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  دراسة في معطيات التقارب والتكامل 3002-1991العالقات العراقية االردنية 
 إعداد

 ا مهدي فؤاد األعظمييدن
 إشراف

 أحمد عارف الكفارنةالدكتور 
 الملخص

 األردنية العالقاتالسياسية –تعد الموضوعاتالمهمة من تاريخالعراقية في والحيوية

العربي المالوطن الجغرافي وموقعهما القومي / الوثيق لذلكهبسببإتصالهما الدراسةهدفتم

األهدافمنها: من جملة العراقيةبيانلتحقيق العالقات -طبيعة عامي بين -1111األردنية

والدوليةعلىالعالقاتو،2113 القوىاإلقليمية وظبينالدولتين،تأثير المنهجفتوقد الباحثة

التالية: المناهج على يشتمل والذي والتكاملي القرار صنع التحليليمنهج الوصفي المنهج

.والتاريخي

ازدهرتالعالقاتالعراقيةاألردنيةخاللهذهالفترةخلصتالدراسةالىالنتائجالتالية:وقد

أصبحاألردنالعمقاالقتصاديوالتجاريللعرا1111-2113) إذ على( قمنخاللاالعتماد

(ألفعراقيهاجروا411تحملاألردنعبءأكثرمن)وميناءالعقبةاألردنيللتبادلالتجاري،

الماضي تسعيناتالقرن بداية منذ عنعمل بحثًا األردن بينو،إلى المتبادلة شكلتالمصالح

ع ذلك وانعكاس الماضيين العقدين خالل بينهما العالقة أساس معالبلدين العراق عالقات لى

أ،العالم كليًاوقد فياألردنقائمة ونشأتمصانعكثيرة األردنيبالسوقالعراقية رتبطاالقتصاد

 العراقية، السوق حاجات تلبية الميناءأصبحتعلى األحمر البحر على األردنية العقبة مدينة

لألردنواألردنيينكالمنحالتعليميةالرئيسللوارداتالعراقية،وقدمالعراقمعوناتوتسهيالتكبيرة

االستيراد في واألفضلية المباشرة المالية والمعونات تعميق.والنفط بضرورة الدراسة وتوصي

العراقيةوحلالمشاكلالتيتثثرعلىهذهالعالقات.–العالقاتاألردنية

 .التكامل،التقارب،العالقاتالعراقيةاالردنيةالكلمات المفتاحية: 



 ي
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ABSTRACT 

The Jordanian-Iraqi political relations are important and vital subjects in 

the history of the Arab world because of their close connection / national 

and geographical location ,The study sough to achieve a number of 

objectives, including: determining the nature of the Iraqi-Jordanian 

relations between 1991-2003., the researcher employs the comprehensive 

approach which includes the following approaches: decision-making 

approach as well as the descriptive analytical approach. 

The study found the following: The Iraqi-Jordanian relations flourished 

during this period (1991-2003) as Jordan became the economic and 

commercial depth for Iraq by relying on the Jordanian Aqaba port for 

commercial exchange. Jordan also took the burden of more than (400) 

thousand Iraqi immigrants who came to Jordan searching for work since the 

early 1990s. The mutual interests between the two countries formed the 

basis of the relation between them during the past two decades which 

reflected on the relations of Iraq with the world. 

The Jordanian economy has been linked to the Iraqi market and many 

factories have been established in Jordan to meet the needs of the Iraqi 

market. The Jordanian city of Aqaba on the Red Sea has become the main 

port of Iraqi imports, and Iraq has provided large aid and facilities for 

Jordan and Jordanians such as educational grants, oil and direct financial 

aid, The study recommends the need to deepen Jordanian-Iraqi relations 

and solve the problems that affect these relations.. 

Keywords: Iraqi-Jordanian Relations, Convergence, Integration.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :المقدمة

ينص السياسة علم كان كظاهرةإذا السلطة أيدراسة بطبيعتها، السلطة دراسة رفإلى

سياسيةوحقيقةاجتماعيةفيإطارالمجتمعالسياسي،فإنمقاربةالعالقاتالدوليةتنصرفإلى

 عندراسة الناتج السلوك بمظاهر المتعلق الجزء يدرسذلك أن بمعنى منها، جزء أو جزئيتها

فضاءالممتدخارجاالختصاصالداخليللدولة،أيبمعنىالممارسةعلىالصعيدالخارجي،أوال

.ةسياسيأنعلمالعالقاتالدوليةمعنيبكينونةالعالقاتمابينالسلطاتلمختلفالمجموعاتال

كماأنهينصرفإلىالبيئةالخارجيةالمتمثلةبجمعالوحداتالسياسية)الدولوغيرهامنالكيانات

خ من وذلك األخرى(، واالقتصاديةالدولية والتاريخية السياسية العوامل إلى التعرف الل

(14-2111:13فهمي،(واالستراتيجيةالتيتقومعليهامبادئاالعتمادالمتبادلبينالدول.

مفهوم تحديد بها يقصدون والدارسين الباحثين من الفكرية المساهمات من العديد هناك

تنحصر فيأن"العالقاتالدوليةُتعنىبتلكالقوىاألساسيةالعالقاتالدولية،وتكادفيمجملها

وأنجوهرهذهالعالقاتهوالصراعمنأجلالقوةبينالدول.األكثرتأثيرًافيالسياسةالخارجية

وهي السيادة، الوحدات،ذات بين تقوم التي والنشاطات العوامل تدرس الدولية، العالقات أي

عد أم وتأثير،وانيةالسياسيةسواءكانتسلمية كذلكتقاربدورالدولودورالمنظماتالدولية

 ومجموع الوطنية هذهالقوى وتتسم وتخترقها، الدولية الحدود تتجاوز المبادالتوالنشاطاتالتي

(2111:11فهمي،( النشاطاتبأنهاذاتطبيعةاتصاليةميدانهاالبيئةالخارجية.
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استطالع األوفيحال العالقاتالعراقية الراصد2113-1111بينعاميردنية فإن

كافة. والثقافية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المستويات على ازدهرت أنها يدرك

،وأصبحاألردنيمثلالركنالرشيدفيجميعالمطارحاتالسياسيةالتيتتناولاألوضاعالعراقية

مناألزمات مّرتبسلسلة قد وأنبغداد ثمابدأتفيتكرخاصة رحاالتاالنقالباتالعسكرية

دولالجوارالعربي،ممادفعالمجتمعأحدتالهاحروبمسلحةمع،الصراعاتمعدولالجوار

والزائفة،الدولي الحقيقية التبريرات من مجموعة وعربيًا،تحت قليميًا وا  عالميًا قواه تجميع إلى

منالكويت،وتارةفيغزوهبحجةتجريدهمنأسلحةواالندفاعنحوالعراقساعيةبحجةاخراجه

الدمارالشامل،هذهالحجةالتيغدتأكذوبةدولية.

اإلستراتيجي العمق يمثل أصبح بحيث العراق مساندة من موقفه في األردن وأستمر

.الدوليوتجاريًاله،منخاللاعتمادميناءالعقبةاألردنيمركزًاللتبادلالتجاريالعربياقتصاديًا

 بداية منذ اقتصاديًا العراق مع تتعامل التي الدول بين الرابع المركز يحتل األردن ضرفوكان

الميزةرغمتراجعهليحتلالمركز).الحصارعليه بهذه (بعدقيامبعض21وظلاألردنمتمتعًا

نبهاستمرفيدعمالدولالعربيةالمجاورةوالبعيدةبفتحأفاقتعاونجديدةمعالعراقالذيمنجا

بالنفطعلىةاالردنمنجه استيرادالكثيرمنالتجارةمناألردنأوعبره،أومنجهةتزويده

اعطاء أولها سعرًا شكلين؛ األردن اعطاء وثانيها احتياجاته، نصف تمثل نفطية منحة األردن

تفضيليًاللنصفالثانيمناحتياجاته.

 من الممتدة الفترة مثلت االستراتيجي2113-1111لقد التحالف من هامًا مفصاًل

معظم حيثكان العراقية، بالسوق االردني االقتصاد حيثارتبط البلدين، بين الشامل والتعاون

واضح بشكل مرتبطًا األردني االقتصاد أصبح حتى األردن، طريق حاجاتالعراقعن استيراد
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العراقي والسوق .باالقتصاد كما كثيرة مصانع تلبيةنشأت على كامل بشكل قائمة األردن في

كماقدم،حاجاتالسوقالعراقية.ومنجانبهفقدقدمالعراق،كماذكر،مساعداتنفطيةلألردن

التمكين وسائل من وغيرها التعليمية، كالمنح لألردنيين كبيرة وتسهيالت االقتصاديمعونات

استطاعالبلدانالعراقواألردناووالثقافيلهم. منالعالقات،قد علىمستوياتعالية لمحافظة

كانتتصلإلىصورةتحالف،خاصةوأنهناكعددًامنالدولالعربيةقدوقفتضدالعراقفي

في1111-1111إليران)حربه (،فيالوقتالذيحافظفيهاألردنعلىمساندةالعراق،داعيًا

سلميةتحفظحقالعراقفيالدفاععننفسالوقتإلىضرورةوقفاالقتتالوالوصولإلىحلول

نفسه. أزمة ظل إحتاللوفي لالعراق باالعتدال2/1/1111لكويت أتسم موقفًا األردن أتخذ ،

العالقاتالعربية تفعيل-وبالحرصعلى إلىضرورة ودعا علىمستوىالتآخي، لتظل العربية

داخلالبيتالعربي.التضامنالعربي،واإلصرارعلىضرورةحلالقضاياالعربيةفي

 العراقية العالقات وعلى–تنامت الثنائي المستوى على متعددة وأخذتمناحي األردنية،

األردنيإلىأنغزتقواتالتحالفالعراقواسقطت-وظلالتواصلالعراقي.المستوىاإلقليمي

حسين صدام الرئيس .1/4/2113فينظام قوميتالمستهجنومن دولتان هناك تكون انأن

التحالفاألمريكيضد إلى ومصر.العراقتنظمان سوريا جعلهما األمر األردني هذا الدور

 قياساتالبعدالقوميالعربي.متفردًاعلى

 مشكلة الدراسة: 

منالقرنالماضيوأوائلالقرنفيحقبةالتسعينات،لقدشهدتالعالقاتاألردنيةالعراقية

للحيلولةدونتدخلقواتالحثيثةاألردنوجهودهييرجعإلىسعاًتطورًاايجابي،الحاديوالعشرين

الكويت العراقمن اخراج أجل من األردن.دولية بين العالقاتالجيدة إلى الجهود هذه وترجع
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الحصولفيويتمثلهذاالدعم،حيثكاناألردنيتلقىدعماًإقتصاديًاكبيرًامنالعراق،والعراق

ر بإسعار النفط .مزيةعلى ان الرئيسكما الميناء كان العقبة عام.للوارداتالعراقيةميناء في

مل(ا)حسينكاللواءتعرضتالعالقاتاألردنيةالعراقيةلبعضالتوتروذلكنتيجةللجوء1116

 العراقي الدفاع لالردنوزير واقع، موضوع في لتبحث الحالية الدراسة جاءت ذلك ضوء وفي

،وفيدورالضغوطاتاألمريكية2113-1111خاللالفترةهاومحدداتاالردنيةالعالقاتالعراقية

عالقات لتخفيضمستوى األردن على ومعهوالخليجية العالقاتتوتيرلالعراق هذه واستمرت.

والتالمسانداتاألردنيةللعراق)سياسيًاوأمنيًاواقتصاديًا(العالقاتالعراقيةاألردنيةفيالتطور،وت

ب حتى الكويت في العراق دخول بروز2/1/1111عد مع خاصة ا، يرانيإلالدور وجهالذي

الحكومةاألردنيةحلاألزمةبينالعراقوالكويتب أندمحاولة بينما عتالعديدمنالدولفعربيًا،

العراقية المسألة في للتدخل الدولية القوى استدراج إلى الدورالكويتية.-العربية إنطلق كذلك

حساسهبضرورةَعوربةحلالقضاياالعربيةاألر العربية.–دنيمنإنتمائهالقومي،وا 

 أسئلة الدراسة: 

:تثيرالدراسةجملةمناألسئلةتحاولاالجابةعنهاوهي

 ؟2113-1111األردنيةبينعامي–العالقاتالعراقيةطبيعةما -

-  العراقية العالقات بناء في الدولتين لعبته الذي –ماالدور عامي بين -1111األردنية

 ؟2113

-  -1111بينعاميالعالقاتالعراقيةاألردنيةعلىالقوىاإلقليميةوالدوليةتأثيرمدىما

 ؟2113
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 أهداف الدراسة:

:التاليةتسعىالدراسةلتحقيقاألهداف

 .2113-1111بينعامياألردنية-العراقيةبيانطبيعةالعالقات -

 ياغةهذهالعالقات.اإلحاطةبدوراألردنفيص -

 .تحديددورالعراقفيصياغةهذهالعالقات -

 معرفةتأثيرالقوىاإلقليميةوالدوليةعلىهذهالعالقات.

 أهمية الدراسة:

 :وتتمثلبمايليتتمثلأهميةالدراسةباألهميةالعلميةواألهميةالعملية

 : / النظريةاألهمية العلمية -أ 

الدراساتالتيتناولتالعالقاتالثنائيةاألردنيةحدوّديةمتكتسبهذهالدراسةأهميتهامن

 الدراسة. فترة خالل إذالعراقية االقتصاديتدور عالقاتالتعاون حول السابقة أغلبالدراسات

إضافةإلىأنمعظمالعربي،والتوجددراسةوافيةتغطيفترةالعالقاتالثنائيةاألردنيةالعراقية.

طرحالقضيةمنوجهةنظرواحدة.هذهالدراساتكانتت

 :/ التطبيقيةاألهمية العملية -ب 

تأتياألهميةالعمليةلهذهالدراسةمنخاللتناولهالواقعالعالقاتالعراقيةاالردنية،كون

ومنخاللتناولهاالتجاهات،شكالنأحدالعناصرالرئيسيةفيالنظاماإلقليميالعربييالبلدين

منالبلدينتجاهاآلخر،ومنكونهاتتناولأثرالمتغيراتالسياسيةعلىهذهالسياسةالخارجيةلكل
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فيالمستقبل. تفتحمجاالتالعالقاتومدىإمكانيةتطورها العمليةمنكونها تأتيأهميتها كما

جديدةللبحثوالمقارنةالسياسيةواالجتماعيةوالقوميةوالفكرية.

 فرضية الدراسة:

 من الدراسة امفادهضيةفرتنطلق العالقاتاألردنية: عالقاتتكامل-إن هي العراقية

 ألنه المشتركةثمةوتقارب المصالح مفاهيم وبين الدولية العالقات مفهوم بين ارتباطية عالقة

واالعتمادالمتبادلومحدداتالقوةومكوناتاالقتصادبينالدول.

 حدود الدراسة:

التيالحدود الزمنية:  الزمنية ترسمهاالحدود منعام الممتدة 2113-1111الدراسةهيالفترة

والعالقات بشكلعام العربية فيتاريخالعالقاتالعربية مفصلية مرحلة الفترة حيثشكلتهذه

شهدتهالمنطقةمنالعراقيةاألردنيةبشكلخاصوذلككونهاجاءتبعدحربالخليجالثانيةوما

إلىبماستضطرالباحثةر،وعلىالعالقاتالعراقيةاألردنيةتحوالتسياسيةمهمةأثرتبمجملها

وذلكالستكمالمفاصلالبحث.1111العودةإلىماقبلعام

،وهناكبعضمفاصلالرسالةبماتمتدتتمثلالحدودالمكانيةفياألردن،والعراقالحدود المكانية:

.إلىدولأخرى

محددات الدراسة: 

منواجهت مجموعة الباحثة أهمها من الدراسة، إعداد أثناء الدراساتقلةالمحددات

 العراقية العالقات موضوع بمعالجة المتخصصة الدراسةاالردنية فترة البحوثخالل شح أو ،

.المحايدةوالموضوعية
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 : الدراسةمصطلحات 

الدولة :دوليةالعالقات ال تحاول التي االهدافواالرتباطات مجموعة خالهي من لبواسطتها،

األخرىو الدول تتعاملمع أن دستوريًا، السلطاتالمحددة باستعمالمع الدولية مشكالتالبيئة

 النفوذوالقوةبلوالعنففيبعضاألحيان.

التيالتعريف االصطالحي: والدبلوماسي السياسي الجانب في والثوابت والمبادئ األسس هي

ا سياستها بناء في الدراسة أطراف الدول الدوليتعتمدها أو اإلقليمي المستوى على لخارجية

.(2111:57)البيالوي،

تعرفالعالقاتالدوليةبأنهاكلالتدفقاتالتيتعبرالحدودأوحتىتتطلعنحوعبورها،

حيثتشتملهذهالتدفقاتعلىالعالقاتبينحكوماتالدولوالعالقاتبينالمجموعاتالعامةأو

،وحرب،األنشطةالتقليديةللحكوماتمندبلوماسيةومفاوضاتكماتشتملعلىجميع،الخاصة

باإلضافةإلىأنهاتشملتدفقاتمنطبيعةأخرىاقتصادية،أيديولوجية،سكانية،رياضية،ثقافية،

 .(11-1116:11،)ميرلسياحية

 التعريف اإلجرائي:

األردني العراقية العالقة في السياسي للبعد المثشرات صياغة ةأمكن خالل لتمثيلامن

 التجاذبواالستقطابفيالقضاياوالمحافلالدولية.الدبلوماسيوالزياراتالمتبادلةومستوياتهاو

 المصالح المشتركة:

يقالعن ما رغم علىالمصالح، تستند إنما إنالعالقاتبينالدولوالجماعاتالدولية

بعضالدولأنتنفيهذهاألطروحةإالأنالقيمالمشتركةوالروابطالعضوية.وبالرغممنمحاولة
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 وهناك. هنا التجاوز من يحدثشيء والدينما العرقواللغة إلىأن وأشارتالنظرياتالعربية

 المشتركة االستعمارية والتجربة الجغرافية الدولوالوحدة هذه بين مشترك تعاون رابطة تشكل لم

ال بينها بيندولتتباعد السياسيةمساتعادلتلكالموجودة والمفاهيم والدينية فاتاللغويةوالعرقية

االتحاد بذلك ونعني المشترك االقليمي العمل في تجاربنموذجية تدشين نجحتفي والفكرية،

.(2117:1)جاد،االوروبيواالتحاداالفريقيودولامريكاالالتينية

استطاعتأنتتجاوزالع فإنهناكبعضالتجاربالعربية قباتوأنتتخطىومعذلك،

بينالمعوقات تواصل فأقامتجسور العربية، الدولتانالدول هاتان ذلكالعراقواالردن، ومن ،

كلبلدمعاللتانأدركتاأنالمصلحةالقوميةالمشتركةهيالتييجبأنتسودبينهما،لذلكوقف

ا.مهكلياالخرحتىفيارتفاعوتيرةاالزماتالتيمّرتب

 بادل:االعتماد المت

 والسياسية:اإلصطالحيالتعريف االقتصادية العالقات تشبيك بأنه المتبادل االعتماد يعرف

واألمنية كلطرفهاوتكثيفوالعسكرية يقدم وذلكبأن فيها،، يمكنأنمناألطرافالداخلة ما

يسهمفيتحسينأوضاعالطرفاالخرأويحافظعلىمصالحهويصونسيادته،وربطالسياسات

تنسيقهابحيثاليمكنلطرفأنيقاطعالطرفاالخر،أوأنيستغنيعنه.ولقدأدتخاصيةو

بينأعضاءالمجتمعالدولي،ضمنالخصائصوالسماتالتييتصفبها،والتنّوعالتفاوت فيما

(2111:1)موسى،إلىفرضاالعتمادالمتبادلبينهثالءاألعضاء

ادالمتبادلوالمصالحالمشتركةالمثثرةعلىالعالقاتاألردنيةيشيرالىاالعتم:اإلجرائيالتعريف

فيبعديهااالقتصاديوالسياسي.2113-1111العراقيةخاللالفترة–
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ولقدأسهمتثورةاالتصاالتوالمواصالتالتيشهدهاالعالمفيالعقوداألخيرةإلىازدياد

تحسينمركزهاالتبادليبعدأنأدركتاعتمادالدولبعضهاعلىبعض،فصارتالدولتسعىإلى

 عنتحقيقاالكتفاء كانتمنالدولالذاتيعجزها حتىلو علىالعزلة قادرة تعد لم أنها كما ،

.(2014:12)زاقود،الكبرى

المتبادل االعتماد أن حيث وتقليصها، الدولة لسيادة تقييد الحقيقة هذه عن نشأ لقد

الدولةبصورةفعلية.يستدعي،بالضرورة،عقدرزمةمن تقيدمنسيادة ما االتفاقياتالتيغالبًا

أهميةتعظيمقنواتاالعتمادالمتبادلبينهااأدرك،العراقواألردنهاولذلكفإنبعضالدولومن

.وتبادلالمكتسباتعلىأساسالتعاونوالتكامل

الدور لغة: المنوابة أو النوبة هو والدور دوارًا، يدور من )ابنيأتي الفرد بها يقوم التي

(2115:323منظور،

ابنمنظور،الدور اصطالحًا: ( أوأّثرفيشيءما شاركبنصيبكبير،شاركفيعملما

2115:411.)

الدوراجرائيا:ويشيرالىمجموعةاالنشطةوالتوجهاتوالسياسياتالتييتعكسعملياتالتقارب

.2113-1111الالفترةالعراقيةخل–فيالعالقاتاألردنية

منثقافات:التقارب ثقافية عناصر عنطريقها التيتشابه الثانوية الثقافية العملية التقاربهو

(1111)موسوعةالكيالي،مختلفةكانتمتباينةفياألصل

:الىطبيعةالتعاملوالتطابقفيوجهاتالمظربينالعراقواالردنخاللاجرائياالتقاربويشير

.2113-1111رةالفت
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التكاملهوالعمليةالتيتتضمنتحولالوالءاتوالنشاطاتلقوىسياسيةفيدولمتعددة:التكامل

القائمة الدول صالحيات تتجاوز صالحيات لمثسساته تكون جديد مركز نحو زايد،)ومختلفة

2112:142)

 التقاربوالتعاواجرائياالتكاملويشير الىمستوىمعينمن ويشير العالقاتاألردنية: نلتصل

 العراقيةالىمرحلةالتكامل.

 :النظري والدراسات السابقة اإلطار

  :النظرياإلطار أواًل: 

اعتمدتالواقعيةالكالسيكيةعلىمفاهيمخاصةلفهموتفسيرمختلفالظواهرالمعقدةفي

وة،المصلحةالوطنية،تعظيمالسياسةالدوليةبمافيهاظاهرةالسياسةالخارجية،وتعتبرمفهومالق

التياعتمدتها المفتاحية المفاهيم الدولية...من الفوضى العقالنية،  الذاتية، المساعدة المكاسب،

Morgenthauفمنهاجالتحليلالذياعتمدهمورغنتوهذهالمقاربةلتفسيرالسلوكالخارجيللدول.

 أنها على الخارجية السياسة صنع عملية إلى عقالنية(-ستمراربا–ينظر ( ترشيدية عملية

Rationalبمعنىأنهاالتخرجعنكونهاعمليةتوفيقبينالوسائلالمتاحةوبيناألهدافالتي،

المصلحة و القــوة لتعظيم تسعىدائما ألنها  هيعقالنية خارجية سياسة فكل لذا هيثابتة،

 الداوالوطنية. القوة بمثابة الوطنية المصالح الخارجيةتعتبر السياسات التجاهات والمحددة فعة

القرارات اتخاذ أجهزة جانب من الوطنية المصالح مضمون تفسير في اختالف للدول،وكل

المسثولة،البدأنيترتبعنهبالضرورةتغييراتمماثلةفيمضمونهذهالسياساتالخارجية.إن

المفهوميعودإلىقيامنمطالعالقاتالدوليةا األمة"كفاعل–لقائمعلى"نموذجالدولةأصلهذا

الصعيد على الوطنية المصلحة مفهوم طرح وقد سيادة. وذي ومستقل موحد وككيان أساسي
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عملية كأداة اتخاذه شكالية وا  مضمونه بتحديد العمليبعضالصعوباتالمتعلقة األكاديميوكذا

.(2115:31عودة،)لتحليلوتفسيرالسياسةالخارجيةللدول

وهكذانجدأن"المصالحالوطنية"تمثلالمقاماألولفيمركبعالقاتالدولةالخارجية،

نإدامتهاوتعزيزهاهيغايةالسياسةالخارجية. وبذلكأصبحمفهوم"المصلحةالوطنية"منأكثروا 

القرار، وصانعو السياسيون، يستخدمه والدبلوماسي السياسي القاموس في شيوعا المصطلحات

دولتين.والم بين العالقة عن الحديث عند المختص غير الجمهور وحتى والمعلقون، حللون،

لكنإذاأمعنالمرءفياستخداماتالسياسيينوصانعيالقرارلمفهومالمصلحةالوطنيةفإنهيجد

الغموضأوالتناقضإال المصطلح.واليزولهذا هذا تناقضأوارتباكفياستخدام نفسهأمام

نفسه،بتذكرمب الوطنية المصلحة فيالتعاملمعمفهوم االزدواجية مفهومدأ فمنجهةيستخدم

معينة، أوقضية معينة حالةسياسية الوطنيةكمعيارلتقويم ماهوفيالميزانالمصلحة ومعرفة

تجاهقضيةوطنيةأومجموعقضايا،الموقفأوالسلوكالذييجبعلىالدولةأوصانعالقرار

يستخدممصطلحالمصلحةالوطنيةبشكلالحقمنأجلاتخاذهحي ما الها.ومنجهةثانيةكثيرا

تبريرقراراتخذبشأنمسألةبناءعلىأهدافأورغباتزعيمأوقيادةأوحساباتشخصيةلقائد

أومصالححزبيةضيقةلفئة،أوأقليةذاتنفوذفيالدولةوالمجتمع.وفيهذهالحالةيكونمفهوم

ةالوطنيةعبارةعنفتوىنفسيةلتلكالقيادةأوجزءمنآلةالدعايةلزعيمأومسثولمعينالمصلح

.(2116:244بيليسوسميث،)أوحزبأوفئة

منهنافإنمفهومالمصلحةالوطنيةقديكونوصفاموضوعيالواقعسياسياستراتيجيأو

إسقاطاذاتياأوتبريراشخصيالسياسةلمصلحةيجبتقديرهاواختيارهامنبينغيرها،وقديكون

الوطني بالدعم تحظى وال تصوراتليستوطنية أو علىمصالح بشكلعفويوبناء تبنيها تم
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الموضوعي المفهوم عليها.وضمن إجماع المحددات-واليوجد هي تكون الوطنية المصالح فإن

التي النهائية المعايير أو والحاجاتالجوهرية)الصميمة( أهدافهااألساسية الدولة تصيغ بموجبها

ستراتيجيتهاوتكتيكهاالدبلوماسيعبرمثسساتهاالدستوريةومقاصدها، وترسمسياستهاالخارجيةوا 

وعلىأساسمشاركةأكبرقطاعممكنمناألجهزةالمختصة،والرأيالعامفياألنظمةالديمقراطية.

نجدل بتحليلمصطلحمصالحوطنيةفإننا قمنا ما ذا فهناكمصالحهتجلياتودالالتكثيرة.وا 

مشتركةأومتكاملةأومتطابقة،وهناكمصالحمتضاربةمتناقضةوأخرىمتفاوتةشيئاما،وهناك

يوجد وكذاك مشروعة، وأخرى حيوية مصالح هناك ثانوية.ثم وأخرى للدولة، أساسية مصالح

حاولةمقاربةمصالحالدولفإنمصالحجوهريةوأخرىمحدودةأومحددة،وأخرىضرورية.وفيم

المصالحالتيفيالميزان طبيعة منأهمها: بعواملكثيرة محكوم الفشلفيتحقيقها النجاحأو

ومدىشموليتها،وكذلكدرجةثباتهاأوديمومتها.

واليمكنالحديثحولمفهومالمصلحةالوطنيةبشكلعامدوناإلشارةإلىالبعداألخالقي

تعريفالمصالحالوطنيةالقوميةللدولةأواألمةعلىفةوعالقةالمصلحةبالقوة.للمصلحةالوطني

أساسالتمسكبمثلعالمية،وأفكارومعاييرإنسانيةكونية،وحمايةمبادئساميةأمرغيرعملي،

الدول مع عالقاتها في التوتر وربما المعنية للدولة الخارجية السياسة فشل إلى إال يقود ولن

ى.فالبدمنأنيستندتحديدالمصالحالوطنيةعلىمبدأأعلىللدولةوهوتأمينالبقاءلألمةاألخر

الدولة. هيولمثسسات القوة.فالقوة خالل من الوطني البقاء تنتعشروح الدولية العالقات وفي

تكامليةبينأوكسجينالمصلحةالوطنيةوالدمالذييغذيها.وهذامايقودناإلىاإلشارةإلىالعالقةال

لحماية وسيلة هي جهة من له.فالقوة ومكمل لآلخر متمم فكالهما والقوة، الوطنية المصلحة

المصالحالوطنيةللدول،مثلماهيغايةبحدذاتهاللمصلحةالوطنية،أيأنأعلىمرتبةللمصالح
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ع نجد الشامل.ولكن المفهوم في الوطنية الدولة قوة تعزيز المطلقهي في الصعيدالوطنية لى

 العمليأنهناكباستمرارتفاوتبينالقوةوالمصلحةالوطنيةحتىألكبرالدولوأغناها.

