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تعاون نووي وتصنيع أسلحة روسية في األردن ...وسوريا
تأخير الحسم
في درعا ليس سوى
انتقام من التدخالت
األردنية

أمام الصحافيني ،مازح الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني،
ً
زائره امللك األردن��ي ،عبد الله الثاني ،قائال« :أما زلت
تخطط للقيام برحلة عبر روسيا على الدراجة النارية؟»،
ّرد عليه امللك« :نعم .لكن بصحبة أخي العزيز» ،يقصد
زعيم الكرملني .كانت تلك إشارة ودية أبداها بوتني
الذي نادرًا ما يخرق البروتوكول ،إزاء ملك األردن .أهي

دليل على توقعات موسكو اإليجابية إزاء موقف أردني
مستجد نحو سوريا؟ األرجح أن ّ
عمان قررت السير ،عبر
الروس ،إلى املصالحة مع دمشق ،لكن ال أحد يجزم بما
دار من مباحثات داخل غرفة االجتماعات املغلقة ،أمس
األربعاء ،في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو ،حيث
جرى إبعاد الصحافة

عمان منزعجة
ّ
من الهجوم التركي
على كسب وتعده
تطورًا سلبيًا

بوتني ّ
وعبد الله
الثاني خالل
لقائهما أمس
(أ ف ب)

عبد اهلل الثاني يبحث في موسكو عن «مخرج آمن»
عمان ـ صخر العدوان
ّ
م�ل�ف��ات ع��دي��دة ع�ل��ى ط��اول��ة امل�ب��اح�ث��ات
ال ��روس � �ي ��ة ـ األردن � � �ي� � ��ة .ث �ن ��ائ �ي ��ًا ،ه �ن��اك
إن �ش��اء م�ف��اع��ل ن ��ووي إلن �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء،
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى رخ � ��ص وم� �س ��اع ��دات
فنية إلن�ت��اج أسلحة روس�ي��ة متوسطة،
وامل�ب��ادالت التجارية ،والسياحة ،وآخر
م�س�ت�ج��دات امل �ف��اوض��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ـ
اإلسرائيلية .غير أن محور اللقاء يدور
حول سوريا.
روس � �ي� ��ا ال� �ع ��ات� �ب ��ة ،ع �ل �ن ��ًا ،ع � َل��ى ت��زوي ��د
ال�ح�ك��وم��ة األردن �ي��ة امل �ع��ارض��ة ال�س��وري��ة
امل�س�ل�ح��ة ف��ي ج�ن��وب��ي ال �ب�ل�اد ،ب��ال�س�لاح
وال� ��رج� ��ال ،س�ت�س�ت�م��ع إل ��ى ت��وض�ي�ح��ات
أردنية تقلل من حجم الخروق املذكورة،
ّ
وت��ذك��ر ب��أن ح��دوده��ا م��ع س��وري��ا ظلت،
على مدار السنوات الثالث املاضية ،رغم
ال�ض�غ��وط ،األق��ل إي � ً
�ذاء للنظام ال�س��وري
من مثيالتها مع لبنان وتركيا والعراق.
ّ
وس�ت��ذك��ر ،أي�ض��ًا ،ب��أن امل�ط��ارات األردن�ي��ة
تقدم خدمات لطائرات الشحن التابعة
ل � ��وزارة ال� �ط ��وارئ ال��روس �ي��ة ال �ت��ي تنقل
مساعدات من روسيا إلى سورياّ .
عمان،
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ت �ح��ال �ف��ات �ه��ا ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
واألم�ي��رك�ي��ة ،ت�ع��اون��ت إل��ى ال�ح��د املمكن
ف��ي ت�لاف��ي ال�ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا؛ وبينما
ي �غ �ض��ب م �ن �ه��ا ال � �س� ��وري� ��ون وأص� ��دق� ��اء
ً
س��وري��ا ،فإنها تثير غضبًا مماثال لدى
الرياض التي وصلت إلى حد اليأس من
الغموض األردني إزاء فتح الحدود أمام
معركة جنوب سوريا.
ال � � ��روس ل �ي �س��وا غ��اض �ب�ي�ن ف ��ي ال ��واق ��ع،
لكنهم عاتبون ومتفهمون في آن واحد.
هناك ات�ف��اق علني م��ع الجانب األردن��ي
ع�ل��ى ال�ح��ل ال�س�ي��اس��ي ف��ي س��وري��ا .لكن،
وراء األب� � ��واب امل ��وص ��دة ،ه �ن��اك م��وق��ف
أردن � � � ��ي م� �س� �ت� �ج � ّ�د .وص� � ��ل امل� �س ��ؤول ��ون
األردنيون إلى قناعات ثالث راسخة ()1
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د ون�ظ��ام��ه ب��اق�ي��ان،
( )2ال تدخل عسكريًا أميركيًا أو غربيًا
م �ب��اش �رًا ،وال س �م��اح ،أم�ي��رك�ي��ًا ،ب�ت��زوي��د
امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة ب�ت�ق�ن�ي��ات عسكرية
ن� ��وع � �ي� ��ة )3( ،ل� �ك ��ن األزم� � � � ��ة م �س �ت �م��رة،

