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 3112 -0891اإليرانية  -العالقات األردنية
 دراسة سياسية

  
 د. فواز موفق ذنون

 قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية/ مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل 
 

 مستخلص البحث 
إذ  ،3112 -0891اإليرانيااة  بااين  األ ااوا   -تتناااوه هااذد الدراسااة العالقااات األردنيااة

مسااتوت ترورهااا يااراون مااابين اللااداقة والتلااار  إلااي التااوتر واللريعااة  كااان التباااين فاا  
 ان التييارات  فضاالا  ،اإليرانية مع بعضامما الابعض -بسب  تناقض السياستين األردنية

 .اإلقليمية الت  انعكست  لي  القات البلدين
 

 الملدمة
يأصابتت  ،اإليرانية تبايناا يام مساتوط تهور اا -العالقات األردنية شهدت

 ساير  التناقااات يام الارلط السياسااية واإلساتراتيجية لكاال البلادي  يااال  اا أ
تتاراو  السياسات اإلقليمية والمصالح الدولية التم تتكمات بهاا يجعلتهاا  تأثير

 بي  التفا م والتقارب والتبا د والنفور.
 3112 -1991تتاول  ذه الدراسة تتليل هبيعة  تلا  العالقاات للماد  ما  

التاااري م لهااا ماارورا باإلتاادات اإلقليميااة التاام أثاارت  ليهااا  ماا  تياات التهااور
بااالنفرا   وصوال إلى العوامل اإلقليمية والدولية التام انعكسات  ليهاا وانتهاا ا  

واالنفتااااا  الااااذى هاااارأ  لااااى  القااااة البلاااادي  ياااام نهايااااة التقبااااة التاااام تناولتهااااا  
 .الدراسة
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 0898 -0898رانية  اإلي -: الجذور التاريخية للعالقات األردنيةأولا 

اإليرانيااة إلااى مهلاش العشاارينيات ماا  القاار   - تعاود باادايات العالقااات األردنياة
 القاات تجارياة  (1931 -1779)إذ كانت إليارا  إباا  التكام القاجاارى  ،الماام

 (1919 -1911)التاام كاناات قباال التاارب العالميااة األولااى األرد   مشاارقإمااار  مااش 
وبقيااات  اااذه العالقاااات  قالماااة  لاااى الااار م مااا   ،إلاااى الدولاااة العثمانياااة  اااااعة

متاادوديتها تتااى بعااد سااقوه الدولااة العثمانيااة وانتهااا  التكاام القاجااارى ياام إياارا  
والاااذى قاااام ب نشااااا   ،(1911-1931)التااام تكمهاااا بعاااد ذلااا  الشاااااه رااااا بهلاااوى 

قنصاالية إيرانيااة ياام القااده كاناات لهااا  القااات واتصاااالت مااش األمياار  باادا  باا  
   .(0)والذى تو  أميرا  لى شرق األرد  يم تل  التقبة (1911-1931)التسي  

االنتاااااداب  وانتهاااااا  األرد   لاااااى االساااااتقالل إماااااار  شااااارقم وبعاااااد تصاااااول
 ،1911أيار/ ماايو  31البريهانم وتتولها إلى المملكة األردنية الهاشمية يم 

ه ا ترياات إياارا  باسااتقالل األرد  وتاام ايتتااا  قنصاالية إيرانيااة ياام  مااا  تبعاا
وقاد توجات  اذه العالقاات  بزياار  للملا   .(3)ايتتا  قنصالية أردنياة يام ههارا 

ولقاااا ه بالشاااه متماااد رااااا  1919أ سااهه  آب/ 7 باادا  إلاااى ههاارا  يااام 
(1979 -1911) بهلااوى

وأسااافرت الزيااار   ااا  توقياااش البلاادي   لاااى معا اااد   ،(2)
صااااداقة ممااااا  اااازز ماااا  ياااارج التعاااااو  ويااااتح أياااااق جديااااد  ياااام العالقااااات 

 .(4)اإليرانية -األردنية
(1999 -1912)وجااا  الملاا  تسااي  باا  هااالل 

ليتااولى العاارر األردناام  (5)
  التااام شاااهدت تهاااورا   ،اإليرانياااة -وليكمااال مساااير  جاااده يااام العالقاااات األردنياااة

بعد ريش العالقات الدبلوماسية بي  البلدي  إلى مستوط سفار  بناا ا  لاى  كبيرا  
متمد راا يم الزيار  التم قام بها األ ير هلب م  المل  تسي  لشاه إيرا  

1919نويمبر  تشري  الثانم/ 2إلى  ما  يم 
(6).  

كانا قد يراا نفسيهما بقو   لى أجناد   ا أساسي مال والتقيقة إ  ثمة  ا
العامال األول تمثال يام صارا   ،اإليرانياة يام تلا  التقباة -العالقات األردنياة
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لملا  تساي  ما   القاتاه ماش إيارا  وسايلة اإلرادات السياسية العربية وات ااذ ا
أمااا العاماال الثااانم يهااو قاااية يلسااهي   ،للااا ه  لااى بعاال الاادول العربيااة

اإلسراليلم الذى انعكه بشاكل مباشار  لاى العالقاات باي   -والصرا  العربم
  ما  وههرا .

يفم تقبة ال مسينات والستينات م  القر  الماام، ظهر صرا  سياسم 
السياسااية الم تلفااة وأبرز ااا التيااار القااومم  الااذى تقاااهش   باارت  نااه التيااارات

سياسااايا ماااش التياااارات المتايظاااة التااام مثلتهاااا األنظماااة الملكياااة ومنهاااا األرد  
الذى  انى  زلاة سياساية بعاد انهياار اتتااده ماش العاراق الاذى جاا  كارد يعال 

األمااار الاااذى دياااش الملااا   ،1919 لاااى قياااام الجمهورياااة العربياااة المتتاااد   اااام 
 ،ساااي  نتاااو تعزياااز  القاتاااه ماااش إيااارا  والتصاااول  لاااى د ااام سياسااام منهاااات

وظهااار ذلااا  جلياااا يااام البياااا  المشاااتر  الاااذى صااادر يااام أ قااااب زياااار  الشااااه 
 والاااااااااذى جاااااااااا  مانصاااااااااه 1919متماااااااااد رااااااااااا بهلاااااااااوى إلاااااااااى  ماااااااااا   اااااااااام 

ياارا  يلكاادا   لااى اسااتقالل بلااديهما وصاايانتهما ماا  أى تهديااد  " إ  األرد  وا 
 .(7)لم" ارجم أو ت ريب دا 

واستمر  اجه المتايظة  لى ام  واستقالل األرد  مسيهرا  لى العقلية 
ديااش  السياسااية للملاا  تسااي  هيلااة تقبااة السااتينيات ماا  القاار  المنصاارم، مااا

الملااا  تساااي  نتاااو االتفااااق ماااش الشااااه متماااد رااااا  لاااى تأيياااد يكاااره التلااا  
 -1911)والااذى د ااا إليااه الملاا  ييصاال باا   باادالعزيز  1911اإلسااالمم  ااام 

والاااذى أرادت مااا   اللاااه الااادول الملكياااة التتصااا  ااااد الماااد الثاااورى  (1971
وبعااال   (1971 -1913)الاااذى تز ماااه الااارليه المصااارى جماااال  بدالناصااار 

القوط الثورية كسوريا والعراق والجزالار التام وقفات ااد التلا  و ملات  لاى 
 .(8)إيشاله

بهاا بعامال القااية اإليرانياة يام إتادط جوان -كما مرت العالقاات األردنياة
يعلاااى الااار م مااا  اتتفااااظ إيااارا   ،اإلساااراليلم -الفلساااهينية والصااارا  العربااام

بعالقااات مااش إسااراليل، إال إ  تلاا  العالقااات لاام تتااأثر بااالتهور المسااتمر ياام 
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إياارا    ا تريات  1911يوليااو  تماوز/ 32العالقاات باي   مااا  وههارا ، يفاام 
ل العربياااة التاااام كلفااات الملاااا  يأثاااار اال تاااارا  تفيظاااة الاااادو  ،بدولاااة إسااااراليل

يأرسال الملا   ،تساي  بالتوساه لثنام الشااه متماد رااا  ا   هاو  اال تارا 
رسااالة إلااى الشاااه تثااه  لااى سااتب  قاارار  1911تمااوز/ يوليااو  31تسااي  ياام 
الشاااه لاام يكتاارت للمواااو  وماااى باتجاااه إقامااة أياااال إ    الإاال تاارا ، 

م رليه التكومة األردنية آنذا  مما ديش بهزا  ألمجال ،العالقات مش إسراليل
ور ااام يشااال التوساااه  ،أ  يبااادى أسااا  باااالده العمياااق لال تااارا  اإليرانااام إلاااى

ذلااا  لااام يااالثر أو يااانعكه سااالبا  لاااى   أإال  ،لمجاااالمااألردنااام وتصاااريتات 
 .(9)اإليرانية -مستوط العالقات األردنية

 -اإلسااااراليلية تااااار  ياااام العالقاااات األردنيااااة -وكانااات التااااروب العربياااة
وسااايهر  إساااراليل  لاااى الاااافة  1917يونياااو  يبعاااد تااارب تزيااارا / ،اإليرانياااة

د مااات إيااارا  الملااا  تساااي  يااام جهاااوده  ،ال ربياااة التااام كانااات تابعاااة لااا رد 
وأكاادت إياارا  إ  االنسااتاب اإلسااراليلم  ،الساالمية السااتعاد  األراااام المتتلااة

أ اارب و  ،ماا  األراااام المتتلااة  هااو  ااارورية إلتااالل السااالم ياام المنهقااة
 اا  د اام بااالده   ،الشاااه ياام اتصااال  اااتفم مااش الساافير األردناام ياام ههاارا 

 .(01)الستعاد  األرد  أراايه المتتلة يم تل  الترب
إيرانياااا يااام  -أردنياااا   ، تااادثا تمااال معاااه تقارباااا  1972وكاااا  لتااارب تشاااري  
زار الملاا  تسااي   1972تشااري  الثااانم/ نااويمبر  31المجااال العسااكرى، يفاام 

رانياااة ههااارا  بمعياااة زياااد الرياااا م رلااايه تكوماااة باااالده وزياااد بااا  العاصااامة اإلي
شاكر رليه أركا  الجير األردنم، و الل تلا  الزياار  واياق الشااه  لاى هلاب 

( التام كانات F5 -1المل  تسي  بتزويد األرد  باأربش و شاري  هاالر  ناو  )  
د ا إياارا  قااد تاازودت بهااا ماا  قباال الواليااات المتتااد  التاام ساامتت إلياارا  بتزوياا

 .(00)ل رد 
أكتاوبر  تشاري  األول/ 39 -31وبعد ملتمر الرباه الذى  قاد يام الم ارب 

والااااذى ا تاااار  بمنظمااااة التترياااار الفلسااااهينية ممااااثال ووتياااادا للشااااعب  1971
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مما يعنم ستب الورقة الفلسهينية م  أجند  المل  تسي  والتام  ،الفلسهينم
لليي ، التفااات الملااا  كاااا  يساااعى لتوظيفهاااا سياسااايا يااام مفاواااااته ماااش االسااارا

 كاااانو  الثاااانم/ 6تساااي  نتاااو الشااااه  مااار  أ ااارط والاااذى زاره يااام  ماااا  يااام 
مبااااديا د مااااه القااااوى للملاااا  تسااااي  واصاااافا إياااااه بالملاااا  النبياااال  1971يناااااير 

