيارة الرمسية اليت
قام بها امللك عبداهلل الثاني يف أيلول  2003إىل طهران ،بناءً على دعوة من الرئيس السابق خامتي بعد وقت قصري من بدء احلرب
يف العراق .


 .للمزيد من املعلومات حول االتفاقية املشار إليها انظر :اسناد ومعاهدات دوجانبه إيران باساير دول (وثائق ومعاهدات ايران مع الدول األخرى) ،واحد نشر اسناد دفرت مطالعات سياسي وبني امللل ،تهران ،1363،ج ،2ص.523-556:
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ومع تولي الرئيس أمحدي جناد ،دخلت العالقات العربية اإليرانية ،وخاصة مع األردن ،مرحلة تكاد تشابه يف مالحمها لتلك
املرحلة اليت سيطر عليها احملافظون التقليديون يف الثمانينات ،حيث أثارت تصرحيات ومواقف الرئيس جناد خماوف الدول
العربية والسيما األردن من العالقة اليت تربط إيران حبركة محاس ،والدعم الذي أبداه الرئيس هلا بعد فوزها يف االنتخابات يف
شباط  ،2006وكذلك دعمه حلزب اهلل يف حربه مع إسرائيل يف صيف  ،2006وترافقها مع تصرحيات إيرانية حول إسرائيل
واهلولوكست (احملرقة اليهودية) ،ما دفع الدول العربية إىل تبين مواقف خمتلفة تشري إىل فتور تلك العالقات .

األردن وإيران وأمن الشرق األوسط:
بالرغم من أن الفرتة ( )2005-1991متيزت بكونها إصالحية ،إال أن السياسة اخلارجية بني الدولتني تأثرت بصورة كبرية باملسائل
املتعلقة بالسالم مع إسرائيل والعراق .وعلى الرغم من أن هذه القضايا غري مرتبطة بصورة مباشرة بالعالقات اإليرانية األردنية ،إال
أنها برزت كجزء مهم من الديناميكية بني الدولتني فيما يتعلق مبسائل أهم ختص أمن الشرق األوسط .
لقد حدث تغيري كبري يف عالقات إسرائيل مع كل من إيران واألردن ،ففي الوقت الذي مت فيه طي ملف العالقات اإلسرائيلية
اإليرانية على األقل علنياً عام  ،1980مت فتح باب العالقات اإلسرائيلية مع األردن بعد مؤمتر مدريد للسالم عام  ،1991ومن
ثم توقيع معاهدة وادي عربة  ،1994وتطورت عالقة األردن مع إسرائيل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي حتى أصبح يُنظر
لألردن كشريك تفاوضي حمرتم وجزء أساسي من أي سالم نهائي بني فلسطني وإسرائيل .من جهة أخرى ،حافظ األردن على
الدوام على دعمه للسلطة الفلسطينية واحتمالية قيام الدولة الفلسطينية ،وذلك من خالل الدعم امللكي الضمين للفلسطينيني والدعم
الرمزي بوصفه حامي املقدسات اإلسالمية يف القدس ،وعلى عكسها ،مل تعرتف إيران أبداً بشرعية دولة إسرائيل ،وقامت بدعم
حزب اهلل ومحاس دعماً ماديًا ومعنوياً.
لقد تعاملت األردن وإيران مع إسرائيل يف حتقيق أهدافهما من منظورين خمتلفني ،فالسالم مع إسرائيل بالنسبة لألردن مدفوع يف
املقام األول حبقائق جيو-إسرتاتيجية ودميوغرافية؛ وقد كان لنسبة السكان الفلسطينيني (االردنيون من أصل فلسطيين) الكبرية فيها
دوراً يف تأثري األحداث يف فلسطني وإسرائيل اجملاورتني على االستقرار الداخلي لألردن ،عالوة على ذلك ،فإن السالم مع إسرائيل
مينح األردن احرتام العامل الغربي وميثل ضماناً مهماً للمساعدات السنوية القادمة منها ،أما إيران فقد كانت تصف إسرائيل بالعدو،
ومن هنا فإنه ميكن القول بأنه من الصعب على الدولتني جتنب موضوع العالقات األردنية الفلسطينية يف أي تبادل دبلوماسي ،مع
أن هذا قد ال ينتهي حبوار ثنائي مباشر ،إال أنه أوجد دائماً بيئة غري مواتية ،مع استمرار األردن بالتقرب من إسرائيل والغرب يف
الوقت الذي مل تعرتف فيه إيران أبداً بإسرائيل ،وعزلت نفسها بصورة متزايدة عن الغرب .
