
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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أسلحة نوعية لألردن.. هل دخلت المملكة 
مربع الرسائل األمريكية إليران؟

وافقـت وزارة الخارجيـة األمريكيـة علـى صفقـة عسـكرية محتملـة لمصلحـة األردن، تشـمل وافقـت وزارة الخارجيـة األمريكيـة علـى صفقـة عسـكرية محتملـة لمصلحـة األردن، تشـمل 1212  
مقاتلـة “مقاتلـة “F-16 C Block 70F-16 C Block 70”، و”، و44 مـن طـراز “ مـن طـراز “F-16 D Block 70F-16 D Block 70”، إضافـة إلـى محـركات مركبـات ”، إضافـة إلـى محـركات مركبـات 
ورادارات ومدافـع وأنظمـة تحكـم إلكترونيـة وذخيرة شـديدة االنفجار ومعدات تشـفير لالتصاالت ورادارات ومدافـع وأنظمـة تحكـم إلكترونيـة وذخيرة شـديدة االنفجار ومعدات تشـفير لالتصاالت 
اآلمنـة. وذكـر قسـم الشـؤون السياسـية والعسـكرية فـي وزارة الدفـاع األمريكيـة، الجمعـة اآلمنـة. وذكـر قسـم الشـؤون السياسـية والعسـكرية فـي وزارة الدفـاع األمريكيـة، الجمعـة 44  

فبراير/شـباط، أن الصفقـة تبلـغ فبراير/شـباط، أن الصفقـة تبلـغ 4.214.21 مليـارات دوالر، وهـي منحـة لحلفـاء الواليـات المتحـدة.  مليـارات دوالر، وهـي منحـة لحلفـاء الواليـات المتحـدة. 
وكان مـن الالفـت أنـه فـي األيـام القليلـة التاليـة لهـذه الصفقـة، أعلنـت وزارة الخارجيةاألمريكيـة، وكان مـن الالفـت أنـه فـي األيـام القليلـة التاليـة لهـذه الصفقـة، أعلنـت وزارة الخارجيةاألمريكيـة، 
الثالثـاء الثالثـاء 88 فبراير/شـباط، عـن صفقـة أخـرى محتملـة لبيـع منظومـات إطـالق صواريـخ موجهـة  فبراير/شـباط، عـن صفقـة أخـرى محتملـة لبيـع منظومـات إطـالق صواريـخ موجهـة 

متعـددة الفوهـات، والمعـدات ذات الصلـة، لـأردن بكلفـة تقديريـة تبلـغ متعـددة الفوهـات، والمعـدات ذات الصلـة، لـأردن بكلفـة تقديريـة تبلـغ 7070 مليـون دوالر. مليـون دوالر.

هـذا الطـراز هـو األحـدث بيـن طائـرات هـذا الطـراز هـو األحـدث بيـن طائـرات F-16F-16، ويتمتـع بمواصفـات قتاليـة فائقـة ال تتوافـر فـي ، ويتمتـع بمواصفـات قتاليـة فائقـة ال تتوافـر فـي 
المنطقـة إال لـدى جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي. حيث ينتمي لمجموعـة الجيل الخامس، وهو جيل المنطقـة إال لـدى جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي. حيث ينتمي لمجموعـة الجيل الخامس، وهو جيل 
يتميـز بقـدرة كبيـرة علـى تدميـر الدفاعات الجويـة، ومهام متقدمة على القتـال في الجو، إلى يتميـز بقـدرة كبيـرة علـى تدميـر الدفاعات الجويـة، ومهام متقدمة على القتـال في الجو، إلى 

جانـب القـدرة علـى االسـتهداف مـن مسـافات بعيدة.جانـب القـدرة علـى االسـتهداف مـن مسـافات بعيدة.
األردن  بيـن  والعسـكرية  األمنيـة  االسـتراتيجية  التحالـف  عالقـة  لطبيعـة  وفقـا  الصفقـة  األردن تأتـي  بيـن  والعسـكرية  األمنيـة  االسـتراتيجية  التحالـف  عالقـة  لطبيعـة  وفقـا  الصفقـة  تأتـي 
والواليات المتحدة، والتي تقف فيها عّمان كحليف مفضل ومحوري في السياسـة األمريكية، والواليات المتحدة، والتي تقف فيها عّمان كحليف مفضل ومحوري في السياسـة األمريكية، 
وتحديـدا للديمقراطييـن، بعـد فتـرة فتـور كبيـرة واجهتهـا المملكـة بعهـد الرئيـس الجمهـوري وتحديـدا للديمقراطييـن، بعـد فتـرة فتـور كبيـرة واجهتهـا المملكـة بعهـد الرئيـس الجمهـوري 
دونالـد ترامـب. وتعـد هـذه المنحـة األولى والكبرى بعد توقيع عّمان وواشـنطن التفاقية دفاع دونالـد ترامـب. وتعـد هـذه المنحـة األولى والكبرى بعد توقيع عّمان وواشـنطن التفاقية دفاع 
في في 3131 يناير/ كانون الثاني،  يناير/ كانون الثاني، 20212021، والتي أقرتها الحكومة في ، والتي أقرتها الحكومة في 1717 فبراير/ شـباط  فبراير/ شـباط 20212021، وسـط ، وسـط 