وصاا  و  ،واإلتساااه بالمساالولية ياام ساابيل تتقيااق الهااد  الااذى يسااعى إليااه
ويم نهاياة  (03)" الشجعا مثال للز ما  والملو   المل  تسي  شاه إيرا  بأنه "
أكاادا ييااه  لااى ااارور  إيجاااد الوسااالل  مشااتركا   الزيااار  اصاادر العااا ال  بيانااا  

للشااااااااااعب  المشاااااااااارو ةالكفيلااااااااااة السااااااااااتعاد  األراااااااااااام المتتلااااااااااة والتقااااااااااوق 
 .(02)الفلسهينم

ومواجهاة  1979-1979اثر تدوت االاهرابات الدا لية يم إيرا   اامم 
قااادم  ،ية اساااتهديت إساااقاه نظاااام تكماااهلثاااور  شاااعببهلاااوى الشااااه متماااد رااااا 

ناويمبر  تشري  الثاانم/ 31المل  تسي  د ما سياسيا  للشاه يزار ههرا  يم 
وقااد  ،معلنااا وقويااه إلااى جانااب الشاااه ياام مواجهااة االنتفااااة الشااعبية ،1979

العربياااة والدولياااة آناااذا   ااا  وسااااهة قاااام بهاااا الملااا   األ باااارتتااادثت بعااال 
كاااانو   11م إياارا  أثناااا  زيارتاااه لباااريه يااام تسااي  لتااال األزمااة الدا لياااة يااا

 ياار إ  األرد  أ لاا   اا   (11)ال ميناام باإلمااامولقااا ه  1979األول/ ديساامبر
نفيااه لتلاا  اإل بااار مكتفيااا بتأكيااد صااتة زيااار  الملاا  تسااي  إلااى باااريه دو  

وربما يكو  اللقا  قد تم إال اناه لام يسافر  (11)بال مينم المل  تسي  ذكر لقا 
ر المل  تسي   دم ذكر أى معلوماات  ا  اللقاا  كام التانعكه    شئ يأث

ساالبا  لااى واااش الشاااه السياساام والعسااكرى ياام مواجهااة الثااور  الشااعبية ياام 
 إيرا .

وبعااااد سااااقوه الشاااااه متمااااد راااااا بهلااااوى وا  ااااال  الجمهوريااااة اإلسااااالمية 
التاازم األرد  ياام بدايااة األماار جانااب  ،1979شااباه/ يبراياار  13اإليرانيااة ياام 

ثم مالبات أ   (11)أى موق  تجاه التهورات الجديد  يم إيرا  ولم يبدالصمت 
إلاى  القااد   ا تارا  است ل المل  تساي  الاذكرط السانوية للثاور  يأرسال برقياة
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مهنلاااا إياااا م بالاااذكرط السااانوية للثاااور  بنظاااامهم الجدياااد و السياسااايي  يااام إيااارا  
   .(07)اإليرانية

إلاى  ،أى تادت جدياد لام تشاهدانياة اإلير  -العالقات األردنياة   ومش  ذا ي
لتاااش  تلاا  العالقااات  (1999 -1991)اإليرانيااة  -أ  جااا ت التاارب العراقيااة

 لى مفترق هرق ولتنقلهاا ما  مرتلاة الصاداقة والتتاال  إلاى مرتلاة  العادا  
 والقهيعة شهدتها العالقات بي  البلدي  هيلة تقبة تل  الترب.

 
العالقااات  فاا اإليرانيااة وأثاارد  -قيااة موقااا األردن ماان الحاار  العرا :ثانياااا 

 اإليرانية  -األردنية 
اإليرانيااة وليااد  يترتهااا باال كاناات متصاالة لتااراكم  -لاام تكاا  التاارب العراقيااة

تااري م ما  التاوتر والعاادا  باي  الجاانبي   بار ساانوات  دياد   بارت  نهاا ماا  
بعاااد   ااالل ملفااات التاادود والمياااه واألكااراد والتاام أ ااذت بالتفاااقم والبااروز ساانة

 ،أ ااارط وصااالت يااام نهايتهاااا إلاااى التااارب باااي  البلااادي  اساااتمرت ثماااا  سااانوات
 .انعكست بشكل سلبم  لى أواا  البلدي  والمنهقة بشكل  ام

الباااد أ   ،اإليرانياااة -ولكااام ناااتفهم الموقااا  األردنااام مااا  التااارب العراقياااة
والتاام أملاات  لااى األرد   المااد نسااتقر  هبيعااة التتالفااات اإلقليميااة ياام تلاا  

يالعالقاات باي  العاراق واألرد  شاهدت  ،اذ مواق  ب صاوج تلا  التاربات 
باتجاااه التقااارب ييمااا بينهمااا منااذ نهايااة الساابعينيات ماا  القاار   وااااتا   اتفاقااا  

 ،الماااااام، والساااابب ياااام ذلاااا   واماااال إقليميااااة يراااااتها المصااااالح السياسااااية
ام العاراق العامل األول تمثل بتوتر العالقات العراقية الساورية  لاى  لفياة اتها

، رايقااه تااوتر 1979ل  ياار  بتاادبير ماالامر  لقلااب نظااام التكاام ياام ب ااداد  ااام 
بااد م جما ااة اإل ااوا   لاا رد أ اار بااي  األرد  وسااوريا بساابب اتهااام األ ياار  

األردنيااة نتاو مزيااد  -كال ذلاا  دياش بالعالقااات العراقياة ،المسالمي  يام بالد اام
لعااب و  (08)سااية واالقتصاااديةماا  التفااا م والتهااور ياام م تلاا  المجاااالت السيا

األردنم يام تلا   - امل الصرا  العربم اإلسراليلم دور يم التقارب العراقم



 
   

  [197]      فواز موفق ذنون د.                                       اإليرانية...... -العالقات األردنية

ذلااا  إ  ريااال األرد   ملياااة الساااالم يااام كاماااب ديفياااد باااي  مصااار  ،التقباااة
ساااراليل  اااام  جعااال األرد  يقتااارب مااا  االيااادولوجيا العراقياااة الرايااااة  1979وا 

 -كااه إيجابااا  لااى العالقااات العراقيااةممااا انع ،ألى  مليااة سااالم مااش إسااراليل
ملقتاا( تليفاه األمريكام بسابب )   ر بة األرد  بعد أ  يقد  ياال   ،األردنية

يااااأراد األرد  تعااااويل  سااااارته الماديااااة  ،موقفااااه ماااا  اتفاقيااااات كامااااب ديفيااااد
 .(09)واالقتصادية م  جاره الشرقم العراق

  يام نظرتاه إليارا  وييما يتعلق بالرلياة السياساية التام انهلاق منهاا األرد
ياألرد  كا  يفكر بقلاق باالب بعاد انتصاار  ،والترب التم  ااتها مش العراق

وت ويه م  أ  تأ ذ إيرا   لى  اتقها تال  الصارا  العربام  ،الثور  اإليرانية
اإلسااراليلم ويااق سياسااتها الجديااد  الدا مااة للفصااالل الفلسااهينية باالتفاااق مااش 

مما يعنم إل اا   ،ا كتزب ا  وتركة تماهسوريا والمنظمات المتتالفة معه
  أوياارط الملاا  تسااي  باا( 31)ياام رساام سياسااته ياام المنهقااة لاا رد ألى دور 

قياااام التااارب ووقاااو  ساااوريا إلاااى جاناااب إيااارا  يااام تلااا  التااارب يلكاااد صاااتة 
 لاى  ماا انتصارت يام التارب ي نهاا ساو  لا  تقتصار إذات وياته وا  إيارا  

ا تقااد و  .(30) لااى المنهقااة العربيااة برمتهاااالعااراق باال سااتتاول ياارل  يمنتهااا 
الملاااا  تسااااي  إ  الثااااور  اإليرانيااااة والتاااارب مااااش العااااراق إنمااااا جااااا ت لت ياااار 
األنظمااااة العربيااااة إلااااى أنظمااااة إسااااالمية  لااااى  اااارار النظااااام اإلسااااالمم ياااام 

لااذل  نجااد إ  األرد  وبعااد قيااام التاارب بااات ينظاار إلااى الثااور  ياام  (33)إياارا 
وا  التاارب ستاااش األرد   ،لتركااة القوميااة العربيااةإياارا  بأنهااا تشااكل تتااديا 

وا  الوقااااو  مااااش  ،أمااااام  هااااري   مااااا ال هاااار اإليراناااام وال هاااار اإلسااااراليلم
العااااراق ود مااااه باتجاااااه التفااااوق  لااااى إياااارا  ساااايجعل األرد  ياااام مااااأم  ماااا  

   .(32)إسراليل ويقوى موقفه أمامها
يارا  أ ل  األرد  ومنذ األيام األولاى للتارب باي   ،م  اجل ذل  العاراق وا 

ويام اتصاال  ااتفم تلقااه  ،   وقويه إلى جانب العراق يم التارب ماش إيارا 
 1م  المل  تسي  يم  (3112 -1979)الرليه العراقم السابق صدام تسي  
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، أ ل  األ ير وقاو  األرد  ملكاا وتكوماة وشاعبا إلاى 1991أيلول/ سبتمبر 
رية أردنياة للقتاال جنباا وأ ل     استعداده إلرسال قوات  سك ،جانب العراق

و كاذا تهاور الموقا  األردنام   (34)إلى جنب مش العراق يم تربه ااد إيارا 
ولااام يكتااا  األرد   ،باتجااااه د ااام العاااراق ااااد إيااارا  هيلاااة ماااد  تلااا  التااارب

بالاااااااد م السياسااااااام بااااااال انتقااااااال ماااااااابي  السياسااااااام والعساااااااكرى واالقتصاااااااادى 
 والدبلوماسم.

دارت مباتثاااات رسااامية باااي  العاااراق  ،1993كاااانو  الثاااانم/ ينااااير  17يفااام 
وبعد  ذه المباتثات أ ل  يم  ما     يتح باب التهو  للقتال إلاى  ،واألرد 

جاناب العاراق، ود ااا الملا  تساي  جميااش األردنياي  إلاى االنااامام للتهاو  وتاام 
وتشااااير  ،مركااازا لتسااااجيل أساااما  الاااارا بي  يااام الاااذ اب إلااااى العاااراق (11)ياااتح 

متهاااو   (3111)تهاااو ي  الااذي  وصااالوا العااراق بلاااب الدراسااات إلاااى أ   اادد الم
 .(35)أهلق  ليها ييما بعد بقوات اليرمو  األردنية ،أردنم

إذ قاااام  ، مااال األرد   لاااى د ااام العاااراق يااام المجاااال االقتصاااادى ،اقتصااااديا
 (11)والتاام بل اات  ،بتساا ير مينااا  العقبااة األردناام لصااادرات العااراق واسااتيراداته

إلاى قياام األرد  يام تقاديم التساهيالت المتعلقاة بالنقال  إاااية ،مليو  ها  شاهريا  
 .(36)الجوى للباالش القادمة  م  والى العراق باتجاه دول العالم

لم يتوا  األرد  يم االتصال بالدول العربية وشار  موقفاه وموقا   ،دبلوماسيا
وشاار  الرليااة األردنيااة ماا  العالقااات مااش إياارا ،  ،العااراق ماا  التاارب اااد إياارا 

الساابب ورا  االتصاااالت األردنيااة هيلااة يتار  التاارب  ااو تفهاام األرد  لتااردد  وكاا 
بعاال الاادول العربيااة وال ليجيااة ماا  د اام األرد  ياام مساااندته للعااراق  شااية ماا  