أما تطورات أوضاع العراق فقد أصبحت عامالً أساسياً يف حتديد العالقات بني كل من األردن وإيران ،وكما ختتلف عالقة إسرائيل
بكل من إيران واألردن يف تارخيها وطبيعتها املعاصرة ،ختتلف عالقة العراق بهما ،وكل دولة ترى العراق من منظور خمتلف،
فاألردن ،كانت ترى العراق شريكاً جتارياً وحليفاً عربياً ،أما اآلن فإنها تراها حتدياً أمنياً ،وبالنسبة إليران ،فقد كانت ترى يف
العراق دولة جماورة غري ودودة ،بل وعدوة حتى املاضي القريب ،لكنها اآلن وسيلة حمتملة الكتساب مزيد من النفوذ يف املنطقة.
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وكما ُذكر سابقاً ،وقفت األردن إىل جانب العراق خالل احلرب اإليرانية العراقية عن طريق منح صدام حسني الدعم املعنوي
واملالي ،أما يف حرب اخلليج الثانية فقد عارض امللك حسني غزوها للكويت ،لكن يف أواخر التسعينيات ومطلع القرن احلادي
والعشرين ،تغريت هذه الديناميكية مع تعزيز حتالف األردن مع الواليات املتحدة ،ودعمه يف النهاية للغزو األمريكي للعراق يف
آذار . 2003
اختلفت الدول يف رؤيتها لغزو العراق بقيادة الواليات املتحدة األمريكية حسب اختالف عواقب ذلك بالنسبة هلا ،فقد كان غزو
العراق مبثابة كارثة بالنسبة لألردن ،فعلى املستوى اإلنساني ،عانت األردن من املشاكل كدولة مضيفة للنزوح اجلماعي من العراق،
وبلغ عدد العراقيني املوجودين يف األردن حوالي  500.000شخص منذ بدء احلرب  ،ما يعين الضغط الشديد على البنية التحتية
يف جمال الصحة والتعليم ،وعلى صعيد األمن الداخلي ،كان تعاظم قوة تنظيم القاعدة يف العراق مبثابة حتدي أمين للمملكة ،حيث
فجرت القاعدة عام  2005عدة فنادق يف ع ّمان .أما بالنسبة إليران ،فقد وفر غزو العراق نصراً إسرتاتيجياً عن طريق إزالة صدام
حسني من اخلارطة السياسية ،بالرغم من أن النظام السياسي اجلديد يف العراق ميثل ضماناً هلا على أن األغلبية الشيعية يف الدولة
ستميل بالفطرة إىل دعم إيران الشيعية .
إن عجز الواليات املتحدة عن التعامل بصورة كاملة مع تعقيدات املصاحلة بني الفصائل العراقية الداخلية ،باإلضافة إىل عدم تدخل
الدول العربية اجملاورة للعراق ،أتاح إليران فرصة ملئ فراغ السلطة هناك ،ويف السنوات اليت أعقبت الغزو األمريكي ،مل تكن
الدول اجملاورة للعراق راغبة بالتدخل لعدة أسباب ،كأن تبدو موالية لصدام حسني يف انتقادها للنزاع ،إضافة أنها مل تكن تعرف
النخبة السياسية اجلديدة يف العراق ،حيث أن الكثري منهم كانوا يف املنفى وعادوا بعد الغزو األمريكي ،ولعل األهم من ذلك هو
أنها كانت شديدة الثقة بقدرة الواليات املتحدة للتعامل مع تطورات ما بعد احلرب .
إن مستقبل دور العراق يف الديناميكية اإليرانية األردنية سيتأثر إىل حد بعيد مبدى قوة حتالف بغداد مع طهران ،ومن هنا مل يرتدد
األردن يف التعبري عن قلقه من التدخل اإليراني يف العراق ،وهو أحد املخاوف اليت أبرزها امللك عبد اهلل الثاني حني استخدم عبارة

«اهلالل الشيعي» لوصف القوة اإليرانية املتزايدة يف العراق واملنطقة

International Herald Tribunehttp://www.iht.com/articles/ap/2007/11/13/africa/ME-GEN-Jordan-Iraqi-Refugees.php.
