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مقدمه

اردن به دلیل همسایگی با سوریه و سرزمین های اشغالی یکی از مهم ترین کشورهایی 

است که نوع رفتارهای منطقه ای آن در مسائل و بحران های غرب آسیا اثر می گذارد. اهمیت 

مسئله سوریه و فلسطین برای جبهه مقاومت لزوم شناخت این کشور را ضروری می سازد. به طور 

معمول اصول و رفتارهای این کشور در بررسی مسائل منطقه ای در ایران مغفول می ماند و واکاوی 

نمی شود. بدین جهت بررسی روندهای کلی و مهم رفتار اردن در قبال سوریه موضوع پژوهش 

حاضر است که می تواند گامی در جهت شناخت اصول سیاست خارجی این کشور در قبال بحران 

سوریه باشد. در این راستا الزم است فرازها و فرودهای رفتارهای اردن از ابتدای بحران سوریه تا 

کنون و نیز معیارهای اصلی این کشور در قبال  بحران سوریه بررسی شود.

اهمیت کشور اردن در بحران سوریه

اردن با مساحتی حدود ۹۲هزار کیلومتر مربع کشوری است که موقعیت جغرافیایی بسیار 

و  سوریه  عراق،  سعودی،  عربستان  با کشورهای  همسایگی  داراست.  را  آسیا  در غرب  مهمی 

سرزمین های اشغالی بیانگر اهمیت موقعیت ژئوپولیتیک این کشور در قبال بحران های منطقه غرب 

آسیا است. بحران تروریسم در سوریه و عراق و نیز مسئله فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی 

از مهم ترین مسائلی هستند که بر روابط اردن و کشورهای غرب آسیا اثر می گذارد. موقعیت 

ژئوپلیتیکی اردن به صورت مستقیم بر بحران سوریه اثر گذاشته است؛ مواردی همچون تسلیح 

تروریست ها و بحران پناهجویان و غیره با اردن مرتبط بوده است.
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فرازها و فرودهای رفتار اردن در قبال مسئله سوریه

به صورت کلی مواضع و رفتارهای اردن در قبال بحران سوریه، بیشتر به سمت و سوی 

دفاع از معارضین و در راستای پیروی از سیاست های دولت های غربی بوده است اما این کشور 

در راستای منافع خود و دوری از تهدیداتی که ممکن بوده بحران سوریه برای این کشور ایجاد 

کند، مواضع خود را تغییر داده است. به بخشی از فعالیت هایی که این کشور در قبال بحران سوریه 

داشته است در دو بخش ضدیت با دولت سوریه و همراهی با این دولت اشاره می شود:

1- ضدیت با دولت سوریه

اردن از همان ابتدای بحران با کشورهای عربی علیه دولت سوریه همراه شد و تعامالت 

خود با بانک مرکزی سوریه و مبادالت تجاری خود با این کشور را کاهش داد. پادشاه اردن در 

مصاحبه با شبکه ی BBC، بشار اسد را به کناره گیری از حکومت دعوت کرد و گفت اگر بشار 

به دنبال مصلحت مردم سوریه بود از قدرت کناره گیری می کرد. اردن سفیر خود را از سوریه 

فرخواند که در مقابله با او، سوریه نیز این کار را انجام داد. اردن مکانی برای تمرین، تسلیح و 

تسهیل سیطره ی کسانی که آنها را معارضین معتدل می خواندند، قرار گرفت تا این نیروها بر بادیه 

السوریه سیطره یابند.]۱[ »اتاق موک« در اردن که در مدیریت آن دستگاه های اطالعاتی آمریکا، 

انگلیس و رژیم صهیونیستی نقش داشتند برای اداره و طراحی برخی عملیات های تروریستی در 

سوریه ایفای نقش می کرد.]۲[
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2- همراهی با دولت سوریه

اردن روابط تجاری خود با دولت سوریه را حفظ کرد. همچنین در سالروز به آتش کشیدن 

خلبان اردنی، حمله ای با هماهنگی دولت سوریه علیه داعش انجام داد. هیئتی از اردن پس از فتح 

حلب توسط سوریه و متحدانش به روسیه سفر کرد و برای حل مشکالت مرزی خود و ایجاد 

مناطق کاهش تنش و امنیت مناطق جنوبی سوریه و نیز مسئله پناهجویان با دولت روسیه گفتگو 