وم�خ��اط��ره��ا ع�ل��ى األم ��ن األردن� ��ي عالية
جدًا .باإلضافة إلى السوريني اآلتني عبر
امل�ع��اب��ر ال�ش��رع�ي��ة ،ه�ن��اك ال�لاج�ئ��ون غير
ال�ش��رع�ي�ين ال��ذي��ن وص �ل��وا إل��ى أك�ث��ر من
ستمئة أل��ف ،أصبح تجمعهم الرئيسي
في مخيم الزعتري ـ الذي شهد ما يشبه
االنتفاضة أخيرًا ـ عالي الخطورة .لكن
امل�ش�ك�ل��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ت�ك�م��ن ف��ي اإلره� ��اب
ال��راج��ع إل��ى ال �ب�ل�اد ،مسلحني وأسلحة
ومخدرات ...إلخ ،وفي األسابيع األخيرة
ش �ه��دت ال� �ح ��دود األردن � �ي� ��ة ـ ال �س��وري��ة،
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال � �ص ��دام ��ات امل �س �ل �ح��ة م��ع
مجموعات قادمة من سوريا.
ل� ��دى أوس � � ��اط داخ � ��ل ال �ن �ظ ��ام األردن � � ��ي،
ّ
ت �ق��دي��ر ب � ��أن ت��أخ �ي��ر ال �ح �س��م ف ��ي درع� ��ا،
إنما ُي َ
قصد منه االنتقام من التدخالت
األردنية في سوريا؛ فقد أصبحت درعا
أخ �ط��ر ع�ل��ى األم ��ن األردن � ��ي ،م�ن�ه��ا على
األم��ن ال�س��وري؛ أرسلت عمان مبعوثني
إل��ى دم�ش��ق ،وه��ي ،للمفارقة ،تستعجل
ال�ح�س��م ال�ع�س�ك��ري ف��ي ج�ن��وب��ي س��وري��ا؛