November 13, 2007
 امللك عبدا هلل الثاني يتحدث حول «الهالل الشيعي» ،وكالة فرانس بريس 6 ،كانون الثاني .2005
=http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/middleeast/2005/January/middleeast_January158.xml&section=middleeast&col
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األردن وإيران اليوم ودور «الالعبني األقل من الدول»
تعبرّ تعليقات امللك عبد اهلل الثاني عن التهديدات احلقيقية واملتصورة اليت تش ّكلها إيران يف األردن واملنطقة يف الوقت احلالي ،فمن
وجهة نظر األردن ،ارتبطت العالقات مع إيران مؤخراً بالتدخل اإليراني يف الشؤون الداخلية وتطوير الربنامج النووي اإليراني،
ويرجع تاريخ قلق األردن بشأن التدخل اإليراني يف الشؤون احمللية إىل الثورة اإليرانية ،ولكنه اليوم يرتكز على احتمالية وجود
عالقة تربط جمموعة معينة داخل جبهة العمل اإلسالمي حبركة محاس ،وبسبب طبيعة العالقة القائمة بني محاس وإيران فإن
هناك ختوف من إمكانية تسلل النفوذ اإليراني من محاس عرب تلك اجملموعة.
لقد تأثرت العالقة بني محاس واألردن سلباً منذ وصول محاس إىل السلطة يف انتخابات عام  ،2006األمر الذي شكل حتدياً
للحكومة اليت حاولت احملافظة على التوازن بني املشاعر الشعبية األردنية والعالقات مع الغرب ،عالوة على ذلك ،مت يف عام
 2006اكتشاف خمبأ أسلحة كبري يف مشال الدولة ،واليت كانت احلكومة تشك بأنه مرتبط حبماس وباهلجمات داخل الدولة ،كما
وكان يُشتبه يف قيام محاس بتجنيد مقاتلني من األردن للتدرب يف إيران وسوريا من أجل تنفيذ هجمات حمتملة على اململكة ،ومع
أن محاس نفت هذه التقارير ،إال أن مسؤولي األمن يف األردن اعتربوا ذلك تهديداً رئيسياً لألمن الداخلي.
لقد كانت العالقة بني محاس وإيران فيما يبدو سبباً يف تراجع شعبية محاس داخل األراضي الفلسطينية واملنطقة العربية ،إضاف ًة
إىل ما قامت به داخل غزة بعد سيطرتها السياسية والعسكرية عليها ،ولعل هذا الرتاجع امتد ليطال حزب جبهة العمل اإلسالمي،
فقد استمرت هزائمه االنتخابية إىل انتخابات جملس النواب اخلامس عشر ،والذي مل يتمكن فيه من الفوز إال ب( )6مرشحني
من أصل ( )22مرشح.إن هذه النتائج تٌظهر عدم دقة التحليل الذي ذهب إليه مسؤول يف احلكومة األردنية مل يذكر امسه قوله
أن حزب جبهة العمل اإلسالمي «سيسعى إىل إقامة حتالفات مع القوى الوطنية واليسارية من أجل ضمان النفوذ يف الربملان عن
طريق تأمني نسبة الثلث ونسخ جتارب محاس يف غزة وحزب اهلل يف لبنان» ،ومن غري الواقع إسقاط ذلك االفرتاض على العالقة
احملتملة بني التطورات يف غزة أو لبنان ،وبني األوضاع يف األردن ،واليت تشهد استقراراً اجتماعياً وسياسياً وغياباً لدور العناصر
اخلارجية ،إضافة إىل أن طبيعة العالقة القائمة بني اإلسالميني يف األردن والقوى اليسارية ال تسمح بعمل نوع من التحالفات القادرة

على التأثري يف السياسية األردنية.