 .(37)اإليرانية -تد ور العالقات العربية
شااار  األرد  ياام اجتمااا  وزرا  ال ارجيااة  ،1991آذار/ ماااره  11وياام 

ويام نهاياة  ،اإليرانياة -العاراق لمناقشاة التارب العراقياةالعرب الذى د اا إلياه 
االجتما  صدر بيا  مشتر  للوزرا  كاا  لا رد  دور يام صايا ته د اا يياه 
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إيرا  إلى الموايقة  لى وق  إهالق الناار بماا ياام  التقاوق لكاال الهاريي  
 .(38)العراقم واإليرانم

ة األسااالتة اااام  صااافق 1991ودا  األرد  متااااوالت تساااليح إيااارا   اااام 
و باار الملاا   (39)(األمريكيااة التاام أهلقاات  ليهااا آنااذا  )يااايتة إياارا   ياات

تسي     شجبه للصفقة ملكادا إ  الوالياات المتتاد   يقادت مصاداقيتها يام 
كااا  يتوقعااه  ااو أ  تعاازز اإلدار  األمريكيااة ماا    اار ماااآالشاارق األوسااه وا  
 .(21)قو  إيرا  يم المنهقة

الااذى وايقاات ييااه إياارا   لااى وقاا  أهااالق النااار  و ااو العااام 1999وياام  ااام 
د اا الملا  تساي  إلاى اارور  ات ااذ  ،(199)استنادا لقرار مجله األم  الادولم 

وأ ارب  ا  قلاق  ،موق  تازم تجااه إيارا  إلر امهاا  لاى التهبياق الكامال للقارار
 .(20)بالده م  النوايا المستقبلية إليرا  تجاه المنهقة العربية

لام يكا  الموقا  األردنام ما  النظاام السياسام الجدياد يام  ،دمتقا كل ما إزا 
إياارا  وماا  وقويااه إلااى جانااب العااراق ياام التاارب ليماار بسااهولة  لااى العالقااات 

 1991نااااويمبر  تشااااري  الثااااانم/ 11يقااااد أ لناااات إياااارا  ياااام  ،األردنيااااة اإليرانيااااة
لبثات أ  قامات يام  ثام ماا ، فل  القاتها ماش األرد  لمساتوط قاالم باإل ماال

 .(23)بقهش كاية أشكال العالقات مش األرد  1991كانو  الثانم/ يناير  21
ب رسااااال متهااااو ي  إلااااى العااااراق لقتااااال اإلياااارانيي  ياااام  ،ومااااش قيااااام األرد 

إ  إياارا  سااتقاوم )نصااه ) ال ارجيااة اإليرانيااة مااا ساامابالتاارب، أ لاا  الناااهق 
 .(22)((تهمت العدوا  العراقم وستلقنه الدره ذاو العدوا  األردنم كما قا

يقد تتدثت تقارير إسراليلية  ا   ،وب صوج المشاركة األردنية يم الترب
وجااااود دور  سااااكرى مباشاااار لاااا رد  ياااام التاااارب وتسااااتند تلاااا  التقااااارير إلااااى 

 د  هالرات  راقية يم الهبوه يم إتادط القوا اد األردنياة معلومات تفيد بقيام 
نقاااال الااااا مة وأنهااااا تتكااااو  ماااا   اااادد ماااا  الهااااالرات ال ،شاااامال شاااارق  مااااا 

ويقاا للتقاارير اإلساراليلية، يا    ،السوييتية الصنش، بجاناب هاالرات باويند مدنياة
 ااذه الهااالرات العراقيااة، تقااوم بنقاال بعاال المعاادات العسااكرية ماا  األرد  إلااى 
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الر م مااا  إ  إيااارا  قاااد قامااات بقهاااش  القاتهاااا الدبلوماساااية ماااش وبااا .(24)العاااراق
أال إ  اإليارانيي   ،ش العراق يام التارباألرد  واستنكرت بشد  وقو  األ ير م

يتتاااادثو   اااا   اااادم امااااتالكهم أى قاااارال  أو أدلااااة  اااا  مشاااااركة يعليااااة للقااااوات 
إلاى األرد   كما أ  اإليرانيي  لم يوجهاوا تتاذيرا   ،األردنية يم الترب اد إيرا 

 -بصور  ما، مثلما أقادموا  لاى ذلا  بالنسابة لادول ال لايد ماثال  اذا ما  ناتياة
األردنيااي ، وأ  أكاادوا التأييااد ياام و ثانيااة، ياا   المساالولي  العااراقيي  وماا  ناتيااة 

أ  يكااو   نااا  اشااتر   سااكرى  نفياااموقفيهمااا السياساام ماا  التاارب إال أنهمااا 
 .(25)التربأردنم مباشر يم 

  إرسااال األرد  لقااوات  سااكرية للقتااال إلااى جانااب  ياا ،و لااى  ااذا األساااه
نناا  إل المم أل ير، وتساب قنا تناا يكا  لالستهال  ا ،العراق اد اإليرانيي 

  الملا  تسااي  مساتعد للمجازيااة ياام مثال  كااذا أمار  هياار وقيامااه أنعتقاد باا ال
بقدرات إيرا  العسكرية التام قاد تساتهد   تماما   بفتح جبهة مش إيرا  و و يدر 

أو بشاكل  ،باالده بشاكل مباشار مثلماا أقادمت  لاى ذلا  ماش بعال دول ال لايد
إياارا  للمنظمااات المتتالفااة معهااا كتاازب ا  بالعماال   ياار مباشاار  باار إ هااا 

ثبات تاوره األ يار بشاكل يعلام يام التارب   لى ز ز ة استقرار األرد  إذا ماا
يثباات ذلاا  ربمااا يكااو  الاادايش ورا  انفاارا   اااد إياارا ،  ياار إ   اادم وجااود مااا

 .اإليرانية بعد الترب -ملقت للعالقات األردنية
 
 
 3113-0881اإليرانية  –العالقات األردنية  :ثالثاا 

أصابح لادط األرد  الر باة يام إ ااد   ،اإليرانياة -بعد انتها  الترب العراقية
يام سياساة إيارا  ت يير  بوجود القياد  األردنية أدركتالعالقات مش إيرا  بعدما 

وشاعور األرد  بابتعااد إيارا   ،1999 اصة بعاد وياا  ال مينام  اام  ،ال ارجية
" التااااام كانااااات تثيااااار م ااااااو  األرد  ودول  الثاااااور تصااااادير   ااااا  إساااااتراتيجية "
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  إيارا  وبعااد انتهاا  تربهااا ماش العااراق أرادت العمال  لااى  بالمقابال ياا .المنهقاة
مااد الجسااور مااش كايااة دول   اا  هريااقواااش آليااة جديااد  لسياسااتها ال ارجيااة 
وا  اد  العالقاات  تجاوز المرتلة الماايةالمنهقة بما ييها األرد  والعمل  لى 

 .(26)اإليرانية إلى سابق  هد ا -يةاألردن
التاااام جااااا ت  لااااى  لفيااااة  1991  أزمااااة ال لاااايد الثانيااااة أويمكاااا  القااااول باااا

كانااات العامااال الااارليه يااام إ ااااد  التقاااارب  ،اجتياااا  العاااراق ل رااااام الكويتياااة
ماا   ااالل قيااام مااروا  القاساام مناادوب األرد  ياام منظمااة  ،اإليراناام -األردناام

الجانااب اإليراناام ب يااة اإلساارا  ياام  شت مكثفااة ماااألماام المتتااد  باا جرا  اتصاااال
وجاا  هاا ر  ،إ اد  العالقات وال رو  برلية مشتركة لبياا  موقفهاا ما  األزماة

بدأه القاسم يم سعيه إل ااد  تلا   المصرى وزير ال ارجية األردنم ليستكمل ما
  بزيار  ههرا  ولقا ه بعدد ما 1991يناير  كانو  الثانم/ 3يقام يم  ،العالقات

المسلولي  اإليرانيي ، وبذل  يكو  أول مسلول أردنم يزور ههرا  منذ انقها  
وقااد أساافرت تلاا  الزيااار   اا   ،1991العالقااات بينهمااا ياام كااانو  الثااانم/ يناااير 

إ ااااد  العالقاااات الدبلوماساااية باااي  البلااادي ، كماااا تااام االتفااااق  لاااى اااارور  تااال 
وقااد أشااادت  ،اجااد  ياام المنهقااةاألزمااة واإلساارا  بم ااادر  القااوات األجنبيااة المتو 

القياااااااد  اإليرانيااااااة بجهااااااود األرد  ماااااا  اجاااااال اتتااااااوا  األزمااااااة وتلهااااااا بااااااالهرق 
   .(27)السلمية

مااره  و لى  امر الملتمر اإلساالمم الاذى  قاد يام السان ال يام آذار/
-1999) التقااااى الملاااا  تسااااي  بااااالرليه اإليراناااام  اشاااامم رايساااانجانم 1991

1997)
ترصهما لتهوير العالقات األردنية اإليرانية وأ رب الجانبا      (28)

و لى المستوط النيابم زار ويد م  مجله  (29)بعد تقبة هويلة م  انقها ها
وكا  ايفا  لاى  1991الشورط اإليرانم العاصمة األردنية  ما  يم نيسا  

مجلاااه األماااة األردنااام، وتاااار بعااال جلساااات األ يااار، وقاااد أشااااد الناااواب 
األرد  ياااااام مواجهااااااة  دور يرانيااااااة وتصااااااريتاتها تااااااولاألردنيااااااي  بالقياااااااد  اإل
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م  جانبهم أ رب الويد اإليرانم    د م إيارا  لا رد   ،األهما  اإلسراليلية
 .(41)يم المتايل اإلقليمية والدولية وشعبيا   رسميا  

زار وياااااد مااااا  جما اااااة اإل اااااوا  المسااااالمي  يااااام األرد  العاصااااامة  ،شاااااعبيا
وقااد تاات  ،و اادد ماا  المساالولي  اإلياارانيي والتقااوا بااالرليه ريساانجانم  ،ههاارا 

الوياااااد األردنااااام اإليااااارانيي   لاااااى الوقاااااو  ماااااش األرد  يااااام مواجهاااااة إساااااراليل 
يأ لناات القياااد  اإليرانيااة  لااى إ   ،وا تاادا اتها المتكاارر   لااى التاادود األردنيااة

أى  ا تدا   لى األرد   و بمثابة ا تدا   لى الجمهورية اإلساالمية اإليرانياة 
لاادط  هيبااا   ياارا   لااى الاارد بكايااة الوسااالل المتاتااة  ممااا تاار  شااعورا  وسااتعمل إ

وكا   ذا التصريح كاييا ليعهم صور  وااتة     ،(40)األرد  رسميا وشعبيا
يااارا  يااام تلااا  التقباااة مااا  تااااري  العالقاااات باااي    ماااق العالقاااة باااي  األرد  وا 

 .البلدي 
ياة اكتشاا  لبثات أ  تعراات لتاوتر جدياد  لاى  لف العالقات ما  أ ير 

تنظاايم إساالمم سارى ماد وما ماا   ،1991األرد  يام تشاري  الثاانم/ ناويمبر 
بعاد  يام د ام  اذا التنظايم وتام اساتبعاد دور إيارا  ،سم )جير متمد( إيرا  ب
لااه  ملكاادا   ،تساا  روتااانم نالااب الاارليه اإليراناام ولقااا ه بالملاا  تسااي  زيااار 