وحينمايتماالعتمادعلىمفهوم"المصلحةالقومية"القائلبأنتحقيقالمصلحةالقومية

هي تكون القوميــة السياسـة فإن الخارجية، لسياستها المستمر النهائي الهدف هو محورللدولة

االرتكاز،أوالقوةالرئيسيةالمحركةللسياسةالخارجيةأليدولةمنالدول،ممايضمنعددامن

:(32-2115:31عودة،)المزايا

أهدافالسياسةالخارجيةللدولمنالتبريراتأوال :يجرداعتمادناعلىمفهوم"المصلحةالقومية"

المفتعلة،أوغيرالواقعية.

ثانيا إنمفهوم للدول،رغم: يوضحجانباالستمرارفيالسياساتالخارجية "المصلحةالقومية"

التبديلالذييلحقبالزعاماتالسياسية،أوالتحولالذييصيبنمطاإليديولوجياتالمسيطرة،أو

نماذجالقيمالسياسيةواالجتماعيةالسائدة.

التحليل مستوى يعتمد ال الدولية للظاهرة الواقعي العوامـلفالتحليل فيه بما الداخلي

الدولة لسلوك تفسير إعطاءنا تحاول فهي المجتمع، داخل السائدة الثقافية والعوامل المجتمعية

بيليس))داخـــلالنسقأوالمسارالدوليوالسياسةالدولية،وليساعتمادسلوكاتهاكوحدةمنفردة

.(2116:245وسميث،

تالفواعلوالوحداتعلىأنهانتاجتفاعالتخارجيةفالواقعيةتفضلالتعاملمعسلوكيا

نابعةمنطبيعةالسياسةالدوليةونمطالتفاعلوشكلالعالقاتفيها،وهيبذلكتنطلقمن

مبـدأالتكافثوالتشابهفيالسياساتالخارجيةلبعضالدولالمتقاربةأوحتىالمتشابهةمنحيث
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ختالفالكبيروالتباينفيالمكوناتالداخليةلهذهالدول،ومكانتهافيالنظامالدوليرغماال

البيئة بين التام الفصل هذا يثكد و الداخلية. أو التفسيراتالجزئية أمام اليتركمجال ما هذا

حينماقال:"تبدأالسياسةالخارجيةحينماتنتهيH.Kissingerالداخليةوالخارجيةماذهبإليه

(Rosenau, 1969 :261)"السياسةالداخلية

األنظمةالسياسية،وهذااليقفعندطبيعةمنالمدركأنتقومهناكعدةاختالفاتبين

حدودالجغرافياأومكوناتالجوارالقومي،إالأنهناكمجموعةمنالضروراتوالمحدداتالتي

المتبادل، واألمن االقتصاد، منها، السياسية األنظمة بين العالقات السياسيةتصيغ ،والعقائد

(2111:75)خماس،،والقيمالثقافية،والمعتقداتالدينيةوالقومية.والموروثاتااليديولوجية

النظامالعراقيينتميإلىبينما،الملكيالنيابيينتميالنظامالسياسياألردنيإلىالنظام

الحزبي الجمهوري النظام يتوج. الوبينما نحو األردن في النظام والتعدديةه الديمقراطية حياة

يأخذالنظامالعراقيباألحاديةالحزبيةتقريبًا،وهوبذلكأقربإلىالنظم،السياسيةوالحياةالحزبية

 منه المتعددة.التوتاليتارية الخارجيةإلىالجمهورية السياسياألردنيفيسياساته النظام وينفتح

بعالقاتمتقدمة،،خاصةالرئيسةهدولعلىالمعسكرالغربيالرأسمالي،ويرتبطمع ينتميبينما

وينفتح العراقي ما،النظام بعالقات،لحد دوله بمعظم يرتبط وكان االشتراكي، المعسكر على

الحريةاالقتصاديةوينتميبذلكإلى واتفاقاتمتعددةومتنوعة.وحيثيأخذالنظاماألردنيبمبدأ

الرأسمالي النظاموالحر)الليبرالي(المعسكر فإن الخصخصة، نحو باضطراد ويتوجه الفردية ية

باالشتراكية يأخذ بقي مُ،العراقي شعارات المالويطرح لرأس الدولة على،لكية الدولة وسيطرة

وفيالوقتالذيتتسمبهالسياساتاألردنيةنحوتهدئةالمنطقةوتسوية.التجارةالخارجيةوالداخلية
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والعملعلىفيالنزاعات أسها تلعبدورًا العراقية الخارجية فإنالسياسة فيإثارةاستقرارها، اسيًا

.االحتجاجاتالعقائدية

أناألردنارتبطباتفاقيةسالم في1114معإسرائيلعامورغم أناعترفبحقها بعد

 حيثشهدتالعالقاتاألردنية ملحوظاً–الوجود تحسنا الس،اإلسرائيلية مافإن ياساتالعراقية

زالتالعراقتصفزالتترفضإلىاآلن بلما إسرائيل، اعترافأوصلحمع أياتصالأو

 .(2111:75)خماس،إسرائيلبأنهاالعدوالصهيونيالتاريخيلألمةالعربية

المو االنفتاحوالتسامحمع إلىطبيعة فيه القيادةوفيالوقتالذييشار قبل اطنينمن

فإنهذلكالصفحومن،األردنية السياسي، المساسبالنظام أولئكالذيحاولوا حتىإزاء والعفو

زاءكلمن،يشاربوضوحإلىسياساتالحسموالحدةوالقهرإزاءالمعارضةالعراقيةبشكلعام وا 

العراقية رأسالدولة يتمادىعلى أو السياسي المساسبالنظام للصفح،يحاول مجال ال حيث

وأك العفو. أتىعلىالعائلةوالتسامحأو الجمهوريفيالعراققد فإنالنظام وغيره ثرمنهذا

البعثالحاكمحتىوكانحزب.1151الهاشميةعنبكرةأبيهاالتيبقيتتحكمالعراقحتىتموز

يرتلك،وكاناألردنيفيالعراقجزءًاأساسيًامنالقوىالتيساهمتبعمليةالتغنهايةفترةالدراسة

والهاشميونفياألردن،الثانيمناالتحادالعربيالهاشميالذيكانقائمًامعالعراقكذلكالجزء

عمومةهاشمييالعراق.أبناءهم

 ثانيًا: الدراسات السابقة :

-1972(. بعنوان: "العالقات العراقية األردنية من 3016دراسة المعضادي )

األردن" 1969 العالقاتالعراقية الدراسة تتناولهذه بين ما ألهمية1171-1161ية نظرًا

العالقاتالتاريخيةبينالعراقواألردنمنذنشأةالدولتين،فضاًلعماتمتازبهالبلدانمنثقل
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وته العربية، فيالمنطقة الجوار بيندول أثره الىرصدإقليميوعربيله الدراسة دفهذه

بي والثقافية واإلقتصادية السياسية العالقات األحداثومتابعة ضوء في واألردن العراق ن

،وبيانُأثر1171حتىعام1161السياسيةالتيطرأتعليهاوالمنطقةالعربيةمابينعام

اسياألحداثعلىطبيعةعالقاتالبلدينفيمختلفالجوانب،والكشفعنالموقفالسيهذه

ارالعالقاتالثنائيةإقليميالكالالبلدينمنهذهاألحداث،وتوضيحأهمالعواملالمثثرةفيمس

رغماخاالفبنيةالنظامالسياسيفيالبلدينحيثلعبتالعديدمنالعواملالسياسيةودولياً

 دورًافيالعالقاتالعراقيةاألردنية.

( 1971-1931العراقية ) –. بعنوان: "العالقات األردنية (3017دراسة الجبوري )

تناولتهذهالدراسةالعالقاتاألردنية "ابن الحسين مصدراً عبد اهلل الوثائق الهاشمية أوراق 

بين)العراقية– ما (وأعتمدتالوثائقالهاشميةأوراقعبداهللبن1151-1121فيالفترة

،وقدإجتهدالباحثفيهاباستخدامالمنهجالتاريخيفيدراسهتطورالعالقاتالحسين)مصدرًا(

ل–األردنية تماالستعانةلوصولالىنتائجتفيدنافياختيارالعراقيةوتقييمها الفرضية،كما

العراقية،بتحليل–بالمنهجالوصفيالتحليليوالتغيراتالتيحصلتعلىالعالقاتاألردنية

 الوثائقالهاشميةواالستباناتالرسميةخاللتلكالفترةمنتطورالعالقاتبينالبلدين.

-1990: "الموقف األردني من أزمة الخليج . بعنوان(3006دراسة النجادات )

نعكاساتهعلىعالقاتاألردن" 1991 معدولمجلسالتعاونالخليجي"هدفتهذهالدراسةوا 

ومدىتأثيرها1111-1111التعارضإلنعكاساتالموقفاألردنيمنأزمةالخليجالىبيان

واإلجتماع واإلقتصادية السياسية النواحي كافة من األردن على وتناقشالدراسةية واألمنية.

 .خلفيةالتنازعومواقفاألردنمنه،والتأثيراتالتيجاءتعلىاألردننتيجةلموقفهمناألزمة

-1923"النفط في العالقات العراقية االردنية  :بعنوان ،(3006دراسة ذنون )

3006" العربية العالقات في النفط دور الدراسة –تناولتهذه التي اتخذتشكلالعربية
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 عام العربية الدول جامعة قيام بعد والمساندة علىإرساء،1145التآزر ما وعملتإلىحد

العراق بين النفطي التعاون لبداية الحقيقة البداية إلى الدراسة أشارت كما العربي، التعاون

 عام في الق1112واألردن أنظار اتجهت عندما اإليرانية العراقية الحرب أثناء وذلك يادة،

الخام النفط من العراقية الصادرات نقل في الستخدامه العقبة ميناء إلى آنذاك العراقية

بحربالخليج.ومشتقاته مرورًا العالقاتبينالبلدينفيتلكالفترة وتستعرضالدراسةحجم

 عام بقرار1111الثانية مرورًا العراق فرضعلى الذي االقتصادي الحصار فترة والحقًا ،

كماوقعالعراق.الذيعرفآنذاك)بالنفطمقابلالغذاء((116االمنالدوليالمرقم)مجلس

الصادراتإلى)1111واألردنفي زيادة بموجبه نفطيتم ألفبرميل11علىبرتوكول )

وقدساهمهذاالبروتوكولفيزيادةحجمالمبادالتالتجاريةبينالبلدين،وبعداالحتالل.يومياً

عرئيسالوزراءالعراقينوريالمالكيورئيسالوزراءاألردنيوقّ،2113للعراقعاماألمريكي

مذكرةتفاهمبشأنالتعاونالنفطيتضمنتتزويداألردنبالنفط،2116معروفالبخيتعام

وضمان الفنية للمساعدة الجانباألردني تقديم مقابل مناسبة تفضيلية أسعار العراقيمقابل

ستقومبنقلالنفط.الشاحناتالتي

(، 3007دراسة عالونة ) "أثر التعاون االقتصادي العربي الثنائي علـى بعنوان:

العالقـات السياسية الثنائية، دراسة حالة المملكة األردنية الهاشمية مـع دول الجـوار العربـي 

سة،تبرزأهميةهذهالدرا"3002إلى  1990فلـسطين، السعودية، العراق، سوريا من عام 

علىالعالقاتالسياسية تـسلطالضوءعلىالتعاوناالقتصاديالعربيالثنائيوأثرها .كونهـا

إلىفتـرات فيجذورها تعود األردنية العراقية العالقاتالتجارية إلىأن أشارتالدراسة وقد

المشترك والتاريخ الجغرافي الجـوار بحكـم التعا.ماضـية مثشرات الدراسة تناولت ونوقد

والمستوردات للصادرات بالنسبة األردن أهمية بتزايد مرورًا واألردن العراق بين اإلقتصادي

 اإليرانيةعام معاندالعالحـربالعراقيـة 1111العراقية إلىأنالتعاون. تشيرالدراسة كما
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ديدمناإلقتصاديالعراقياألردنـيقـدترسـخبشكلكبيرخاللهذهالفترةمنخاللإقامةالع

الموقفاألردنيمن إلى تضمنتاإلشارة كما الطرفين، بين المشتركة االقتصادية المشاريع

 آب مـن الثاني في للكويت العراقي العراق،1111اإلحتالل من النفط باستيراد واستمراره

ربومساعدتهفيتوفيرالنفطالالزملالسـتخدامالمـدنيبعـدتكريرهفياألردنوذلكنظرًالض

محطاتالتكريرالعراقية.

هدفتالدراسة(. بعنوان: "الموقف األردني من أزمة الخليج" 1992دراسة القرعان )

(وخاصةأنالمغموضقد1111آذار–1111لبيانالموقفاألردنيمنأزمةالخليج)آب

األر يولي مصالحها، مع التحالفلتعارضه دول قبل من إعالميًا وجرىتشويهه دناكتنفته

إلنجاح األقوى القاعدة بأنها الراسخ إيمانه من إنطالقا إهتماماته أقصى القومية المصلحة

السياسة صانعي إصرار لنا يفسر الذي األمر األصعدة، مختلف على الوطنية سياسانه

الخارجيةاألردنية،علىمختلفاألزماتالعربيةبشكلسلمي،وفيمقدمتهاأزمةالخليجمحور

 سة.هذهالدرا

  الدراسة عن الدراسات السابقة :هذه ما يميز 

العالقات فيتناولطبيعة التيتمعرضها الدراساتالسابقة مع الحالية الدراسة تتشابه

وتركيزهاعلىجوانبمختلفةسياسيةاواقتصاديةأوغيرهامنالجوانببينماالعراقية–يةناألرد

وهي2113-1111فيالفترةالزمنيةالتيتغطيهاوهيتختلفالدراسةالحاليةعنهذهالدراسات

الدولتين بين العالقات على تثثر زالت وما أثرت تطورات العالقات فيها شهدت التي الفترة

لعواملالتقاربوالتباعداباإلض وتحليلها الىدراستها جاءتفيوفة كونها الدراسة يميزهذه ما

الت للعالقاتالعرأسياق التاريخي ،العربية-بيةصيل العالقاتالعراقية إلى األردنية–واالستناد

 علىحدودهالدراسة.لكحالة ليستبالقصيرة فترة مرور جاءتبعد أنها الدراسة يميزهذه كما

الزمنية.
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 منهجية الدراسة:

استخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي،ومنهجصنعالقرار،ومنهجالنظملغايات

:نأسئلةالدراسةواختبارالفرضيةاالجابةع

الكل،وهووسيلةالمنهج الوصفي التحليلي :هوعمليةتعريفوتقويملألجزاءالتييتكونمنها

لطبيعةموضوع ومستوياتمختلفةتبعًا للحصولعلىمعرفةغنيةوجديدة،ويتخذالتحليلصورًا

العالقاتالعراقيةاألردنية.وسيستخدمهذاالمنهجفيعرضطبيعةومراحلتطورالبحث.

يقصدبعمليةصنعالقرارالتوصلإلىصيغةأواختياربديلمنبديلينأومنهج صنع القرار:

القائمةباعتبار،أكثر )المشاكل( أو المشكلة علىحل قدرة األكثر البديلهو بشكليحقق،أن

أو،تتتناسبمعاإلمكانياتالمتاحةاألهدافالمطلوبة،لمايتمثلفيهمنمواصفاالدولإلحدى

أخرى،فإنصنعالقراريعنيالقدرةعلىاختيارسلوكمعينمنبيننوعينأوأكثرمنبعبارة

السلوكية القرار.البدائل صناعة عملية بين التمييز يمكن العملية الناحية القرار،ومن ،واتخاذ

خاذهأكثرأتساعًامنالقرار،وذلكأنعمليةصناعةنفسهبوصفعمليتيصنعالقرارواتوالقرار

فيحين عناصرمختلفة، وتتدخلفيها عبرمراحلمتعددة تتم معقدة يقتصرالقرارهيعملية

البدائليدرساتخاذالقرارعلىاالختياربينسلسلةمنالبدائل،وذلكاليعنيأنصانعالقرار

محد لمقياس طبقًا منها كل .دوآثار وصياغة للمعلومات تهيئة القرار فصناعة لعالجللبدائل

التوصلإلى فهو البدائلاألرجح، القرارإلىاختيار اتخاذ يشير بينما مشكلة، المناسبةالصيغة

.(2114:144)الخزرجي،لحلالمشكلةبالشكلالذييحققالهدفالمطلوب
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ومقتربالعالقاتالدوليةربماسيكونانلنيغيبعنذهنالباحثةأنمنهجالنظمأنهكما

العالقاتبينالعراقواألردنوكيفيةتصرفالنظامينالسياسيينفيهماحيالفيموضعاستعانة

ر.اتثكانتالقضاياالتي

األدلة المنهج التاريخي: جمع بواسطة للماضي إعادة عن هو"عبارة التاريخي، بالمنهج يقصد

فيمدلوالتهاوتقويمها،ومنثمتمحيصهاو تأليفها؛ليتمعرضالحقائقأواًلعرضًاصحيحًا أخيرًا

حينئذ  التوصل يتم وحتى تأليفها، العلميةوفي البراهين ذات النتائج من مجموعة استنتاج إلى

التيالواضحة والمراحل العراقية العالقاتاألردنية وتحليلتطور المنهجفيدراسة هذا ويساعد

هذهالعال فهمواقعهذهالعالقاتخاللالمراحلالتاريخيةالمختلفةمماسيسهمفيقاتمرتبها

 وتطورها.
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 نيالفصل الثا

 3002-1991طبيعة العالقات العراقية األردنية 

العراقمنأوائلدولالمنطقةالعربيةالتينالتاستقاللها،وعملتعلىبناءنظامهادعي

.وحاولساسةالعراقاألوائللعب1121العراقيةالحديثةعامالسياسيالوطني،إذتأسستالدولة

فاعلة  ،1132تشريناألول2إلىعصبةاألممفيالعراقفيالمجالاالقليمي،حيثأنضمأدوار 

لمنظمةاألممالمتحدةوجامعةالدولالعربية،وعضوأصبحو فاعاًلفيالعديدمناًعضوًامثسسًا

ليميةاإلقاألحالفوالتكتالت عام آباد سعد وخاصةمعاهدة يجمعتالعراقوتركياتال1137،

الدولية الصراعات من بالمنطقة النأي على تعمل إقليمية كمنظمة وأفغانستان ومشروع.وأيران

رئيسوزراءالعراقنوريالسعيد الهادفإلىتوحيد1143-1133الهاللالخصيبالذيتبناه

الذيجمعبريطانيا1155وحلفبغدادعام.حتلواءاألسرةالهاشميةبالدالشاموبالدالرافدينت

يرانوباكستانالهادفإلىصدالمدالشيوعيآنذاك،حيثكانالعراقبثرةمن وتركياوالعراقوا 

بثرالتجاذبالدوليفيفترةإحتدامالثنائيةالقطبية.كذلكعمدالعراقعلىاقامةاإلتحادالهاشمي

ردًاعلىقيامالجمهوريةالعربيةالمتحدةبينمصروسوريافياألول.1151عامشباط14في

عاملمهماالستراتيجيإلىموقعهوعندماتدفقالنفطفيالعراقأضيف.1151منشباطعام

وسوفيتمتناولهذاالفصلمنخاللالمباحثالتالية:زادمناهتماماألطرافالدوليةبهذاالبلد.

.العراقية–ألول:العواملالمثثرةفيالعالقاتالسياسيةاألردنيةالمبحثا

.العراقية–المبحثالثاني:أثرالصراعاإلقليميفيالمنطقةعلىتطورالعالقاتاألردنية
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  :العراقية –العوامل المؤثرة في العالقات السياسية األردنية المبحث األول: 

وينطبقذلكعلىبينالدولالعالقاتفيسواألهمالمصلحةالوطنيةالعاملاألساتمثل

واألمنيةوقدتأثرتالعالقاتبينواالقتصاديةالسياسيةالمجاالتفيالعراقية–العالقاتاألردنية

حلالصراعباإلضافةالىوموقفالدولتينمناإلسرائيليالدولتينألسبابترتبطبالصراعالعربي

فيالعراقولمنطقةممازادمنالتنافساإلقليميوالدوليللهيمنةعلىفطنالكبيرةمنالاالحتياطات

 الى باإلضافة الطاقة عدمموارد حالة ذلك العكسمن وعلى األردني السياسي النظام استقرار

االستقرارالنيواجهاالنظامالعراقيمماانعكسعلىاستقرارالعالقاتبينالدولتين.

الدراسة يبأنترى وأناألردن محدودة، إسرائيل مع العالقات أفاق أن أدرك أنه دو

مأمونة غير سياسات هي لتطويرها، السابقة األردنية المحاوالت رغم اإلسرائيلية السياسات

فإنإعادةتنظيمهذهالعالقاتبطريقةالتكون واستفزازيةولمتعكساآلمالالمعقودةعليها،لذا

الع األردنية العالقات حساب العالقاتعلى في الماضية التجربة أن خاصة مهمة، مسألة ربية

،بلعلىالعكسمنذلك،األردن(لمتعطنموذجًامشجعاًاإلسرائيلية)مصر،فلسطين،–العربية

العربية،أواًل،–أكدتأناألهمفيكلذلكهوتعميقالتضامنالعربي،وتطويرالعالقاتالعربية

وسوفيتمتناولهذاالمبحثمنيادةوعدمالتدخلفيشثونالغير.وعلىأسسمبدأاحترامالس

خاللالمطالبالتالية:

العراقية.–التباعدفيالعالقاتاالردنيةعواملالمطلباألول:

.العراقية–فيالعالقاتاالردنيةثاني:عواملالتقاربالمطلبال

 العراقية:  –التباعد في العالقات االردنية عوامل  المطلب األول:

عديدة عام بشكل العربية األنظمة االختالفبين عوامل السياسيين،إن النظامين وبين

األردنيوالعراقي،ظهرتعواملجديدةتثججالخالفاتوتنميها،تشيرإلىأهمها:ففيحينينتمي
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البرلماني الملكي النظام إلى األردني السياسي إ،النظام ينتمي العراقي النظام النظامفإن لى

الحزبي السياسية.الجمهوري والتعددية الديمقراطية الحياة نحو األردن في النظام بتوجيه وبينما

والحياةالحزبيةيأخذالنظامالعراقيباألحاديةالحزبيةتقريبًا،وهوبذلكأقربإلىالنظمالتوتاليتارية

نيفيسياساتهالخارجيةعلىالمعسكروينفتحالنظامالسياسياألرد.الجمهوريةالمتعددةإلىمنه

خاصةالرئيسةبعالقاتمتقدمة،ينتميالنظامالعراقيوينفتحهالغربيالرأسمالي،ويرتبطمعدول

ومتنوعة متعددة بعالقاتواتفاقات دوله بمعظم يرتبط وكان االشتراكي، المعسكر على ما لحد

.(2111:211)حسان،

وينتميبذلكإلىالمعسكرالرأسمالي،بدأالحريةاالقتصاديةوحيثيأخذالنظاماألردنيبم

الفردية باالشتراكية،والحرية يأخذ بقي العراقي النظام فإن الخصخصة، نحو باضطراد ويتوجه

والداخلية الخارجية التجارة على الدولة وسيطرة لرأسالمال الدولة ملكية شعارات وفي.ويطرح

السياسات به تتسم الذي علىالوقت والعمل النزاعاتبها وتسوية المنطقة تهدئة نحو األردنية

استقرارها،فإنالسياسةالخارجيةالعراقيةتلعبدورًاأساسيًافيإثارةالنزاعاتوالحروب.

بعدأناعترفبحقهافيالوجودحيثمعإسرائيلارتبطباتفاقيةسالمقدورغمأناألردن

فإنالسياساتالعراقيةمازالتترفضأي،ملحوظاًإلسرائيليةتحسناًا–شهدتالعالقاتاألردنية

وفيالوقتالذييشارفيهإلىطبيعةاالنفتاحوالتسامح.اتصالأواعترافأوصلحمعإسرائيل

معالمواطنينمنقبلالقيادةاألردنيةولذلكالصفحوالعفوحتىإزاءأولئكالذيحاولواالمساس

السياس العراقيةبالنظام المعارضة إزاء والقهر والحدة إلىسياساتالحسم بوضوح يشار فإنه ي،

زاءكلمنيحاولالمساسبالنظامالسياسي ،أويتمادىعلىرأسالدولةالعراقية،بشكلعاموا 

.(2116:155)عالونة،حيثالمجالللصفحوالتسامحأوالعفو
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عراققدأتىعلىالعائلةالهاشميةعنبكرةفإنالنظامالجمهوريفيال،وأكثرمنهذا

وكانحزبالبعثالحاكمفيالعراقجزءًاأساسيًا.1151أبيهاالتيبقيتتحكمالعراقحتىتموز

رتلك،وكاناألردنكذلكالجزءالثانيمناالتحادالعربييمنالقوىالتيساهمتبعمليةالتغي

 عمومةهاشمييالعراق.أبناءهاشميونفياألردنوال،الهاشميالذيكانقائمًامعالعراق

 : العراقية –في العالقات االردنية  ثاني: عوامل التقاربالمطلب ال

عواملمشتركةعديدةتستندإليهاالسياساتالخارجيةاألردنيةوالعراقية،ويقفعلىهناك

رأسهذهالعواملمايلي:

كلمنالنظاميناألرالبعد القومي:  -أ علىالفكرالقوميالراميإلىيستند دنيوالعراقي،

العربية مناألمة اليتجزأ جزءًا منالوطن،اعتبارشعبيهما جزءاليتجزأ وأناقليميدولتيهما

ففيمايعتبراألردننفسهوريث.العربي،وبالتاليفإنالهدفالساميلهماهوقيامالوحدةالعربية

باعتبارأنالعربأجدرمنغيرهم،ىالربطبينالعروبةواإلسالمالثورةالعربيةالكبرىالقائمةعل

الطريقالذييضمنحاللمشاكلهوفيحملرايةاإلسالم،وباعتبارأنتحقيقالوحدةالعربية

األمةالعربيةوالوسيلةالوحيدةلحمايةمصالحهم،فإنالنظامالسياسيالعراقييرىفيالمقابلأن

أيديولوجيةحزبإلىالغايةالساميةلنضالاألمةالعربية،وهويستندفيذلكالوحدةالعربيةهي

وغايةأساسيةالبد،البعثالعربياالشتراكي قوميًا الحزبالذييعتبرالوحدةالعربيةهدفًا هذا

منالنضالواالرتقاءباألمةالعربيةحتىتصلإلىهذهالغايةالسامية.