«األردن تعتقل مقاتلني من حماس» ،قناة بي بي سي نيوز 25 ،نيسان .2006
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4942832.stm
 “..Jordan: Government Fears Increasing Syrian, Iranian Influence in Islamist Circles,” Al-Hayah, September 30, 2007
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أما حزب اهلل ،الالعب الثاني األقل من الدول ،واملرتبط بإيران ،والذي ال يزال األردن يشعر بالقلق جتاهه من ناحية تعارض
املصاحل والتوجهات ،فقد تعرضت مؤخراً النتقادات أردنية خالل حرب صيف  2006مع إسرائيل ،فأثناء النزاع ،نشر امللك عبدا
هلل الثاني والرئيس املصري حسين مبارك بياناً مشرتكاً يدين حزب اهلل على «ميلها للمغامرة بصورة ال ختدم املصاحل العربية» ،كما
أدان البيان حزب اهلل “لتعريض الدول العربية ملخاطر عظيمة دون أن يكون لتلك الدول رأي يف هذه املسألة”  ،مما أظهر قلق كل
من مصر واألردن من الشعبية املتزايدة حلزب اهلل يف املنطقة .
وعلى حنو معاكس ،مثلما تشعر األردن بالقلق من التدخل اإليراني يف شؤونها اخلاصة ،تشعر إيران كذلك بالقلق من التدخل
األردني يف شؤونها الداخلية ،وقد اتضح ذلك من خالل تصرحيات رئيس جلنة الشؤون اخلارجية واألمن يف جملس الشورى
اإليراني عالء الدين بروجردي بأن األردن يوفر مالذاً ألعضاء من جمموعة املعارضة اإليرانية ،وجماهدي خلق ،وهي منظمة
تهدف لإلطاحة باحلكومة اإليرانية ،وكان رد الناطق باسم احلكومة األردنية ،ناصر جودة ،على هذه االتهامات هو أنه «ال أساس
هلا من الصحة “وأن هدفها هو «مهامجة األردن والتشكيك مبوقفه”.
يشارك األردن كعضو يف جمموعة « »1+2+6الذي مت إجياده مؤخراً ،والذي يشمل الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي،
ومصر ،والواليات املتحدة ،ويرتكز النقاش بني أعضاء هذه اجملموعة على تطورات امللف النووي اإليراني والسياسات املقرتحة
ملواجهته ،كما ويشكل الدعم السياسي واملالي من الواليات املتحدة لكل من مصر واألردن ضماناً الستمرار دعم الدولتني للواليات
املتحدة يف مسائل األمن اإلقليمي  .وقد كان تشكيل التحالفات اإلقليمية بالتعاون مع الواليات املتحدة من العوامل اليت أربكت
مسرية العالقات العربية اإليرانية والسيما دول اخلليج ومصر واألردن .وتشري بعض التطورات األخرية مثل حضور الرئيس اإليراني
اجتماع رؤساء الدول اخلليجية يف قطر يف كانون االول ، 2007وزيارة الرئيس اإليراني إىل البحرين ،وتبادل الزيارات بني مسؤولني
رفيعي املستوى يف وزارتي خارجية إيران ومصر ،إىل تغري النهج اإليراني يف التعامل مع سياسات التحالف اليت حتاول واشنطن
القيام بها ،ويبدو أن إيران أصبحت توصل رسائلها السياسية من خالل مسؤوليها وليس من خالل وسائل اإلعالم ،وقد كان
االستثناء الوحيد هو تصرحيات الرئيس أمحدي جناد اليت متنى فيها عدم مشاركة اململكة العربية السعودية يف مؤمتر انابوليس
الذي عقد يف الواليات املتحدة يف تشرين الثاني .2007

ميرفي ،دان وناغوب ،سميح« ،حزب اهلل تكتسب دعم الشارع العربي »،صحيفة  18 ،Christian Science Monitorمتوز .2006

http://www.csmonitor.com/2006/0718/p01s03-wome.html
 “.MP: Mojahedin Khalq Organisation (Rajavi cult) leaders in Jordan, Press TV, September 11, 2007
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=22624&sectionid=351020101
 « األردن ال يوفر مالذا جملموعة املعارضة :الناطق الرسمي »،صحيفة  25 ، People’s Dailyأيلول .2007
http://english.people.com.cn/90001/90777/6270871.html
 «املطلوب أكثر من مجرد احلوار» ،صحيفة األهرام األسبوعية ،العدد  10-4 ،865تشرين األول .2007
http://weekly.ahram.org.eg/2007/865/eg2.html
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على صعيد آخر وفيما يتعلق بالتبادل التكنولوجي النووي بني األردن والواليات املتحدة ،فقد اتفقت الدولتان مؤخراً على مذكرة
تفاهم يف فيينا بأن “يعمال معاً على تطوير متطلبات مفاعالت طاقة مالئمة ،وترتيبات خدمة الوقود ،وتدريب املدنيني ،والسالمة
النووية ،وتكنولوجيا الطاقة ،وجماالت أخرى ذات صلة”  ،ومن منظور إسرتاتيجي لألردن والدول اليت أعلنت مؤخراً عن
اهتمامها بالسعي للحصول على التكنولوجيا النووية ،ومنها اجلزائر ومصر واملغرب والسعودية وتونس واإلمارات املتحدة ،فإن سعي
إيران للحصول على التكنولوجيا النووية والذي مل يكن مقبوالً ،وعدم جناح اجملتمع الدولي يف إيقاف مساعي إيران ملشروعها،
أجرب هذه الدول على السعي لبناء برامج نووية خاصة بها.