التااد ل ياام الشااالو  تاارج إياارا   لااى تعزيااز العالقااات بااي  البلاادي  و اادم 
ولام يماام  اام إال وكاا  األرد   لاى مو اد جدياد ماش  .(43)الدا لية ل رد 

اشتركت ييها تركة المقاومة اإلساالمية  1993م هه لقلب نظام التكم  ام 
وقاد ا ترياات  ،اكتشاا  مواقاش ل ساالتة بعاادباد م مباشاار ما  إيارا   ()تمااه
ا أكاادت نيتهاااا تهريبهاااا إلاااى إال إنهااا ،بعالدياااة تلاا  األسااالتة لهاااا هتماااا تركااة

يلسهي  و و األمر الذى لم يك  ليتسامح معه النظاام السياسام األردنام مماا 
 .(42)اإليرانية -سلبية  لى تهور العالقات األردنية تر  أثارا  

 ،واسااااتمرت العالقااااات األردنيااااة اإليرانيااااة بااااالتراجش ياااام الساااانوات الالتقااااة
المساااالتة   اإلسااااالمية التركااااات االتهامااااات المتبادلااااة بتواجااااد وتسااااتمر معهااااا

 جديادا    ينات إيارا  السايد اتماد ديساتمجا  سافيرا   1991يفم  اام   ،وتمويلها
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لهااا ياام  مااا  ولاام يماال  لااى تعيينااه باااعة أشااهر تتااى أمرتااه الساالهات 
بعااااد اتهامااااه بمتاولااااة  إيرانيااااا   دبلوماساااايا   31األردنيااااة بم ااااادر  األرد  ومعااااه 

  والقياااام بنشااااهات  يااار دبلوماساااية يااام تشاااكيل  لياااة لتااازب ا  يااام األرد
وجا ت  ذه ال هو  بالتزام  ماش انتقاادات واساعة وجهتهاا  ،األراام األردنية

 .(44)إيرا  ل رد  اثر توقيش األ ير معا د  سالم مش إسراليل
باتهام األرد  ب يوا  جما ة مجا دى  1991م  جانبها ردت إيرا  يم  ام 
ومااة األردنيااة بااارور  العماال  لااى هاارد تلاا   لااق المعاراااة لهااا مهالبااة التك

 .(45)اإليرانية -الجما ات ترصا  لى ديمومة العالقات األردنية
(3111 -1997) ومااش نجااا  الاارليه متمااد  اااتمم

ياام الوصااول إلاااى  (46)
 سد  التكم بعد يوزه يام االنت اباات الرلاساية التام جارت يام إيارا  يام أياار/

يقااد شااهدت  ،اإليرانيااة تتساانا هفيفااا -ةشااهدت العالقااات األردنياا ،1997مااايو 
يقاااد زار ساااعد  ،كاااال البلااادي  مزياااارات متبادلاااة لمسااالول 1999 -1999األ اااوام 

قابلهاا  1999أ سهه  ب/آالسرور رليه مجله النواب األردنم ههرا  يم 
كمااااال  اااارازى وزياااار ال ارجيااااة اإليراناااام بزيااااار   مااااا  ياااام  تزياااارا / يونيااااو 

انياااا العبااادا  زوجاااة الملااا   بااادا  الثاااانم بااا  أ قبهاااا زياااار  للسااايد  ر  ،1999
ولقا  ااا بالساايد  صااادقم  3111ياام تزياارا / يونيااو  ههاارا  إلااى (47)التسااي 

وتام التباتات  ، قيلة الرليه  اتمم والسيد  شجا م مستشارته لشلو  المرأ 
 االل اللقاا  تااول دور المنظماات النسااوية يام تعزياز وتهااوير العالقاات بااي  

يرا   .(48)األرد  وا 
والتقاااى الملااا   بااادا  الثاااانم للمااار  األولاااى باااالرليه  ااااتمم  لاااى  اااامر 

واتفاق الهريااا   لاى ااارور   ،3111األلفياة يام نيويااور  يام أيلاول ماا   اام 
وجاااه العا ااال األردنااام و  ،العمااال  لاااى تهاااوير وتعزياااز العالقاااات باااي  البلااادي 

رليه للاااااارليه  اااااااتمم د ااااااو  لزيااااااار  األرد  ياااااام المو ااااااد الااااااذى ي تاااااااره الاااااا
 .(49)اإليرانم
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إذ  كااااا  مرتليااااا، ياااار إ  التتساااا  الهفياااا  ياااام العالقااااات بااااي  البلاااادي  
يكانات أول  ،لتلا  العالقاات رليساا    اادت األزماات لتصابح  نواناا   سر ا  ماا

أزمااااة تواجااااه العا اااال األردناااام ياااام ساااانوات تكمااااه األولااااى تمثلاااات ياااام إلقااااا  
ربعاااة يلساااهينيي  القااابل  لاااى أ 3111مااااره  السااالهات األردنياااة يااام آذار/

هريقهم لتنظيم  دد  يما مة كانوا  وبتوزتهم مبالب ماليةقادمي  م  إيرا  
تبعااه بعااد سااتة أشااهر قيااام  ،إسااراليل ماا  ال اليااا الساارية لتنفيااذ  مليااات اااد

كانوا قد تلقوا تدريبات يام  أردنيا   متشددا   92األجهز  األمنية األردنية با تقال 
  يدلى بتصريح ا تبار ييهاا إيارا  بأنهاا تمثال جعل المل   بدا إيرا  و و ما

 لى المنهقة قابلاه رد  نيا  ما   لام شام انم وزيار الاديا  اإليرانام   هرا  
وياى   (51) برته السياساية قلةتنم    بأنها  تصريتات المل   بدا   دالذى 

 ههاارا ، الستااااية ياام، قاارر األرد  اسااتد ا  ساافيره 3113تزياارا / يونيااو 
قااا  ااام ممثلااي   اا   اادد ماا  المنظمااات الفلسااهينية مثاال تركتاام األ ياار  لل

وكااا   ااذا المواااو  اتااد  ،لبنااا  مياا الجهاااد وتماااه إلااى جانااب تاازب ا 
الملفاااات التااام كانااات متاااور مناقشاااة الملااا   بااادا  الثاااانم ماااش جاااور  باااور 

فاااتح جبهتاااي  لتااارويد ال تيااات اتفقاااا  لاااى أ  ههااارا  تتااااول (3119 -3111)
بواساهة المنظماات    بواسهة تزب ا  واأل ارط يام األرد لبنا يمإتدا ما 

 و كاااذا ياااام الوقااات الااااذى شاااهدت يياااه تلاااا  العالقاااات انفراجااااا   (50)الفلساااهينية
ويبدو  ،األزمات واالتهامات نتيجة ادت العالقات إلى المربش األول  ملتوظا  

لوصاول إ   نال  ملفات تبا د يم العالقات األردنية اإليرانية  لينا إدراكهاا ل
 ....تل  العالقات  بر اإلى يهم أوسش واشمل للمسارات التم تتتر  

 اإليرانية  -  وامه التبا د ف  العالقات األردنية :اا رابع
 السياسة اإليرانية ف  المنرلة العربية    -0

تساااتتوذ السياساااة اإليرانياااة  لاااى ا تماااام العدياااد مااا  البااااتثي  والمهتماااي  
تتصاااار   ،  بقيااااة الاااادولأنها شااااأ يرا  دولااااة شااااياااا ،بشاااالو  المنهقااااة العربيااااة

تساااعى إلاااى  بعالقاتهاااا الدولياااة  لاااى وياااق مصاااالتها وتهلعاتهاااا، و ااام باااذل 



 
   

  [311]      فواز موفق ذنون د.                                       اإليرانية...... -العالقات األردنية

تنتصاار  ااذه  تااأمي   ااذه المصااالح، ومااد نفوذ ااا إلااى أبعااد نقهااة ممكنااة، وال
 ااا   السياسااة  لاااى البعااد السياسااام باال تتعاااداه إلااى البعاااد االقتصااادى يااااال  

 .(53)يم والدينماالبعد الثق
  السياساااة اإليرانياااة كانااات قاااد تبااادلت كلياااا ماااش قياااام الثاااور  أويمكااا  القاااول بااا

 لااااى يا تلفاااات نظرتهااااا اإلسااااتراتيجية التاااام انعكساااات بالتااااالم  ،اإلسااااالمية ييهااااا
 القاتهااااا الدوليااااة واإلقليميااااة ياااام المنهقااااة،  اصااااة بعااااد تباااادل سياسااااة الواليااااات 

ليفاا ، واصااهدام مباادث الثااور  المتتاد  تجااه إياارا  وا تبار اا  ادوا  بعااد أ  كانات ت
لااادول العربياااة ماااش العدياااد مااا  اوالماااذ بم اإلساااالمية بجااادار اال اااتال  السياسااام 

تادود اال تماام بااألم  القاومم وباذل  تعادت سياساة إيارا  ال ارجياة  ،اإلسالميةو 
سااالمية  واإلقليماام إلااى مرتلااة الهيمنااة وبسااه النفااوذ ياام مناااهق  ديااد   ربيااة وا 

اإلسااالمية وبعيااد   نهااا، ويلكااد قاااد  إياارا  أ  بالد اام تسااعى مجاااور  للجمهوريااة 
ثالثااة أنماااه ماا  القااو ا القااو  ال شاانة ك ليااة   اا  هريااقلتتقيااق أ اادايها ال ارجيااة 

تاد م  -كالبرناامد الناووى -تيوية، وكقاو  رد الوهنية المصالح الديا ية لتماية 
  النا مة لتتقياق تناامم مكانتها ومركز ا اإلقليمم بي  دول المنهقة والعالم، والقو 

 .(52)الدور والمصالح يم المنهقة
تساااعى إلاااى تتقيقاااه إيااارا  لااام يكااا  ليراااام أهااارا   اااد  يااام   يااار إ  ماااا

يام  ةاإليراني ياسةالمنهقة وم  بينها األرد  الذى بات ينظر بقلق بالب إلى الس
وا   واجه النظام السياسم يم األردنام تاتل ج يام مساألتي   لاى  ،المنهقة
 مااا السياسااة اإليرانيااة تجااااه قاااية يلسااهي  والصااارا   ،بياار ماا  األ مياااةقااد ك

مااا  يااارل النفاااوذ اإليرانااام يااام المنهقاااة  التااام ياااراه نو اااا   ،اإلساااراليلم -العربااام
األ يار  د اومسألة التعامل اإليرانام يام  القاتاه ماش األرد  والاذى يعا ،العربية

 .ييها جانب كبير م  التد ل السياسم والدينم
للااااتتفظ األردناااام  لااااى السياسااااة اإليرانيااااة تجاااااه قاااااية يلسااااهي  يالنساااابة 
يساااامى  يقاااا  ياااام موقااااش مااااا ياااااألرد  ،تااااول تلاااا  السياسااااة معهااااا وتقاهعاااات

  يكااو  أباال تاادال العرباام ويسااعى إلااى تعزيااز السااالم مااش إسااراليل ويهااتم باا
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يعتقااد و  ،ياام أى سااالم يتصاال بااي  الفلسااهينيي  واالساارالليي  أساساايا   شااريكا  
سعيه للسالم يمنتاه الرااا ال ربام واألمريكام  لاى وجاه التتدياد   أاألرد  ب