اتهامـات سياسـية وبرلمانيـة وحزبيـة بانتهاكهـا للسـيادة األردنيـة.اتهامـات سياسـية وبرلمانيـة وحزبيـة بانتهاكهـا للسـيادة األردنيـة.
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ص 02 سـبق هـذه الصفقـة تسـليم واشـنطن سـبق هـذه الصفقـة تسـليم واشـنطن 1212 مروحيـة “بـالك هـوك” جديـدة فـي عـام  مروحيـة “بـالك هـوك” جديـدة فـي عـام 20182018 لتعزيز  لتعزيز 
االسـتقرار في األردن، بينما بلغت قيمة المسـاعدات األمريكية خالل السـنوات الخمس الماضية االسـتقرار في األردن، بينما بلغت قيمة المسـاعدات األمريكية خالل السـنوات الخمس الماضية 6.56.5  
مليـار أمريكـي، مـا يعكـس المكانـة األمنيـة البـارزة للمملكـة، فـي رؤيـة واشـنطن لمصالحهـا فـي مليـار أمريكـي، مـا يعكـس المكانـة األمنيـة البـارزة للمملكـة، فـي رؤيـة واشـنطن لمصالحهـا فـي 

الشـرق األوسط.الشـرق األوسط.
وقـد ال تكـون هـذه الصفقـة بعيـدة عـن سـياق رسـائل الضغـط األمريكيـة الموجهـة لخصـوم وقـد ال تكـون هـذه الصفقـة بعيـدة عـن سـياق رسـائل الضغـط األمريكيـة الموجهـة لخصـوم 
الواليـات المتحـدة فـي المنطقـة، وعلى التحديد إيران وحلفائها في العراق ولبنان وسـوريا واليمن. الواليـات المتحـدة فـي المنطقـة، وعلى التحديد إيران وحلفائها في العراق ولبنان وسـوريا واليمن. 
مـع أهميـة اإلشـارة لتواجـد خمـس طائـرات مـن طراز إفمـع أهميـة اإلشـارة لتواجـد خمـس طائـرات مـن طراز إف3535 فائقـة التطور بصورة سـرية في قاعدة  فائقـة التطور بصورة سـرية في قاعدة 
موفـق السـلطي بمنطقـة األزرق القريبـة نسـبيا علـى الحـدود السـورية والعراقيـة منـذ نحـو عامين. موفـق السـلطي بمنطقـة األزرق القريبـة نسـبيا علـى الحـدود السـورية والعراقيـة منـذ نحـو عامين. 
تأتـي الصفقـة وسـط مفاوضـات واشـنطن مـع طهـران حيـال الملف النـووي، وقلق “إسـرائيل” تأتـي الصفقـة وسـط مفاوضـات واشـنطن مـع طهـران حيـال الملف النـووي، وقلق “إسـرائيل” 
إزاء التوصـل لهـذا االتفـاق الـذي تعتبـره لـن يوقـف النفـوذ اإليرانـي فـي المنطقـة. ومـن ثـم فـإن إزاء التوصـل لهـذا االتفـاق الـذي تعتبـره لـن يوقـف النفـوذ اإليرانـي فـي المنطقـة. ومـن ثـم فـإن 
الصفقـة تتناغـم مـع الحاجـة لتعـدد أشـكال الرسـائل األمريكيـة إليـران لطمأنـة حكومـة االحتـالل مـن الصفقـة تتناغـم مـع الحاجـة لتعـدد أشـكال الرسـائل األمريكيـة إليـران لطمأنـة حكومـة االحتـالل مـن 
خـالل زيـادة قـوة الـردع فـي المنطقـة ضـد إيـران ووكالئهـا، خاصـة وأن موقـع األردن الذي يتوسـط خـالل زيـادة قـوة الـردع فـي المنطقـة ضـد إيـران ووكالئهـا، خاصـة وأن موقـع األردن الذي يتوسـط 
حلفـاء إيـران يسـاعد علـى لعـب هـذا الـدور. كمـا أن االتفـاق العسـكري بيـن األردن والواليـات المتحـدة حلفـاء إيـران يسـاعد علـى لعـب هـذا الـدور. كمـا أن االتفـاق العسـكري بيـن األردن والواليـات المتحـدة 