رةفيالتاريخالطويللهذهاألمة،وأنجذّتالقوميةالعربيةمكرةفنإلىأنيويستندالنظام

لوجودثوابتأساسية،محاوالتقمعهاوتجزئتهاعبرالتاريخمنقبلأعدائهاجميعهاباءتبالفشل

أصليةتكمنفياللغةوالتاريخوالدينواألعرافالمشتركةإضافةإلىالعاملالجغرافيمنحيث

ح والتضاريس العربيةالموقع الوحدة تحقيق باتجاه هامًا دورًا تلعب دست.يث أن كاليروكما

إلىاعتبار تحقيقأنالبلدينالدولتينتشيرفيديباجتيهما وأنغايتهما العربية مناألمة جزء

وحدةهذهاألمة.
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 العامل الديني:  - ب

)صل للنبيمحمد الهاشميونبانتسابهم وسلميفتخر وبأنهىاهللعليه هاشمم( ،منقبيلة

الهاشميةشرعيةدينية،وهوتراثلهأهميتهخاصةفيالعالمينالعربي األمرالذيمنحاألسرة

عرفمنخاللالنظرةإلىحزبالبعثرغمأنهابقيتتُ،واإلسالمي،بالمقابلفإنالقيادةالعراقية

الخليجالثانية،أخذتتبحثفيوخاصةأيامحرب،السنواتاألخيرةفيباعتبارهعلمانيًا،إالأنهاو

و لإلسالم، أشارة أبرزتا التراثاألدبيلحزبالبعثعنأية لكنها نكانتتلكاالشاراتقليلة

علىبشكلاستثنائيوتمالتركيزعليها،لدرجةأنالعراققدرفعشعاراإلسالمووضع"اهللأكبر"

،منذكرياتالمجدوانتصارالقلةعلىالكثرةفيالثقافةالجماعيةلألمةذلكبكلمايحملههعلم

فيصفوف الملتهبة اإلسالمية الصحوة من وفيجو واالستشهاد الجهاد معاني من يحمله وما

رفضاألردنوفيرسالةوجههاالملك،ولهذهاالعتبارات،الجماهيرالعربيةواإلسالمية.وبالمقابل

التلفزيو شبكة عبر األمريكي، الشعب إلى مهدحسين في األجنبي رفضالوجود األمريكية، ن

.وأنهذهالحربتستهدفالعروبةواإلسالم،هذايثديإلىعواقبوخيمةناإلسالم،وحذرمنأ

المرةاألولىإلىتعسكرفيهاقواتغيرعربيةوغيرإسالميةعلىأرضالجزيرةالعربية،وهذههي

مينالشريفينفيالقدسالعربية،وهذاكافإلثارةوفيوقتيتزامنمعاحتاللإسرائيللثالثالحر

.(2116:156)عالونة،أعمقالحساسياتالعربيةواإلسالمية

 القضية الفلسطينية  -ج

القضيةشكلت الحال هو كما للدولتين، مشتركًا هدفًا الفلسطينية الدول بقية العربيةمع

وبقدر.العدواناإلسرائيليوتحريراألرضهوالردعلىلهذهالدولاألخرى،وبقىالهدفالمشترك

مااصبحتفلسطينقضيةاألردناألولىبحكمجملةمنالعوامل،كانتهيكذلكبالنسبةللعراق

لألمة المركزية القضية هي بل العربية القضايا جوهر بأنها الفلسطينية القضية إلى نظر الذي

حينقالالوحدة–الوحدة–فالقوميالساميلدرجةأنهربطبينتحريرفلسطينوالهد،العربية
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باعتبارأن،علىالصعيدالدولي،نالتزمتايطريقفلسطينوفلسطينطريقالوحدة.كماأنالدولت

القضيةالفلسطينيةوالموقفمنهاهوالمعياراألساسيللتحركوالنشاطعلىالساحةالدولية،بحيث

منال أساسيًا وصانع.ضغوطالمثثرةعلىالسياسةالخارجيةللبلدينشكلتهذهالقضيةضاغطًا

يستطيعأنيتجاهل فعلالقراراألردنيلم أعلنالرئيسأنالرأيالعاماألردنيخاصةبعدردة

األمرالذيينسجممعالسابقالعراقي ربطانسحابهمنالكويتبانسحابإسرائيلمنفلسطين،

.(2111:133أبوداود،)تطلعاتالقيادةاألردنية

 العامل الجغرافي  -د

رغمالتطوراتالتكنولوجيةوالعسكريةالحديثةالتيقللتمنأهميةتأثيرالعاملالجغرافي

للدول،إالأنهذاالعاملبقىيلعبدورًامهمًافيتقريرسياساتالدول،فهناكتداخلالعالقةبين

رالسلوكالسياسيللدولبدرجةأوبأخرىبالواقعصانعالقرارالسياسيوبيئتهالجغرافية،حيثيتأث

والمساحة والحدود الموقع حيث من الطبيعيةالجغرافي الجغرافيوالموارد موقعه بحكم فاألردن .

وأنيقوم،دولفيالمنطقةجعلهيتحملمسثوليةأكبربكثيرمنحجمهوأهلهأربعالمتوسطبين

اص حيث الدور، هذه مركزياًببمثل قطرًا المنطقةح ألزمات التناقضات.بالنسبة خضم وفي

.العاصفةبالمنطقةمثلالعراققوةإستراتيجيةذاتأهميةفائقةفيضمانتماسكالموقعاألردني

.(1173:72،عبدالهادي)وبوابةهامةللعراقبالمقابلفقدمثلاألردنعمقاً

 البيئة العربية :  -ه

فيالعالقشكلتالبيئةالعربيةوخاصةفي مابينالدول،اتالمشرقالعربيعاماًلهامًا

فقدعكستالعالقاتالخالفيةبينسوريا،واألردن(–والعراق–وكانميدانهذهالبيئةهي)سوريا

والعراقنفسهابشكلواضحعلىعالقةأيمنالبلدينمع)االردن(فحيثماثمةعالقةجيدةبين

فعالقةاألردنمعأحداألطراف.بلغيروديةمعسورياوكذلكالعكساألردنوالعراقتكونبالمقا

السورية.بقيتعلىحسابعالقتهمعالطرفاآلخر العراقيةبقيتمتوترة–وحيثأنالعالقة
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العراقيةودية–وحيثكانتبالمقابلمتوترةمعسوريا،فأمرطبيعيأنتكونالعالقاتاألردنية

ثم ومتقدمة، جغرافيوتعاونية تطمحفيأنتكونًا.أناألردنيخشىمنأطماعسورية فسوريا

 الكبرى لسوريا التحديد وجه على أو العربي للمشرق القائد المحورية وسوريا–الدولة األردن

الوريث أنه نفسه في يرى العربية الثورة وريث نفسه يعتبر الذي األردن فيما ولبنان، وفلسطين

الوحدةالعربيةهذه،صحيحأنالعراقبالمقابليحكممنقبلحزبالبعثذوالشرعيلقيادةدولة

ودية لعالقات تطلعات مع العراق في محصورة بقيت الجغرافية اهتماماته لكن القومية األفاق

لدولالجوار،األمرالذييبعثاالطمئنانلدىالقيادةاألردنيةإزاءأيةنواياجغرافيةعراقيةةياديوق

حيثكانمصطلحاألردنجنوبسوريايظهربينالحين،لعكسمنذلكبالنسبةلسورياعلىا

.(2111أبوداود،)واآلخرعلىلسانبعضالمسثولينالسوريين

فيحربالخليجاألولىوقفاألردنبكلإمكاناتهالرسميةوالشعبيةإلىيالحظأنهوهكذا

اندفعت نحوإيرانجانبالعراقفيحربهمعإيرانفيما الوديةمع،سوريا مجيرةكذلكعالقاتها

األطرافالفلسطينيةالتياتخذتموقفًامجاريًاللموقفالسوريمنالحربالعراقيةاإليرانية،حيث

الفلسطينيةفيتلك–وتجدراالشارةهناإلىأنالعالقاتاألردنية.وقفتهياألخرىلجانبإيران

المرحلةلمتكنودية.

نفسهفي األمر تكرر الثانية إلى،حربالخليج ففيحينوصفالموقفاألردنيبأنه

،جانبالعراقكانالموقفالسوريالمستغربيقفإلىجانبالتحالفالدوليالمناهضللعراق

أناخذتالعالقاتالسورية فإن–وبعد فيالتحسنولوببطء، حظكذلكأنتحسناًلُيهالعراقية

يجريع موازيًا و–لىمستوىالعالقاتاألردنية أخرىمثلا السورية، لعبتفيذلكعوامل ن

فيالتسويةوالعالقاتمعالجانباألردنيالحسينبنطاللوالدخولالملكمناسبةتشييعجثمان

.(2116،156)عالونة،اإلسرائيليكذلك
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 العامل االقتصادي :  -و

ازدهاراقتصاديلألردناإليرانية–شكلتسنواتالحربالعراقية أنأغلقت،فترة فبعد

للعراق، واسعًا اقتصاديًا الحدودمعسوريامغلقة،اصبحاألردنمعبرًا الحربموانئالعراق،فيما

مقابلمساعداتعراقيةكبيرةلألردن،عكستنفسها،بطبيعةالحال،مماانعشاالقتصاداألردني

بشكلكبيرمىاألردن،وجعلتاألردنيعتبشكلرخاءاقتصاديواستقرارسياسيعل داقتصاديًا

علىالعراق،علىالعالقةمعالعراقوخاصةفيمجالإمداداتالنفط حيثيعتمداألردننفطيًا

فيتففاإل األردنية والحكومة العراقية بينالحكومة العراق1117اقالموقع ينصعلىأنيزود

نصفهامجانًامنحهمنالعراقلألردنإذ1111تقاتهعاممليونطنفيالنفطومش4,1ـاألردنب

بحوالي النصفاألخرفأناألردنيدفعخمسينبالمئةمنمليوندوالر311تقدرقيمتها أما ،

السعرالعالمي.

وزادفرضالحصاراالقتصاديفيالعراقمناعتمادهعلىاألردنوزادبالمقابلاعتماد

العراقية السوق على فياألردن تأثرها رغم البلدين بين العالقة على فرضنفسه الذي األمر ،

فحاجةكل،،إالأنهذاالواقعاالقتصاديبقيأكبرمنالخالفاتالسياسية1115سنواتمابعد

طرفلآلخرجعلتهيتحملضرباته.

 البيئة الدولية :  -ي

الدولية والشرعية وبالمواثيق االنحياز بمبادئعدم التضامنااللتزام تعزيز نحو والسعي

الةفيالمجتمعالدوليواالنضمامللمنظماتالدوليةوالعملمنأجلتقريبوالتعاونوالمساهمةالفعّ

منالدولتين سعيًا العربية القضايا منمناصرة والمنظماتالدولية، الدولمنها الدولي، المجتمع

شكلاهتمامًامشتركًالكالالدولتينفيالساحةللمحافظةعلىالدعمواستمرارههذهالقضايابقيتت

الدولية.
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 العراقية: –أثر الصراع اإلقليمي في المنطقة على تطور العالقات األردنية المبحث الثاني: 

كانت والبلديين. الشعبيين بين تاريخيا، وثيقة عالقات العراقية األردنية العالقات تعتبر

الدولتين لتوحيد جهود هناكعدة و. العام منذ للعراقيينعلىمختلف2113األردن قبلة أصبح

لمختلفالقوى فياألردنتجمعًا المقيمة العراقية وشكلتالجالية والسياسية، الطائفية انتماءاتهم

الحكوميةوالمعارضةبلوحتىقوىالمقاومة.

وسوفيتمتناولهذاالمبحثمنخاللالمطالبالتالية:

احلتطوراالهتماماألردنيبالعالقاتمعالعراق.مر:األولالمطلب

.1111الثاني:الموقفاألردنيمناجتياحالعراقللكويتالمطلب

1111االردنيةالعراقيةبعدعامالعالقاتالمطلبالثالث:تطور

مراحل تطور االهتمام األردني بالعالقات مع العراق: : األول المطلب

في الملكي العهد أدتنهاية في العراقيين الضباط من عدد يد على تموز14العراق

إلىنهايةمرحلةمنمراحلسياسةالعراقالخارجية،التيغلبعليهاطابعالتحالفمع1151

الكبرى الدول قبل من مسنودًا فياألحالفالتيرسمتللعراقدورًا والدخول )الوالياتالغرب،

بريطانيا( األمريكية، الحليفالمتحدة لهة األخذ مع الطابعبعين، ذات بعضالمواقف االعتبار

القوميالتيفرضهاالشارعالعراقيعلىصانعالقرارالسياسيآنذاك.

 1972تموز/ 16الى  1972تموز/ 19المرحلة األولى: من 

،قلقًادوليًاواضحًا،ربمافيالعراقلقدأثارتنهايةالعهدالملكي،وبدايةالعهدالجمهوري

لبموازينالقوىفيالمنطقة،إذصورتالدوائرالغربيةوصولالنظامالجديدعلىأنهمثامرةأخ

 للشيوعية موالية بتحريكيناصرية لذلكقامتالوالياتالمتحدة النفط، الغربمن مكنأنتحرم
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ملعلىوحدةقتاليةبحريةمنقاعدة)أوكيناوا(فياليابانإلىالخليجالعربي،لمنعأيهجوممحت

( والسعودية إيران من لكل العسكري الدعم وزادت العراقية، القوات قبل من السامرائي،الكويت

1112:211.)

قدأعلنأنسياسةالعراقستكون،العراقآنذاكجمهوريةرئيس،وكانعبدالكريمقاسم

الدو مع عالقاتاألخّوة وسوفتعملعلىتقوية واإلقطاع، لإلمبريالية واتباعمعادية لالعربية،

اإليجابيبينالشرقوالغرب،وتحريرالعراقمنالنفوذاألجنبي) الحياد نظميوآخرون،سياسة

1112:344.)

 تغييرًا الجمهوري العهد بداية شهدت لذلك العراقواضحًا سياسة في جذريًا وتحواًل

التحالفمعالدولالغربية.الخارجية،حيثعملساسةالعراقالجددعلىإخراجالعراقمنسياسة

بالنظامالملكي،لميكنلهمبرنامجعملواضحعلى وعلىالرغممنأنالضباطالذينأطاحوا

المستوىالسياسيواالجتماعيواالقتصادي،إالأنهمقرروااالنسحابمناالتحادالهاشميوحلف

( بغداد وآخرون، االتفاق1112:333نظمي من العراق أنسحب كما بريطانيا(. مع الثنائية ية

31،وأنسحبآخرجنديبريطانيمنالعراقعنطريقميناءالبصرةفي1155المعقودةعام

 )1151آيار الواليات2111:375الحمداني، مع الموقعة الدفاعية االتفاقيات ألغيت كما .)

الزبيدي،)1157العامالمتحدة،وتوقفتالمساعداتاالقتصاديةالممنوحةوفقًالمبدأآيزنهاورفي

حيثأحدثالنظامالجديدتغييرًاجذريًافيسياسةالبالدالخارجية،وذلكبالتحول،(1117:331

معدولالمعسكراالشتراكيسابقًا، إلىتأسيسعالقاتجديدة الغرب، التحالفمع منعالقة

عالنالحياداإليجابي) (.2113:141رشيد،وا 
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ضمالكويت1161حزيران25راءالعراقعبدالكريمقاسمبتاريخإالأنإعالنرئيسوز

العربية، الدول مع العراقفيمواجهة تسببفيدخول قد أدتإلىالتشكيكفي1إلىالعراق،

العربية،وأوجد القضايا للعراقفيتمصداقيةالسياسةالعراقيةتجاه معارضًا ودوليًا عربيًا مناخًا

الوالياتالمتحدةالتوجهاتالعراقيةبأنهاتهديدلمصالحالوالياتالمتحدةهذاالتوجه،حيثوصفت

وحلفالناتوفيالمنطقة،األمرالذيدفعاإلدارةاألمريكيةنحوالضغطعلىالنظامالجمهوري

1115شكاره،منخاللتحريكالورقةالكرديةفيشمالالعراقمنأجلإضعافالنظامالجديد)

ع15: حين في للشركات(. الممنوحة االمتيازات إضعاف على قاسم الكريم عبد حكومة ملت

لغا وا  العراق في العاملة األجنبية ئهاالنفطية رقم قانون إصدار 11منخالل إذ1161لسنة ،

 بموجبه الحكومة لتلك11,5انتزعت الممنوحة المستثمرة غير العراقية األراضي من  %

(.1161:43كبه،الشركات)

وص  تدهورتلقد إذ مرنة، غير سياسة بأنها الفترة تلك في الخارجية العراق فتسياسة

عالقةالعراقمعبريطانياوالوالياتالمتحدةاألمريكيةوفرنسا،ودولمهمةأخرىعربيةواقليمية،

إمابسببموقفهامنقضيةالكويت،أوبدواعيدعمحركاتالتحرر،أوبسببعالقاتتلكالدول

ئيل،أوبسببموقفهامنبعضالقضاياالعربية.وعلىالرغممنأنالعراقطّورعالقاتهمعإسرا

معاالتحادالسوفيتيودولالكتلةالشرقيةآنذاك،إالأنتلكالعالقةأفقدتهالكثيرمنعالقاتهمع

مه لعبأدوار وبين بينه حال مما الملكي، النظام فترة التيتوطدتأبان الغربية فيالكتلة مة

اتفاق فيظلعدم قليميًا، وا  العراقإلىلعبدورواضحعربيًا كذلكفإنتطّلعساسة المنطقة.

التياراتواألحزابالسياسيةحولطبيعةالتعاملمعالقوىالدوليةالفاعلة،أدىإلىتشتتجهود

(.417-1161:311كبه،)العراقالخارجيةوعدموضوحدورهفيتلكالمرحلة
                                                 

1
جندي، ساهمت فيها كل من: الجمهورية العربية المتحدة  0111من  1691أيلول/ 111تألفت القوات العربية التي وصلت الى الكويت في  

 ظت كل من:ليبيا واليمن ولبنان على إرسال هذه القوات. واألردن والسودان وتونس، وقد تحف
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إلغاءمثسساتالعهدالملكيمنقبلالعهدالجمهوري،وخاصةالنيابيةمنها،أججبيدأن

الصراعاتالداخلية،ووضعاألساسلنموالدكتاتوريةفيالعراق.كذلكفإنضعفإدراكساسة

العراقلعواقبإلغاءحلفبغداد،وتغييرتحالفاتهاإلقليميةوالدوليةبشكلثوري،أدىإلىانكشاف

خارجيًاأمامالدولالتيلميرقلهاتغييرالنظامالملكي،مماأفقدالبلدفرصةالقيامبأدوارالبالد

(.151-2113:151رشيد،مهمةفيالمنطقة)

وأصاب األردن، على ملكًا طالل األمير ابنه تّوج اهلل، عبد الملك اغتيال إثر على

كمهالقصيرة،وذلكبسببالزيارةالتيقامبهاالعالقاتالعراقيةاألردنيةبعضالفتورخاللفترةح

،محاواًلتحسينعالقاتبالدهمعالسعوديةاألمرالذي1151تشرينالثاني11فيالرياضإلى

عدتهاألسرةالهاشميةفيالعراقخروجًاعنالمألوففيخطالسياسةالهاشميةالتقليديةتجاهآل

 )حمدي، 2117سعود :21 وألسبابصحية يتمكنالملكطاللمناالستمرارفيالحكم(، لم

في األميرالحسينبنطاللالذيركز1152آب11فأُعفيمنمنصبه ولده ليتولىالحكم

العشائريوالبدويإلىدولةمدنيةيسودهاحكمونظام جهودهعلىتحديثالدولةوتغييرطابعها

(.2116:1بريطانياآنذاك)حسن،المثسساتباالعتمادالكاملسياسيًاواقتصاديًاعلى

الثانيمنآيار العالقاتبينالعراق1153وجاءيوم فيطبيعة واضحًا ليشكلمتغيرًا

واألردن،باعتالءالملكينفيصلالثانيوالحسينعرشيالعراقواألردن،األمرالذيدفعبهماإلى

بينالبلدينفيإبانعهدالملكتجاوزحالةالشكوعدمالثقةوالفتورالتيطغتعلىالعالقات

كمابدأالملكحسين.طالل،وذلكيتضحمنخاللطبيعةالزياراتالتيتمتبينوفودالبلدين

إذقامبزيارةبغدادبعدتوليه مشوارهالسياسيباهتمامحكومتهبتوثيقالعالقاتبالعراق،وتقويتها

رفضالطلباألردنيبرفعالتمثيلالدبلوماسيإلىالحكمولكنهذهالزيارةلمتحققأهدافهابعدأن
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 األردن مساعدة تكون أن على واتفق خاصة مالية عالقة هناك يكون لن وأنه ضمنسفارة،

(.1113:112الدولالعربية)العبدالالت،المساعداتالتيتقدمإلىبقية

 إشارة يتضحوجود لم االتفاقية لهذه الالحقة العالقاتاالقتصاديةإلىبّينةوخاللالفترة

العراقواألردن1147والثقافيةبينالبلدينباستثناءمعاهدةعام التيشكلتمرحلةوالتيوقعها

االقتصاديللعالقاتالعراقيةاألردنية ولكنالمثشرالواضحعلىالبعد مهمةفيتاريخالبلدين،

للجهدالسياسي وحسينللزياراتبعدتنصيبهماعلىتبادلالملكينفيصلالثانيفوكونهاانعكاسًا

،قدانعكسإيجابًافيعودةالعالقاتالطبيعيةبعدالفتورالذي1153العرشفيالثانيمنآيار

(.31-2117:21فيعهدالملكطاللأثرزيارتهللسعودية)حمدي،اأصابه

دنيبرئاسةوزيروفيضوءتلكالزياراتالمتبادلةبينالملكين،زاربغدادوفداقتصاديأر

إلىتوقيعاتفاقيةاقتصاديةتعداألولىبينالبلدينفي الزراعيةحكمتالمصري،وتوصلالوفد

31 تجارية1153أيلول اتفاقية أول وهي للعالقاتبينهما، األول الرسمي المثشر وتعد ،

 آنذاك العراقي الوزراء مجلس قرار وضحها وقد واألردن، العراق بين "أسفرتاالقتصادية بـ

المفاوضاتعنعقداتفاقيةتجاريةبينالبلدين،كماقررتحكومةالعراقاتخاذاإلجراءاتلفتح

فياستكمالالدراسة ورغبة فروعلكلمنالبنكالصناعيوالبنكالزراعيالعراقيينفيعمان"،

ال في القروضوالمساهمة موضوع في مفتوحة المحادثات إبقاء على الجانبان مشروعاتاتفق

(ألفدينارمساعدة151كماقررتالحكومةالعراقيةتقديممبلغ).االقتصاديةاألردنيةكالبوتاس

-2117:32االعتداءاتالصهيونيةالمتكررةعلىالحدوداألردنية)حمدي،لصدللقرىاألمامية

211.)
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لىرغبةالبلدينإ1153وقدأشارتديباجةاإلتفاقيةالتجاريةبينالعراقواألردنفيعام

بينهما والتجارية االقتصادية العالقات تسهيل تنميةا و،في على المتعاقدين الفريقين عمل لى

 بين التجارية والتعهدنبلديالالعالقات االقتصادية، إمكانياتهما ضمن مستطاع حد أقصى إلى

لىالرسومعإلىاالتفاقكماأشارت.بتسهيلالتبادلالتجاريوالتعاملوفقمبدأأكثراألممحظوة

والتجارة الصناعة )وزارة المستوردة المواد على المفروضة األخرى والعوائد والضرائب الجمركية

 1114األردنية، بين3: والثقافي االقتصادي التعاون لتنظيم أساسًا االتفاقية شكلتهذه وقد .)

والتجارةفيالعاشرمنتشريناألولالبلدينحتىالتوقيععلىاتفاقخاصنّظمأمورالنقلوالتنقل

(.2117:211)حمدي،1161منعام

مسألةتوسيعرقعةةإثار1155شباط14كماشهدتزيارةالملكحسينإلىالعراقفي

لألردنخاللمحادثات العراقبتقديمها المساعداتالتيوعد برنامج البلدينوتنفيذ التعاونبين

.سابقة 31وفي مباحثاترسمية1155أيلول أجرى بغداد إلى وفدًا األردنية الحكومة أوفدت

( البالغة علىدفعحصته العراقية الحكومة ألفدينارلتمويلمشروع625أسفرتعنموافقة )

(ألفدينارللحرس111كماتبرعالعراقبـ).ودفعمليونديناركسلفةللحكومةاألردنية.البوتاس

(،ولقدتوقفتالعالقاتاالقتصاديةوالثقافيةبينالبلدينخالل23-1111:22الوطني)حسان،

 ثورة قيام أثر المرحلة 14هذه الهاشمي.1151تموز االتحاد االنسحابمن العراق عالن وا  ،

(2111:55)خماس،

 3002نيسان/ 9الى  1972تموز/16المرحلة الثانية: مرحلة حكم حزب البعث من 

ا أهم من المرحلة هذه منُتعد العديد شهدت حيث الحديث، العراق تاريخ في لمراحل

غيرتموقفالدولالكبرى التحالفاتفيالمنطقة،وربما األحداثوالمواقفالتيغيرتخريطة

العراقوالمنطقة) تجاه المرحلةإلىحقبتينأساسيتين:2111:327جواد، هذه تقسيم تم وقد .)
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،وهيالفترةالتيترأسهاالرئيساحمدحسن1171وزإلىتم1167تموز17األولىالممتدةمن

والتيترأسهاالرئيسصدامحسين.2113نيسان1ولغاية1171البكر.والثانيةامتدتمنتموز

 الحقبة األولى: حقبة حكم الرئيس أحمد حسن البكر 

 السابععشرمنتموز في الفترة سيطرحزبالبعثالعربي1161بدأتهذه عندما ،

اكيعلىمقاليدالحكمفيالعراق،حيثاتخذالعراقسياساتمهمةفيمجالإدارةثروتهاالشتر

،وماتبعهمن1161لسنة11النفطيةمنناحيةاإلنتاجوالتصدير،وذلكمنذإصدارقانونرقم

 السوفيتيفيآذاروتموزمنعام العراقمعاالتحاد التيساعدتهعلى1161اتفاقاتوقعها ،

،وماتبعهامنإجراءاتلتسويةالتزاماتالعراق1172لإلىقرارتأميمالنفطفيحزيرانالوصو

النفطيةمعالشركاتاألجنبية.

 اتخذ تحديثخطواتمهمةنحومنالقرنالماضيمنذمنتصفالسبعينياتالعراقلقد

ال واكتساب والخدمية والصحية والتعليمية الصناعية مرافقها جميع في األجنبيةالدولة خبرات

(Anderson and Stansfield,2004:57حتىأناألممالمتحدةصنفتالعراقعام.)1171

صبحفيمصافالدولالتيستدخلمستوىالدولتمنالدولالتيغادرتمصافالدولالناميةل

المنجزاتالتيحقق علىالصعيدالداخلي،خاللتلكالمرحلة.تالمتقدمة،وذلكلكثرة ألكبدلذ ها

العراقفيتلكالفترةفيوضعاكثراستقرارًا،وذلكبفضلتحسينعالقاتهمعجيرانه،وتحسين

وضعهالماليمنخاللالسياساتالنفطيةالتياتخذها،حيثبدأيتطلعإلىلعبدورأنشطفي

بعدزيارةوقدوجدالنظامالعراقيضالتهفيإيجاددورلهفيالمنطقة،وخاصة سياساتالمنطقة.

،حيثُعقدتفيبغدادقمتان11/11/1177الرئيسالمصريأنورالساداتإلىالقدسبتاريخ
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التيقررتتعليقعضويةمصر1171والثانيةفيآذار1171عربيتاناألولىفيتشرينأول

(.112-2111:165هالل،ومطرفيالجامعةالعربية،ونقلمقرالجامعةإلىتونس)

العراقفيتلكالمرحلةسياسةخارجيةأخذتعدةاتجاهات:لقدأنتهج

عادتهاإلىالجناح:األول وخارجيًاإلسقاطهاوا  فيالتركيزعلىشلحركةالقيادةالسوريةداخليًا

القوميلحزبالبعثالحاكمفيالعراق.

يرانوربماللسعوديةتمثلفيمحاولةإنشاءقاعدةمنالنفوذالسياسيوالعسكريالمنافسإل:الثاني

أيضًافيإطارمنطقةالخليج.