توصلت إلى أنه ال يوجد معتدلون بني
الجماعات املسلحة على الجانب اآلخر.
وه��ي تأمل أن يسيطر الجيش السوري
على الحدود بني البلدين في أقرب وقت.
ك �ي��ف ان �ت �ق �ل��ت ع �م ��ان م ��ن ال �ض �ل��وع ف��ي
امل �ن��اق �ش��ات ح ��ول ه �ج��وم ع �ل��ى ج�ن��وب��ي
سوريا إلى األمل بعودة الدولة السورية
إلى الحدود؟
ً
أوال ،ي ��ؤك ��د م� �س ��ؤول ��ون أردن� � �ي � ��ون أن
امل� �ن ��اق� �ش ��ات ش� � ��يء وال � � �ق� � ��رار امل� �ي ��دان ��ي
ش��يء آخ ��ر .ث��ان�ي��ًا ،فهمت ع� ّ�م��ان بالخط
ال �ع��ري��ض ،ال�س�ق��ف ال ��ذي ي�ت�ح��رك تحته
األم�ي��رك�ي��ون ف��ي س��وري��ا ،وه��و الضغط
وال ��دف ��ع ن �ح��و ت �س��وي��ة م�لائ �م��ة أله ��داف
واش �ن �ط ��ن وت � ��ل أب� �ي ��ب ،ول� �ي ��س إس �ق��اط
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري .ث��ال�ث��ًا ،تفاقم املخاطر
ال �ح��دودي��ة ع�ل��ى األم ��ن األردن � ��ي ،راب �ع��ًا،
امل �خ��اوف م��ن ت�ض��اع��ف أع ��داد الالجئني
ال �س��وري�ي�ن .ك��ل ذل ��ك دف ��ع م�ط�ب��خ ال �ق��رار
األردني إلى التوافق ،أخيرًا ،بني األجنحة
امل�خ�ت�ل�ف��ة إزاء س ��وري ��ا ،ع �ل��ى اس�ت�ن�ت��اج

م �ف��اده اآلت� ��ي :أن ب �ق��اء ال�ن�ظ��ام ال �س��وري
وانتصاره ،وليس إسقاطه أو استمرار
ال�ح��رب ،هو ال��ذي يلبي مصالح اململكة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،وه ��و م ��ا ي �ج��ب ال�ع�م��ل
ع�ل�ي��ه ،م��ن خ�ل�ال خ�ط�ين م �ت��وازي�ي�ن)1( :
الدفع نحو الحسم السوري ،وخصوصًا
ف��ي درع � ��ا )2( ،ال��دف��ع ن �ح��و ت�ف�ع�ي��ل حل
س�ي��اس��ي واق �ع��ي ف��ي س��وري��ا ،أي يأخذ
باق».
باالعتبار أن «األسد ٍ
هذه الهواجس والتوجهات حملها امللك
عبد الله الثاني نحو موسكو؛ موسكو
ـ وليس واشنطن ـ ه��ي الجهة الواقعية
للبحث ع��ن م�خ��رج آم��ن ،وال�ت��وص��ل إلى
الخطوة التالية بأقل خسائر ممكنة .لكن
الخطوة كانت بانتظار فرصة .الفرصة
ج��اءت ( )1من قلب الخالف السعودي ـ
القطري ،ما أتاح ّ
لعمان أن تحصل على
م�س��اح��ة أوس ��ع ل�ل�م�ن��اورة )2( ،االرت�ب��اك
ال �س �ع��ودي ج ��راء إق ��دام ت��رك�ي��ا ،بتمويل
قطري ،على فتح جبهة كسب ـ الالذقية،
وم��ا ق��د يحققه ذل��ك م��ن ت�ع��اظ��م النفوذ

تصنيع أسلحة روسية في األردن
ف� ��ي ع � ��ام  2013أن � �ش� ��أت روس �ي ��ا
وح ��دة إلن �ت��اج ق��اذف��ات (أر ب��ي جي
 ،)32ل�ت�س�ل�ي��ح ال �ج �ي��ش األردن � ��ي،وك ��ذل ��ك ل �ت �ص��دي��ره��ا إل� ��ى ال� �خ ��ارج.
وجهز األردنيون الوحدة اإلنتاجية،
فيما ق��ام��ت ش��رك��ة «روس أب��ورون
إك� � �س� � �ب � ��رت» ب �ت �ج �ه �ي ��ز ال� �خ� �ط ��وط
ّ
اإلن �ت��اج �ي��ة وامل �ك ��ائ ��ن ال �ت��ي ت�ص��ن��ع
وت�ج� ّ�م��ع ال�ق��ذائ��ف ،وك��ذل��ك األش��راف
على عمل الخبراء األردنيني.
تريد ّ
عمان ،أيضًا ،تصنيع األجزاء