إمااا إياارا  يتقاا  بالاااد ماا  ذلاا  يهاام مااش  ،وياالم  لااه المسااا دات الساانوية
متور الممانعة وتعمل لتعزيز تتالفها مش الدول والتركات التم تقا  بالااد 
مااا  إساااراليل كساااوريا ومنظماااة تااازب ا  وتركاااة تمااااه وتقااادم   لهااام الاااد م 

أ  العاااادا   والتقيقااااة (54)اساااام والمااااالم والعسااااكرى ياااام مواجهااااة إسااااراليلالسي
األرد ، يا يرا  تعاارل  بعال المراتال  لاى ماإليرانام إلساراليل انساتب يا

 (1991)ملتمر مدرياد   ملية السالم وتريل اال ترا  ب سراليل، وتنظر إلى
العااارب وكوناااه  الاااذى أدار مفاوااااات الساااالم، كنظااار  استساااالمية مااا  جاناااب

 ااااى  لااااى آ اااار ورقااااة ياااام أيااادى العاااارب وأنااااه تساااام الصاااارا  العرباااامق
 -باي  األمتاي  اإلساالمية واليهودياة تاااريا   با تبااره صارا ا   -اإلساراليلم

 ما  زاوياة لصاالح اليهاود. وما  ثام، كاا  التشادد اإليرانام تجااه األرد  مباررا
 .الرلية المعاراة لعملية السالم

يز جاااه  اااو الاااد م  رد  لكااا  ماااايبااادو  اااذا األمااار متاااه إز اااا  األ وقاااد ال
العسااااكرى التاااام تقدمااااه إياااارا  لمنظمااااات لهااااا مقاااارات دا اااال األرد  كمنظمااااة 
تماااه وتسااعى لشاا   جمااات اااد إسااراليل انهالقااا ماا  األراااام األردنياااة 

 لاى وجود اا بسابب ال او  ما   يشكل تسب الرلياة األردنياة  هارا   و و ما
  .(55)رد يعل إسراليل االنتقامم اد ا

ال  للااارأى نظماااه مركاااز الدراساااات اإلساااتراتيجية يااام الجامعاااة ويااام اساااته
تاول أساباب الموقا  اإليرانام ما   ،األردنية باي   يناة ما  المجتماش األردنام

القااااية الفلساااهينية  ااال لكوناااه ناااابش مااا  إيماااا  النظاااام السياسااام يااام إيااارا  
بتقاااوق الشااااعب الفلسااااهينم أم لمواجهااااة الاااا وه الدوليااااة أم ل الياتهااااا مااااش 

يجااااا ت اإلجابااااات  ،لعربيااااة أم لتعزيااااز نفوذ ااااا ياااام المنهقااااة العربيااااةالاااادول ا
لمواجهااااة الااااا وه الدوليااااة ولتعزيااااز نفوذ ااااا ياااام المنهقااااة العربيااااة بالمرتبااااة 

 كما  و مبي  أدناها  ،(56)األولى
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 ... %. ل تعتقد إ  مواق  إيرا  م  القاية الفلسهينية  و نتيجة
 

 ال نعم 
 1191 1999 سهينم إليما  إيرا  بتقوق الشعب الفل

 2191 1991 لمواجهة الا وه الدولية 

 2191 1191 ل دمة إيرا  يم  الياتها مش الدول العربية 

 2191 1991 لتعزيز نفوذ إيرا  يم المنهقة

 2191 1191 لتتسي  صور  التكومة اإليرانية  

     
 اااا  ذلاااا  يعااااارل األرد  وبشااااكل قاااااهش أى وجااااود أو نشاااااه أو  ياااااال  
لمنظمة تزب ا  اللبنانم و م المسألة األ رط التم يق  األرد  ييها ت ل ل 

  يكو  لتزب أذل  إ  األرد  ي شى ب ،موق  المعارل إليرا  يم سلوكها
ا  مااوهئ قاادم ياام األراااام األردنيااة و ااو ينظاار لهااذا المااوهئ لاايه ببعااده 

 نيااااا  إيرا السياساااام والعسااااكرى يتسااااب باااال لبعااااده المااااذ بم الااااذى يعتبااااره نفااااوذا  
و اااو األمااار الاااذى ا اااذ يااالرق التفكيااار السياسااام األردنااام  ،يااام أرااااه ماااذ بيا  

جباااار إساااراليل  3111 اصاااة ماااش االنتصاااارات التااام تققهاااا تااازب ا   اااام  وا 
و اام االنتصااارات التاام واكبهااا األردنيااو   لااى االنسااتاب ماا  جنااوب لبنااا  

األمااي   وقتااذا  بااأ  ريعااوا أ المااا لتاازب ا ، وصااورا للساايد تساا  نصاار ا 
ت ويااااات إذ  ل  يااااار العااااام لتااااازب ا   اااااالل تظاااااا راتهم الدا ماااااة والمسااااااند 

السلهات الرسمية األردنية م  أ  يكاو   اذا االناديا  الشاعبم  لا  انتصاارات 
تاازب ا ، مقدمااة لنفااوذ إيراناام واسااش ياام األرد   باار البوابااة العاهفيااة للشااعب 

 .(57)األردنم
  أباااا ،شااالو  التركااااات اإلساااالميةويلكاااد متماااد أبااااو رماااا  الباتاااات يااام 

قابلاه  ،الهواجه األردنية قد تكو  مشرو ة مش وجود أقلية شايعية يام األرد 
هلبات متكرر  م  التكومة اإليرانية بالموايقة  لى تسيير رتالت ذات هابش 
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ل البيت ومنهم  لى آلدينم لزيار  المراقد المقدسة يم األرد  الذي  ينتدرو  
صتابم جعفر ب  أبم هالب يم مدينة ملتاة التابعاة وجه ال صوج مرقد ال

لمتايظااة الكاار  جنااوب العاصاامة األردنيااة  مااا ، و ااو ماترياااه باسااتمرار 
التكومااة األردنيااة معللااة ذلاا  بااأ   اادم موايقتهااا لاايه اااد هالفااة أو مااذ ب 
بقادر ت ويهااا ماا  اساات الل المااذ ب لممارساة أنشااهة سياسااية أو دينيااة اااار  

 .(58)دنمباألم  القومم األر 
 

 البرنامج النووي اإليران    -3
ياارا  ويشااكل أتااد  ،و ااو الملاا  الثااانم الااذى يشااكل نقهااة تبا ااد بااي  األرد  وا 

 بساابب الهااواجه األردنيااة ماا  إياارا  نوويااة ،إيراناام -الموانااش باتجاااه تقااارب أردناام
يمكاا  أ  تشااكل مصاادر تهديااد ل ماا  الااوهنم األردناام بساابب وقو ااه بااي    التاام

سراليل متبادال   تي  تتمل  دا ا  قوتي  نووي    .(59) ما إيرا  وا 
لاااااذل  يجاااااد األرد  نفساااااه مصاااااهفا ماااااش التوجهاااااات األمريكياااااة واألوربياااااة 
ال اصااااة بمتاولااااة إيقااااا  إياااارا   اااا  مواصاااالة برنامجهااااا النااااووى و ااااو بهااااذا 

ويلكاد يام مواقفاه اإلقليمياة  لاى  بال اناه يساعى دالماا   الموق  لم يك  منتاازا  
اااارور  ناااز  أسااالتة الااادمار مااا  منهقاااة الشااارق األوساااه برمتهاااا و اااو بهاااذا 

   يناااه تتجاااه إلاااى إساااراليل التااام يعاااد ا األرد  ال هااار التقيقااام  الموقااا  يااا
 .(61)والوتيد  لى دول المنهقة

 ليهااا ماا  إياارا    ياار إ  األرد  و ااو ياارط إ  إسااراليل النوويااة أكثاار  هاارا  
يهذا صاالح القاالب وزيار اإل االم  ،ستشعر بالقلقي ال هووية لم يك  يعنم أنالن

األردنم يشير إلى إ  النوايا اإليرانية باامتال  تكنولوجياا نووياة يمكا  أ  تكاو  
متااال ثقاااة لاااو لااام يعلااا  القااااد  اإليااارانيي   ااا  ساااعيهم ولاااو بشاااكل اااامنم  ااا  

رب إليارا  نووياة  لاى أنهاا ر بتهم بتصدير الثور  اإليرانية ولوال ذلا  لنظار العا
 .(60)قو  رد  وتواز  تقابل ترسانة إسراليل النووية
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كشاا   اا   ،وياام ذات االسااتهال  الااذى أجااراه مركااز الدراسااات اإلسااتراتيجية
ت اااو  و اااواجه أردنياااة  لاااى مساااتوط الن باااة السياساااية والشاااار  األردنااام مااا  

مااااا  الن باااااة  (%13)يقااااد  أظهااااارت العيناااااة  اااا  إ   ،البرنااااامد الناااااووى اإليرانااااام
 لااى بالد اام و لااى المنهقااة  السياسااية ياارو  ياام البرنااامد النااووى اإليراناام  هاارا  

ما  الشاار  األردنام مت وياو  ما   %(11) ت و  بينما اظهر االستهال  ،ككل
يتهااابق مااش اسااتهال  قاماات بااه ملسسااة بتثيااة  السااال  النااووى اإليراناام و ااو مااا

والتام أظهارت  ام األ ارط ت او    Global Attitudes Projectأمريكياة تاد ى
 مااا  األردنياااي  مااا  أ  يكاااو  البرناااامد الناااووى اإليرانااام  هااارا   %(11)نسااابته  ماااا

 ا و مبي  يم الشكل أدناهو  (63) لى بالد م
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بينما يبدى بعل المتللي  السياسيي  يم األرد  نظر  تفاللية تياال البرناامد 

ة  ملات يام مواجهاة قاو  القاو  النووياة اإليرانياويلكدو   لى إ   ،النووى اإليرانم
سااراليل قوتاا  إقليميتاا  تلعباا   لاى ساااتة  إقليمياة موازياة  ام إساراليل، يا يرا  وا 

ولااام يكااا  العااارب أو األرد  تاااااري  يااام أجناااد    الياااة اسااامها الشااارق األوساااه
بااال إ  الااابعل رأط إ  أزماااة البرناااامد الناااووى اإليرانااام  اااو باااي   ،إيااارا  النووياااة

ساراليل، و  األرد  لايه هرياا ييهاا وا  إيارا  ليسات لاديها النياة يام إيرا  وال رب وا 
ال  أى تفكير م   ذا الناو  سايعنم أنهاا تعارل إثار  قالقل يم المنهقة العربية 

يلكااده  و ااذا مااا ،والثانيااة  ربيااة  ميقااة ،األولااى التاام  اام ييهااا ،نفسااها الزمتااي 
تعد  لفااتح   إياارا   ياار مسااأالمتلاال السياساام األردناام الااذى يشااير باا جااواد التمااد

لمهاجمتهاااااا  إاااااااييا   جبهاااااة سياساااااية ماااااش العااااارب تعهااااام للنظاااااام الااااادولم مباااااررا  
يعيد إيارا  إلاى زاوياة نه قد  وا  تصل ذل  ي ،ومعاراتها  لى برنامجها النووى

وبهاذا لا  تكاو  األرد  وتاد ا ما   ،الش  واالتهام وربما القهيعة مش دول  ربية
لتلعااب ياام دا اال األماا   أو سياساايا   يت ااذ الموقاا  ياام تااال تمااددت إياارا  امنيااا  

 .(62)العربم
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لااا رد   القاااات وهياااد  ماااش دول مجلاااه التعااااو  لااادول ال لااايد العربياااة 
و لى وجه ال صوج المملكة العربية السعودية التم لديها ملفات شالكة مش 