محاولةقيادةالعملالعربيفيإطارجامعةالدولالعربيةمنخاللعزلمصر.:الثالث

.توثيقعالقاتهمعاالتحادالسوفيتيالسابق:الرابع

 الحقبة الثانية: حقبة حكم الرئيس صدام حسين 

17احلصدامحسينمقاليدالحكمفيالعراقبتاريخبدأتهذهالحقبةمنذتسلمالرئيسالر

 1171تموز اسقإولغاية الط بتاريخ 1نظام األمريكي2113نيسان االحتالل البريطاني-إثر

في فيالعراق، السلطة حسينمقاليد وتزامنتوليصدام أيعشية1171تموز16للعراق. ،

ظهرالرئيسأحمدحسنالبكرعلى.العراقالذكرىالحاديةعشرالستالمحزبالبعثالسلطةفي

الحزب حسينرئاسة ليتولىصدام الرسمية، منمهامه ليعلناستقالته التلفزيونالرسمي، شاشة

معإسرائيلعام السالم توقيعمصراتفاقية متغيراتأهمها: معظهورعدة فيالعراق. والدولة

والحربالعراقيةاإليرانية،1171لسلطةعام،نجاحالثورةاإليرانيةووصولالخمينيإلىا1171

هذهالحربمنأهمأحداثتلكالمرحلةت.وكان1111التياندلعتخاللشهرأيلولمنعام
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خاطفةوسريعةالتتعدىأيام،أوفيأسوءاألحوالأسابيع،إالاًتوقعالعراقيونأنتكونحربالتي

سنوات،جعلت العراقيوسعدائرةتحالفاتهالعربيةوالدولية.وقدكانتأنضراوتهاواستمرارهالثمان 

يرانتميلالىجانبالطرفااليراني،فتعدادالجيشالعراقي جميعالحقائقذاتالصلةبالعراقوا 

أضعاف خمسة تعادل إليران االستراتيجي والعمق والمساحة الجيشااليراني تعداد ثلت يساوي

الم أن إال العراق، وعمق أوهمتمساحة الغربية، االعالم وسائل روجتها التي المظللة علومات

االيراني النظام إرغام بإمكانية العراقية السياسة عنسنةعلىاإلستسالمالقيادة التزيد فيمدة

.(2114)بدران،

للحرب) هدفواضحومحدد وجود عدم وفيظل الفادح2114بدران، الخطأ كان ،)

لسياسيةالعراقيةهواهمالمبادئالحربالتيمنأهمهاتحديدالهدفمنالذيوقعتفيهالقيادةا

في دورها اضعافإيرانوتحجيم أم آخر، االيرانيوتبديلهبنظام هلهواسقاطالنظام الحرب،

لذلككانتالمعاركفيجبهات العراقية؟ الىالحدود والعودة توجيهضرباتوقائية أم المنطقة،

عللمايقومبهالجانبااليراني.فقدأعطىالعراقللحربمعإيرانطابعًاقوميًا،القتالتداركردف

(.2112:131غولي،حيثطرحالعراقنفسهعلىأنهالمدافععنبوابةالوطنالعربيالشرقية)

وعلىالرغممنأنهدفالوالياتالمتحدةوالغربكانإضعافالطرفينالمتحاربين،على

السوفيتيأساسأنالعراق علىاالتحاد وكانمحسوبًا منظهوربعضالفتورفي، علىالرغم

إالأنالعالقة العراقبالسالح، بسببرفضالسوفيتتزويد السوفيتية العراقيةالعالقاتالعراقية

قد االمريكيالىالعراقاإلستراتيجية وزيرالخارجية زيارة التيشنتها.تحسنتبعد الحملة وبعد

وتوجهذاايرانع دفعالسوفيتالىالتقاربمعالعراق، مما الشيوعيفيايران، لىحزبتوده

السوفيتيفي الىاإلتحاد حسين الرئيسالعراقيصدام وكان1115أيلول16التقارببزيارة ،
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هدفالزيارةتزويدالعراقبالسالحودعمموقفهفيإنهاءالحرب،واستمرتالعالقاتبالتطورعام

السوفيتاألعلى،1111 رئيسهيئة زاربغداد ايران(نزاربالييف)عندما التزام وأكدضرورة ،

والغرب المتحدة للواليات عداءها أعلنت إيران ن وا  الحرب. نهاء وا  الدولي المجتمع بقرارات

(.2112:111الجبوري،)

 عامي الحربخالل في العسكري إيران تفوق أن ل1114-1112إال قناعة وّلد دى،

األمريكية بالمصالح كبيرًا تلحقضررًا أن شأنها العراقمن هزيمة والغربإن الوالياتالمتحدة

وشجعتالدول العراق، مع عالقاتها إلىإعادة الوالياتالمتحدة دفع مما فيالمنطقة، والغربية

ننوعسوبرطائراتم11الغربيةعلىتزويدالعراقباألسلحة،وتعاقدالعراقمعفرنسالتصنيع

،ونظرًالحاجةالعراقاآلنيةلتلكالطائرات،وافقتالحكومةالفرنسيةعلى1113إيتندارفيصيف

ةعلىإسطولهافيالبحرالمتوسط،لذلكودطائراتمنالنوعنفسه،منطائراتهاالموج5تأجير

اإلجراءعلىأنهبمثابةحربالغربعلىإي صورةرانسواءبقرأتبعضاألوساطالسياسيةهذا

أ 2111العجمي،عنطريقحلفاءالغربمنالدولالعربية،وخاصةمصرواألردن)ممباشرة

27(.لذلكعادتالعالقاتالدبلوماسيةالكاملةبينالعراقوالوالياتالمتحدةاألمريكيةفي415:

(.1114:11شولتز،)1114تشرينأول

بن في الخارجية العراق نجحتسياسة العالقاتوالتحالفاتمعلقد من واسعة قاعدة اء

واالتحاد واليابان، الغربية، الكتلة دول ومعظم الوالياتالمتحدة مثل الفاعلة القوىالدولية معظم

معظم يقنع أن العراق حيثاستطاع العربي، الخليج ودول العربية الدول عن فضاًل السوفيتي،

إيران،كذلكتالقتمصالحتلكالقوىمعمصالحالعراقالقوىالفاعلةفيالعالمبعدالةحربهمع

،موافقتهاعلىقرارمجلساألمن11/7/1111فيحربهضدإيرانإلىأنأعلنتإيرانبتاريخ
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سنواتمن1117تموز21في511رقم الخاصبوقفإطالقالناربينالبلدين،لتنهيثمان 

قليميةاليستهانبها،وربماأقوىالدولالمطلةعلىالحرب.وخرجالعراقمنحربهمعإيرانقوةإ

عشرالعربيالخليج قوامه بجيش الحرب العراق دخل إذ بخمسةة، منها وخرج عسكرية، فرق

وخمسينفرقةعسكرية،وأصبحللعراققوةمدرعةتُقدربأربعةآالفوحدةمدرعة،وصواريخقادرة

سرائيلعلى رجالعراقبهويةوطنيةموحدة،أسقطتالتوقعاتوفوقكلذلكخ.مهاجمةإيرانوا 

العراقيةبسببتماثلجزءكبيرمنالشعبالعراقيمع الوطنية التيراهنتعلىتصدعالوحدة

رافقه والذي اإليرانية، العراقية الحرب بعد العراقي العسكري فالتفوق والمذهب. الدين في إيران

ضافإليهاتطلعاتالقيادةالسياسيةالعراقيةفيلعبدورالشعوربقوةالهويةالوطنيةالعراقية،ي

نهاية وفي فاعل. إقليمي عراقي لدور وداعمة مثثرة ومعنوية مادية قاعدة شّكل قد اقليمي،

 عام العسكري1111الثمانينياتومطلع والتفوق المتراكمة العراقية أصبحتالقدراتالعسكرية ،

ال مندول قلقللعديد منالعراقيمثار وحلفاءهم العربي، الخليج إسرائيلودول وخاصة منطقة

(.2112:65غولي،الدولالغربيةوالوالياتالمتحدةاألمريكية)

 حرب مرحلة خالل االردنية العراقية العالقات كانت1173شهدت إذ واضحًا، تطورًا

الجيشاألردنيضدلمشاركةالجيشالعراقيمنخاللالفرقةالمدرعةالثالثةمنجيشهإلىجانب

،2111القواتاإلسرائيليةعلىالجبهةالسوريةأثرهالكبيرفيتطورالعالقاتبينالبلدين)حسان،

أزدهرتالعالقاتالعراقيةاألردنيةنتيجةلدعماألردنغيرالمحدود1111(.وفيأيلولعام31

عالمي،وبالمقابلفإنللعراق،إذزّوداألردنالعراقبكلمايحتاجهمندعمعسكريو اقتصاديوا 

ردنوغيرهاالعراقدعماألردنبطرقعديدةمنهاخفضأسعارالنفطالعراقيالمستوردمنقبلاأل

لالملكالحسينورئيسالوزراءاألردنيمضربدرانإلىبغدادوعرضووصمنأنواعالدعم،وبعد

حسيناستعدادهلدعمالعراقعسكريًا،معالملكالراحلالحسينعلىالرئيسالعراقيالراحلصدام
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،وفيالرابعمنتشريناألولأعلنتالمملكة1111أيلول22بدايةاإلعالنعنبدءالحربفي

دعمهاالمطلقللعراقفيحربهمعإيرانوكانبذلكأولدولةعربيةتعلنهذاالهاشميةاألردنية

فيعمان،1111تشرينالثانيعام25رةفيالدعم،وسعتإلىعقدالقمةالعربيةالحاديةعش

فجاءبيانهاالختاميمثيدًالحقوقالعراقفيأرضهومياهه،وهذاماأكدتبنيتلكالقمةللمقترحات

.(2111:31األردنيةتجاهالعراق)حسان،

ض،يننقاطالحدودالدوليةبينالبلدينوتثبيتهاعلىاألريوأثمرتأييداألردنللعراقفيتع

التيعقدت المشتركة األردنية العراقية الفنية الحدود الطرفانلجنة شكل األساسفقد وعلىهذا

االجتماعات من ميدانيًا.عددًا أعمالها الفنية اللجان باشرت اجتماعاتها محاضر إلى واستنادًا

تكونتمن) جديدة وضعمعاهدة وتم الجديدة، الحدود 21وترسيم ألغيتبموجبه مادة الوثائق(

متساوية مساحات تبادل على واالتفاق الحدود، بشأن البلدين بين المعقودة السابقة والمعاهدات

أقر1114مننيسان23منالمائةمنالكيلومترمربع،وفي56كيلومترمربعو115وقدرها

بينالعراقواألردنوصادقعلىالبر الموقعة الحدود وتوكوالتالمجلسالوطنيالعراقيمعاهدة

.(2117:147الملحقةبها)حمدي،

ًاعالقاتهتنممغ،1115سعىالملكالراحلالحسينبنطاللفيمطلعتشرينالثانيعام

بين ُمصغرة قمة فيإجراء وذلكمنخاللوساطته سورية، عراقية لتحقيقمصالحة معسوريا

اللقاءالرئيسالعراقيالراحلصدامحسينوالرئيسالسوريالراحلحا الذي،فظاألسد،وعقدهذا

يومين في،استمر الجوية الرويشد 26فيقاعدة الملكالحسينمرة.1117نيسان عمل كما

فيمثتمرقمةعمانفيتشرين بينهما فيما لتحقيقالمصالحة أخرىعلىجمعالزعيمينسعيًا
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 دعم1117الثاني بضرورة العربية الدول معظم إقناع في نجحت التي العدوان، بوجه العراق

.(2111:32االيرانيوفيعودةمصرإلىالصفالعربي)حسان،

كذلكشهدتهذهالفترةزياراتمكثفةمنقبلالملكالراحلحسينطوالفترةالحرب،كما

15شهدتمباحثاتواتفاقياتاقتصاديةمتعددة،وبعدتوقفالحربزارالملكحسينالعراقفي

وعلىأ1111آب من، اغتنمها متنوعة تمثلتبأسلحة لألردن العراقهدية قّدم الزيارة هذه ثر

قررتالحكومةالعراقيةصرفمبلغفيبغدادوعلىأثرزيارةالملكحسينللمقبرةالملكية.إيران

المقبرة3.2 لتجديد دوالر فيصل.مليون للملك البروزنزي التمثال العراقية الحكومة أعادت كما

وُمنحالملك1111موقعهاألصليفيمنطقةالصالحيةوذلكفيالسادسمنآباألولإلى ،

وسامالرافدينمنالدرجةاألولىلمواقفهمنالحربالعراقية1111الحسينفيالتاسعمنشباط

سهامهالمباشربالمشاركةفيها)حمدي، (.166-2117:165اإليرانيةوا 

اإليران الحربالعراقية انتهاء دّلتعلىمدىالتقاربالعراقبعد األردنيييةوفيخطوة

،1111شباط16بشكلخاص،وّقعزعماءكلمنالعراقواألردنومصرواليمنالشماليفي

(،وكاناالقتصادهوالركيزة2111،33ميثاقتأسيسمجلسالتعاونالعربيفيبغداد)حسان،

ه "أن نصتاالتفاقية إذ المجلس، لهذا والتكاملالرئيسية التنسيقوالتعاون دفالمجلستحقيق

والمالالصناعة فيمجاالتاالقتصاد وتحقيقالتكاملتدريجيًا والتضامنبينالدولاألعضاء،

والزراعةوالنقلوالمواصالتواالتصاالتوالتعليموالثقافة"،ولمتكناألوضاعاالقتصاديةفيالدول

وحدهمنبينهايملكمواردكبيرةمنمبيعاتالنفطولكنهكاناألربععلىمايرام،فقدكانالعراق

كانتتعانيمنشحالمواردوكثرةأنهاألردنالنسبةلاألمربوكانيرزحتحتطائلةديونباهظة،

كان االقتصادية األوضاع تحسين إلى والتنسيق التعاون يثدي بأن كانتاآلمال وعليه الديون،

(.1115:57األربعةإلىعقدهذهاالتفاقية)موسى،حافزًاقويًادفعالقادة
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 :1990الثاني: الموقف األردني من اجتياح العراق للكويت  المطلب

 التوتربينالجانبين1111فيالثانيمنآبعام تفاقم الكويتبعد العراقبغزو قام م

الكويتإحتالالً بإحتالل حيثقام النفط، نتاج وا  الحدود قضيتي بضععلىخلفية خالل كاماًل

األمم ووظفت الفرصة إغتنمت التي األمريكية القوات إستدعاء إلى السعودية دفع مما ساعات

ونجحتفيإنشاءتحالفدوليضد الشرعيلحمايتها لتأمينالغطاء المختلفة بمبادئها المتحدة

قليلةفيمقدمتها بإستثناءأقطارعربية الكثيرمنالدولالعربية األردنالذيأصرالعراقضم

(.1111:361برجاس،علىضرورةإحتواءاألزمةعربيًا)

 لحرب الخليج الثانيةستراتيجية البيئة اإل

:الموقف الدوليأواًل: 

الغزوالعراقيللكويت التينصتعلىوجوبانسحابصدرمجلساألأبعد منقرارته

ويمكن،مناالستجابةمنالعراقساألالجيشالعراقيالفوريمنالكويتلمالمتجدقراراتمجل

:(1112:22عبدالعليم،)تلخيصمواقفالدولالفاعلةعلىالساحةالعالميةبمايلي

31عملتالوالياتالمتحدةعلىتشكيلتحالفدوليزادعن: مريكيةالواليات المتحدة األ -أ

اخراجالعراق علىصرتأوزمةعربياًدولةورفضتكافةالمحاوالتالتيدعتالىحلاأل

منالكويتبالقوة.

كانالعالمفيذلكالوقتيعيشنهاياتالحربالبادرةبعدتراجعاالتحاد:االتحاد السوفييتي -ب

السياسية االمريكية القوة وتنامي غورباتشوف بقيادة االصالح استراتيجية نحو السوفياتي

.واالقتصاديةوالعسكريةعلىمستوىالعالم
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وروبيةالدول اال  -ج اتخذموقفاً: الدوليةوقد منافسةعلىالساحة االوروبيكقوة برزاالتحاد

اهممواقفالدولللجهوداالمريكيةالداعيةالىاخراجالعراقمنالكويتبالقوةوتالياًمثيداً

:(1111:111اكندر،)االوروبية

:بريطانيا .1 أر البداية منذ للكويتأتبريطانيا العراقي الغزو لميثاقاالممن خرق هو

يربطنظراًعلىالسالمفيالمنطقة،المتحدةويشكلخطراً الذي االستراتيجي للتحالف

وامريكا لها،بريطانيا ان الى اضافة العراق من الموقفاالمريكي بريطانيا تبنت فقد

وهو بريطانيا الكويتيفي مكتباالستثمار فيوجود الكويتتتمثل في مالية مصالح

ملياردوالر.111سثولعنادارةاالموالالكويتيةالتيتقدربنحوم

علىالرغممنانالعراقكانمناكبرالمستوردينللسالحالفرنسي:الموقف الفرنسي .2

العراقبغزوه رأتان فرنكفرنسياالانفرنسا ثالثينمليار بنحو ديونه حيثتقدر

الم واالضطراباتفي القالقل يثير حولللكويت الفرنسي العام الرأي انقسم وقد نطقة،

فيعملعسكريفيالخليج وقدحاولالرئيسالفرنسيفرانسوميتران،مشاركةفرنسا

زمةبدتواضحةفيفرنسابتأثراالقتصادوامتعاضثاراألآنأتجنبالحربخاصةو

المواطنالفرنسي.

ع:الموقف الصيني -د توافق الكويتولم غزو الدوليعارضتالصين العسكري التدخل لى

وكانتترىبضرورةحلالمشكلةعلىالنطاقالعربي.

متوافقاً:اليابان -ه لماعتبرتالغزوغيرقانوني،وكانموقفها معالموقفاالمريكي،االانها

ملياردوالر.111عنتترسلقواتعسكريةواكتفتبتقديممساعداتماليةزاد

الذياجازاستخدامالقوة671همهاالقرارأستةعشرقراراًترصدأ:موقف  االمم المتحدة -و

ضدالعراق.
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  :الموقف االقليميثانيًا: 

وقدعقداجتماعلوزراءالخارجية،لمتتمكنالجامعةالعربيةمنحلالقضية:الجامعة العربية -أ

لقواتكانمننتائجهادانةالعراقوتفاوتتاالراءحولارسا1111آب1/11العربفي

مثيدومعارضبهدفابعادالتدخلاالجنبيعنالمنطقةبينللمشاركةمعقواتالتحالفما

واتاحةالفرصةاليجادحلللقضيةعلىالمستوىالعربي.

ادانتالغزووعارضتاالحتاللالعراقيللكويت،وابدتمعارضتهاللتواجد:االيرانيالموقف  -ب

راضيهامنقبلقواتالتحالف.االجنبيولمتوافقعلىاستخداما

العراقيةأيدتقراراتمجلساأل:الموقف التركي -ج الحدود على قواها من وحشدتجزء من

التركية.

داعماً:الموقف اإلسرائيلي -د موقفها لتدميركان فرصة ذلك في ووجدت األمريكي للموقف

منريةالعتباراتاقليميةوخوفاًالقدرةالعسكريةالعراقيةلتنفردباالقليم،ولمتشتركبقواتعسك

دىأنهامهددةمنقبلالعراقوذلكأانقسامالدولالعربية،وقدكرستإعالمهاإلقناعالعالمب

وقدكسبتالرأيألىإ ماليوصواريخباتريوتلحمايتها، دعم الوالياتالمتحدة لها نتقدم

ية.العامالعالمينتيجةاحتمالتعرضهالضرباتكيماويةعراق

لقدرأىالرئيسمباركإنالوضعالسياسيالعربيإزاءاألزمةوضعخطر:الموقف المصري -ه

نالحربقادمةالمحالةبمجردأناحتلالعراقالكويتولهذاجاءأنفجارووعلىوشكاإل

سلبياً اختارتموقفها قد وكأنها نتكونمعالتحالفالغربيوبذلكاستطاعتأمناألزمة

والتيبلغتسبعةبالييندوالردفعتمنالبترولإسقاطديو للوالياتالمتحدة العسكرية نها

.(01: 1661، هيكل)العربيبالكاملوأدرجتضمنتكاليفالحرب
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لىجانبالوالياتالمتحدةوأرسلتإلكلالتوقعاتووقفتسورياجاءمغايراً:الموقف السوري -و

قواتهاللمشاركةفيالتحالفالغربي.

بعدقيامالعراقبغزوالكويتلميكنامامهذهالدولسوى:ل مجلس التعاون الخليجيدو -ز

للملك التلمحياتاألمريكية فيمجابهةالخطرالذيباتيتهددها،خاصةبعد قوتها توحيد

ب لقواتالتحالفأفهد فقامتبفتحأراضيها نالعراقيخططالجتياحمنطقةالخليجبأكملها

نياتهاالعسكريةوالماديةالخراجالقواتالعراقيةمنالكويت.ووضعتكافةإمكا

 ردني من حرب الخليج الثانيةالموقف األ ثالثًا: 

واجهاألنظمةالسياسيةالعربية،وأثبتتمدىكبيراًشكلتأزمةوحربالخليجالثانيةتحديًا

األزما معالجة في األنظمة لتلك السياسية والمصالح الرثى في فيالتباين ووضعها العربية ت

ومثلماشكلتأزمةوحربالخليجالثانيةتحديًاكبيرًالألنظمةالسياسيةالعربيةاإلطارالمناسبلها.

كالالبلدينفيالحفاظعلى العالقاتالعراقيةاألردنيةومدىقدرة لمدىقوة كانتكذلكاختبارًا

وهذاياسيةالتييواجههااقليميًاودوليًا.مستوىعالقاتهمابغضالنظرعنالتحدياتوالظروفالس

ماينطبقبشكلأساسيعلىاألردنالذياختارأنيكونبجانبالعراق)سياسيًا(فيتلكاألزمة

بحثًاعنمصالحهالحيويةمعجارهالشرقيوخاصةمصالحهاالقتصادية،ومنهذاالمنطلقومنذ

التحركدبلوماس نحو سعىاألردن األزمة المسعىحسبمااندالع هذا وكان األزمة، إلنهاء يًا

تثكدهالقيادةاألردنيةجزءًامنسياستهاالتيكانتترىوجوبإعادةالعالقاتبينأعضاءاألسرة

بلوباألخذ،العربيةوالذيلنيتحققمنخاللإنكاروجودسياساتمتباينةووجهاتنظرمختلفة

صواًلإلىاألخطاءوتشخيصهاوالعملعلىتحاشيهافيوالردفيتلكالسياساتوتلكالوجهاتو

.(2111:241المستقبل)محافظة،
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وعلىهذااألساسكانتعواملمتعددةجعلتاألردنيثديدورًانشطًافيجميعمراحل

:(6-1111:5،الكتاباألبيض)أزمةالخليجالثانيةوهي

 موقعهالجغرافي. .1

واالق .2 االجتماعية السياسية الوثيقةمعكلمنالعراقوالكويتودولالخليجعالقاته تصادية

 األخرى.

والذيترأسه .3 العراقواألردنومصرواليمن، بين العربيالذييجمع مجلسالتعاون انشاء

 يثدي1111الملكحسينعام الطبيعيأن من المجلسوكان إلنشاء الثانية السنة وهي

م فيمحاولة نشطًا دبلوماسيًا دورًا بينهمااألردن تربطه بلدين الحرببين لتالفيوقوع نه

 .عالقاتمشتركة

عدم .4 أولهما: الخليجالثانيةمنمنطلقينأساسيين، أزمة تجاه انطلقاألردنمنموقفه وقد

التحرك وثانيهما: الكويت، ودولة االعترافبحكومة ومواصلة األرضبالقوة احتالل جواز

وماسيلألزمةبمايضمنتجنبدولالمنطقةوشعوبهاويالتعربيًاودوليًانحوإيجادحلدبل

 الحرب.

بالحكومة علىاعترافه وأكد العراقللكويت. احتالل فيه ففيالوقتالذيرفضاألردن

الكويتيةالقائمةقبلاألزمة،وسيادتهاعلىكافةاألراضيالكويتية،رفضاستخدامالقوةالعسكرية

وفيهذاالمجالركزىعالجاألزمةبالطرقالسلميةفيإطارعربي.بينالدولالعربيةوسعىإل

الملكحسينجهودهعلىأساسسرعةالتحركبينالعواصمالعربيةداعيًاإلىعدمإغالققنوات

الحواربينأطرافالصراع،واللجوءإلىالخيارالدبلوماسيالتوفيقيوعدماتخاذقراراتمنشأنها

صدا –رعقوباتعليها،وكانهدفهمنوراءذلكهوالحيلولةدونإخراجالعراقإدانةالعراقوا 

منالجامعةالعربية،وعزلهاعن-التيتشكلالعمقاإلستراتيجيلألمةالعربيةفيمواجهةإسرائيل
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كماشددفيمساعيهالصفالعربي،بشكلسيثديإلىاحداثخللخطيرفيميزانالقوةالعربي.

تج ضرورة تصعيدعلى على ستعمل ألنها العربية المنطقة الى أجنبية قوات أية استدعاء نب

الموقفنحوالحرب،وهذاماسيثديإلىإخراجالمشكلةمنبينيديالعرب،ويجعلهماليمتلكون

.(463-2111:462الشناق،)أيقراربها

تحققمنخاللاستمراراألردنباإلعتراف ودولةوحيثأنالمنطلقاألولقد بحكومة

حسين الملك زيارات من الرغم فعلى تحقيقه، األردن يستطع لم الثاني المنطلق فإن الكويت،

األزمةإالأنجميعجهودهباءت طيلةفترة لىالوالياتالمتحدةوبريطانيا إلىالعراقوا  المتكررة

 األردن أوضحه ما وهذا المتشددة بمواقفهم بسببتشبثأطرافالزاع إندالعبالفشل بعد الحقًا

عندماأكدأنمساعياألردنلمعالجةأسباباألزمةواجهت1111كانونالثاني17الحربفي

(.2111:262الفشلمنأطرافعديدة،كانتمصممةعلىخيارالحربمنذالبداية)محافظة،

 اآلثار اإلقتصادية لحرب الخليج الثانية على األردن:رابعًا: 

إجتياحالعر جتماعية1111آب2اقللكويتفيمنذ وا  واألردنيمربظروفسياسية ،

وتصدير، واستيراد صناعة من التجارية وخاصة المجاالت جميع في للغاية صعبة واقتصادية

اضافةإلىذلك،توقفالمساعداتالعربيةمنقبلالكويتوالسعوديةودولالخليجاألخرى،حتى

ليوقفتمامًاحركةالتجارةوالتصديراألردنيةإلى1111عام661جاءقراراألممالمتحدةرقم

شاحنةمبردة،وهذهكانت1211شاحنةنقلكبيرةومتوسطةو3111وقدتوقفتبحدودالعراق.

شاحنةنقلأخرىيملكها311،كماهناكحوالي1111مليوندوالرعام435تحققدخاًلمقداره

قدتوقفتهياألخرىاألردنيونوتحمللوحاتترخيصصا التقرير)درةمندولعربيةمجاورة

.(15-1111:14،للبنكالمركزياألردني27السنويرقم
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ومناألسبابالمباشرةلوقفحركةالشحنهذه،عدموصولأيةبضائعإلىميناءالعقبة،

البضائ لنقل عبورها أو أراضيها دخول من األردنية الشاحنات السعودية منعت دولوقد إلى ع

السعوديةودولالخليجمندول والذياعتبرته  الخليج. لموقفاألردنمنأزمة نتيجة خليجية

.(1117الشايجي،)الضد

كذلكالنقلالجويلقدتأثرتالمالحةالجويةبسببارتفاعتكاليفالتأمينوانخفاضعدد

للعراقوالكويتودولالخليجالعربيالمسافرينالمارينعبراألردنوالغاءجميعالرحالتالمتجهة

وقدبلغتمجملخسائرقطاعالنقلفقدلمدةعامكاملحواليإضافةإلىارتفاعاثمانالوقود.

صادراته174.1 من األردن خسائر قدرت فقد الخارجية، التجارة حيث من أما دوالر، مليون

فقدانسوقيالعراقوالكويتاللذانمليوندوالر،وتأتيهذهالخسائرجراء221السلعيةبحوالي

%منإجماليالصادراتاألردنية26يستوعبانحوالي والتيتمثل. حيثكانتالعراقوحدها،

%منالصادراتاإلجمالية،هذاباإلضافة21سوقالتصديرالرئيسيللمملكةتستوعبمانسبته

يجةاالغالقالجزئيألسواق%نت41إلىتقديرانخفاضالصادراتإلىالدولاألخرىبحوالي

.(1111:16للبنكالمركزي،27التقريرالسنويرقم)دولالخليجأمامالصادراتاألردنية

 الفترة بين ما المحروقات فاتورة وصلت فقد الواردات، مجال في -1/1/1111أما

قيمته13/12/1111 اغلقتالسعوديةخط564،بما أنابيبهامليوندوالرأمريكيوذلكعندما

%منالنفطالذيكانتتستورده،ولذلكاعتمداألردنعلىالنفط15حارمةاألردنمنحوالي

العمالت من الكثير الخزينة كلف مما احتياجاته لتغطية الخام اليمني والنفط المكرر السوري

.(2111:212)الكفارنة،الصعبة
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جريدةالقدس،)منمستلزماتهالنفطية%11وممايذكر،أنالعراقكانيزوداألردنبحوالي

،أمابالنسبةلقطاعالصناعة،فقدواجهاألمرمشاكلعديدةبعدحربالخليجفقدبلغت(1111

مليون155.5خسائرشركةالبوتاسالعربيةالمباشرةولمدةسنةكاملةحسبالتقديراتماقيمته

الفوسفاتوالم كذلكبلغتخسائرشركة أمريكي، كاملةدوالر سنة ولمدة المباشرة عادناألردنية

 قيمته ما التقديرات األردنية111حسب البترول مصفاة خسائر وبلغت أمريكي، دوالر مليون

مليوندوالرأمريكي،وبلغتالخسائرفيقطاعالصناعاتاألخرىلمدةسنةكاملةما34.35

.(1111جريدةالحياةاللبنانية،)مليوندوالرأمريكي451قيمته

التقديراتاألولية حسب  فقط سنة لمدة بلغتخسائره فقد السياحة، لقطاع بالنسبة أما

مليوندوالرأمريكي،وذلكبسببارتفاعالتأمينعلىالطائراتوأثمانتذاكرالسفر511حوالي

رب،أماوأثمانالوقود،وقلةالمسافرينالعائدينمناألردنإلىدولأخرىفيالمنطقةبسببالح

بالنسبةلقطاعالزراعة،فقدتضررمنجراءتوقفالصادراتالزراعيةإلىدولالخليج،وقدبلغت

 قيمته فقطما سنة )مليوندوالر233.1التقديراتلمدة السنويرقم للبنكالمركزي27التقرير

.(1111:71،األردني

والذي فلسطيني(، األردنيين)منأصل لعودة بالنسبة فقدأما حوالينصفمليون، بلغ

تزايدتمعدالتالفقربسببالبطالةالناجمةعنعودتهمفيالوقتالذييعانيفيهاألردنمن

منخاللاستعراضهذهاألوضاعالتيوأزمةاقتصاديةمتفاقمةوارتفاعضغطالدينالخارجي.