کرد.]۳[ همچنین در مراحل اخیر که تحوالت به نفع دولت سوریه در حال رقم خوردن است، 

اردن قدری حمایت خود از معارضین را کمتر کرد. البته این موضوع دالیل دیگری از قبیل به 

خطر افتادن امنیت اردن به دلیل سیر تروریست ها به خاک این کشور داشت.
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دیدگاه های اردن درباره سوریه

با تغییر شرایط میدانی سوریه، سیاست های اردن نیز قدری تغییر پیدا کرد. با وجود چنین 

شرایطی می توان چند مولفه را برای سیاست خارجی اردن در قبال بحران سوریه در نظر گرفت؛۱- 

وحدت سرزمینی و ملی سوریه ۲- مسئله پناهجویان سوری ۳- برقراری مناطق کاهش تنش در 

جنوب سوریه. نوع اثرگذاری هرکدام از این مولفه ها بر سیاست خارجی اردن در ادامه بررسی 

می شود.

1- وحدت سرزمینی سوریه و عدم تجزیه

از لحاظ ژئوپلیتیکی، تجزیه سوریه موجب تهدید امنیت ملی اردن خواهد شد. برخی از 

مهم ترین رهبران جریان تکفیری مانند ابومصعب الزرقاوی )که سال ها قبل در عراق توسط آمریکا 

کشته شد( به کشور اردن تعلق دارند. همچنین وجود جریان هایی با گرایش به سلفیت جهادی 

در اردن، این کشور را مستعد پذیرش گروه های افراطی می سازد. به همین دلیل سفیر آمریکا 

در اردن بر شراکت مستحکم آمریکا در تامین مرزهای این کشور با سوریه به منظور مقابله با 

چالش های امنیتی تاکید کرد]۴[. حال اگر سوریه به چند بخش تجزیه شود، دولت هایی که بر سر 

کار می آیند به دلیل ضعف مولفه های قدرت در آن ها از قبیل کمبود وسعت سرزمینی، کمبود 

جمعیت و نیز تقابل هویتی و سیاسی با دول همجوار، دولت های ضعیف تری خواهند بود که زمینه 

را برای تحرک گروه های سلفی جهادی بیشتر خواهد کرد. در این صورت اختالفات قومی و 

مذهبی دولت های کوچِک به وجود آمده، به دلیل همسایگی اردن و سوریه و گسترش گروه های 

تروریستی به اردن یکی از تهدیداتی خواهد بود که متوجه اردن می شود. از این رو اردن با تجزیه 

سرزمینی سوریه مخالفت می کند. همچنان که پادشاه اردن در تماس تلفنی با ترزا مِی نخست وزیر 

انگلیس بر حل سیاسی و وحدت سرزمینی سوریه تاکید کرد.]5[
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2- بحران پناهجویان

اردن  داده،  جای  خود  در  را  سوری  پناهجویان  عمده  طور  به  که  کشورهایی  از  یکی 

است. طبق آمار سازمان ملل متحد 65۹ هزار پناهجوی سوریه در اردن ثبت شده اند اما حکومت 

اردن تعداد پناهجویان ثبت نشده در این کشور را حدود 6۴۳ هزار نفر اعالم کرده است که با 

این حساب عدد آنان از یک میلیون نفر می گذرد. مشکالتی که پناهجویان برای اردن به وجود 

می آورند عمدتا در حوزه های امنیت، سالمت، مسکن و آموزش است]6[. اردن در حال حاضر، 

خود با مشکالت عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می کند تا حدی که چندی پیش این مشکالت 

به »بحران نان« نام گذاری شد.