بقلاق إزا  أى    القياد  السعودية تشاعر النظام السياسم يم إيرا ، وبالتالم ي
ذلاا  إنهااا تاارط ياام تهااور  ،اإليرانيااة -تهااور أو تقااارب ياام العالقااات األردنيااة

أى ) يهاااام ،تلاااا  العالقااااات بأنهااااا تمثاااال امتاااادادا إيرانيااااا ياااام المنهقااااة العربيااااة
الساااعودية( تااارط يااام الصااارا  السياسااام ماااش إيااارا  كجاااز  مااا  المنايساااة  لاااى 

ا   الرلياااة الساااعودية ، و ز اماااة العاااالم اإلساااالمم ب ااال النظااار  ااا  الماااذ ب
  إياارا  تتاااول إاااعا  أاإليرانيااة نابعااة ماا  ا تقاد ااا باا -للعالقااات األردنيااة

و ليااه يهاام تااريل أى  القااات بااي  الهااريي   ،الاادور السااعودى ياام المنهقااة
يكااااو   لااااى تساااااب دور ااااا ونفوذ ااااا االسااااتراتيجم ياااام نهاااااق دول الجااااوار 

 .(64)المباشر  ألراايها
يالدولاااااة العبرياااااة  ،النواياااااا واألساااااباب ت  ا تلفاااااوإلساااااراليل القلاااااق ذاتاااااه وا

تستشاااعر ب هااار أى  القاااة باااي   ماااا  وههااارا ، تاااتمك  مااا   اللهاااا إيااارا  
ياااام وجااااه انتشااااار  لتمنعااااه أ  يكااااو  تاااااجزا   ممارسااااة الااااا وه  لااااى األرد 

التاااأثير اإليرانااام الاااذى سااايتاول االلتفاااا   لاااى الساااعودية مااا  الشااامال وياااتح 
وأ اااادا    إلياااارا  مصااااالح أط إسااااراليل بااااوتاااار  ،إسااااراليل ااااادجبهااااة شاااارقية 

إسااتراتيجية سياسااية كاناات أو دينيااة تسااعى إياارا  لتتقيهااا والوصااول بعااد ذلاا  
ل اااور األرد   اااه الاااديا  األماااامم إلساااراليل وبالتاااالم تهدياااد األ يااار  بشاااكل 

السااافير اإلساااراليلم الساااابق يااام  Dore Goldوينصاااح دورى  ولاااد  ،مباشااار
ارور  الاا ه  لاى الوالياات المتتاد   األمريكياة القياد  اإلسراليلية ب ، ما 

 .(65)لتعزيز قدرات األرد  لتمكينه م  مجابهة  ذه الم اهر
 ،يهاام األ اارط تاارتبه بعالقااات تتااال  مااش األرد  ،أمااا الواليااات المتتااد 

لهااا  ااار  نهاااق تلاا  شاامال  اسااتراتيجيا   تعااد األرد  تليفااا   1991ومنااذ  ااام 
إيراناام وتعماال  لااى  -بقلااق أى تقااارب أردناامو اام األ اارط تراقااب  ،األهلساام

إ هااااا  إشااااارات تتااااذير لاااا رد  ب صااااوج تلاااا  العالقااااات التاااام تاااارط ييهااااا 
يهاام تصاا  إياارا  بأنهااا دولااة  ،واشاانه   روجااا  اا  سياسااتها تجاااه المنهقااة
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لاذل  يهام تارط  ،ودولياا   مارقة تد م جبهة اإلر اب وتسعى إلى  زلها إقليمياا  
ألرد  ودول أ ارط بمثاباة نصار للنفاوذ اإليرانام   أى  القاات إليارا  ماش اأب

وا  م  شأ  ذل  إاعا  جبهة الادول العربياة ذات السياساات المعتدلاة يام 
 .(66)المنهقة وم  بينها األرد 

أماام  أى      ناصر القلق اإلقليمية والدولية التم قد تكو   القا   وبعيدا  
  التق ام   امر تريته   ل رد ي ،اإليرانية -تقدم يم العالقات األردنية

يااد و  و ااذا مااا ،ياام سياسااته ال ارجيااة التقاارب ماا  إياارا  بتثااا  اا  مصااالته
  أإليه صنا  القرار يم األرد  و لى رأسهم المل   بدا  الثانم الذى يرط ب

مصلتة لبالده يم معادا  إيرا  بل الجلوه معها ومتاولة التصول  لاى  ال
و ااو األمار باتاات تتاارج  ليااه  (67)ةمشاتركات ياام رليتهمااا ألوااا  المنهقاا

  األرد  أبا ،ويلكاد متماد إيرانام سافير إيارا  الساابق يام  ماا  ،إيرا  أياا  
تعااد دولااة مهمااة ياام المنهقااة وا  أى ر بااة إيرانيااة ياام االنفتااا   لااى األرد  

إزالة الهواجه األردنية م  السياسة ال ارجياة اإليرانياة وا  تساعى  ينب م أوال  
تاااااام  أى  ااااادا   ة األرد  مااااا  إ  السياساااااة اإليرانياااااة الإيااااارا  إلاااااى همأنااااا

إيرانااام إلاااى إ  األرد  دولاااة ذات ماااوارد متااادود  وا   متماااد أشاااارو  ،تجا اااه
يااق للعالقاات آياتح   ا  هرياق األردنامتعزياز د ام االقتصااد  ب مكانهااإيرا  

االقتصااادية بااي  البلاادي  و ااذا لاا  يااتم قباال الجلااوه معهاام ومتاولااة الوصااول 
  أى سياسااة أم مشااتر  يهااد  ياام النهايااة إلااى همأنااة األردنيااي  بااإلااى تفااا 

 .(68)تستهد  األم  الدا لم األردنم إيرانية تجاه األرد  ال
العالقااات  انعكاساااتما  لااي: زيااارا الملااد  باادان الثااان  لرمااران و خامساااا 

 اإليرانية  -األردنية
نفتاا  والتفاا م اإليرانية  لى مو د جديد ما  اال -كانت العالقات األردنية

أيلول/ سبتمبر  3اثر الزيار  التم قام بها المل   بدا  الثانم إلى ههرا  يم 
ولقاا ه باالرليه اإليراناام متماد  اااتمم و لام  ااامنلم المرشاد األ لااى  3112

للثاااور  اإلساااالمية و ااام باااذل  أول زياااار  لملااا  أردنااام مناااذ ساااقوه تكااام الشااااه 
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يااار  ياام تلاا  التقبااة ماا  التهااورات وتااأتم أ ميااة الز  ،1979 ااام متمااد راااا 
والت يرات التم برزت  لى السااتة السياساية العربياة وأ مهاا ال ازو األمريكام 

ولهااذي  الملفااي  أ ميااة اسااتثنالية  ،والواااش ياام األراااام الفلسااهينية ،للعااراق
 اااو واتاااد مااا  باااي  أ ااام ياااالمل  العراقااام  ،اإليرانياااة-يااام العالقاااات األردنياااة

 ااا  الملااا   يااااال   ،قربااات ماااا باااي   ماااا  وههااارا القااااايا التااام با ااادت و 
الموقااا  مااا   ملياااة الساااالم يااام المنهقاااة، وماااا يتفااار   نهاااا مااا  و الفلساااهينم 

تباينات سياساية ومرجعياة يام النظار لكثيار ما  القااايا باي  كال ما  األرد  
يرا     .(69)وا 
النساابة إلااى الملاا  العراقاام كاناات المباتثااات األردنيااة اإليرانيااة تصااب ياام بي

إيجاااد رليااة مشااتركة ياام التعاماال مااش  ااراق ياام ظاال االتااتالل با تباااره  صااالح
يبعاااد ساااقوه النظاااام العراقااام الساااابق  يماااه المصاااالح التيوياااة لكاااال الااادولتي ،

 وااعا   ، يارل  لاى أرل الواقاش3112نيساا / ابريال  9واتاتالل ب اداد يام 
ياام  وا ااذ الجانبااا  يسااعيا  ،تجمااش إياارا  واألرد  ييااه قواساام مشااتركة جدياادا  

 ا   يااال   ،كيفية إ اد  االستقرار للعراق وا  ا تلفا يم هبيعية  ذا االستقرار
يجمعهماااا شااابه تواياااق  لاااى هبيعاااة النظاااام السياسااام وآلياااة التكاااام  ا البلاااد أ 

 الجانب اإليرانام مقارناة بالجاناب يم وتقييدا   وا   كانت أكثر تتديدا   المهلوبة،
 مش الرليه  اتمم أ رب ييه مشتركا   ا  األردنم، لذل  اصدر المل   بدا  بيان

 البلاادا   اا  ترتيبهمااا بتشااكيل مجلااه التكاام العراقاام وا تبرتااا تشااكيله  هااو 
 .(71)إل اد  سياد   ذا البلد إلى الشعب العراقم

إ  زياااار  العا ااال األردنااام أيااارزت  ااا  رلياااة  عو ويااارط المراقباااو  والمتااااب
مكانيااة أشاارا  األر  أبلااب إذ   ،د  ياام تلاا  الرليااةإيرانيااة للواااش ياام العااراق وا 

شاأ  مساتقبل العاراق، أى  يامإقليمم   بدا  أ  إيرا  تليد أى تعاو   اتمم
العااراق  يااملاادور إيراناام  مساااتة إيجاااديسااعى ب  النااه  ااذا إلااى   اااتممأ  

األرد ، ويقهااش  تتات  هااا  إقليمام لاام يعااد لادط ههاارا  مااانش ما  أ  يشاامل
 لاى  جديادا   األردنام ماد ال   -اإليرانم الوقت ذاته بجعل التنسيق يمالهريق 
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ذا كاا   اذا  ،واشنه  والدول العربياة األ ارط المعنياة باالعراق التعامال معاه وا 
يصااب  مصالتة إياارا  أماام الموقاا  األمريكام منهااا، يهاو ياامالتنسايق يصاب 

قااد تااريل أو تااتتفظ  لااى دور  إياارا  التاام مصاالتة األرد  أمااام مواقاا  ياام
و ااو مااا ينهبااق ربمااا بصاافة  اصااة  لااى دمشااق  العااراق الجديااد، ياامأردناام 

ا أكثاار ماا اا  كونه تاااري  ساالبم ماا  العالقااات، ياااال   التاام يجمعهااا بعمااا 
ماا  مجماال التهااورات والتتااوالت  للعااراق تاااررا   األهاارا  العربيااة المجاااور 

 .(70)السياسية العراقية
أما ييما ي ج المل  الفلسهينم يقد أسفرت متادثات الهريي     تبدل 

ت لات  ا  تأيياد  إذرى يم الرلية اإليرانية لعملية السالم يم تل  التقبة جو 
بالتاال الساالمم وساايلة لتسااويته،  لتاال الصاارا ، واإلقاارار وتياادا   القااو   يااارا  

أرل  ياامللوجااود اإلسااراليلم  إااااية إلااى التعاماال مااش األماار الواقااش بالنساابة
ا يتعلااق  اصااة ماا يلسااهي . بيااد أ  ههاارا  ظلاات متمسااكة باابعل الثواباات،

مساألة اإلقارار  بالقده و ود  الالجلي  وتدود الدولاة الفلساهينية، و صوصاا  
يلساهينية  اإلقارار ب مكانياة وجاود دولتاي  إتادا ما يامتمثال و بدولاة إساراليل، 