ضررًا،حيثوصلإقتصادهحدواجههااألردنإبانأزمةالخليج،فقدكانأكثراألقطارالعربيةت

اإلختناق،وتتفقالدراسةمعوجهةالنظرالقائلة"إناآلثارالسلبيةالكثيرةألزمةالخليجلمتبدأبعد

نخفاض وا  لتوقف المستقبل في تقع سوف فالخسائر قادمة، لسنوات وتمتد االن منذ ستبدأ بل
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والضغطعلىاألردنلتس والعربية، واحتمالتدفقأعدادالمساعداتاألجنبية الخارجية ديونه ديد

.(6-1111:4الفانك،)اخرىممنبقيمنالمغتربيناألردنيين

لقدتاثراالقتصاداألردنيتأثيرًابالغًانتيجةلحربالخليج،وقدقدرتالخسائراألردنيةكما

(1.3تمتقديرهامنقبلاألممالمتحدةباالتفاقوالتعاونمعالجهاتاألردنيةالمختصةبحوالي)

 لعام دوالر العرا1111مليون من النفطية األردن حاجات استيراد بافتراضاستمرار حيث، ق،

%مناحتياجاتهمنالبترولالعراقيالخامأمافيحالة15على1111حصلاألردنفيعام

لجوءاألردنلمصادرأخرىالستيرادمستلزماتهالنفطية،فإنتقديراتتلكالخسائرترتفعإلىحدود

بيقالحظر(ملياردوالرخسارةمباشرةناتجةعنطريقتط1.1ملياردوالرمنهاحوالي)1.15

.(1111:14،للبنكالمركزي27التقريرالسنويرقم)االقتصاديعلىالعراق

،1111دوالرلعامارملي2.5وبالفعل،قدرتاألممالمتحدةأنخسائراألردنوصلت

 بحوالي الخليج ألزمة نتيجة المباشرة، غير خسائره األردني المركزي البنك 561وقدر مليون

ت بسبب إلىدوالر. إضافة العامة، الموازنة لدعم العربية الدول من الرسمية المساعدات وقف

من تتخذ التي العربية القروضوالمثسساتالتمويلية توقفالسحبعلى عن الناجمة الخسائر

.(2111:214)الكفارنة،الكويتمقرًالها

نمابذلكلوبهذا،يكوناألردنقدسددثمنفاتورةحربالخليجالتيلميكنبها طرفًا،وا 

دونتدخلالقوىالخارجية،لكنالمتحالفينضدالعراق الجهودمنأجلوضعحدلألزمةسلميًا

الرئيس إلنقاذ محاولة السلمية يعتبرونجهوده وكانوا المطلقة المساندة األردن من يريدون كانوا

.(152-151:البكوش،د.ت)العراقيصدامحسين
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علىالعراقلهمايبرره،باإلضافةإلىالفائدةاالقتصاديةمنالمعاملةأناعتماداألردن

بمايملكمن استراتيجيًا كانالعراقلألردنرصيدًا التفضيليةللعراقفيبيعنفطهلألردن،أيضًا

قدراتماديةوعسكريةفيموازاةاإلمكاناتاالسرائيلية،بسببمخططاتاليميناإلسرائيليبتفريغ

اليهوديةاألرض بعدتكثيفموجةالهجرة الفلسطينيةوطردالفلسطينيينإلىاألردن،وخصوصًا

اآلتيةمنروسياوالدولالشرقية،وأطروحاتهبأنيكونحلالقضيةالفلسطينيةعلىحساباألردن

.(2111:214)الكفارنة،

إلىتجاوزآثاردعاالملكحسين1111شباط21وبعدانتهاءحربالخليجالثانية،في

حربالخليج،وحولعالقةبالدهمعالعراقفيتلكالمرحلة،أشارالملكإلىأناألردنسوف

(.21/2/1111يقفإلىجانبالعراقفيإعادةبناءمادمرتهالحرب)صحيفةالرأي)عمان(في

ُفّسررفضفقدتأتياألردنمنحيثاالضراربالمرتبةالثانيةبعدكلمنالكويتوالعراق

األردنلعدمتدويلاألزمةعلىأنهإنحيازللعراقىاألردناإلنضمامللتحالفالدوليوكذلكسع

إلى إلىالوالياتالمتحدة منالسعوديةودولالخليجمجتمعةإضافة الموقفكاًل وقدجعلهذا

لألردنوالبالغقيمتهاحيثتوقفتالمساعداتاإلقتصاديةالعربيةالمقدمة،معاقبةاألردنإقتصادياً

خمسمائةمليوندوالروفرضتالسعوديةحظرًاتجاريًاعلىاألردنفأغلقتحدودهاأمامالصادرات

والوارداتاألردنيةومنعتالشاحناتاألردنيةمنالوصولإلىأقطارالخليجاألخرىومنعتكذلك

يناءجدةوأغلقتمجالهاالجويفيتحميلالبضائعاألردنيةالتيألقتبهاالبواخراألجنبيةفيم

.(601: 6991الموسى، )وجهالطائراتاألردنية

وبلغتاألزمةذروتهاعندماقررمجلساألمنفرضالحصارعلىالعراقواإلمتناععن

النفطالعراقي فتوقفاألردنعناستيراد منه اإلستيراد أو إليه األزمة،التصدير قبل حيثكان
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ناحتياجاتهالنفطيةمنالعراقويستوردالباقيمنالسعوديةولكناألردن%(م11-11يستورد)

ومنهنابدأاألردنيواجهأزمةخطيرةورفعشكواهإلىمجلس،فوجئبإنقطاعالضخمنالسعودية

مضىاألردنبنقلالنفطالعراقيبالصهاريج النفطالعراقي.وهكذا األمنالذيسمحلهباستيراد

األمريكيةقصفتالصهاريجممااضطراألردنلوقفجلبالنفطمنالعراقوأخذلكنالطائرات

سوريا من النفط استيراد إلى األردن لجأ ثم النفطي تخفيفاإلستهالك سياسات بوضع األردن

واليمنوابتاعلذلكناقلتينللنفط.وممازادالوضعسوءًاأنسعربرميلالنفطقدارتفعمنأربعة

وأربعيندوالرًابعدالغزوعشردوالراً .(600-601: 6991الموسى، )قبلالغزوإلىواحد 

لقدعانىاالقتصاداألردنيمنإنكماشحادوصلإلىحداألزمةفيالفترةالتيأعقبت

%(منأجماليقوةالعملاألردنية33االحتاللالعراقيللكويتحيثوصلتنسبةالبطالةإلى)

التضخم نسبة )ووصلت من أكثر من35إلى عدد وضع إلى األردنية الحكومة دفع مما )%

%(ورفعأسعارالمواداألوليةبنسبةزادت41اإلجراءاتالتقشفيةتمثلتفيخفضقيمةالدينار)

%(والسعيإلىإعادةجدولةالديونالخارجيةوأدتالخسائرالتيوصلتفيالنصف31عن)

( عام من أربعة1111األول إلى حادة( بإنتكاسة األردني اإلقتصاد إصابة إلى ملياراتدوالر

أدىإلىتوقفأجهضتالجهودالمبذولةإلنعاشه خاصةمعتدفقأعدادكبيرةمنالوافدينمما

حواالتهموماترتبعلىاألردنمنالقيامبواجبهاإلنسانيمنتكاليفباهظةبلغتأربعينمليون

(311إضافةإلىماترتبعلىاألردنمناستيعاب)(601: 6991الموسى، )دوالرفيشهرين

في أزمة من ذلك اليه أّدى ما مع الخليج في العاملين والفلسطينين األردنيين من ألفمواطن

.(212: 6991الحمد، )المرافقالعامهفيالتعليموالصحة
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يةواقتصاديةإقليمية،بدأتأزمةالخليجالثانيةبينالعراقوالكويتنتيجةالعتباراتسياس

فقدتمثلتالعواملاإلقليميةالعربيةبالخالفبينالدولتينعلىالمناطقالحدوديةعربيةودولية.

بعدأنطلبالعراقمنالكويتالتنازلعنجزيرةوربةوبوبيانفيشطالعربمنأجلتوسيع

حق عادة وا  الخليج، في المنطقلحدوده في الواقع النفطي الذيالرميلة البلدين بين الحدودية ة

(2.5استولتعليهالكويتأثناءانشغالالعراقبالحربمعإيرانمماشكلخسارةللعراقمقدارها)

ملياردوالر.كماحدثالخالفبينالدولتينعلىعمليةاستخراجالنفطحيثاعتبرتالعراقأن

فيالجانباالقتصاديمنخالل الكويتتتآمرعليها فياستخراجدولة المقررة تجاوزحصتها

الصناعية الدول خدمة شأنها من كان التي السياسة هذه عالميًا، تخفيضسعره بقصد النفط

لحاقالضرربالدولالمصدرةوباألخصالعراق. األوروبيةالمستوردةوا 

 أثر حرب الخليج الثانية عالميًا: -

الدوليةتمثلت ،العوامل الواليات برغبة تمثلت ترتيبفقد إعادة في األمريكية المتحدة

االتحاد انهيار فبعد قائمة، كانت التي واإلقليمية العالمية التحوالت ظل في المنطقة أوضاع

التامةعلىكافهالدولالعربية إلىإحكامالسيطرة السوفيتيوزوالخطرهسعتالوالياتالمتحدة

ربيةواليابانوالصين،كانالنفطالعربيهوالنفطيةمنأجلفرضالسيطرةعلىاقتصادأوروباالغ

فيالخليج، أخذتبحشدقواتها منخاللهإمكانيةتطبيقسياستها.لهذا وسيلةالتيرأتأمريكا

األراضيالكويتية. لدخولالقواتالعراقية سابقة فترة منذ اإلستعداد تحتأهبة ونتيجةووضعتها

وبشكلخاصفيمجالتخفيضحصتهامناستخراجلرفضالكويتمطالبالعراقسالفةالذكر،

تحدياً يعتبر الكويتي الرفض أن العراقية القيادة اعتبرت الجانبالنفط، إلى وانحيازًا لسياتها

نهاءدرهااإلقليمي األمريكيالذييسعىإلىالسيطرةعلىالنفطالعراقيوتحطيمقوتهاالعسكريةوا 
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لذلكدفعالعرا العربية فيفيالمنطقة احتاللها إلىالكويتوتم العسكرية 2/1/1111قبقواته

دماجهافيإطارالدولةالعراقية .(151-2116:75تليالن،)وا 

 اآلثار اإلقليمية لحرب الخليج الثانية: -

لقدأدتهذهاألزمةإلىإحداثانقساماتخطيرةفيالنظاماإلقليميالعربي،تجسدذلك

(دولةمن12،حيثأن)11/1/1111بالقاهرةفيالمنعقدلعربيبشكلواضحفيمثتمرالقمةا

(دولةالمجتمعة،دعتإلىشجبالغزوالعراقيواستدعاءالقواتاألمريكيةواألجنبيةلحل21)ـال

فيحينرفضتكلمنالعراقوليبياومنظمةالتحريرالفلسطينيةالقرار،والتزمتكلمن،األزمة

الحياد، واليمن القرار،الجزائر نقاط بعض على تحفظت فقد وموريتانيا والسودان األردن أما

وباألخصاستدعاءالقواتاألجنبيةالىاألرضالعربية،وكانلهذااإلنقسامانعكاساتسلبيةعلى

أداء على سلبي بشكل تنعكسأيضًا كما العربية، األزمة احتواء في العربية الدبلوماسية فعالية

 العربية األزمة.الجامعة حجم إلى يرق لم مواجهةوأالذي في البداية من الموقفاألردني تسم

األزمةبالعقالنيةوالواقعيةواإلحساسبالمسثوليةالتيتدعوإلىتحقيقالمصلحةالعربيةمنخالل

وحدةالنظامالعربيكركيزةأساسيةفيمواجهةالتحدياتالقائمةأماماألمةالعربيةمجتمعةوفي

الوجودمقدم نهاء البديلفياألردنوا  البلد بفكرة المرحلة إسرائيلالتيكانتتلوحخاللهذه تها

.(37-1112:31البزاز،)العربيمنفلسطيننهائياً

وحتىيتمكناألردنالقيامبدورالوساطةالفعاليةواحتواءاألزمةتجنبمنذالبدايةاإلنحياز

ومعالجة بالطرقالسلميةوفيأليطرفمنأطرافالصراع، األسبابالتيأدتإلىاشتعالها

مهتمونفياألردنبإيجادحل "أننا الملكحسينعلىذلكبقوله: أكد وقد إطارعربيعربي،

لنزاعالعراقيالكويتيضمناإلطارالعربيبإعتبارهقضيةعربية،ونأملبأننتمكنمنمعالجتها
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اولةخارجيةللتدخلفيالنزاعستعملعلىتعقيداألموربداًلبأنفسناوبالطرقالمالئمةوأنأيةمح

منمبادئهالقوميةالوحدويةالتيتفرضعليهمنالمساعدة". الموقفاألردنيإنطالقًا وجلهذا

بإستمرارإحاللحالىاألمنواإلستقراروالتضامنالعربي،وتفعيلمساراتالعملالعربيالمشترك

د (.1111،الكتاباألبيض)امةالعالقاتالوديةبيمكافةالدولالعربيةفيمواجهةاألزماتوا 

ركزتالسياسة األجنبية، الدول علىتدخل العربية الدول صرار وا  األزمة استفحال وبعد

إلى تثدي التي القرارات وتحاشي األزمة، لحل السلمية الوسائل اعتماد ضرورة على األردنية

الجانبالعربينألنهاستثديإلىاستنزافطاقاتهمواجهاتعسكريةسيكونالخاس رالوحيدفيها

واإلقتصادية. المبادراتالعسكرية المرحلةعلىتفعيل خاللهذه الملكحسينجهوده لذلكركز

طرح كما والسوفيتية، الفرنسية، المبادرة مثل الكبرى، الدول من التيصدرتعنعدد السلمية

يةلتسويةاألزمةتقتضيبإنسحابمتزامنللقواتالعراقيةمنالكويت،األردنمنجانبهمبادرةسلم

بين ثنائية مفاوضات جراء وا  مكانها تحل عربية قوات رسال وا  الغربية، القوات إنسحاب مقابل

المشكلة. حل الى الطرفان خاللها من يتوصل والكويتي العراقي كلالجانبين من الرغم وعلى

األردن بذلها التي الجهود الملك القيادة إطاربنطاللحسينالراحل وفي سلميًا، األزمة لحل

العراقوقوته الصفالعربيمعالحفاظعلىأمنووحدة والمحافظةعلىوحدة العربية الجامعة

لألمةالعربية استراتيجيًا وداعمًا،وعمقًا إالأنموقفالعديدمنالدولالعربية،كونهيشكلسندًا

القوىاألجنبيةوتوجيهضربةعسكريةللعراق،أحالدوننجاحالسياسةاألردنيةفيالمثيدةلقدوم

مدمرةلمقدراتهالعسكرية17/1/1111مسعاهالحلاألزمةوجاءتالضربةالعسكريةللعراقفي

على العراق وأجبر كلها. العربية لألمة مقدرات كانت التي والعلمية، والبشرية واالقتصادية

العربيةاإلنسحابمن الدول انعكستبشكلسلبيعلىكافة هزيمة أعباء يحمل وهو الكويت،

(1111،جريدةالرأياألردنية)بشكلعاموعلىاألردنبشكلخاص
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نطلقالموقفاألردنيمنأزمةالخليجمنمبدأين:أ

عوةاألردنيةومنهناكانتالد،هوالقناعةالمطلقةبعدموجوبإحتاللأراضيالغيربالقوةاألول:

خالل من ذلك تأكد وقد األردني، للتحرك كأساس الكويت من اإلنسحاب أجل من للعراق

التصريحاتاألردنيةالتيأعلنفيهاالملكحسينأناألردناليعترفبضمالكويتإلىالعراق،

الغزو قبل قائمة كانت التي الشرعية والحكومة األميري يعترفبالنظام زال ما أنه فخر)وقال

عدمجواز1115:53الدين، (.وفيخطابالملكحسينالذيجاءفيه"إناألردنملتزمبمبدأ

طوال فيه تمسَّْكنا ومبدأ المماثلة القضايا بجميع منها ينطلق قاعدة وهي األرضبالقوة إحتالل

(.2112:251المحاميد،حياتناالسياسيةبمافيذلكالصراعالعربياإلسرائيلي)

لهاي:الثان السماح وعدم العربية األسرة داخل وحصرها األزمة إحتواء المطلقبضرورة اإليمان

حيثقالالملك:"إننامهتّمونفياألردنبإيجادحلللنزاعالعراقي،بالخروجعناإلطارالعربي

محاوال أي وأّن المالئمة وبالطريقة بأنفسنا معالجته في ونأمل العربي اإلطار تالكويتيضمن

.(1112:132العرموطي،)خارجيةللتدخلفيالنزاعستعملعلىتعقيداألموربداًلمنحلها"

فمنناحيةفإنإنحياز،لقدكاناألردنإبانالغزوالعراقيللكويتفيوضعدقيقللغاية

ىاألردنإلىجانبالعراقيعرضهإلىتوقفالدعمالخليجيالبالغخمسمائةمليوندوالرإضافةإل

تهديدمصالحثالثمائةألفأردنييعملونفيدولالخليج.وفيالوقتذاتهفإنإنحيازهللكويت

واإلقتصاد األردني اإلقتصاد بين الكبير للتداخل نتيجة وذلك شديدة لمخاطر يعرضإقتصاده

الدو التغيراتفيالبيئة ألثر دراكه سرائيلوا  األردنبينالعراقوا  أنموقع كما ليةوفيالعراقي،

ميزانالقوىالعربياإلسرائيليقددفعهللعملعلىحلمشكلةإحتاللالكويتعربيًاوالحفاظعلى

والعراقكعمقإستراتيجيللعرب عن، خروجاألزمة إلىخطورة باكرًا األردنية تنبهتالقيادة قد

لنتائجالمباشرةللدماراإلطارالعربيوأشارتإلىأنالنتائجالسلبيةلهذاالتدخللنتقتصرعلىا
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عربيوعلى بلد العالميةضد القوىالعسكرية أعظم فيها الحربالتيتتجمع هذه الذيستلحقه

مواردنا علىأهم التيتتمثلفيفقدانالسيطرة إلىالنتائجالبعيدة بلستتخطاها أرضعربية،

لىماستحملهمغباتالتدخلاالجنبيفيهذه األزمةمنإنقسامفيالصفالطبيعيةوهوالنفط،وا 

رساءلقواعدالتدخلاألجنبيفيالشثونالداخليةالعربية .(1116:111الموسى،)العربيوا 

نظروعلىتمّرسسياسييظهرمنخالل كانموقفالملكحسينيدلعلىُبعد لقد

الوقتالذيقدرتهعلىإستشفافخطورةالتدخلاألجنبيوالنتائجالسلبيةللحربعلىالعراقفي

غفلفيهالكثيرونعنتوّقعمثلهذهالنتائج.ولميكتفيالملكبالتنبيهوالتحذيربلكّثفجهوده

ذهبالملك أيام وقبلالغزوبثالثة االزمة وفيأثناءتصاعد قبلتفاقمها. منأجلحلاألزمة

رجابراألحمدالصباححسينإلىالعراقوالكويتوناشدالملككاًلمنالرئيسصدامحسينواألمي

بأنيسوياالخالفوديًا.وفورسماعهنبأالغزوسافرالملكحسينإلىمصرللقاءالرئيسمبارك

منأجلالتوسطلحلاألزمة،كماعملعلىاإلتصالبالرئيسبوشإلقناعهبإعطاءالفرصةلحل

من للحصولعلىالتزام ذهبالملكحسينإلىبغداد ثم سلميًا. صدامحسينمنأجلاألزمة

اإلنسحابوكادينجحفيذلكلوالإدانةوزراءالخارجيةالعربللغزو.ثمقامالملكبزياراتلكل

الواليات زار حيث الغربية الدول وتونسوعواصم واليمن والمغرب والجزائر والسودان ليبيا من

وذلكلبح وأسبانيا وألمانيا يطاليىا وا  وفرنسا وبريطانيا حلسلميالمتحدة إليجاد الكفيلة ثالسبل

)لألزمة حواليخمسوعشرين.(1116:177الموسى، التيزارها الدول وبذلكيكونمجموع

1113نهار،)دولةهادفًاإلىمنعتفاقماألزمةشارحًاوجهةنظراألردنألبعاداألزمةومالبساتها

:11.) 

اإلط في األزمة لحل األردن طرحها التي المبادئ عنإن غريبة تكن لم العربي ار

إْذكانالموقفاألردنييثكدبإستمرارأنهاليمكنلخطأين،الممارساتاألردنيةفينزاعاتسابقة

قدكانالموقفالمبدأيلألردن.وانيوّلداصوابًاوأنخطأالعراقيجبأاليتضاعفبخطأأكبر
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الضغ من للعديد فيتعرضاألردن سببًا الخليج أزمة وطواإلنتقاداتالتيوصلتإلىحدمن

إعتباراألردنشريكًافيالذنب،فالوالياتالمتحدةوفيسعيهاالحثيثللحصولعلىمظّلةعربية

الموقع وكذلك بالعراق، األردن جمعت التي المتميزة للعالقة ونظرًا تحالفها، بناء في شاملة

سرائ بينالعراقوا  لذلككانللمظلةاألردنيةأهميةكبرىاإلستراتيجيلألردنبوصفهواقعًا ،يل،

ومنهناكانالضغطالكبيرالذيُطّبقعلىاألردنسواءمنجانبدولالخليجأومنجانب

المتحدة. الواليات خاص وبشكل الغربية دولالدول بقنابل ُتمطر العراق سماء بدأت وعندما

شجبالملكحسينعملياتدولالتحالفالتحالفودّمرتالمنشآتوالجسورفيكافةمدنالعراق

وضاعفنداءاتهلوقفالقتال،كماسّخراألردنوسائلإعالمهودبلوماسيتهمنأجلكشفحجم

وخطورةالمثامرةومايحدثمنتدميروخرابأمامالرأيالعاممحذرًامنمغبةاإلستمرارفيهذا

.(1114:47العتيبي،)النهج

لشعبيفقدفّجرتأزمةالخليجالعواطفالجياشةليسفياألردنأّماعلىصعيدالموقفا

فحسببلفيكافةأنحاءالوطنالعربي،ولميخرجالموقفالشعبياألردنيعنهذااإلطارالعام.

التيجمعتاألردنوالعراقطوالسنواتالحربالعراقيةاإليرانيةسببًا الوثيقة كانتالعالقة لقد

قدعّبرالموقفالشعبيعننفسهبإندفاعوحريةسواءكانوالشعبياألردني.إضافيًافيالتعاطف

وقد،عنطريقالبرلمانأوالصحافةأوالمظاهراتأوحمالتالمساعداتاإلنسانيةلشعبالعراق

وجاءالموقفجّنبهذاالنشاطالبالدمنأيتفّجركانيمكنأنيحدثنتيجةالضغوطالمتزايدة.

فياألردنعنالنبضاألردنيمن السياسية معالموقفالشعبيوعّبرتالقيادة منسجمًا األزمة

الشعبيالقوميفياألردنكمافيغيرهمنالبلدانالعربيةفبقيالوضعالداخلياألردنيمتماسكًا

لى وا  الظاهرة هذه إلى األردنيون فاطمأن والقرار المسثولية في شركاء أنهم المواطنون وشعر

معهذهالمص باإللتحام شعور توّلد كما الوطنالشعبية، علىساحة قيادتهم التيإكتسبتها داقية
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نكانواقددفعوثمنًاغالياً فقدجدد،وبعدتوقفالعملياتالعسكرية.القيادةوباإلعتزازبموقفهموا 

:(47-1114:46العتيبي،)األردنمساعيهلمعالجةآثارالحربوقدعملفياالتجاهاتالتالية

محاولةايجادحلمشّرفوعادلإلخراجالعراقمنمحنته.-

محاولةرأبالصدعالذيحدثفيالصفالعربيوفتحصفحةجديدةمنالتعاونالقائمعلى-

الثقةالمتبادلةبينالدولالعربية.

محاولةإعادةبناءالثقةمعالدولالتيانتقدتالموقفاألردنيخاللاألزمة.-

الدعوةلإلستفادةمنالحماسالدوليالذينجمعنهذهاألزمةلحلقضاياالصراعفيالمنطقة-

وفيمقدمتهاالقضيةالفلسطينية.

 العراقية -ية األردنالعالقات حرب الخليج على  آثار -

تأتياألردنمنحيثاألضراربالمرتبةالثانيةبعدكلمنالكويتوالعراقمنحيثُفّسر

األردنلعدمتدويلاألزمةعلىأنهإنحيازىدناإلنضمامللتحالفالدوليوكذلكسعرفضاألر

وقدجعلهذاالموقفكاًلمنالسعوديةودولالخليجمجتمعةإضافةإلىالوالياتالمتحدةللعراق

العربيةالمقدمةلألردنوالبالغ،إلىمعاقبةاألردنإقتصادياً حيثتوقفتالمساعداتاإلقتصادية

أمام علىاألردنفأغلقتحدودها تجاريًا مليوندوالروفرضتالسعوديةحظرًا خمسمائة قيمتها

منالوصولإلىأقطارالخليجاألخرى ومنعتالشاحناتاألردنية الصادراتوالوارداتاألردنية

وأغلق جدة ميناء في األجنبية البواخر بها ألقت التي األردنية البضائع تحميل كذلك تومنعت

.(1116:115الموسى،)مجالهاالجويفيوجهالطائراتاألردنية

وتأثرتمعظمالقطاعاتاإلقتصاديةاالخرىلألردنكالصناعةوالنقلوالسياحةمنجراء

.(2112:254المحاميد،)هذاالحظر
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تراقب1111كمافرضتدولالتحالفطوقالحصارعلىاألردنفأخذتسفنهمنذآب

العق أوتحويلإتجاهميناء إيقافأوإعاقة تم واحد إليهوخاللعام بةوتعترضالسفنالمتجهة

العالمية الطيران شركات أوقفتكافة عندما شدة الحصار زداد وا  سفينة، وواحد أربعمائة حوالي

رحالتهاإلىاألردن،ورفعتشركاتالتأمينرسومهاعدةأضعاففتحّولجزءكبيرمناإلستيراد

.(1116:115،الموسى)عنطريقسوريااألردني

وبلغتاألزمةذروتهاعندماقررمجلساألمنفرضالحصارعلىالعراقواإلمتناععن

النفطالعراقي فتوقفاألردنعنإستيراد منه اإلستيراد أو إليه األزمة،التصدير قبل حيثكان

لباقيمنالسعوديةولكناألردن%(منإحتياجاتهالنفطيةمنالعراقويستوردا11-11يستورد)

ومنهنابدأاألردنيواجهأزمةخطيرةورفعشكواهإلىمجلس،فوجئبإنقطاعالضخمنالسعودية

مضىاألردنبنقلالنفطالعراقيبالصهاريج النفطالعراقي.وهكذا األمنالذيسمحلهبإستيراد

نلوقفجلبالنفطمنالعراقوأخذلكنالطائراتاألمريكيةقصفتالصهاريجمماإضطراألرد

سوريا من النفط إستيراد إلى األردن لجأ ثم النفطي تخفيفاإلستهالك سياسات بوضع األردن

بتاعلذلكناقلتينللنفط.وممازادالوضعسوءًاأنسعربرميلالنفطقدإرتفعمنأربعة واليمنوا 

وأربعيندوالرًا ستمراألردنيعانيمنهذاالوضععشردوالرًاقبلالغزوإلىواحد  بعدالغزو.وا 

 عام أيار في حصل النفط1111حتى إستيراد له يتيح األمن مجلس من قرار على

.(2112:253المحاميد،)العراقي

لألردنالمتعلقةبتزويداألردن منجهةأخرىجمدتالوالياتالمتحدةبعضمساعداتها

تعليقالمساعداتالع تم سكريةلألردنإالانمجلسالنواباألمريكيأذنللرئيسبالحبوبكما

بوشبدفعإعتماداتالسنةالتاليةوالتيتبلغسبعةوعشرونمليوندوالرإذاتعهداألردنبإجراء

قررالكونغرس1112مفاوضاتمباشرةمعإسرائيلوتوقفعنكلتعاونمعالعراق.وفيعام
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قدعانىودنكانتتبلغخمسينمليوندوالرفيتلكالسنة.األمريكيوقفمساعداتأمريكيةلألر

اإلقتصاداألردنيمنإنكماشحادوصلإلىحداألزمةفيالفترةالتيأعقبتاإلحتاللالعراقي

إلى) البطالة ووصلتنسبة33للكويتحيثوصلتنسبة األردنية العمل إجمإلىقوة من )%

كومةاألردنيةإلىوضععددمناإلجراءاتالتقشفية%(ممادفعالح35التضخمإلىأكثرمن)

( الدينار خفضقيمة في )41تمثلت عن زادت بنسبة األولية المواد أسعار ورفع )%31)%

والسعيإلىإعادةجدولةالديونالخارجيةوأدتالخسائرالتيوصلتفيالنصفاألولمنعام

صاداألردنيبإنتكاسةحادةأجهضتالجهود(إلىأربعةملياراتدوالرإلىإصابةاإلقت1111)

مماأدىإلىتوقفحواالتهموماترتب،المبذولةإلنعاشهخاصةمعتدفقأعدادكبيرةمنالوافدين

.علىاألردنمنالقيامبواجبهاإلنسانيمنتكاليفباهظةبلغتأربعينمليوندوالرفيشهرين

إستيعاب من ترتبعلىاألردن ما إلى والفلسطينين311)إضافة األردنيين من ألفمواطن )

،الحمد)العاملينفيالخليجمعماأّدىإليهذلكمنأزمةفيالمرافقالعامهفيالتعليموالصحة

1116:25).