وكما ذكر مارك فيتزباتريك ،وهو خبري يف االنتشار النووي يف املعهد الدولي للدراسات اإلسرتاتيجية ،أن الدافع لسعي الدول
العربية للحصول على التكنولوجيا النووية يف املنطقة هو املصلحة العربية يف احلفاظ على “وقاء أمين” من إيران ،كما وقال
فيتزباتريك أنه «لو مل تكن إيران تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية املتقدمة ،فلن تشهد (منطقة الشرق األوسط) على األرجح
مثل هذا االندفاع املفاجئ”  ،أي امتالك التكنولوجيا النووية ،ومثل هذا االندفاع سيلقي بظالله على األمن يف املنطقة بصورة
واضحة حتى قبل الضربات العسكرية احملتملة ضد إيران .
وتبدو احتماالت هذه املواجهة أكرب بصورة متزايدة مع تكرار البيانات الصادرة عن وزارة اخلارجية الفرنسية ،املتوافقة مع
التأكيدات األمريكية اليت تقول بأن احلرب مع إيران هي من ضمن اخليارات املطروحة  ،ومع أن األردن ظل داخل نطاق الساحة
الدبلوماسية يف تأكيده على معارضة تطوير برنامج أسلحة نووية إيرانية ،إال أن هذا املوقف رمبا تغري مؤخراً يف التقرير الذي نشر
يف صحيفة صنداي تلغراف والذي يفيد أنه يتم تدريب سالح اجلو األردني باإلضافة إىل القوات العسكرية لدول أخرى يف جملس
التعاون اخلليجي ،على يد موظفني يف سالح اجلو األمريكي يف قاعدة عسكرية أمريكية يف اإلمارات العربية املتحدة .ويف نفس
التقرير عن سالح اجلو األردني ،ويف اقتباس مباشر غري عادي ،نُقل عن مساعد خاص لرئيس أركان القوات املسلحة األردنية قوله
بأن« :املخاوف املتعلقة مبحاولة إيران لرتسيخ نفسها كقوة إقليمية عظمى أدت إىل تعاون عظيم« ،ليس فقط على صعيد اخلدمات
املتبادلة بل أيضا على املستوى السياسي» .كما وأشار إىل أن سالح اجلو اإلماراتي مسح هلم «بتبادل املعلومات والتدريبات معاً».
وبالرغم من تلك التدريبات املشرتكة إال أن ذلك اليعين أن تشارك األردن يف أي مواجه حمتملة بني إيران والواليات املتحدة،
خاصة يف ضوء بقاء القلق من العواقب احملتملة ملثل هذه الضربة ،وهذا الينفي بالضرورة بقاء القلق من التطورات املتعلقة بامللف
النووي اإليراني وسعيها لزيادة نفوذها يف املنطقة.