 واأل اارط إسااراليلية. مااش مالتظااة أ   ااذا الموقاا  ال يتماال صاافة الرساامية،
نمااا اكتفاات بتأيياادتياات لاام تعلاا  إياارا  صااراتة ا ترايهااا بدولااة إساارالي  ل، وا 

 الفلساااهينيي ، إذا ماااا كاااا   ياااار م وجاااود دولتاااي  ولااايه دولاااة يلساااهينية يقاااه
و اااذا كاااا  متاااه تواياااق ورلياااة أردنياااة إيرانياااة مشاااتركة يااام التعامااال ماااش  اااذه 

 .(73)المسالة
مااا   ااااالل إمكانياااة تبااااادل  باااي  البلاااادي  وجاااود تفااااا موقاااد أشااارت الزيااااار  

قااااة األرد  بالوالياااات المتتاااد  نظااارت إليهااااا يعال ،المصاااالح السياساااية بينهماااا
بالمقابال نظار  ،لها لتتسي   القتها مش واشانه  ههرا  بأنها قد تكو  جسرا  

األرد  إلاااى قااادر  إيااارا  النفهياااة واالقتصاااادية ماااد ال لهاااا يااام االساااتفاد  مااا  
السااوق النفهيااة اإليرانيااة ويكااو  الااد م اإليراناام لاا رد  مكمااال للااد م ال رباام 

اإليراناااام ياااام تلاااا   - اصااااة ياااام ظاااال التفااااا م والتقااااارب األردناااام وال ليجاااام
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 لياه  أهلاق وقد أسفرت زيار  العا ل األردنم لههرا     صادور ماا .التقبة
تام  أ م القااايا والمتااور السياساية واالقتصاادية والذى  ب  ال  ههرا *

 للمتادثااات األردنيااة اإليرانيااة  والتاام أساافرت  اا  تهااابق االتاام كاناات  ناويناا
ياام  القاااات  ياام الاارلط إزا  تلااا  القاااايا شااكلت يااام وقتهااا متهااة جدياااد  

 .(72)البلدي  ومنهلقا للتفا م والتقارب بينهما
 

 * انظر نص اإل الن ف  الملحق ف  نماية البحث
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 واستنتاجات اتمةخ
اإليرانياة تااري   -  للعالقات األردنيةأنستهيش القول ب ،تقدم م   الل ما

أ منااذ التكام القاجاارى ياام إيارا  ليمتااد إلاى تكام الشاااه متماد راااا باد ،هويال
كاا  التتاال  و  ،بهلوى والتم وصلت إلاى مرتلاة متقدماة يام مساتوط تهور اا

 1979 ياار إ  قيااام الثااور  اإليرانيااة  ااام  ، ااو العنااوا  البااارز لتلاا  العالقااات
 .ألسباب  ديد أدط إلى تراجعها إلى أدنى مستوياتها 

 ،يام مساارات م تلفاةمرت اإليرانية  -العالقات األردنية  أويمك  القول ب
 امنهاتوصلنا يم نهايتها إلى استنتاجات  د  
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إ  الثااور  اإليرانيااة تعااد نقهااة تتااول ياصاالة ياام تاااري  العالقااات األردنيااة  1-
اإليرانية بسبب الهواجه التم تركتها الثور  لادط صانا  القارار يام األرد  

ة لت يياااار أنظماااة المنهقاااة  لاااى  ااارار النظااااام مااا  أ  تكاااو  الثاااور  مقدمااا
سابب القهيعاة باي  البلادي  اثار وقاو  األرد   السياسم يام إيارا  و او ماا

 .اإليرانية -إلى جانب العراق يم الترب العراقية
تعد يتار  التساعينيات ما  القار  المااام أكثار التقاب التام شاهدت تذباذبا  2-

تهاااا يااام أ قااااب انتهاااا  يااام مساااتوط العالقاااات، يبعاااد أ   اااادت إلاااى هبيع
اإليرانيااة تاااد ورت مااار  أ اارط قبااال أ  تتتساا  يااام يتااار   -التاارب العراقياااة

تولم متماد  ااتمم لتعاود إلاى التاد ور ما  جدياد  بسابب ا اتال  الارلط 
اإليرانية تجاه هبيعة العالقات بي  الهريي   -وتناقل السياستي  األردنية

 .ورليتهما للتهورات اإلقليمية يم المنهقة
اإليرانيااة  ااااعة لمصااالح كااال الهااريي  يتسااب  -لاام تكاا  العالقااات األردنيااة 3-

بل تدا لت معها إهارا  إقليمياة ودولياة أ اذت تاتتكم يام شاكل وتهاور  اذه 
وتساب مكاام  التهدياد التام  ،العالقات تسب مصالتها ونفوذ ا يم المنهقة

 تواجهها تسب ا تقاد ا م  النظام السياسم اإليرانم.
إال  ،اإليرانياة -التوتر و ادم الثقاة الاذى سااد العالقاات األردنياة بالر م م  4-

إ  ذلاا  لاام يمنااش ماا  وجااود تفااا م بااي  الهااريي   لااى مرا ااا  مصااالتهما 
يأ ذت ههرا  تبتت    إمكانياة جعال األرد  جسارا لتتساي   ،المشتركة

 ، القاتهااااا بالواليااااات المتتااااد  األمريكيااااة ومنهااااا إلااااى بقيااااة الاااادول ال ربيااااة
  اارا  آ اباال سااعت  مااا  لالسااتفاد  ماا  إمكانيااات إياارا   وجعلهااا راياادا  بالمق

 3112ولعال زياار  الملا   بادا  الثاانم إلاى ههارا   اام  ،لد م اقتصاد ا
 .أسست لمفهوم جديد ورلية مشتركة لهبيعة تبادل المصالح بي  البلدي 

  
 ملحق

 نص إ الن رمران
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والمملكاااة األردنياااة الهاشااامية ويااام جاااو  إ  الجمهورياااة اإلساااالمية اإليرانياااة

مفعااام بااااإل و  والصاااداقة والتفاااا م والثقاااة المتبادلاااة وماااش اإلدرا  ل مكانياااات 
المصاالح  الواسعة يم التقول السياسية واالقتصادية والثقايياة والعلمياة وأيااا  

وماااش التأكياااد  لاااى اااارور  تقوياااة وتعمياااق .. الناجماااة  ااا  الجهاااود المشاااتركة
تركة المبنية  لى األواصر التاري ية والثقايياة العريقاة وباالنظر العالقات المش

مسااير  التهااورات الدوليااة والظاارو  السااالد  ياام المنهقااة تعلنااا  األمااور  إلااى
التاليااةا إ  الجااانبي  مااش تأكيااد ما  لااى النتااالد المثماار  الناتجااة  اا  التعاااو  

   لااى ااارور  نهمااا يلكاادا والتاااام  المسااتمر بااي  البلاادي  إياارا  واألرد  ي
تعزيز مااا ياام المسااتقبل ياام كايااة األبعاااد والمجاااالت ويعربااا   اا  ا تقاد مااا 
الراس  بمشرو  توار التاارات يأنهما يلكدا   لى التنسيق والتفاا م و لاى 

إ  الجااانبي  إذ  .ااارور  التوصاال إلااى مواقاا  مشااتركة بااي  الاادول اإلسااالمية
صاادية المشاتركة ويلكادا   لاى يقيما  بايجابياة نتاالد ومنجازات اللجاا  االقت

نهمااااا يلكااادا   لااااى اااارور  تعميااااق  وجاااود إمكانيااااات واساااعة لاااادط البلااادي  ي
وتوسيش أكثر لهذا التعاو  م  اجل العثور  لى سبل تنمية التعاو  المشتر  

إ  الجانبي  يلكدا   لاى اارور  تنفياذ االتفاقياات الساابقة  .اإلقليمم والدولم
 .الل  ذه الزيار بي  البلدي  والنج الموقش  

 إذللظرو  الجديد  يم المنهقة والتهورات يام العاراق  إ  الجانبي  ونظرا  
يعربا     أملهما بقيام تكومة  راقية شر ية تتولى زمام األمور يم العاراق 
ذ يرتباااا  بمجلااااه التكااام ياااام العااااراق بصااافته  هااااو  نتاااو إ اااااد  السااااياد   وا 

ة  لى وتد  األراام العراقية للشعب العراقم ويلكدا   لى ارور  المتايظ
نهما يد وا  إلى تنمية التعاو  اإلقليمم يم م تل  المجاالت و اصة يم  ي

المجاااال االقتصاااادى وذلااا  مااا  اجااال المتايظاااة  لاااى مصاااالح ومناااايش كاياااة 
إ  الجااانبي  إذ يشاايرا  إلااى الظاارو  السااالد  ياام المنهقااة . الاادول والشااعوب

مجتمااش الاادولم ودور األماام المتتااد  ياام نهمااا يلكاادا   لااى زياااد  مشاااركة ال ي
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نهماا  وا  الجانبي  إذ يلكدا   لى أ مية استقرار وام  المنهقة بشاكل دالام ي

 يلكادا   لاى اارور  إ ااال  الشارق األوساه ما  أساالتة الادمار الشاامل نظاارا  
يلكاادا   لااى أ ميااة ل  هااار الناجمااة  نهااا  لااى اماا  المنهقااة إ  الجااانبي  

قاماااة دولتاااه المساااتقلة  تصاااول الشاااعب الفلساااهينم  لاااى تقوقاااه المشااارو ة وا 
 .و اصمتها القده الشري 

 
 .9/8/3112الملدر: لحيفة الدستور األردنية ف  
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  Abstract 

This study addresses the Jordanian relations - Iran between the 

years 1980-2003, as was variation in the level of development 

ranging from friendship and closeness to the tension and rupture due 

to contrast the two policies of Jordan - Iran with each other, as well 

as regional changes reflected on the relations between the two 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://archive.jta.org/article/1975/01/09/297097
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  التالي الرابط االلرتروني وفقمتاح على المرتبة االفتراضية العلمية العراقية  

http://www.jstor.org/stable/4325795. 