قّدرتخسائراألردناإلقتصاديةنتيجةأزمةالخليجأحدعشرألفاوتسعةوثمانونمليون

 عام أردنيًا وألفان1111دينارًا عام أردنيًا دينارًا وستونمليون فقد.1111ومائتانوأربعة لقد

األردنجّراءتلكاألزمةوموقفهمنهاالداعماإلقليميالعربي)الدولالخليجيةوالعراق(،وفقدأيضًا

فمن لهما، األردنبأمسالحاجة فيه فيوقتكان الرئيسيالخارجي)الوالياتالمتحدة( الداعم

وتعطلمنالقرنالماضيشأزمةإقتصاديةخانقةظهرتبوادرهاأواخرالثمانيناتناحيةكانيعي

تنفيذبرنامجالتصحيحاإلقتصادياألولالذيشرعفيتطبيقهللخروجمنأزمتهاإلقتصاديةأوائل

(بالتعاونمعالدولالغربيةالدائنةومثسساتالتمويلالدولية)صندوقالنقدالدولي1111عام)

وبالتاليفيسبيلالخروجمنهذهالضغوطوالتخلصمنآثارها،نكالدوليلإلنشاءوالتعمير(والب
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أمريكية الجانباإلسرائيليبرعاية مع سوىاإلنخراطفيمفاوضاتسالم األردنسبياًل يجد لم

( إنتهاءاألزمةعام منخاللمثتمرمدريد1111نشطةحيثإنطلقتعملياتالتفاوضبعد )

حيثأنالعاملاإلقتصاديكانمنأهمالعواملالتيدفعتاألردنإلىاإلنخراطبتلك،مللسال

العملية.

 1991العراقية بعد عام  - تطور العالقات االردنيةالمطلب الثالث: 

 آب 1115في "لجأ العراقي الدفاع كاملوزير األسبق"حسين العراقي الرئيس صهر

األردن إلى حسين .صدام خطوة تخلّوفي مثشرات من بعضهم سياستهعدها عن األردن ي

المندفعةتجاهالعراق،منحالملكحسينحقاللجوءالسياسيلحسينكاملوسمحلهبعقدمثتمرات

الملكي األردنيةحيثأعرب.صحفيةعدةفيقصره وقدرحبتاإلدارةاألمريكيةآنذاكبالخطوة

(عنإعجابهبالملكحسينوشجاعته1113-2111) Bill Clintonالرئيساألمريكيبيلكلينتون

السياسي اللجوء حق كامل حسين استعداد.بمنح عن ذاته الوقت في األمريكي الرئيس وأكد

أم تعرض ما إذا األردن لحماية فينواشنطن الدستور،)عمان( خطر)صحيفة ألي ه

11/1/1111.)

فيالعراقواست الحكم تندرجانتقاداتاألردنلنظام لحسينكاملضمنسياسةولم قباله

اعادة المنصرم القرن منتصفالسبعينياتمن بعد األردن حاول فقد العراق، عن التام التخلي

التوازنفيعالقاتهمعالعراق،فعلىسبيلالمثاللميتردداألردنفيابداءانزعاجهمنتصريح

،عندماقال:"إن1116ان/ابريلفينيسWilliam Perryوزيرالدفاعاألمريكيآنذاكوليمبيري

األردنيتعاونمعالوالياتالمتحدةاألمريكيةلإلسراعفيالتخلصمنالنظامالعراقي")محافظة،

2111:331.)



63 
 

 
 

كماشهدتتلكالحقبةتحركاتاردنيةلحلأزماتالعراقمعالوالياتالمتحدةوالمتعلقة

،1117وتشرينالثانيمنعاملشهرينيسانفخالبعملياتالتفتيشعناسلحةالدمارالشامل.

التقىالملكحسينالرئيساألمريكيكلينتون،وخاللاللقاءسعىالملكحسينإلىمحاولةاقناع

على سلبية آثار من تركته لما العراق على بجدوىتخفيفالعقوباتالدولية الرئيساألمريكي،

(.1/4/1117األردن)صحيفةالدستور،

أثر كانونوعلى في المتحدة الواليات قبل من عدة لضرباتصاروخية تعرضالعراق

دعاالملكحسين،فيإطارالعملياتالتيسميتآنذاكبعمليات)ثعلبالصحراء(1111األول

لنظامالحكمفيالعراقانماامريكيلحلالمشاكلبينهما،وأكدأنأيتغيير-إلىحوارعراقي

(.2111:341لعراقيوحده)محافظة،هوامريقررهالشعبا

علىالبالد،1111شباط7وفي ،توفيالملكحسينونوديبابنهعبداهللالثانيملكًا

واألزماتالملكوكانتولي يعنيه،وراثتهلكثيرمنالقضايا العرشاألردنييعني،منجملةما

الملكعبد وصلتإلىعاماهللالثانيطيلةفترةاإلقليميةومنهااألزمةالعراقية،التيحاولفيها

اتباعسياسةتوازنما،فيهااألزمةالعراقيةمرحلةالصدامالمسلحبلغت.وهيالسنةالتي2113

والدولية االقليمية س،بينمواقفه والده التياتبعها علىأوالتياعتمدت،اًابقوهيالسياسة ساسًا

اال حليفه تجاه األردن مصالح بين جارهالتوفيق مع مصالحه وبين المتحدة الواليات ستراتيجي

الشرقيالعراق.

،أومااصطلحعلىتسميتهابحربالخليج2113تعدالحرباألمريكيةعلىالعراقعام

الفترة. تلك العراقفي تجاه االردنية السياسة في تحول نقطة الخطابالسياسيالثالثة، بدأ فقد

على،تجاهالعراقفيخطوةفسرهاالمراقبونجامالتالمعتادةوحّديةإبتعادًاعنالماالردنيأكثر

واالستعدادلمرحلةمابعدتغييرالنظامالسياسي،أنهااستباقاردنيلماستثولإليهنتائجالحرب
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فبعداسابيعمنقياموالحصولعلىمايمكنالحصولعليهمنمكاسبتلكالحرب.،فيالعراق

،عقدتالحكومةاالردنيةبرئاسةرئيسوزرائهاعليأبو2113آذار11فيالحربعلىالعراق

فياألولمننيسانمنالعامذاتهحضرهعددمنرثساءتحريرالصحفالراغبمثتمرًاصحفياً

األردنيةوكتابهاوعددمناالعالميين،أكدأبوالراغبأنالحربجاءتبسببالسياساتالخاطئة

نالحربالعراقيةهيمنتبعاتاالجتياحالعراقيللكويتأتبعها،علىاعتبارالتيكانالعراقي

واستمرارالحكومةالعراقيةفيتحديهاللوالياتالمتحدةورفضهاالتعاونمعالمجتمع،1111عام

(.2116:216الدولي،واتباعهاسياسةالغموضفيمايتعلقباسلحةالدمارالشامل)ذنون،

غبقائاًل:"إنالحربجاءتنتيجةالتصلبفيالموقفالعراقي"،موضحًاوأضافابوالرا

أناألزمةليستبجديدةبلهيمستمرةمنذأكثرمنعامونصفالعام،وقدبذلاألردنكلجهد

ال خالل من األزمة هذه بحل ثداحملإلسهام ات وابالغهم)اإلتصاالت( العراقيين المسثولين مع

،ىالذيقديلحقبالعراقمنجراءالفجوةبينهوبينهيئةاألممالمتحدةمخاوفاألردنمناألذ

الملكعبداهللالثانيخاللمقابلةأجرتهاواظهارالمواقفالمتشددةتجاهها. أكدهأيضًا ما وهذا

 أن أن سي األمريكية األخبار شبكة CNNمعه 21في العاهل2113نيسان حيثأوضح ،

عدد التقى أنه ياسيناألردني، طه العراقي الرئيس نائب بينهم من العراقيين، المسثولين من ًا

تلكأنيكونواضحًا وقدحرصالملكخاللمقابالته ناجيصبري، ووزيرالخارجية رمضان،

فيمايجبعلىالعراقفعلهلتجاوزاألزمةمعمنظمةاألممالمتحدة،إالأنالملكعبد وصريحًا

لعراقلميكنلديهمرثيةواضحةللتعاملمعامقابالتأنالمسثولينفياهللشعرمنخاللتلكال

(.2113)وزارةالخارجيةاألردنية،منظمةاألممالمتحدةلتجاوزاألزمة

متزامنةمع العراقفيتلكالفترة تجاه المتشددة جاءتالمواقفاألردنية لقد فيالحقيقة

ومنه عدة اللندنيةتقاريرنشرتآنذاكفيصحفعالمية األويزوفر صحيفة دور،ا وجود تثكد
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اردنيغيرمباشرفيالحربعلىالعراق،وتستندفيذلكإلىاالتصاالتاألردنيةاألمريكيةالتي

األردنية األراضي إلى أمريكي جندي ألفي وصول اسفرتعن الحربوالتي ،جرتفيخضم

ردنيةبالقربمنالحدودالعراقية.وقدوافقتوقيامهمبإجراءمناوراتعسكريةمشتركةمعالقواتاأل

الحكومةاألردنيةعلىإنزالتلكالقواتفيقاعدةالمفرقالجويةوقاعدةموفقالسلطيالتيتبعد

أربعينمياًلإلىالشرقمنالعاصمةاألردنيةعمان،وتقععلىالطريقالمثديإلىبغداد)صحيفة

(.2113األويزوفراللندنية،

األمريكيةويمكن للقوات اللوجستي الدعم لتقديم كان ربما القوات تلك وجود أن القول

وعلىالرغممننفيالحكومةاألردنيةلهذهالتقارير،إالأنرئيس.الموجودةعلىاألراضيالعراقية

األردنية بطارياتعليالحكومة لتشغيل هو القوات تلك وجود بأن واعترف عاد الراغب، أبو

.لمواجهةالصواريخالتيقديطلقهاالعراقبإتجاهاسرائيل Patriot خمننوعباتريوتالصواري

اإل الراغبأنهذا أبو بين حربوجعلجوقد إلىساحة المنطقة تحويل منأجلعدم هو راء

إسرائيلخارجمعادلةالحرب،موضحًاأنهذهالقواتقليلةالعددوأنبقاءهاسيكونبصورةمثقتة،

واستعداداألم فيالحربعلىالعراق، اردنيةغيرمباشرة دللعلىمشاركة راآلخرالذيربما

المسثولين بطرد األردنية الحكومة قيام هو العراق في الحكم نظام تغيير بعد ما لمرحلة اردني

األردن من العراقيين التصرفعلىأساسقيام.والدبلوماسيين هذا األردنية بررتالحكومة وقد

الءالمسثولينبخرقالمعاهدةاألمنيةالمتعارفعليهابينالدولوهواألمرالذينفتهواستغربتههث

(2116:216ذنون،) الحكومةالعراقية

وتغييرنظامهالسياسي،هباحتالل2113بعدإنتهاءالحرباألمريكيةعلىالعراقفيأيار

بمستقبلالعراقالسياسيو األردنأكثرتفاثاًل السياسيفيبدأ االقتصاديذلكأنانهيارالنظام

يعني المتحدة الواليات مع ومتعاونة موالية جديدة حكومة ومجيء يعنيه،العراق، ما جملة من
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)حسبالرثيةاألرنية(فتحسوقكبيرةإلعادةإعمارالعراقوتطويره،وسيكوناألردنمستفيدًامن

نلميكنالمستفيداألول عبرعنهصراحةالملكعبداهللالثانيعندمااشارإلىوهذاما،ذلكوا 

الجذبفيالشرقاألوسط مراكز أهم لألردن،أنالعراقسيكونأحد وسيكونذلكمبعثراحة

(.2113وللمنطقةكلها)صحيفةالرأي،
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 الثالثالفصل 

 3002-1991 (االقتصادية) العراقية -العالقات األردنية 

بعضالتراجع،تعرضتالعالقاتالعرا إلى الثانية أعقابحربالخليج في األردنية قية

قليميةوالدولية،بفعلتصاعدالضغوطاألمريكيةعلىاألردنبضرورةإعادةالنظرفيسياساتهاإل

والعودةإلىالعالقاتالوطيدةالتيتربطهمعالوالياتالمتحدةبعدالمواقفالتياتخذهامنتلك

ا إلىوقفمساعداتهاالحربالتيعدتها األمرالذيأدّى للعراق، مواقفمثيدة لوالياتالمتحدة

لألردنحتىيثبتاألردنبأنهيثديدورًافاعاًلوناشطًافيالسعيإلىالسالمفيالشرقاألوسط.

الثمانيناتمن ومنذ بالعراق، عالقاتاألردن في مهمًا اعتبارًا دائمًا، يمثل، النفط كان

ال قامينعشرالقرن فقد فحسب، ليسهذا األردني، األطراففياالقتصاد أهم العراقمن كان ،

"الرئيس الراحل حسينالعراقي الطاقة"صدام من احتياجاتاألردن معظم بتأمين فردية بمبادرة

العراقفي األردنمع النفطالعصباألساسيالزدهارتجارة شكل السوق، بأسعاردونأسعار

،وفيذلكالوقتغضتإدارةكلينتونالطرف،واعتبرتذلكعشرينمنالقرنالأواخرالتسعينات

سوفيتمبقاءعلىنظامالعقوباتالدوليةالواسعالنطاق.حاًلوسطًااليمكنتجنبهمنأجلاإل

تناولهذاالفصلمنخاللالمباحثاآلتية:

األردنية-راقيةقتصاديةالعالمبحثاألول:العواملالمثثرةعلىالعالقاتاال

بينالدوليتنوأثرهاعلىتطورالعالقاتالمبحثالثاني:المساعداتالعراقيةلألردن
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 األردنية -قتصادية العراقية المبحث األول: العوامل المؤثرة على العالقات اال

أدى قد العراق على االقتصادية إفرضالعقوبات نسبإلى في هيكلية تغيرات حداث

.فقدتوقفتصادراتالنفطمنذاالجمالياعاتاالقتصاديةفيتكوينالناتجالمحليمساهمةالقط

،حيثبدأ1116(وحتىنهايةعام1111آب2فرضالعقوباتاالقتصاديةعلىالعراقفي)

)النفطمقابلالغذاءوالدواء(.ممالمتحدةتصديركمياتمعينةوفقمذكرةالتفاهمبينالعراقواأل

هميةالنسبيةلمساهمةالقطاعاتاالقتصاديةالرئيسيةفيحصولتحوالتفيمدىاألوهذايعني

الناتجالمحلياالجمالي.

وسوفيتمتناولهذاالمبحثمنخاللالمطالبالتالية:

العراقية.-المطلباألول:مراحلتطورالعالقاتاالقتصاديةاألردنية

.لعراقالمستورداتاألردنيةمناالمطلبالثاني:

 العراقية: -المطلب األول: مراحل تطور العالقات اإلقتصادية األردنية 

يقعاألردنفيمنطقةحساسةمنالناحيةالجيوستراتيجية،حيثتحدهإسرائيلمنالغرب،

ملكةالعربيةالسعوديةمنالجنوب.وقدنبعالتحديموسوريامنالشمال،والعراقمنالشرق،وال

حكومةمنالحكوماتاألردنيةمنالمساعيالمبذولةلتسويةاألزماتاإلقليميةأوالذيواجهتهكل

الفلسطينية الجبهة على المستمرين والتوتر المأزق أن فيه ريب ال وما أمكن. إن -إزالتها

.اإلسرائيلية،والتداعياتالخطيرةللحرباألمريكيةعلىالعراققدزادتمنحدةالتوترفياألردن

فقدعشرين،العالقاتاالقتصاديةاألردنيةالعراقيةفيجذورهاإلىالعقدالسادسمنالقرنالتعودو

االتفاققوائمبعدد31/1/1153تمبتاريخ توقيعأولاتفاقتجاريبينالبلدين،وقدتضمنهذا
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متفاوتة وبنسب الجمركية اإلعفاءات تشملها التي والعراقية األردنية السلع تاري. من خوفي

االتفاقبتاريخ1/12/1165 21/1/1167تمتوقيعاتفاقاقتصاديبينالبلدين،تمتعديلهذا

وذلكبتوقيعبروتوكولتجاريللسلعالمحددةللتبادلالثنائيباإلعفاءاتالمقررة،وبدأتهذهالسلع

 . (2111أبوالشعر،)مليونجنيهإسترلينيلكلجانب3.5بسقفمقداره

عالقاتاالقتصاديـةبينالبلدينبتوقيعبروتوكولتجاريمعدلللبروتوكـوالتوقدتعززتال

بتاريخ السلعإلى21/1/1172السابقـة التبادلفيقوائم رفعحجم البروتوكولتم وفيهذا ،4

تماالتفاقعلىتبادلإقامةمراكزتجاريةبينالبلدينوتحديدماليينجنيهإسترليني،وفيهأيضاً

خا سلع وبحصة خاللهما من للتبادل مركز25صة لكل عراقي دينار األعوام.ألف وشهدت

لعام أرقامملحوظاًتطورا1172ًالالحقة تضاعفتفيها علىالعالقاتاالقتصاديةبينالبلدين،

اجتمعتاللجنة21/3/1176-11ففيالفترةمن. حجمالتبادلالتجاريوحصةالمراكزالتجارية

ماليين1مشتركاتتقررفيهرفعحجمالتبادلالتجاريإلىالبلدينووقعتمحضراًالمشتركةبين

ألفدينارعراقيلكل111دينارعراقيمناصفةبينالبلدين،وزيادةحصةالمراكزالتجاريةإلى

 . (2117حمدي،)منالبلدين

بيكماتميزتوخاللعقدالثمانيناتلمتتميزعالقاتالعراقاالقتصاديةمعأيبلدعر

اإليرانية،–(اندالعالحربالعراقية1111–1111معاألردن،حيثشهدهذاالعقدفيالفترة)

ميناءأو وصبح للصادراتالعراقية، المتنفسالوحيد سوقاًأالعقبة العراقي السوق استراتيجياًصبح

المشتركةبينالب27/4/1111-24ففي.للصادراتاألردنية مشتركاًلدينمحضراًوقعتاللجنة

مليوندينارعراقيتوزعمناصفة،ورفعحصةالمركزالتجاري25حجمالتبادلإلىتقررفيهرفع

مالييندينارعراقي3مالييندينارعراقيوحصةالمركزالتجاريالعراقيإلى5األردنيإلى

 . (2111:71)خماس،



70 
 

 
 

لع البلدين بين التجاري التبادل حجم تضاعف وقد 1116ام دوالر751إلى مليون

 إلى تجاري مركز كل حصة ورفع اللجنة21أمريكي، اجتماع تضمنه ما وهذا دوالر، مليون

وفي. والمحضرالمشتركالذيتمتوقيعهفيذلكالتاريخ22/12/1115الوزاريةالمشتركةبتاريخ

 بتاريخ المشتركة الوزارية للجنة العاشرة الدورة اجتماع حجم21/12/1111محضر تحديد تم

11للطرفين،وحصةكلمركزتجاريبمبلغ1111مليوندوالرلعام111التبادلالتجاريبمبلغ

دوالر العراقية.مليون األردنية المشتركة للجنة األخير هو االجتماع هذا توقفت،وكان حيث

.وقدعاد1111ايةونشوبحربالخليجفيبد1111اجتماعاتهاجراءبدءأزمةالخليجفيعام

مليوندوالر421ليتمتحديدقيمةالتبادلالتجاريبمبلغ1115الجانبانإلىاالجتماعفيعام

 .(2117)حمدي،لكلطرفمنهما

،إذأصبحتاألردنالعمق2113-1111أزدهرتالعالقاتاألردنيةالعراقيةخاللالفترة

علىميناءالعقبةاألردنيللتبادلالتجاري،وكاناالقتصاديوالتجاريللعراقمنخاللاالعتماد

معالعراقبدايةفرضالحصار األردنيحتلالمركزالرابعمنبينالدولالتيتتعاملاقتصاديًا

(بعدقيامبعضالدولالعربيةوالمجاورةوالبعيدة،بفتحآفاقتعاون21لكنهاتراجعتإلىالمركز)

فقةالعراقعلىمشروعاألممالمتحدةالذيعرفبمذكرة"النفطجديدةمعالعراق،خاصةبعدموا

مقابلالغذاء"،ومعذلكبقيالعراقالمصدرالرئيسلتمويلاألردنبالنفط.إذعادتمرحلةمن

ستراتيجيوالتعاونالشاملبينالبلدينحتىارتبطاالقتصاداألردنيبالسوقالتحالفالسياسيواإل

علىتلبيةحاجاتالسوقالعراقية،وصارتالعراقية،ونشأتمصان عكثيرةفياألردنقائمةكليًا

األردنية العقبة العراقمعوناتعلىمدينة وقدم الرئيسللوارداتالعراقية، الميناء البحراألحمر

وتسهيالتكبيرةلألردنواألردنيينكالمنحالتعليميةوالنفطوالمعوناتالماليةالمباشرةواألفضليةفي

لجأصهرالرئيسالعراقيحسين االستيراد.ولميعكرصفوالعالقاتالعراقيةاألردنيةإالعندما
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 أثارغضب1116كاملإلىاألردنعام مما العراقية منالمعارضة عناستقبالقسم فضاًل ،

(.2111الحكومةالعراقيةفيحينه)صحيفةالقدس،

 عام السياسفتورا1115ًوشهد العالقات في الفتور وهذا البلدين، بين نعكسعلىأية

تقررفيهتخفيض1115،حيثعقدالجانباناجتماعًافينهاية1116البروتوكولالتجاريلعام

مليوندوالر225تمخاللهتحديدقيمةالتبادللهذاالعامبمبلغ1116البروتوكولالتجاريلسنة

1117وشهدعاما. 1115روتوكولعام%منب41لكجانب،أيبنسبةتخفيضبلغتحوالي

منالتبادلالتجاريلعام1111و .مليوندوالر225أي1116التوقيععلىالمستوياتذاتها

مليوندوالر،وقدجاء211تراجعحجمالتبادلالتجاريالموقعبينالبلدينإلى1111وفيعام

.وعادتلتراجعأسعارالنفطعالمياًذلكبناءعلىطلباألردنتخفيضسقفالبروتوكولاستجابة

،حيثتمالتوقيعلرفعسقفالبروتوكول2111أرقامحجمالتبادلالتجاريإلىاالزديادفيعام

مليوندوالر،وقدتميزهذاالبروتوكولبكونهيسمحبتسديدجزءمن311التجاريبينالبلدينإلى

وقعالجانباناألردني2111ينالثانيمنعامفيشهرتشرو. الديونالمسجلةلألردنعلىالعراق

تجارياًوالعراقيبروتوكوالً التبادلالتجاريلعام2111لعام االتفاقعلىأنتكونقيمة فيه تم ،

2111 لك451، دوالر لمليون مقدارها بزيادة عام151طرف، بروتوكول عن دوالر مليون

فاقمقايضة،يتمبموجبهاستيرادالنفطوالمنتجات،وأهممايميزهذاالبروتوكولهوأنهات2111

النفطيةمنالعراق،مقابلتصديرالبضائعاألردنيةإليه،أيأنعمليةالتبادلالتجاريتتمدون

 لعام الفعلي البروتوكول حجم بلغ وقد أجنبية. عمله أي دوالر321)2111تحويل مليون )

 . (2117)حمدي،

351-311بـ2112لعامالتجارينوالعراقالبروتوكولحدداألرد23/12/2111وفي

،معاستمرارالعمل2111فيبروتوكولعاممليوندوالر،وهيأرقامقريبةمنماتمتحقيقهفعلياً
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 سنة بروتوكول في الوارد المقايضة بين2111بنظام العالقاتالتجارية أن سبق مما يالحظ .