قـد يسـمح لواشـنطن نفسـها باسـتخدام هـذه الترسـانة إذا مـا تطلـب األمـر. قـد يسـمح لواشـنطن نفسـها باسـتخدام هـذه الترسـانة إذا مـا تطلـب األمـر. 
ومـع ذلـك هنـاك العديـد مـن التحديـات بوجـه هـذا التكديـس األمريكـي للسـالح؛ حيـث يلعـب ثقل ومـع ذلـك هنـاك العديـد مـن التحديـات بوجـه هـذا التكديـس األمريكـي للسـالح؛ حيـث يلعـب ثقل 
الوجـود اإليرانـي فـي الجنـوب السـوري المدعـوم مـن الفرقـة الرابعـة بجيـش النظـام والقريـب مـن الوجـود اإليرانـي فـي الجنـوب السـوري المدعـوم مـن الفرقـة الرابعـة بجيـش النظـام والقريـب مـن 
الحـدود األردنيـة، تحديـا للحالـة األمنيـة األردنية، ومجاال إيرانيا سـهال لتوجيه الرسـائل، والعبث باألمن الحـدود األردنيـة، تحديـا للحالـة األمنيـة األردنية، ومجاال إيرانيا سـهال لتوجيه الرسـائل، والعبث باألمن 
الداخلـي. كمـا أن سـالح الطائـرات المسـيرة اإليرانيـة بـات فعـاال بسـاحات المواجهـات التـي تديرهـا الداخلـي. كمـا أن سـالح الطائـرات المسـيرة اإليرانيـة بـات فعـاال بسـاحات المواجهـات التـي تديرهـا 
إيـران بشـكل مباشـر أو بالوكالـة، كمـا حصـل مؤخـرا حين ضربت مسـيرات إيرانية أكتوبر /تشـرين األول إيـران بشـكل مباشـر أو بالوكالـة، كمـا حصـل مؤخـرا حين ضربت مسـيرات إيرانية أكتوبر /تشـرين األول 
الماضـي، قاعـدة التنـف األمريكيـة علـى الحـدود السـورية األردنية ) تبلغ مسـاحة الحـدود بين األردن الماضـي، قاعـدة التنـف األمريكيـة علـى الحـدود السـورية األردنية ) تبلغ مسـاحة الحـدود بين األردن 

وسـوريا وسـوريا 375375 كلـم، ومـع العـراق  كلـم، ومـع العـراق 181181 كلـم، ومـع فلسـطين المحتلـة  كلـم، ومـع فلسـطين المحتلـة 360360 كلـم (. كلـم (.
تبقـى  األردن  فـي  الداخلـي  األمنـي  الوضـع  فـي  التأثيـر  علـى  إيـران  قـدرة  فـإن  ذلـك،  تبقـى ومـع  األردن  فـي  الداخلـي  األمنـي  الوضـع  فـي  التأثيـر  علـى  إيـران  قـدرة  فـإن  ذلـك،  ومـع 
محـدودة الفتقارهـا لوجـود جهـات محليـة مواليـة لهـا. كمـا ال يبـدو مرجحـا أن صانـع القـرار األردنـي محـدودة الفتقارهـا لوجـود جهـات محليـة مواليـة لهـا. كمـا ال يبـدو مرجحـا أن صانـع القـرار األردنـي 
بصـدد التخلـي عـن سياسـة التماهـي مـع التوجهـات األمنيـة والعسـكرية األمريكيـة فـي المنطقـة، بصـدد التخلـي عـن سياسـة التماهـي مـع التوجهـات األمنيـة والعسـكرية األمريكيـة فـي المنطقـة، 
التـي يراهـا مفيـدة لنظـام الحكـم سياسـيا وأمنيا رغـم المخاطر، وتحديـدا بعد إقرار األردن دسـتوريا التـي يراهـا مفيـدة لنظـام الحكـم سياسـيا وأمنيا رغـم المخاطر، وتحديـدا بعد إقرار األردن دسـتوريا 
تشـكيل مجلـس األمـن القومـي المعنـي وحـده برسـم السياسـة األمنيـة والخارجيـة للمملكـة بعيـدا تشـكيل مجلـس األمـن القومـي المعنـي وحـده برسـم السياسـة األمنيـة والخارجيـة للمملكـة بعيـدا 

عـن مؤسسـات الدولـة األخـرى ورقابتهـا.عـن مؤسسـات الدولـة األخـرى ورقابتهـا.
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