 دافالك ،غيل« .األردن والواليات املتحدة توقعان اتفاقية نووية» 16 ،The Associated Press ،أيلول .2007
 بيستون ،ريتشارد« .ست دول عربية تنضم لسباق التسلح النووي :اجلزائر ومصر واملغرب وتونس واإلمارات العربية املتحدة والسعودية تسعى للحصول على التكنولوجيا الذرية »،صحيفة  4 ،The Timesتشرين الثاني .2006
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article624855.ece
 إيران تقول أن وزير اخلارجية الفرنسي اعتذر عن تصوير تعليقاته بشأن احلرب »،وكالة فرانس بريس 27 ،أيلول .2007
http://news.yahoo.com/s/afp/20070927/wl_mideast_afp/irannuclearpoliticsfranceun_070927170822
 شيبمان ،تيم« .الواليات املتحدة تدّ رب القوات اجلوية اخلليجية للحرب مع إيران »،صحيفة صنداي تلغراف 2 ،تشرين األول .2007
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/09/30/wiran130.xml
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اخلامتة:
ستستمر الديناميكية اإليرانية األردنية بالتطور يف سياق متأثر بصورة كبرية باملسائل الداخلية واخلارجية املرتبطة باملصاحل السياسية
لكل من ع ّمان وطهران واألمن القومي لكال البلدين .وعلى الرغم من أن نفوذ إيران يف العامل العربي يبدو يف تزايد ،إال أنه من املهم
حتديد قوة إيران يف سياق يعرتف مبحدداتها سواء يف األردن أو يف املنطقة .ويتزامن عدم اليقني بشأن عواقب التدخل اإليراني يف
املنطقة مع خماوف تستند إىل الطريقة الغامضة اليت يقدم بها النظام اإليراني نفسه لالعبني اخلارجيني واليت متكنه من اإلبقاء
على الغموض فيما يتعلق بنواياه الفعلية ،واجتذاب اهتمام العامل ،وتوجيه محلة دعائية داخلية حتاول أن تربهن أن الغرب
وحلفائه يسعون الستهداف إيران.
ويف األردن ،على الرغم من أن احلكومة األردنية ستظل قلقة بشأن عالقة أطراف يف حزب جبهة العمل اإلسالمي حبركة محاس
املوجه حلماس ال يتعلق مبسائل خارجية ختص السلطة بقدر ما يتعلق جبارتها املباشرة
املتحالفة مع إيران ،إال أن االهتمام ّ
إسرائيل ،واملسائل املرتبطة باملصاحلة مع فتح يف الضفة الغربية .وقدرة إيران على ممارسة نفوذها على مقاتلي محاس أو حتى
حزب اهلل حمدودة بسبب املخاوف اخلاصة للحزبني من عواقب تورطهم مع النظام اإليراني ،عالوة على ذلك ،فإن محاس-وكما
تبني يف اتفاق مكة يف شباط (فرباير)  -2007أظهرت اهتماماً بالعمل مباشرة مع احلكومات العربية إذا ما أتيحت هلا الفرصة أكثر
من ميلها للعمل مع احلكومة اإليرانية.
إن عزلة إيران ختدم مصلحة اإليرانيني ،والسلطة اإليرانية جتد قوتها يف هذه العزلة ،فعلى الصعيد الداخلي ،يوفر احلظر الذي
يفرضه الغرب فرصة للحكومة اإليرانية حلشد القوى الداخلية حوهلا ،رغم املخاوف احمللية بشأن األزمة االجتماعية واالقتصادية.
أما على الصعيد اخلارجي ،فإن الغموض بشأن برنامج إيران النووي ،وأيضاً دورها يف العراق واالنقسام السين الشيعي املتزايد يف
املنطقة سيخلق حتدي طويل األمد يبدو خارج نطاق القدرات اإليرانية .وقد أدى الرتاجع يف شعبية كل من محاس يف األراضي
الفلسطينية ،وحزب جبهة العمل اإلسالمي يف األردن ،إىل تعزيز االعتقاد من أن القدرات اإليرانية ال تبدو يف تزايد ضمن احمليط
السين يف منطقة الشرق األوسط ،وهذا ما يزيد من عملية التباين الشيعي-السين اليت أفرزتها احلرب على العراق .2003
يف ظل ذلك كله فإنه رمبا يكون من األجدى التفكري بدبلوماسية  Track IIواليت قد ختلق فرص للحوار الدبلوماسي بني الدول
من خالل حوار بني سياسيني غري عاملني او أكادمييني ،والذي من شانه أن يقلل من التوتر املتزايد يف منطقة متفجرة باألساس.
ويكفي هنا اإلشارة إىل ما قاله امللك عبداهلل الثاني بأنه “ال أحد يفضل احلل العسكري الزمة امللف النووي اإليراني ،الن ذلك
سيخلق مأساة جديدة يف الشرق األوسط”.

 “Jordan urges diplomacy with Iran,” Iran News Agency, November 5, 2007. http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=29833&sectionid=35102020
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