 اتفاقيات وفق تحكم كانت التبادلالبلدين أحجام فيه تحدد اقتصادي تعاون واتفاقيات تجارية

التجاريبينالبلدين،وكانتهذهاالتفاقياتتوقعفياجتماعاتتعقدبصورةدورية،وكانتتفصل

نهوبدءامنمنتصفعقدالتسعينات،أإال. سنوات7إلى4بينكلاجتماعوآخرفترةتتراوحبين

،األمرالذيعززالعالقاتنهذهاالجتماعاتأصبحتتعقدسنوياً،فإ1115وبالتحديدمنذعام

االقتصاديةبينالبلدينوأكدعلىجدواها،حيثأنعمليةمراجعةاألرقامالواردةفيالبروتوكول

التجاريتحددكلعاموفقماتمتحقيقهمنإنجازعلىصعيدتنفيذبروتوكولالعامالذيسبقه

 . (2111:75)خماس،

 :المستوردات األردنية من العراقلمطلب الثاني: ا

 العراقفيعام من ديناروبنسبة(116.6)1111سجلتالمستورداتاألردنية مليون

وفيعام. %منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية55.1%منإجماليالمستورداتو11.1

%منإجمالي13.3روبنسبةمليوندينا215.4كانتالمستورداتاألردنيةمنالعراق1112

و العربية63.1المستوردات الدول من المستوردات إجمالي من %. عام حققت1113وفي

 العراق من األردنية 317المستوردات وبنسبة دينار المستوردات12.5مليون إجمالي من %

رداتعادتأرقامالمستو1114وفيعام. %منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية61.5و

مليوندينار،محافظـةعلىنفسالنسبةتقريبا211.3ًاألردنيةمنالعراقإلىاالنخفاضلتسجل

سجلتهذهو%(12.3)1114،فكانـتهذهالنسبةفيعـام1113منإجمـاليالمستورداتلعام

فيعام المستورداتاألردنيةمنالعراقإلىإجمالي،%(12.5)1113النسبة وانخفضتنسبة

 (.2117)حمدي،%54.1المستورداتمنالدولالعربيةفسجلت
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 األعوام إلى1117و1116و1115وفي العراق من المستورداتاألردنية عادتقيم

( لتسجل 316.3االرتفاع ،351.5 نسبة364.3، وحافظت التوالي، على دينار مليون )

 النسب نفس على المستوردات إجمالي إلى العراق من المستوردات فسجلت %12.2السابقة

إلى12.5%و11.1و العراق من األردنية المستوردات نسبة أما التوالي، على %لنفسالفترة

 فسجلت العربية الدول من المستوردات و52إجمالي و%47.1 %53.3 لألعوام %1115

قيمالمستورداتاألردنيةمنالعراقإلىعادت1111وفيعام. وعلىالتوالي1117و1116و

%من51.5و،المستوردات %منإجمالي1.7مليوندينار،وبنسبة235.7االنخفاضفسجلت

تسجيلها نسبتم النسباقل فكانتهذه العربية، الدول المستورداتمن األعوام.إجمالي وفي

االرتفاع2111و2111و1111 إلى العراق من األردنية المستوردات قيم عام.عادت ففي

ال1111 هذه سجلت 216مستوردات وبنسبة دينار المستوردات11.2مليون إجمالي من %

سجلتالمستورداتاألردنية2111وفيعام. %منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية52و

إجمالي14.1مليونديناروبنسبة413.1منالعراق %منإجماليالمستوردات)ارتفعتقيم

مليوندينار3251.4إلى1111مليوندينارفيعام2635.2المستورداتفيهذاالعاممن

(،وتسجلنسبةالمستورداتاألردنيةمنالعراقإلىإجماليالمستورداتمنالدول2111فيعام

 62.5العربية خالل نسبة افضل ثاني بذلك محققة ال%، )2111-1111)فترة التقرير(

 .(2111،االقتصادي

)وهيأعلىمليوندينار415.6ألردنيةمنالعراقسجلتالمستورداتا2111وفيعام

%منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية.14.1قيمالمستورداتخاللفترةالدراسة(،وبنسبة

بشكلرئيسييالحظمنتذبذبالوارداتاألردنيةأنمستورداتاألردنمنالعراقكانمحكوماً

ودورلجانالرقابة1111منذعامهالمفروضةعليبالوضعالسياسيفيالعراقوحالةالحصار
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والتفتيشالدوليةفيتحديدأنواعالسلعالمسموحبتصديرهامنالعراق،إضافةإلىالرقابةالصارمة

%منحجمالمستوردات11.3التيفرضتعلىسلعةالنفطبشكلخاص،والتيتشكلمانسبته

العراق وبلغ.من األردنية المستوردات حجم العراق 3621.6من خـالل دينار فترةالمليون

(1111–2111 وبنسبة األردنية12.3( المستوردات إجمالي من إجمالي55و،% من %

العربية الدول من األردنية و. المستوردات توضيح العراقيمكن من األردنية المستوردات وضع

 : (2117مدي،)حمقارنةبوضعالمستورداتمنالدولالعربيةعلىالنحواآلتي

1.  خالل األردنية المستوردات حجم إجمالي )النمو عام2111–1111فترة سجلت فقد ،)

 . 2111مليوندينارعام3453.7(مليوندينار،و1711.5)1111

2.  عام من الفترة خالل العربية الدول من المستورداتاألردنية حجم عام1111نمو وحتى

.1116مليوندينارعام761.1و1111عاممليوندينار331.6،حيثسجلت1116

إلىاالنخفاضفيعامي عاد العربية الدول من المستورداتاألردنية 1117إالأنحجم

المذكورينعلىالتوالي521.6و613)مسجال1111ًو فيالعامين دينار مليون وعاد. (

االرتفاع إلى العربية الدول من األردنية المستوردات األعوحجم في 2111و1111ام

مسجال2111ًو ،(561.3 ،773.7 على121.5، المذكورة األعوام في دينار مليون )

 .التوالي

3.  األعوام في العراق من األردنية المستوردات أرقام مع1113و1112و1111انسجمت

 . الزيادةفيحجمالمستورداتمنالدولالعربيةلنفسالفترة

مليوندينار)وهيأعلى415.6ألردنيةمنالعراقسجلتالمستورداتا2111وفيعام

 المستورداتخالل القيم 2111–1111فترة وبنسبة من14.1(، المستوردات إجمالي %من

تذبذبالوارداتاألردنيةخالل ويالحظمن العربية، الالدول أنمستورداتاألردنمنهذه فترة
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منذهيالعراقوحالةالحصارالمفروضةعليبشكلرئيسيبالوضعالسياسيفالعراقكانمحكوماً

 من1111عام بتصديرها المسموح السلع أنواع فيتحديد والتفتيشالدولية الرقابة لجان ودور

العراق،إضافةإلىالرقابةالصارمةالتيفرضتعلىسلعةالنفطبشكلخاص،والتيتشكلما

 .(2111،االقتصاديالتقرير)%منحجمالمستورداتمنالعراق11.3نسبته

 المبحث الثاني: المساعدات العراقية لألردن وأثرها على تطور العالقات بين الدولتين:

باعالعراقالنفطإلىاألردنبأسعاردونمستوىأسعارالسوقبعدإرساءبرنامجالنفط

الدوليةحواليعندماكانتاألسعار2111مقابلالغذاءالتابعلألممالمتحدةفيالعراق،ففيعام

دوالرللبرميل.وعالوةعلىذلك1.5دوالرًاللبرميل،حصلاألردنعلىالنفطالعراقيبسعر31

بأنيثدىثمنالنفطالمدعومعلى داخليةللطاقة، سمحالعراقلألردن،وهوبلداليملكموارد

يرعقودمميزةلألردن،شكلسلعاستهالكية.وتمكنالعراقمنخاللبرنامجاألممالمتحدةمنتمر

 العراق إلى الصادرات وبلغت احتكارات. أساسية بصفة األردنية بعضالشركات 421ومنحت

،أيربعصادراتاألردنتقريبًا.وأصبحهذاالنظامبمثابةمنحةسنوية2111مليوندوالرًاعام

اتأنالمكاسبكانتأكبرمليوندوالرًاسنويًا.وأفادتبعضالتقدير611و411فعليةتتراوحبين

سوفيتم(.2114مليوندوالروملياردوالرسنويًا)رايتوبيكر،511منذلك،إذبلغتمابين

تناولهذاالمبحثمنخاللالمطالبالتالية:

(2113-1111المطلباألول:المساعداتالعراقيةلألردنخاللالفترة)

ةلألردنالمطلبالثاني:المساعداتالنفطيةالعراقي

العراقية–المطلبالثالث:مستقبلالعالقاتاألردنية
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 (3002-1990المطلب األول: المساعدات العراقية لألردن خالل الفترة )

للمراحل التفاهم لمذكرة االجمالية العقود أن إلى األردنية الخارجية وزارة بيانات أشارت

ملياردوالركان3.577لتسعيناتقدبلغتالثالثاألولىمنمذكرةالنفطمقابلالغذاءخاللا

مليوندوالر،وبذلكاحتلاألردن315.3%وبقيمة1.53نصيبالشركاتاألردنيةمنهامانسبته

مجال في األعلى النسبة على واستحوذتالشركاتاألردنية واستراليا. فرنسا بعد الثالثة المرتبة

الموافق األدوية،حيثبلغتقيمةالعقود عقود 612.12مليوندوالرمنأصل111.4عليها

الموافق العقود بلغتقيمة فيما الثالثاألولى، للمراحل األدوية هياجماليعقود دوالر مليون

 حوالي الغذائية للمواد المرتبة2.613عليها على األردنية الشركات استحوذت دوالر. مليار

 قيمتها بلغت عقود بإجمالي دو116السادسة مليون وبنسبة العقود،6.13الر اجمالي من %

وجاءتالشركاتاألردنيةفيالمرتبةالخامسةفيمجالصادراتالمواداألخرى،إذبلغتقيمة

%مناجماليعقودالمواداألخرىللمراحل6.2مليوندوالربنسبة17.1عقودالشركاتاألردنية

(2111،211الثالث)حسان،

استمراألردنفياستي النفطمنالعراقوبواقعكما ألفبرميلمنالنفطالخام51راد

ألفبرميلمنوقودزيتالغازسنويًا،ويحسبجزءمنهذهالكميةمجانًاوالباقيتسددمنه25و

العراقية الحرب أثناء عليه تراكمت العراق على لألردن للضغوط-ديون واستجابة االيرانية.

قررتالحكومةاألردنيةفيكانونالثانياألمريكيةواالسرائيليةوالخلي تخفيضقيمة1116جية،

مليوندوالر،211مليونإلى411التجارةاألردنيةمعالعراقإلىنصفماهوعليه،أيمن

مليون1211وفسرالقراربأسباباقتصادية،نظرًالديناألردنالكبيرعلىالعراقالذيبلغآنذاك

قد كبيرًادوالرتقريبًا،وعدم شّكلعبئًا مما مناألردن، العراقعلىدفعثمنالسلعالمستوردة رة

علىالبنكالمركزياألردنيالذيعليهأنيدفعللمصدريناألردنيينثمنهذهالسلع،فيوقتكان
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يبنيفيهاحتياطيهمنالعمالتالصعبة.غيرأنالعراقامتنععنالردعلىالموقفاألردني،ألن

 بقيمةاألردن نفسها األردنبالكمياتالنفطية العراقيزود واستمر علىالعالم، الوحيد منفذه هو

(.,1116Jordan Timesدوالرًاسنويًا)451

الذيسمحللعراق116علىقرارمجلساألمنالدولي1116ولماوافقالعراقفيايار

العراقي، بالقرار األردن رّحب الغذاء، من مستورداته القبولبتمويل إلى دعا قد األردن وكان

باالتفاقالنفطيمعاالممالمتحدة،وذلكفيلقائهمعرئيسالمجلسالوطنيالعراقيآنذاكسعدون

زيادةكميةالنفط1117(.وقررتالحكومةالعراقيةفيمطلععام2111،117حمادي)حسان،

مليون255دلالتجاريبينالبلدينإلىمليوندوالر،وزادتقيمةالتبا311المجانيةلألردنإلى

(،وقاموفدمنغرفةالصناعةاألردنيةبزيارةالعراق1117)صحيفةالدستور،1117دوالرعام

،وبحثمعاتحادالغرفالتجاريةواتحادالصناعاتالعراقيةسبلتعزيزالعالقات1117فيايار

(1111أيار11بينهما.)صحيفةالدستور،

،تحسنالعالقاتالتجاريةبينالبلدينبصورةملحوظة،إذحصلاألردن1111شهدعام

4.1على مقداره %منالسعرالعالمي،وخفضسعرالبرميل51مليونطنمنالنفطبخصم

مليون311دوالر،وزادتقيمةالبروتوكولالتجاريبينالبلدينإلىأكثرمن2.3الواحدبمقدار

فيإمكانيةدراسةمدخطناقلللنفطالعراقيمنمصفاةالبترولاألردنيةدوالر.وتباحثالطرفان

(،كماوقعالبلدانبروتوكواًلتجاريًاجديدًا1111كانوناألول،21فيالزرقاء)صحيفةالدستور،

 15في 1111شباط بقيمة ،255 الرأي، )صحيفة دوالر 16مليون ونمت1111شباط )

(.1111أيار2%)صحيفةالرأي،17.7بنسبة1117اقسنةصادراتاألردنإلىالعر

،التيشهدتعودةالعراقإلىالصفالعربي،فقد2113-1111وخاللالفترةمنعام

نشطتالدبلوماسيةالعراقيةفياألردنمنخاللالزياراتالرسميةالتيقامبهاالوزراءوالمسثولون
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مجمو بلغ والتي األردن، إلى العراقيون يخص14عها الزياراتفيما هذه على والمالحظ زيارة.

وتنفيذ العراقية، األردنية تركزتعلىتوقيعالبروتوكوالتالتجارية فإنمعظمها الجانباألردني،

(.153-2116،141االتفاقياتالمتعلقةبالتجارةاألردنيةمعالعراق)عالونة،

 عام إلىا2111وشهد وفي311لعراقبواقعارتفاعالصادراتاألردنية مليوندوالر،

 2111عام 451إلى التجاريفيعام البروتوكول إلغاء تم فيما دوالر، نتيجة2113مليون

الحربعلىالعراق.ويمكنالقول:بأنهوكنتيجةلعدماالستقراراألمنيوالسياسيواالقتصاديفي

.وتشيربياناتدائرةاألراضيوالمساحةالعراقأصبحاألردننقطةاالنطالقللمستثمرينالعراقيين

أراضيفياألردنمن العراقيينالذينأشتروا أعداد عام56إلىتزايد 51إلى2111مشتريًا

 عام لى2111مشتريًا 125وا  لى2112عام 212وا  عام 2113مشتريًا ،2116)عالونة،

131) 

االت لهذا مقاربة سياسة انتهجاألردن األساس، يعنيذلكتخليهوعلىهذا أن دون جاه

بشكلتامعنالعراق،لعلمهمسبقًاحاجةكالالشعبينللعالقاتبينالبلدينخاصةفيالمجاالت

إبرام بعد واسرائيل الوالياتالمتحدة فأكثرمن يقتربأكثر كاناألردن بينما وهكذا االقتصادية.

فأكثرعنالعراق.وكانتالتوجهاتم،كانيبتعدأكثر1114معاهدةالسالمفيواديعربةعام

حسينالراحلال،حينعقدالملك1113األردنيةضمنهذهالسياسةقدبدتواضحةمنذحزيران

انتقدفيهنظامالحكمفيالعراقوسياساته،وذكرأنالقيادةالعراقيةقدبنطالل مثتمرًاصحفيًا

 2111اتالمتحدةوحلفائهاالعرب)محافظة،ارتكبتاخطاءكثيرةودعاهاإلىالمصالحةمعالوالي

:31.)
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 المطلب الثاني: المساعدات النفطية العراقية لألردن

للتعاون،سواءكانتعاون ساهمالنفطفيتنميةاقتصادياتالدولالتيتتخذمنهأساسًا

ىهذااألساسفيمابينهمأوبينالدولالنفطيةوغيرهامنالدولغيرالنفطية،وعلالدولالنفطية،

فقدلعبالنفطدورًابارزًافيتقويةالعالقاتالعراقيةاألردنية،ويمكنالقولهناأنالبدايةالحقيقية

الحكومةالعراقيةآنذاك1112لقيامأولتعاوننفطيبينالعراقواألردنفيعام نتيجةإتجاه ،

فيالصادراتالعراقية األردنيالستخدامه العقبة قيامإلىميناء بعد ومشتقاته، النفطالخام من

(،وخشيةتعرضالموانىءالعراقيةإلىالقصفاإليراني،1111-1111الحربالعراقيةاإليرانية)

فيتوقيععددمناالتفاقياتبينالعشرينوأثمرالتعاونمنخاللمرحلةالثمانينياتمنالقرن

يعادل)2.4حوالي)البلدين،إذبلغتوارداتالنفطالخامفياألردن (41(مليونطنأيما

استيراد بإعادة استثناءمجلساألمنالدوليلألردنوالذيأباحله ساهم فيما ألفبرميليوميًا،

التعاونالنفطيبينالبلدين1111النفطالعراقيفيعام ،عقبحربتحريرالكويتفيإعادة

الثانية حربالخليج قيام اثر انقطاعه بعد وم. عام أيار العراقفي موافقة علىقرار1116ع

( المرقم الدولي األمن رحب116مجلس والدواء، الغذاء مقابل النفط باتفاق آنذاك المعروف )

 عام  مطلع في العراقية الحكومة بقرار النفطية1117األردن صادراتها كمية زيادة المتضمن

(.2117:146(ألفبرميليوميًا)ذنون،11لألردنلتصلإلى)

 عام آب مطلع زيادة1111وشهد بموجبه تم نفطي بروتوكول على البلدان توقيع

الفبرميليوميًامماأسهمفيزيادةحجمالتبادالتالتجاريةبينالبلدين،فيما11الصادراتإلى

اتفاقهماالنفطي،وبموجبهحصلاألردنعلىزيادة2111كانوناألولعام23جددالبلدانفي

العراقيةوصلتإلى) الصادراتالنفطية ونصفها15فيكمية مجانًا نصفها الفبرميليوميًا )
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(ألفبرميلمع117(ألفبرميليوميًا،ووصلتهذهالزيادةإلى)11بسعرتفضيليقدرتبـ)

(يوضح12(،والجدولاآلتيرقم)2112تشرينالثاني27)صحيفةالعراق،2113مطلععام

(بمايعادلآالفالبراميليوميًا:2113-1113ادراتالنفطالعراقيةلألردنخاللالفترة)تطورص

 (1-2جدول رقم )

 ( بالبرميل3002-1922صادرات النفط العراقي لألردن خالل الفترة )

الكميةبالبرميلالسنةالكميةبالبرميلالسنة
11141.511111575.111
11151.511111611.111
111611.111111711.111
111725.111111111.111
111133.111111111.111
111133.111211111.111
111135.111211115.111
111131.111211215.111
2113117.111آذار11لغاية111235.111
211321.111آذار11من111371.111
111475.111

 .2117:141ذنون،المصدر:

المصدّ العراقي كمياتالنفط أن الباحثة التدريجيوترى أخذتباالرتفاع األردن، إلى ر

،1111خاللالحربالعراقيةاإليرانية،لكنهأخذباالرتفاعالواضحبعدانتهاءهذهالحربفيعام

راتعلى،ولمتنخفضهذهالصاد1111واستمربهذااالرتفاعبعداحتاللالعراقللكويتفيعام

الرغممنالفتورالسياسيالذيكانواضحًاعلىالعالقةبينالبلدينفيأعقابلجوءحسينكامل

بداءاألردنبعضالدعمللمعارضة1115صهرالرئيسالعراقيالسابقإلىاألردنفيعام ،وا 

وحصولاألردنالعراقيةآنذاك،بلأنهذهالكمياتأخذتبالزيادةبعدتطبيقالنفطمقابلالغذاء،
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فيآذار الصادراتإلىأعلىمستوياتها بشكلمجانيلتصلهذه علىنصفالكمياتالنفطية

في2113 العراق من لسنواتمجانًا األردن عليها التيحصل الكبيرة وأسهمتكمياتالنفط ،

يكانوالتعزيزالعالقاتالتجاريةبينالبلدينمنجهة،وساهمتفيتعزيزاالقتصاداألردنيالذ

يزاليواجهضغوطًامتعددةومتنوعة.

1312.6حوالي(2111–1111حجمالصادراتاألردنيةإلىالعراقخاللالفترة)بلغ

%21.5%منحجمالصادراتاألردنيةاإلجمالي،و12.6مانسبتهمليوندينارأردني،مشكالً

لنفسالفتر إلىالدولالعربية الصادراتاألردنية ويتضحةمنحجم الصادراتاألردنية، وضع

اآلتي النحو على العربية للدول والصادرات اإلجمالي الصادرات بوضع مقارنة )الرفوع،للعراق

1111) : 

مليون511استمرارنموحجمالصادراتاألردنيةاإلجماليةخاللفترةالدراسة،حيثبلغت .1

 .مليوندينار1352حيثبلغت2111ومحققةأعلىرقملهافيعام1111دينارفيعام

وحتىعام1111استمرارنموحجمالصادراتاألردنيةإلىالدولالعربيةفيالفترةمنعام .2

مليوندينارفيعام554.3و1111مليوندينارفيعام172.3،حيثسجلت1117

1117 األعوام في عاد العربية للدول األردنية الصادرات حجم أن إال 1111و1111.

2111و فيعام كانعليه حيثسجل1117إلىاالنخفاضعما ،466.4 426.7و

،سجلتالصادراتاألردنيةإلىالدول2111مليوندينارعلىالتوالي.وفيعام431.3و

 . مليوندينارأردني733.5العربيةأعلىرقملهاخاللفترةالدراسةبحجمصادراتبلغ
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الصادراتاألردنية .3 تذبذبحجم فقدسجلتفيعام الدراسة، 1111إلىالعراقخاللفترة

%منإجماليالصادرات32.4%منإجماليالصادراتو1.3(مليونديناروبنسبة55.1)

 . للدولالعربية

حيثبلغتهذهالصادرات،انخفضحجمالصادراتاألردنيةإلىالعراق1112فيعامو

41.1 لها قيمة أدنى لتسجل دينار مليون وبنسبة الدراسة، فترة إجمالي7.7خالل من %

21.1الصادراتو )الكتاباألبيض، العربية إجماليالصادراتللدول (1111%من وشهدت.

فيفيحجمالصادراتاألردنيةإلىالعراقحيثبلغتارتفاعا1115ًو1114و1113األعوام

 دينارعلىالتوال111.1و115.3و77.5تلكاألعوام مليون وبنسبة %13.3%و11.2ي،

و11و الصادرات، إجمالي الصادراتللدول42.2%و31.2%و27.2%من إجمالي %من

معالصادراتةفضلعاممنحيثنسبةالصادراتإلىالعراقمقارنأ1115العربية،ليكونعام

الصادراتفضلعاممنحيثنسبةالصادراتإلىالعراقمقارنةمعإجماليأللدولالعربيةوثاني

 . (2117)البنكالمركزي،

16.2حدثتانتكاسةفيحجمالصادراتاألردنيةإلىالعراق،وبلغت1116وفيعام

 %منإجماليالصادراتللدولالعربية11.1%منإجماليالصادراتو1.3مليونديناروبنسبة

االعامإلىالفتورالذيويعزىاالنخفاضالواضحفيقيمالصادراتاألردنيةإلىالعراقخاللهذ.

وعادتقيمالصادرات.أصابالعالقاتالسياسيةبينالبلدينفيالعامالمذكوروالعامالذيسبقه

%من13.3مليونديناروبنسبة142.1مسجلة1117األردنيةإلىالعراقإلىاالرتفاعفيعام

و الصادرات العربي25.6إجمالي الدول إلى الصادرات إجمالي من . ة% عامي 1111وفي

مليوندينار116.2عادتقيمالصادراتاألردنيةإلىالعراقإلىاالنخفاض،لتسجل1111و
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 عام 11.4و1111في فيعام دينار 1111مليون وبنسبة إجمالي7.6%و11.2، %من

1111أيأنعام. %منإجماليالصادراتللدولالعربية11.1%و22.1الصادرات،ونسبة

ان جماليشهد وا  الصادرات، إجمالي مع مقارنة العراق إلى األردنية الصادرات حجم في تكاسة

تسجيل حيثتم معأالصادراتللدولالعربية، الصادراتإلىالعراقمقارنة منحجم قلنسبة

إجمالي7.6إجماليالصادراتوهي مع الصادراتإلىالعراقمقارنة منحجم نسبة واقل ،%

 (.2111،التقريراالقتصادي)%11.1لعربيةوهيالصادراتللدولا

فيقيمالصادراتاألردنيةإلىالعراق،ارتفاعاًتشهدقد،2111-2111الفترةإالأن

%23.2%منإجماليالصادراتو1.3(مليوندينار،بنسبة111.1)2111فسجلتفيعام

يمةفيحجمالصادراتاألردنيةأعلىق2111ويسجلعام. منإجماليالصادراتللدولالعربية

211.4إلىالعراقخاللفترةالدراسة،حيثسجلتالصادراتاألردنيةإلىالعراقفيهذاالعام

 بنسبة الصادراتو22.1مليون، إجمالي الصادرات41.1%من إجمالي العربيةل%من لدول

 .(2117)البنكالمركزي،

اعتمدعلىالسوقالعراقيبشكلكبير،األمريالحظمماتقدمأنقطاعالتصديراألردني

لىتطويرمثسسات الذيأدىإلىإنشاءمصانعمعنيةبالتصديرإلىذلكالسوقاإلستراتيجي،وا 

.وعلىرأسهاقطاعالنقلالبري–تساهمفيتسهيلعمليةالتصدير-قائمةأصال

4/1/1111رانيةالعراقيةفييردنيةمعنشوبالحرباإلوقدازدهرتالعالقاتالعراقيةاأل

ردن،فيحينه،بتزويدذقامتاألإلىجانبالعراقفيتلكالحرب،إردنوذلكنتيجةلوقوفاأل

سياسيوع مندعم يحتاجه ما العراقسالعراقبكل قام وفيالمقابل كريواقتصاديواعالمي،

ردنفضاًللىاألإالمصدرردنمنخاللخفضاسعارالنفطالعراقيبتقديمالدعموالمساعدةلأل
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عاناتالماليةالضخمة،لىمنحهالكثيرمناإلإضافةعنتصديركمياتمنالنفطدونمقابلباإل

كانتبمثابةالحقبةالذهبيةللعالقاتبينالبلدين.عشرينلذلكفإنحقبةالثمانينياتمنالقرنال

العراقيةوالسعوديةمقارنةمعباقيالدولأنالصادراتاألردنيةقدتركزتبنسبةكبيرةفيالسوقو

السوق في العربية للمجموعة الوطنية الصادرات أجمالي من النسبية أهميتها بلغت إذ العربية،

لىالسوقإضافةباإل2111%(عـام22وانخفضتالى)1115%(لعام51العراقيمايقارب)

%(21بلغت)1115%(لعام31يقارب)نكانتماأالسعوديـةفقـدأتجهتنحـواالنخفاضفبعد

كثرتشدداًلىالشرطاألإ،ويعـودذلكاالتجـاهفياالنخفاضبالنسبةللسوقالعراقي2111عـام

 العربية الجامعة بأاليقلعنأالذيتبنته علىالصادراتالوطنية المضافة الوهوشرطالقيمة

مريكيوالبريطانيفيوىالشروالعدوان(األلىقيدأخروهوتلكثمندوبو)قإضافة%(،باإل35)

ردنضمنممالمتحدةعلىالمصادقةللعديدمنالعقودالتجاريةالتيأبرمهاالعراقمعاأللجنةاأل

األ تراجعبرنامج أسباب أهم يوضح وهذا والدواء( الغذاء مقابل )النفط العراق مع المتحدة مم

نسبياً االقتصاديحيث،راقيلىالسوقالعإالصادراتاألردنية الحصار ناتجعن القيد أنهذا

الظالمالمفروضعلىالعراقالذيأثربشكلكبيرعلىالصادراتاألردنيةللعراقوأستمرارتأثيرها

يقارب)إالسلبيعلىالصادرات الصادراتمنما انخفضتهذه إذ (124لىالسوقالعراقية،

 دينارعام مليون41لى)إ1111مليون ) واستمرتباالنخفاضكثيرا1112ًدينارعام عـن،

(مليون111(و)11لى)إ(مليوندينارلتتراجع111إذبلغتمايقارب)1115مستواهافيعام

علىالتوالي،بينماكانيفترضأنتتضاعفوتزدادعماوصلت2111و1111عوامدينارلأل

)إ عام في الغاشم العدوان قبل ترك1111ليه مما الصادراتالوطنيةأثاراً(، ليسعلى سلبية

.(2117:141)ذنون،فحسب،بلعلىمختلفقطاعاتاالقتصادالوطنياألردنيعموماً
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يلعبالعاملاالقتصاديدورًاهامًاومميزًافيالعالقاتالدولية،ويظهرهذابوضوحعلى

العاملالذيبقىيستقطب وهذا _العراقية، االستمراريةالعالقاتاألردنية سياساتالبلديننحو

فإنالعوامل والتقدمرغمتعكرصفوالعالقاتالسياسيةفيأرقاممختلفة،لكنهرغمأهميةمركزه

كانتأمايجابيًا، أنكالوعليه،فاإلنسانيةالبدوأنتتركأثرهاعلىالعالقاتبينالبلدانسلبًا

خذايبحثانعنبدائل،ففيحينيتوجهاألردنبانفتاحالبلدينأدركامعنىالتوترفيعالقاتهماوأ

أنالعراقهواآلخريبذلجهدًاكبيرًافياالنفتاحيتضحعلىدولالخليجوعلىرأسهاالسعودية،

يرانرغمموقفهذهالدولالثالثةالسابقمنالعراق،إالأنهال علىسوريابلوكذلكعلىتركياوا 

تحسناً هناك أن تجاهل يمكن العراقية العالقات على العالقات–ظهر على وكذلك السورية،

 العراقية.–اإليرانية

العواملاألخرىفيالعالقاتالدولية أهمية للدولتشكل،رغم الوطنية إالأنالمصلحة

االوضاع على واضح بشكل سيثثر الذي األمر العالقات، هذه في واألهم األساس العامل

أنتلعبدورالبديلاألردنيخاصةأنهاةسياسةاألردنيةفسورياقادرةبكلجداراالقتصاديةوفيال

تشكل فسوريا قورنتمعاألردن، ما إذا كبيرة تتمتعبامتيازاتاقتصاديةوجغرافيةوسياسية دولة

ةأنسوقًاواسعًاللصناعاتالعراقيةمستقباًلوتشكلكذلكمصدرًاغذائيًاكبيرًا،وقادرةبكفاءةعالي

عإيرانالبديلاآلخرموهيكذلكترتبطبعالقاتوديةتستوعباالحتياجاتاالقتصاديةالعراقية،

عديدة فالسوريونيملكونأوراقًا ترتبطبعالقاتوديةمعدولالخليج، أيسوريا أنها للعراقكما

العراقيةأثرًاسلبيًا–يةوكبيرةفيعالقاتهمالمستقبليةمعالعراق،فيماسيتركتوترالعالقاتاألردن

واضحًاعلىاالقتصاداألردنيوكذلكعلىسياساته.

هميةهذاالعاملوأخذبالمقابلباالنفتاحالمتسارععلىدولأاألردنأدركبالرغممنأن

توترت إذا فيما العراق عن لألردن بدياًل يشكل قد الذي األمر نفسها سوريا وعلى بل الخليج
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مستق االنفتاح،بالًالعالقات نحو تميل أنها الجديدة األردنية السياسة في واضحًا يبدو أنه إال

والتضامنالعربيوهوالمخرجاألهملألردنفيذلك،فسياسةالمحاورفيالظروفالراهنةتعتقد

أنهالنتجدياألردنكثيرًا،مقابلسياساتاالنفتاحوالتضامنمعاألخذبعيناالعتبارالتناقضات

نتقعهناوهناكاليومأوغدًا.أالتيالبد

الرئيسيةمن فيالتعاملمعمصادرالتهديد حذرًا اهللالثانيأسلوبًا تبنىالملكعبد لقد

داخلالمنطقةوخارجها.وهكذافعلىالرغممنتصاعدالضغطالشعبيلقطعالعالقاتالدبلوماسية

بالخليجالثالثةنظرًالالحتياجاتالنفطية،وقدركزلىجانبالعراقفيحرإمعإسرائيلوالوقوف

 الفلسطينياالردن الصراع عن الناجمة المحتملة التهديدات مواجهة والعراق،-على اإلسرائيلي

العالميةعلى علىالعراقأوفيحربها الوالياتالمتحدةاألمريكيةفيحربها وليسعلىمعاداة

–دنهايتها،وجهاألردنمساعيهنحوتحسينالعالقاتاألردنيةاإلرهاب.وأثناءالحرب،وكذلكعن

وأيّ الطريق، بخريطة أيضًا األردن رحب كما الصراعاألمريكية. تسوية أجل من رسميًا دها

.(1)اإلسرائيلي–الفلسطيني

األمريكيالسابقرعنتأييدهلتسميةالرئيسوعلىالرغممنأنالملكعبداهللالثانيعبّ

أصراألردنرججو فقد "محورالشر"، بأنها الشمالية( بوشللدولالثالث)إيرانوالعراقوكوريا

علىأنشنالحربعلىالعراقيمكنأنُيغرقمنطقةالشرقاألوسطفيمزيدمناالضطراب.