با وجود مشکالت اردن ناشی از پناهجویان، این کشور تالش می کند ضمن کسب حمایت 

اقتصادی و سیاسی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از هزینه های خود بکاهد.]7[ از سوی دیگر 

اردن در چارچوب سیاست های کشورهای غربی فعالیت می کند و سعی می کند ضدیت خود را 

با بشار اسد حفظ کند و نیز حمایت نسبی خود را از برخی گروه های تروریستی که در جنوب 

سوریه هستند استمرار دهد.  از این رو اردن نمی خواهد شرایط در سوریه به گونه ای پیش برود 

که کنترل و نفوذ گروه های تروریستی از دست خارج و بحران مجددا تشدید شود و پناهجویان 

بیشتری به این کشور سرازیر شوند و همچنین اردن در پی این است که آینده سیاسی دولت 

سوریه به گونه ای رقم زده شود که دولتی همسو با سیاست های کلی غرب و نیز اردن بر سر کار 

بیاید. راهکار اردن مبتنی بر دالیل پیش گفته حمایت از مذاکره سیاسی برای حل بحران سوریه 

از مسیر ژنو است. هرچند مذاکرات ژنو در حل بحران سوریه به صورت موفق عمل نکرده است و 

کشور اردن نیز در تعداد کمی از نشست های آستانه حضور داشته اما با این وجود، اردن به دلیل 

عدم همراهی با سیاست های جبهه مقاومت از مسیر کلی مذاکرات آستانه که ایران در آن حضور 

جدی دارد حمایت نمی کند.
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3- برقراری مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه

یکی دیگر از مسائلی که باعث شده، گاهی اردن شدت سیاست های خصمانه ی خود در 

قبال دولت سوریه را کاهش دهد، ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه است. مشارکت 

در برخی نشست های آستانه و نیز مذاکره با روسیه در این راستا انجام شد. علت همراهی اردن با 

سیاست کاهش تنش در جنوب سوریه این بود که چندین عملیات انتحاری در مرزهای اردن و در 

مسیر راه های ارتباطی اردن و سوریه انجام شد که کنترل و امنیت این مناطق را با دشواری هایی 

مواجه کرده بود که منجر شد اردن مرزهای خود را با سوریه را دچار محدودیت هایی سازد و 

اجازه ی ورود پناهجویان را ندهد. در این راستا و برای حفظ منافع خود با دولت روسیه به توافق 

رسیدند که در جنوب منطقه کاهش تنش برقرار شود. ایجاد منطقه ی کاهش تنش هم منافع اردن 

را تامین می کرد و هم منافع دولت سوریه را؛ زیرا دولت سوریه توانست با فراغت بیشتری با 

گروه های تروریستی که تهدید جدی تری بودند مبارزه کند.
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آینده روابط

آینده روابط اردن و سوریه به شرایط و اوضاع میدانی و سیاسی سوریه بستگی دارد. در 

صورتی  که کماکان شرایط به نفع دولت سوریه پیش برود، دولت اردن به سویی سوق پیدا خواهد 

کرد که بتواند روابط تجاری و سیاسی خود را با سوریه بهبود بخشد البته نه به گونه ای که در این 

مسیر، یاری گر دمشق باشد. بحران اقتصادی در اردن به صورت جدی قابل احساس است. تامین 

امنیت مناطق شمالی هم مرز با سوریه و بازگشت پناهجویان از اردن در صورتی امکان بیشتری 

خواهد داشت که اردن بتواند مسائل مربوط به آنان را با دولت سوریه و متحدانش هماهنگ کند. 

این مسائل به اضافه افزایش نقش روسیه و ایران در حل سیاسی بحران سوریه طی نشست های 

آستانه و نیز کاهش تمایل آمریکا به حضور مستقیم در این کشور، اردن را متمایل خواهد کرد تا 

به واسطه ی طرف روسی برخی از روابط خود را با دولت سوریه بهبود بخشد. در هر صورت، اردن 

در سیاست خارجی خود، یک بازیگر تبعی محسوب می شود و کمتر توان سیاست گذاری مستقل 

در مسائل راهبردی در منطقه را داراست. نتیجه گیری

سیاست های اردن در قبال بحران سوریه یکسان نبوده است. دوگانگی مواضع این کشور 

در پی تغییر شرایط میدانی و سیاسی به نفع دولت سوریه و متحدانش اتفاق افتاد. با توجه به رفتار 

اردن در زمینه بحران سوریه می توان گفت سیاست های این کشور متاثر از سه مسئله پناهجویان، 

وحدت سرزمینی سوریه و نیز مناطق کاهش تنش بوده است که در هر سه مورد منافع دولت اردن 

به طور مستقیم با آن گره خورده بوده است.
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