االحتياطية للمروحيات ومنظومات
«ك ��ورن �ي ��ت» امل� �ض ��ادة ل� �ل ��دروع على
أراض� �ي� �ه ��ا ب �ت��رخ �ي��ص روس� � ��ي .ل��ى
ذلك ،وجه املجلس األردن��ي للشؤون
الخارجية ،أمس ،رسالة إلى الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتني ،تضامنًا
م��ع «روس �ي��ا االت�ح��ادي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه
االستفزازات الغربية في أوكرانيا».
وح �ي��ت ال��رس��ال��ة «ع� ��ودة ال �ق��رم إل��ى
الوطن األم» بوساطة استفتاء حر،
وفي ظل الشرعية الدولية.

القطري ـ التركي لدى املعارضة السورية
امل �س �ل �ح��ة ،وب� �ص ��ورة خ��اص��ة اس �ت �ع��ادة
اإلخ��وان املسلمني لسيطرتهم امليدانية
والسياسية على ك��رس��ي امل�ع��ارض��ة في
أي حل قادم.
ّ
عمان منزعجة من الهجوم التركي على
كسب ،وتعده تطورًا سلبيًا ،وامللك عبد
ّ
ال �ل��ه ال �ث��ان��ي ال ��ذي ي �ك��ن م�ش��اع��ر سلبية
نحو رئيس ال��وزراء التركي ،رجب طيب
أردوغ ��ان ،ويعتبره «محرضًا طائفيا»،
سيتحدث مع مضيفه الروسي في هذا
املوضوع بلغة واحدة.
عمان تتجه نحو مصالحة م��ع دمشق،
م ��رورًا بمحطة إج �ب��اري��ة ،ه��ي موسكو،
ب�ح�ث��ًا ع��ن ت�ف��اه�م��ات وض �م��ان��ات ...إل��خ.
ذل ��ك واض � ��ح .م��ا ه��و غ�ي��ر واض� ��ح ي��دور
حول السؤال اآلتي :هل يمهد األردنيون
الستدارة سعودية أيضًا؟

تعاون نووي بقيمة  10مليارات دوالر
يتجه األردن الذي ترهقه فاتورة الطاقة،
وتعرقل تطوره االقتصادي ،إلى الطاقة
ال �ن��ووي��ة ك �ب��دي��ل اس �ت��رات �ي �ج��ي .روس �ي��ا
ستبني محطة طاقة كهرذرية في األردن.
وأف��اد موقع «روسيا اليوم» بأن وثائق
امل �ش��روع ال ��ذي بحثه ب��وت�ين وع�ب��د الله
ال �ث��ان��ي ،س�ت�ك��ون ج��اه��زة ل�ل�ت��وق�ي��ع قبل
ح �ل��ول ال �ص �ي��ف امل �ق �ب��ل ،ع �ل��ى أن ي�ك��ون
االنتهاء من بناء املحطة في عام .2020
ومن املتوقع أن يكون هذا املشروع األكبر
ف��ي ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات ال��روس�ي��ة األردن�ي��ة
الثنائية .ويقدر حجم االستثمارات فيه
ب�ـ  10مليارات دوالر .وستشغل الطاقة
مجمل
ال��ذري��ة ن�ح��و  %12إل��ى  %15م��ن
ّ
م� �ي ��زان ال �ط��اق��ة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ،وس �ي��وف��ر
امل�ش��روع ك��ام��ل احتياجاتها م��ن الطاقة
الكهربائية ،مع وجود إمكانية لتصدير
الفائض منها إلى دول الجوار.
ف ��ي ت �ش��ري��ن األول م ��ن ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي،
ف��ازت مؤسسة «روس أت��وم» الحكومية
الروسية باملناقصة لبناء املحطة التي
س�ي�م�ل��ك ال �ج��ان��ب األردن� � ��ي ح �ص��ة %51
منها  ،وتستثمر «روس أتوم» الروسية
فيها  %49من إجمالي كلفتها.