ككان والكده   ،قكم فكي قريكة خمكين جنكوب غكرب مدينكة 0813ولكد عكا   :روح اه مصطفى الخميني (13)
انظم في شبابه إلى الحوزات الدينية في مدينة قم وتلقكى العلكو  الدينيكة  ،من علماء الدين الشيعة

فيهككا، كككان معارضككا لنظككا  الشككاه ممككا دفككع بككاألخير إلككى نفيككه خككار  إيككران بتهمككة التحككري  ضككده، 
لنجككف بككالعراق، وبقككي الخمينككي منفيككا فككي تركيككا لمككدة احككد عشككر شككهرا، ثككم انتقككل بعككدها إلككى ا

قككاد فيمككا بعككد الثككورة ضككد الشككاه وأطككاح بككه معلنككا قيككا   وجعلهككا مقككرا لككه فككي نشككاطه ضككد الشككاه 
 .91 ، للمزيد انظر، الطائي، المصدر السابق، صالجمهورية اإلسثمية  في إيران

 .322، ص0899 (19) ع،شهريات السياسة الدولية ،مجلة السياسة الدولية )القاهرة( (14)
 .3/0210 -بطاقة رقم أر ،المصدر السابق ،ردناأل (15)
متككاح   ،فرهنككع سياسككس حقككوق تككاريخ ديبلماسككي ودوسككتي ،شككاه حسككين وانقككثب إسككثمي إيككران (16)

 aspx-http://earanian.blogfa.com/post.324                       :رابط
ع  ،مجلكة السياسكة الدوليكة )القكاهرة( ،األردني -التقارب العراقي ،على هامش الحرب ،حسن أبو طالب (17)

 .009 ، ص0890يناير  (92)
المعهد  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األردنية -حسن محمد صالح الجبوري، العثقات العراقية (18)

 .21 ، ص3112 ،يةالعالي للدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصر 
 -0812دور القكككوات المسككلحة األردنيكككة فككي السياسكككة الخارجيككة األردنيكككة  ،أنككور عبكككدالحفين المناصككير (19)

 .029 ، ص3112 ،المعهد الدبلوماسي األردني ،، رسالة ماجستير غير منشورة3111
، رسككالة 0888 -0812الحسككين بككن طككث  والسياسككة الخارجيككة األردنيككة  ،خالككد حامككد شككنيرات (20)

 .090، ص 3111 ،كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية  ،ماجستير غير منشورة
 -0891اإليرانيككة  -سككلمى عككدنان محمككد و خككرون، دموقككف الككدو  العربيككة مككن الحككرب العراقيككة (21)

 .093 ، ص3100( 2)ع  ،د مجلة  داب ذي قار0899
 .029المصدر السابق، ص  ،المناصير (22)
  ،، أطروحة دكتوراه غير منشورة0881 -0899األردنية  -العثقات العراقية ،فتحي صالحعثمان  (23)

 .040، ص 2112 ،جامعة الموصل ،كلية التربية
 .021ص  ،المصدر نفسه (24)
 .084المصدر السابق، ص  ،عدنان محمد و خرون (25)
 .099المصدر نفسه، ص  (26)

http://earanian.blogfa.com/post-324.aspx
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مركز دراسات  ،بيروت) 0899وثائق الوحدة العربية لعا  مركز دراسات الوحدة العربية، يوميات و  (27)
 .219( ص 0891 ،الوحدة العربية

 .184 صالح، المصدر السابق، ص (28)
 -0890) ريغكانرونالكد   األمريركيالتكي عقكدت بموجبهكا إدارة الكرئي   الصكفقة وهكي :إيران غيس (29)

لتزويدها باألسلحة بسكبب حاجكة إيكران الماسكة ألنكواع متطكورة منهكا أثنكاء  إيراناتفاقاً مع  (0899
، لبنككانوذلككع لقككاء إطككثق سككراح بعكك  األمريرككان الككزين كككانوا محتجككزين فككي  حربهككا مككع العككراق

د مضكادة تكاود صكارو  20111ما يقارب  إسرائيلوعن طريق  إيرانحيث كان االتفاق يقضي ببيع 
مضككادة للطككائرات مقابككل إخككثء سككبيل خمسككة مككن األمريرككان  أرض جككو هككو للككدروع وصككواريخ 
 -اثككر السياسككة األمريريككة فككي الككرب العراقيككة ،انظككر: حسككين علككي فلككيح ،لبنككانالمحتجككزين فككي 

 ،كليكككة العلكككو  السياسكككية  ،مجلكككة السياسككية والدوليكككة  (دراسكككة تاريخيكككة) 0899 - 0891اإليرانيككة 
 .302ص  ،3103( 31)ع  ،الجامعة المستنصرية

 .011ص  ،المصدر السابق ،صالح (21)
 .090ص  ،المصدر نفسه (20)
 .3/0210 -بطاقة رقم أر ،المصدر السابق ،األردن (23)
 .المصدر نفسه (22)
 .001 ،المصدر السابق ،أبو طالب (29)
 .009ص  ،المصدر نفسه (21)

د، الجزيكككرة نكككس، ماسكككية الحكككزرةالعثقكككات األردنيكككة اإليرانيكككة بكككين العكككداوة والدبلو درانيكككا الزعبكككي،  (29)
09/3/3119: 

-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/11f49070-0cd5-4bc1-86fe-04a50d273169  
  ،ألردنكي مكن أزمكة الخلكيس، رسكالة ماجسكتير غيكر منشكورةالموقكف ا ،صالح احمد عيسكى القرعكان (29)

 .91، ص 0882 ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا
اسكككمه علكككي اكبكككر هاشكككمي رافسكككنجاني احكككد علمكككاء الكككدين المقكككربين مكككن  :هاشكككمي رافسكككنجاني (29)

ثكم  ،انكيتكولى رئاسكة مجلك  الشكوري اإلير  ،الخميني، وهو احد المؤسسين للجمهوريكة اإلسكثمية
للمزيكد  ،، ثكم رئكي  مصكلحة تشكخين النظكا 0889حتكى عكا   0898رئاسة الجمهورية في عا  

 .99ص  ،المصدر السابق ،انظر: الطائي
 ،اإليرانيككة -انككدرو جونسككون ومحجككوب الككدويري، معضككلة السياسككة واألمككن فككي العثقككات العربيككة (28)

 .9، ص 3119مركز الدراسات اإلستراتيجية،  ،)عمان ،حالة األردن
 .90ص  ،المصدر نفسه (91)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%8A_%D8%A5%D9%85-71_%D8%AA%D8%A7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A2%D9%8A_%D8%A5%D9%85-23_%D9%87%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/11f49070-0cd5-4bc1-86fe-04a50d273169
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 .90ص  ،المصدر نفسه (90)
 .99( ص 0889 ،دار الشروق ،بيروت)دراسة عن الثورة والدولة  :وليد عبدالناصر،  إيران (93)
 .99 ،المصدر نفسه (92)

(44) The Washington post , Jordan Exples 21 Iranian Diplomats , in Feb 4, 1994. 
(45) "Iran calls on Jordan to close Mojahidin Khalq bureau", Arabic News: 

-http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/980815/1998081525.html 

درس العلكو  التربويكة وعلكم االجتهكاد  ،اإليرانيكة في مدينة اردككان 0892ولد عا   :محمد خاتمي (99)
، تكككولى وزارة الثقافكككة واإلرشكككاد 0891الكككزي حصكككل مكككن خثلكككه علكككى درجكككة حجكككة اإلسكككث  عكككا  

، ثككم عضككوا فككي المجلكك  الثقككافي االعلككى للثككورة الثقافيككة عككا  0883 -0893اإلسككثمي للمككدة 
المصكدر السكابق، ص  ،الطائي :، للتفاصيل3111 -0889، أصبح رئيسا إليران لدورتين 0889

99. 
 سكانس كليكة فكي دراسكته أنهكى ،1962 الثكاني ككانون 30 فكي ولكد ،عبكداه الثكاني بكن الحسكين (99)

 عا  أصبح الدولية، السياسة فدرس أكسفورد جامعة إلى انتقل ثم في انرلترا العسررية هيرسس
 فيهكا وبقكي للكدبابات ةالتحكق بجنكاح المروحيكات المضكاد 0899وفكي عكا    فصكيل قائكد 1984
 فكي لكواء 1998 عكا  أصكبح ثكم عميكد برتبكة الخاصكة للقكوات قائكدا عين عندما 1994 عا  حتى
 حسين واألميرة األمير منها وأنجب األصل فلسطينية وهي الياسين رانيا من تزو  القوات، تلع
 نظر:ا 1999  شباط 7 في األردن على ملرا تو  هاشم، واألمير سلمى واألميرة إيمان

- Rand Habib, Hussien and Abdllah inside the Jordan, Royal Family, (Lebanon, 

Saqi Book, 2010) p 166. 

الموقع مقالة  ،عوامل التقارب و فاق المستقبل ،األردنية - العثقات اإليرانية ،محمد عز العرب (99)
 :ى الرابط التاليعل االلرتروني  الخاص بمركز األهرا  للدراسات اإلستراتيجية

- http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C2RN45.HTM  
 .3111أيلو   9 ،صحيفة الدستور األردنية (98)
 المصدر السابق. ،عز العرب (11)
 .المصدر نفسه (10)
الدور اإليراني وتأثيره السياسكي فكي المنطقكة، صكحيفة القكدس الفلسكطينية  سنية الحسيني، طبيعة (13)

 .3100أيلو    8في 
 المصدر نفسه. (12)
 :؛ انظر كزلع1المصدر السابق، ص  ،جونسون والزويري (19)

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/980815/1998081525.html
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C2RN45.HTM
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C2RN45.HTM
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 - DAVID MENASHRI, Iran, Israel and the Middle East Conflict, Israel 

Affairs, Vol.12, No.1, January 2006. 

 التالي: الرابط االلرتروني وفقمتاح على المرتبة االفتراضية العلمية العراقية 
http://web.ebscohost.com.tiger.sempertool.dk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid

=5&sid=68ecdd4c-05ef-495c-8ff2-ae595d1be5fc%40sessionmgr110&hid=122  

 .المصدر السابق ،عز العرب (11)
 ،عمكان)استطثع للكرأي العكا  حكو  عثقكات األردن فكي المنطقكة  ،مركز الدراسات اإلستراتيجية (19)

 .03(  ص 3101 ،ردنيةالجامعة األ
 صحيفة إيثف االلرترونية: ،.واألعداد متضاربة.األردن: تمدد شيعي سياسي وديني ،عامر الحنتولي (19)

- http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/533563.html 

 المصدر نفسه. (19)
 :مقا  متاح على شبرة االنترنس على الرابط ،هواج  أردنية حيا  أزمة إيرانية النووية ،عد حترس (18)

-http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4960000/4960110.htm 
جكككواد الحمككككد، أزمككككة إيكككران وأمريرككككا وتككككداعياتها علككككى األردن، )عمكككان، مركككككز دراسككككات الشككككرق  (91)

 .02( ص 3113 ،األوسط
 .09المصدر نفسه،   (90)
 .01المصدر السابق، ص  ،مركز الدراسات اإلستراتيجية (93)
 .09المصدر السابق، ص  ،الحمد  (92)
اإليرانيكككة تجكككاه األمكككن القكككومي العربكككي فكككي منطقكككة الشكككرق  اإلسكككتراتيجية ،رجكككائي سكككثمة الجرابعكككة (99)

جامعككة الشككرق  ،كليككة العلككو  السياسككية  ،، رسككالة ماجسككتير غيككر منشككورة3100 -0898األوسككط 
 .99، ص 3103 ،األوسط

(65) Israeli Ambassador: Iran will prevent Jordan from becoming a barrier 

in front. The Jerusalempost. in 24 July 2002. 

(66) Aram Nerguizian, U.S. and Iranian Strategic competition ,the Proxy 

cold war in the Levant, Egypt, and Jordan (U.S. Areport of the csis 

Burke Chair in Strategy, 2012) pp 121-123. 

السكث  فكي زمكن الخطكر )بيكروت،  ، السكعي مكن اجكلاألخيكرةعبداه الثكاني بكن الحسكين، فرصكتنا  (99)
 .389( ص 3100دار الساقي، 

 :روابط إيران و أردن؛ تقويس بازدارندگى متقابل ،محمد إيراني (99)

http://web.ebscohost.com.tiger.sempertool.dk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=68ecdd4c-05ef-495c-8ff2-ae595d1be5fc%40sessionmgr110&hid=122
http://web.ebscohost.com.tiger.sempertool.dk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=68ecdd4c-05ef-495c-8ff2-ae595d1be5fc%40sessionmgr110&hid=122
http://www.elaph.com/Web/news/2010/2/533563.html
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4960000/4960110.htm
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- http://www.khabaronline.ir/news-124196.aspx 

 .389 ص ،المصدر السابق ،بن الحسين (98)
 .9/8/3112 ،صحيفة الدستور األردنية (91)
 .المصدر السابق ،عز العرب (90) 
 .المصدر نفسه (93)
 .المصدر نفسه (92)
 
 

http://www.khabaronline.ir/news-124196.aspx