مصالحه على للحفاظ كوسيلة األردن" و"كلنا أواًل" "األردن نظرية األردن وتبنى

.(Vuillamy, 2003)الوطنية.



                                                 
(

1
( استضافت األردن مؤتمراً في العقبة، وكان المشاركون األساسيون فيه هم: الرئيس األمريكي جورج بوش، ورئيس الوزراء اإلسررائيلي 

 ريطة الطريق إلحالل السالمأرييل شارون، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، وقد ركز على المدخل العام لتطبيق خ



87 
 

 
 

 العراقية –العالقات األردنية  قبلتس: مالثالث طلبالم

 التي التقليدية بالمخاوف فحسب اليرتبط العراق إستقرار في األردن مصلحة تتعلقإن

نمابالحراكالداخليأيضًا،إ الذييداخلهقلقدائمإزاءعدماالستقراردنراألنباألمنالقوميوا 

يتعينأيضاأنيتجنباحتمالاختاللالميزانالحساسللقوىالسياسيةواالضطراباتعلىحدوده،

ســكانه عدد إلىكثرة ونظرا فيالداخلمنجراءاألحداثفيالعراق. واالجتماعيةواالقتصادية

فيالمائةطبقالمختلفالتقديراتالمســتقلة(ومعالشــعوربالعداء71و51الفلســطينيين)مابين

 فيالشــديد كبيرة جهودا يبذل أن األردن على تعين فيصفوفالفلســطينيين، األميركيين تجاه

يريدونأن»التعاملمعقاعدةعريضةمنالمواطنينالمستائينالذيناعترضواعلىإزاحةصدامو

فيالعراق،علىحدقولمستشــارســابقللملكحســينالراحل.ومنعدة«يروااألميركيينيعانون

 الفلسطيني فالعامل داخل–أوجه، الفلســطينيين ودور األردن لنهر الغربية الضفة في الوضع

 ســواء علىحركة–األردنعلىحد ويســرينفسالشيء العراق. يقلقه مما أكثر يقلقاألردن

لهصدى2116التشدداإلسالميفياألردن.إنانتصارحماسفياالنتخاباتالفلســطينيةعام

يالسياســةاألردنيةأقوىبكثيرمنصدىسياســةاإلســالميينالعراقييــن.ومــنالمثكدأنالنظامف

األردنيقلق،منمنظورأمني،منحركةالتشــددالســلفيةعلىنمــطالزرقاويوالتيتنبعثمن

عإسرائيلواالتزانولكنمنالناحيةالسياسيةتطرححماستحدياأكبرأمامسالماألردنم العراق

.(01-08: 6999عوده،  أبو)بينالقوىالعلمانيةوالدينيةفيالداخل

المقبلة السنوات في العراقية األردنية العالقات على التالية المخاوف مجاالت ستطغى

:(2116:13،معهدالسالماألميركي)
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استراتيجية،معرضبصفةخاصةإناألردنالذييفتقرإلىقوةاقتصاديةو:شيوع العنف واإلرهاب

العراقنحوحرب اتجه إذا االســتقراروالشــقاقالطائفي. الفوضىفيالعراقوعدم للتأثربازدياد

في االنتحارية وعملياتالتفجير للعنف. ظهورا مثكد شــبه األردنبشكل فسيشــهد شــاملة، أهلية

اتوالهجماتفيوقتســابقألقتالضوءوكذلكالمخطط2115عمانفينوفمبر/تشــرينالثاني

علىمزيجمناألوضاعالحرجة،وشملتالعديدمنالعراقيينالمغتربينالذينيتبدلونباستمرار

العالقة األميركيومعارضة لالحتالل العنيفة والمعارضة العراقية الحدود على المتهاونة والرقابة

.االســتراتيجيةاألردنيةمعواشــنطن

ةالعراقيينواحتمالأنينجرفالعراقإناألردنقلقمنتهميشالسن:ة ودور إيرانش السنتهمي

دقجرساإلنذاراألولبمجردسقوطصدامحسينحينما.بصورةأعمقفيتيارالسيطرةاإليرانية

لذلــك،حاولــتونتيجةعارضاألردنالحملةاألميركيةالواسعةالنطاقلمحوآثارحزبالبعث.

 الجســور: بناء دور تلعب أن الســن»المملكة مع للتواصل محاولة في نعمل العــراقةنحن في

من اليتجزأ جزء بأنهم قناعهم العراقوا  مستقبل منتصفعام« في ااهلل عبد الملك قال حسبما

2115.

دلبيناألردنوالعراقاســتفحلاالرتيابالمتبا:النظام الجديداالرتيـــاب المتبـــادل وأزمة الثقة مع 

 عام مطلع منذ إلىويمكنأنيثدي2115باطــراد ونظرا الجانبين. بين مستمرة ثقة إلىأزمة

منالعالقةالوثيقةبينالهاشميينوصدامواختياراألغلبيةالساحقةمنالقياداتالعراقيةالجديدة

للدهشــة.كانتهناكأدلةعلىانقســامالمغتربينالشــيعةالذيناضطهدهمصدام،فالشــقاقاليدعو

.2115الثانيوديسمبر/كانوناألولتىقبلانتخاباتيناير/كانونحوليد
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 الخاتمة 

العالقاتالدوليةوبينمفاهيملهناإنألىالدراسةتوصلت كعالقةارتباطيةبينمفهوم

االقتصادبينالدول،حيثيلعبالمصالحالمشتركةواالعتمادالمتبادلومحدداتالقوةومكونات

العالقات على بوضوح هذا ويظهر الدولية، العالقات في ومميزًا هامًا دورًا االقتصادي العامل

في،األردنية_العراقية،وهذاالعاملالذيبقىيستقطبسياساتالبلديننحواالستمراريةوالتقدم

رغمأهميةالعواملفيبيناالردنوالعراق،فضوءالمصالحالسياسيةواالقتصاديةوالتقاربالجغرا

فيالعالقاتالدوليةإالأنالمصلحةالوطنيةللدولمثلاختالفاألنظمةالسياسيةوعواملأخرى

مصلحة مدى عن اآلن يطرح الذي والسثال العالقات، هذه في واألهم األساس العامل تشكل

التقاربوالتكاملالطرفينفي ألنامكانية مماالعالقاتبينالعراقواألردنذلكسيعززبينهما

2112–1111كانتالعالقاتاألردنيةالعراقيةفيالفترة،وينعكسعلىاالستقرارفيالدولتين

فيأوجهابتاريخالعالقاتبينالبلدين،حيثدعمفيهاالعراقاالقتصاداألردنيسواءبمنحهالنفط

أوحتىمجاناً وتحولبأسعارمخفضة للعراقفيفترة، األردنإلىالمتنفساالقتصاديالوحيد

و للعراق، الدولية االقتصادية المقاطعة والتحالفباتسمتالعالقاتالسياسية كانتالتيالصداقة

،وقدتعززتالعالقاتبينهيالسمةالبارزةفيالعالقاتالثنائيةبينالبلدينمنذتأسيسالدولتين

الد راسةنتيجةلموقفاالردنمنحربالخليجالثانيةوالذيساندفيهاالردنالدولتينخاللفترة

العراقباالضافةالىالتقارببينالقيادةالسياسيةفياالردنوالعراقخاللالفترةالدراسة.
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 النتائج: 

خلصتالدراسةالىالنتائجالتالية:

الفترة)-زدهرتالعالقاتالعراقيةأ .1 (إذأصبحتاألردن2113-1111األردنيةخاللهذه

للتبادل األردني العقبة ميناء على االعتماد خالل من للعراق والتجاري االقتصادي العمق

التجاري،وكاناألردنيحتلالمركزالرابعمنبينالدولالتيتتعاملاقتصاديًامعالعراقبداية

عدقيامبعضالدولالعربية(ب21لكنهاتراجعتإلىالمركز)علىالعراق،فرضالحصار

فتحآفاقتعاونجديدةمعالعراقخاصةبعدموافقةالعراقعلىمشروعاألممالمتحدةنتيجة

األردنلتزويدومعذلكبقيالعراقالمصدرالرئيس(النفطمقابلالغذاء)الذيُعرفبمذكرة

حيثاونالشاملبينالبلدينبالنفط.إذعادتمرحلةمنالتحالفالسياسيواالستراتيجيوالتع

كليًاعلىتلبيةمعتمدةمصانعكثيرةفياألردن،وقامتارتبطاالقتصاداألردنيبالسوقالعراقية

 ، العراقية الرئيسأصبحتحاجاتالسوق الميناء األحمر البحر على األردنية العقبة مدينة

ل العراقمعوناتوتسهيالتكبيرة وقدم ، التعليميةللوارداتالعراقية كالمنح واألردنيين ألردن

 .والنفطوالمعوناتالماليةالمباشرةواألفضليةفياالستيراد

كانلموقفاالردنمنحربالخليجالثانيةتاثيرايجابيمباشرعلىتعزيزوتدعيمالعالقات .2

 االردنيةالعراقيةخاللفترةالدراسة.

جرواإلىاألردنبحثًاعنعملمنذبداية(ألفعراقيها411تحملاألردنعبءأكثرمن) .3

،الذيشجبفيه661تسعيناتالقرنالماضي،خاصةبعدأنأصدرمجلساألمنقرارهرقم

بفرضالحصار661قرارهالمرقمو،1111/آب/6اجتياحالقواتالعراقيةللكويت،تبعهفي

ماعمقتدهورالوضعاالقتصاديوا الجتماعيخاصةأنقواتاالقتصاديعلىالعراقوهذا
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التحالفكانتقددمرتمعظمالبنىالتحتيةوأعاقتحروبهالسابقةعملياتالتنميةكافةفيه،

وعلىأثرذلكانتشرتالبطالةوسوءالخدماتوترديالواقعالصحيوارتفعتمعدالتالجريمة

والتضخموالهجرة.

خاللالعقدينالماضيينوانعكاسشكلتالمصالحالمتبادلةبينالبلدينأساسالعال .4 بينهما قة

فالعراقيتمتعبمركزالظهيرالقويللسياسةواالقتصاد ، ذلكعلىعالقاتالعراقمعالعالم

األردنيين،فضاًلعنأنالعراقهوالبلدالذييمثلالعمقاالستراتيجيلألردنعندماتحيطبه

علىالمخاطر،وفيالوقتنفسهكاناألردنبوابةال عراقللعالمالخارجيبعدأنباتمتعذرًا

بعضهما. باتجاه بقوة البالد دفع ما الماضيين العقدين خالل البحرية موانئه استخدام العراق

وبدءالعقوباتالدوليةعلىالعراق،إذأصبحتعّمان1111وتعمقتالعالقةبعدأحداثعام

للعراقبعدبغدادذاتها،وقدحققتاألردنبمرورالزمن،الموضعاالقتصادياألولوالرئيس

منافعاقتصاديةكبيرةجدًابسببمواقفهاالسياسيةالمثيدةللعراق،ويكفيللتذكيرفقطكميات

النفطالكبيرةالتييحصلعليهااألردنمجانًامنالعراقولسنواتطويلةجدًاوالتيتوقفتمع

.2113احتاللهعام

التيتربطالجانبينالعراقيواألردنيوالمصالحالمشتركةبنهما،تعدعواملانالعالقاتالثنائية .5

ونبذ والتعاون التقارب نحو تدفع تجارب قوة أثبتته ما وهذا بينها، والضغينة الفرقة عوامل

العقود مدار على العالقة تلك بها مرت التي الكبيرة المنعطفات من الرغم فعلى الماضي،

رعانماتعودإلىمسارهاالطبيعيوالصحيح.فاألردن،بالرغممنمحدوديةالماضيةاالأنهاس

تقومبهمنأدوارمحوريةفي لما تتمتعبثقلسياسيمثثر،نظرًا وقدراتها،االأنها امكاناتها

المنطقة،منخاللمشاركتهافيحلالكثيرمنالمشكالتالتيتثارفيها،فضاًلعلىأنهاتعد

فيمعظممحادثاتالسالمالعربيةاالسرائيليةوبالنتيجةفانهذهالمكانةالتييتميزطرفًارئيساً



92 
 

 
 

بهااألردنجعلهادولةلهاوزنهافيأيتغييراتقدتشهدهاالمنطقة،ومنهاالتغييرالذيحصل

،وماتبعهمنمستجداتسياسيةشهدتهاالساحةالعراقيةبعد2113فيالعراقباحتاللهعام

رالنظامالسياسيفيه.تغيي

6.  عام العراق في حصل الذي السياسي 2113التغيير ، بموجبه المعادلةتم أطراف تغيير

السياسيةالعراقية،وتوليالسلطةمنقبلأحزابتحملفلسفةورثىوتوجهاتمختلفةتمامًاعن

ربيةالمميزة،فلسفةالنظامالسابق،حتىلوكانتتلكالتوجهاتعلىحسابعالقاتالعراقالع

بقيتمنوجه نظرالبعض،مثيدةةاألردنتحديدًا،والتيبنيتقبلاالحتالل،والتيطالما

 لسياساتالنظامالعراقيازاءأبناءشعبه.

 التوصيات:

بناًءعلىالنتائجالتيتوصلتاليهاالدراسةفإنهاتوصيبمايلي:

ويلالمشاريعوفقاألسسوالشروطتسهيلحصولرجالاألعمالفيكالالبلدينعلىتم -

منح تسهيل ذلك في بما البلدين في التمويل وجهات والبنوك مصارف في المعتمدة

الكفاالتعلىأساسالثقةالمتبادلةوحسنالنوايامعإعفاءالضماناتالمعتادةدونمبالغة

.فيوضعشروطالتثثرعلىحسنسيرالتنظيمأوحسنسيرالعملفيالمشاريع

أنتقومالبنوكفيكالالبلدينبمنحرجالاألعمالالذينيعتمدهممجلساألعمالالعراقي -

غرف أو لالستثمار العليا الهيئة تعتمدهم الذين األردنيين األعمال رجال أو فياألردن

الصناعةوالتجارةاألردنيةمميزاتخاصةفيمايتعلقبسرعةإنجازالتمويلوالنظرفيمنح

.وائدمنافسةومنخفضةتبًعالنوعالمشروعالمرادتمويلهأسعارف
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ودراسةمنحاقاماتتتجاوزالمدةالمحددةبقيماتاإلقامةلرجالاألعمالالعراقيينحسب -

مدةالمشروعالذيينوونإقامتهعلىأنينظربمنحهماقاماتدائمةوفقأسلوب'جرين

دينفيحالةإنجازالمشروع.كارت'يضمنحريةاإلقامةواالنتقالبينالبل

أهميةتفعيلالتعاونالنفطيبينالبلدين،بمافيذلكتشجيعالعراقلمدخطأنابيبنفطي -

إلىميناءالعقبةبمايعززالصادراتالنفطيةالعراقية.

العملعلىتعزيزالتعاونالثقافيالمشتركبينالمثسساتالتعليميةوالتربويةوغيرهابين -

اصةفيقطاعالتعليمالعالي.البلدينخ

العاملةفيالعراق.تهااضرورةقياماألردنبإفتتاحقنصلي -
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 قائمة المراجع

 الكتب:

 ـــــراهيم ـــــدين)،إب ـــــرب .(1114ســـــعدال ركـــــنالدراســـــات:،األهـــــرام1923-1976مصـــــر والع

 .اإلستراتيجيةوالسياسية

 مركـــز:،بيـــروتاألردن الخارجيــة عمليـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي سياســـة.(1111ســعد)،أبــودّيـــة

.دراساتالوحدةالعربية

 فـي السـالم عملية في الهاشمية والمملكة والفلسطينيون األردنيون(.1111)عدنانعوده،أبو 

 األميركي.السالممعهدفيالنشرقسم:العاصمة.واشنطناألوسط الشرق

 خلفياته وذيوله، مع موجز في العراق،  1972تموز  19انقالب (.2113)أعيان،أحمدباش

 .دارالحكمة:.لندن1972-1972عن العهد القاسمي 

 ياسين فاضل للنشرالعراق ولعبة التوازن بعد الغزو االمريكي(.2114)بدران، آمنة دار ،

 .والتوزيع

 للدراساتالجامعيةالمثسسة:بيروتنفط الخليج والصراع الدولي،.(1111)برجاس،حافظ

 .والنشر

 (.عمان:المثلف2.ط)حرب تلد أخرى )التاريخ السري لحرب الخليج((.1112،سعد)البزاز.

 ترجمةالعراق، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار، الكتاب الثالث(.2116)بطاطو،حنا،

.عفيفالرزاز،منشوراتفرصاد
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 الطيب ت)البكوش، ،نطق الوساطةالخليج بين الهيمنة واالرتزاق، فصل " األردن وم(.د.

.تونس:مثسسةعبدالكريمبنعبداهلل

 دارالكألم:الرباط،ازمة الخليج العرب بعد نهاية الحرب الباردة.(1112)بلقزيز،عبداالله. 

 ترجمــــةمركــــزالخلــــيج،عولمــــة السياســــة العالميــــة(.2116)ســــتيف،جــــونوســــميث،بيلــــيس

.اإلماراتالعربيةالمتحدةلألبحاث،

 الدار:،ترجمةزينةجابرادريس،بيروتصفحات من تاريخ العراق(.2116)الزتريب،تش

العربيةللعلوم.

 ،وزارة:عمــان.السياســة الخارجيــة األردنيــة واألزمــات العربيــة.(2116أســامةعيســى)تلــيالن

.الثقافة

 (2111الثنيات،قاسمجميلعلي.)رجية أثر التغيرات في النظام الدولي على السياسة الخا

.،عمان:داركنوزالمعرفةالعلميةللنشروالتوزيع(1999-1929األردنية خالل الفترة )

 بيروت(3011-1991الروسية )-العالقات العراقية(.2112)الجبوري،عليمحمدعيدان،:

.مركزدراساتالوحدةالعربية

 في األنظمة  ف يصنع العراقفيأحمديوسفاحمدوآخرون،كي(.2111)جواد،سعدناجي

.مركزدراساتالوحدةالعربية:،تحريروتنسيقنيفينمسعد،بيروتالعربية

 ،مركـزدراسـات:،بيـروتالقوى الخمس الكبرى والوطن العربي.(1117ناصيفيوسف)حتي

 الوحدةالعربية.
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 الرزاق عبد التاريخ الوزارات العراقية(.1111)الحسني، دار واالعالم، الثقافة وزارة شثون،

.الثقافيةالعامة،الطبعةالسابعةالموسعةوالمزّيدة

 عمـان.السعودية: مـن التكـوين إلـى التـدوين –العالقات األردنية .(2111عمـر)،الحضرمي:

 وزارةالثقافة.

 1972تموز  19السياسة الخارجية العراقية من (.2111)الحمداني،قحطانأحمدسليمان 

 .مكتبةمدبولي:،القاهرة1972شباط  2الى 

 القـــانون الدســـتوري والنظـــام الدســـتوري األردنـــي، دراســـة مقارنـــة(.1172)الحيـــاري،عـــادل،

مطابعغانمعبده.:عمان

 (2111الخريشا،مجحم.)منشوراتالجمعيةالعالقات األردنية العراقية مصيرية عبر التاريخ،

األردنيةللعلومالسياسية،الحامدللطباعةوالنشر.

 ( النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة  دراسة معاصرة 2888زرجي ، ثامر)الخ

http:books.google.jo 

 (2114الخزرجي،ثامر.)عمان:مجدالويللنشرالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،

والتوزيع.

 ايماناحمد ل االمريكي ظام االقليمي العربي في مرحلة ما بعد االحتال الن(.2111)رجب،

.مركزدراساتالوحدةالعربية:،بيروتللعراق

 اإلمــاراتسياســة التكيــف الهيكلــي واالســتقرار السياســي فــي األردن،(211منــار)،الرشــواني،

.مركزاإلماراتللدراساتوالبحوثاإلستراتيجية:العربيةالمتحدة
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 دار:،عمــان1960-1973المصــرية:  –العالقــات األردنيــة .(1111فيصــلعــودة)،الرفــوع

 .مجدالويللنشر

 ســــكان العــــالم العربــــي: الواقــــع والمســــتقبل، الجــــزء األول.(2113محمــــدأحمــــد)،الرويشـــي،

.مكتبةالعبيكانالرياض:

 دارالرواد:بيروت،السياسة الدولية(.2112)زايد،عبداهللمصباح.

 الحسن ليثعبد دارالرشيد:بغداداق،في العر  1972تموز  19رة ثو(.1117)الزبيدي،

.للنشر

 امين مأمون ، دراسة 1972-1931ازدهار العراق تحت الحكم الملكي (.2113)زكي،

 .دارالحكمة:،لندنتاريخية، سياسية، اجتماعية مقارنة

 (2111الساكت،ماززن.)منشوراتالجمعيةاألردنيةللعومالسياسية،العالقة األردنية العراقية،

 ةوالنشر.الحامدللطباع

 الواليات المتحدة األمريكية والمؤامرة على األمة العربية(.1112)السامرائي،عبداهللسلوم،

.دارالرشيدللنشر:بغداد

 بيسانللنشر:بيروت.الحرب الباردة في الخليج الساخن(.1111)َسريالدين،عايدةالعلي

.والتوزيعواإلعالن

  نوري 1156)السعيد، خامة السيد رئيس الوزراء الذي أذيع من دار اإلذاعة خطاب ف(.

 .مديريةالتوجيهواالذاعةالعامة:بغداد،17/13/1977العراقية مساء يوم األحد 
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 ـــدين)،الشـــامي ـــة.(1161صـــالحال ـــوطن العربـــي: دراســـة جغرافي ـــاهرة:ال ـــو.الق ـــةاالنجل مكتب

.المصرية

 الرزاق عبد أحمد تيجي للواليات المتحدة في الخليج العربي الدور االسترا(.1115)شكاره،

 .مطبعةكاظم:،دبيحتى منتصف الثمانينيات

 (2111الشناق،عبدالمجيد.)(.عمان:المثلف2.ط)تاريخ األردن وحضارته.

 ترجمةمحمدديوروآخرون،.مذكرات جورج شولتز، اضطراب ونصر(.1114)شولتز،جورج

 .للنشروالتوزيعاألهلية:مراجعةعليرمان،عمان

 وزارةالثقافة،:عمان.سياسة بناء القّوة في االردن.(1115نعيمإبراهيم)،الظاهر.

 دار:،بغــــداد1972-1972سياســــة العـــراق الخارجيـــة: .(1111فكـــرتنـــامق)،عبـــدالفتاح

 .السيرة

 وزارةالتربية:،عمانالوطن العربي في أفريقيا.(1173راضي)،عبدالهادي.

 ،منشوراتلجنة،الوسطية بين الكلمة والفعل في التجربة األردنية(.1114)صبحيالعتيبي

.عمان1المتخصصةتاريخاألردنسلسلةالبحوثوالدراسات

 ،أمن الخليج العربي تطوره واشكالياته من منظور العالقات (.2111)ظافرمحمدالعجمي

.يةمركزدراساتالوحدةالعرب:،بيروتاالقليمية والدولية

 وكالةالنعيمللنشر:عمان .فكر الحسين في الميزان(.1112)العرموطي،خالد.

 (1111العزام،عبدالمجيد).وزارةالثقافة:،عمانعملية صنع الساسة الخارجية األردنية.

 ،شكاليات النظام الدولي..(.2115)جهادعودة .دارالهدىللنشروالتوزيع:مصر،نظريات وا 
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 لندن: وثائق من التاريخ الحديث1969-1919الشرق األوسط (.1111)فريزر،تي.جي،. 

 ( محمد عبدالقادر الطبعة2111فهمي، ، الدولية العالقات في  والكلية النظرياتالجزئية )

األولى،دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان،األردن.

 دارالطليعة:بيروت.هذا طريق تموز(.1161)كبه،ابراهيم.

 المملكــة:،عمــان1991آذار  -1990األردن وأزمــة الخلــيج: آب (،1111كتــاباألبــيض)ال

 األردنيةالهاشمية،.

 (أحمدعارف تجربة الخمسينيات والتجربة  -التجربة الديمقراطية األردنية(.2111الكفارنة،

.عمان:قنديلللنشروالتوزيع.الحديثة

 مركز:بيروت.1999-1929حالة األردن  الديمقراطية المقيدة،(.2111)علي،محافظة

.دراساتالوحدةالعربية

 دار.عمان:(1999-1973اإلقتصاد وسياسة األردن الخارجية )(.2112)خالد،المحاميد

 .الثقافة

 (2111مخادمة،ذياب.)الحامدللطباعةوالنشر.منشورات الجمعية األردنية للعوم السياسية،

 مطر، علي،هاللوجميل لنظام االقليمي العربي: دراسة في العالقات ا(.2111)الدين

 .مركزدراساتالوحدةالعربية:،بيروتالسياسية العربية

 ترجمــةحســنصــعب،منــاهج السياســة الخارجيــة فــي دول العــالم.(1161روي)،مكريــدس،

.المكتبةاألهلية:بيروت
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 (1116الموسى،سليمان).الجزء الثاني (1997-1972) رينتاريخ األردن في القرن العش،

 .منشوراتمكتبةالمحتسب:عمان

 ( مارسيل 1116ميرل، دارسوسيولوجيا العالقات الدولية(. بيروت: نافعة، حسن ترجمة ،

المستقبلالعربية.

 جامعةبغداد:،بغدادالتطور السياسي المعاصر في العراق(.1112)وميضعمر،نظمي. 

 غازي دار:عمان.ار السياسي الخارجي األردني تجاه أزمة الخليجالقر (.1113)نهار،

 .مجدألويللنشروالتوزيع

 (1112هيكل،محمدحسنين.)القاهرة:مركزاألهرامللترجمةوالنشر.حرب الخليج.

 ( علي سليم ،3002-1931مقتربات الى المشروع السياسي العراقي .(2115الوردي،

 بغداد:مطبعةالزمان.

 والرسائل الجامعية: األطروحات

 رســـالةالسياســـة الخارجيـــة الســـورية حيـــال الـــوطن العربـــي.(1111عـــارفمحمـــد)،البيـــاتي،

 .ماجستيرغيرمنشورة،الجامعةالمستنصرية،بغداد

 (2116الجبــــوري،محمــــدحمــــد.) ( الوثــــائق 1971-1931العراقيــــة ) –العالقــــات األردنيــــة

رسالةماجستيرغيرمنشورة.الجامعةاألردنيـة،دراً". الهاشمية أوراق عبد اهلل ابن الحسين مص

 عمان،األردن.

 ( صالح فتحي عثمان 2117حمدي، دراسة  1991-1972األردنية -العالقات العراقية(.

)رسالةماجستيرغيرمنشورة(،جامعةالموصل،الموصل،العراق.تاريخية
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 ( فتحيصالح عثمان 2117حمدي، دراسة  1991-1972ردنية األ  -العالقات العراقية(،

 ،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالموصل،الموصل،العراق.تاريخية

 (2111خماس،عديأسعد.)األردنية -االحتالل األمريكي للعراق وأثره على العالقات العراقية

جامعةالشرقاألوسط،عمان.رسالةماجستيرغيرمنشورة،.3002-3010

 رسالة،1972-1997العراقية  –العالقات األردنية (،1113عيسى)العبداالت،ارشيدفالح

 ماجستيرغيرمنشورة،جامعةاليرموك،اربد،األردن.

 ،1972سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية للفترة (.1171)فكرتنامقعبدالفتاح-

.جامعةبغداد،بغدادماجستيرغيرمنشورة.،رسالة1972

 أثر التعاون االقتصادي العربي الثنائي على العالقات (.2116محمدأحمد)عالونة،موسى

 -السياسية الثنائية دراسة حالة المملكة االردنية الهاشمية مع دول الجوار العربي فلسطين

جامعة(.3002-1990سوريا من سنة )-العراق-السعودية منشورة، ماجستيرغير رسالة

اليرموك،أربد،األردن.

 ،الدور االقليمي للعراق والمتغيرات الدولية، دراسة (.2112)فاضلالقرهعادلو،يماءشغولي

مستقبلية ماجستير رسالة منشورة.، غير عام بعد النهرين )جامعة صدام (،2113جامعة

 .بغداد

 غيررسالةماجستير،دور جامعة الدول العربية في أزمة الخليج(.1115)بشار،فخرالدين

 عمان،األردن.جامعةاألردنية،المنشورة.
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 ،رســـالةماجســـتيرغيـــر.الموقـــف األردنـــي مـــن أزمـــة الخلـــيج(.1113أحمـــد)صـــالحالقرعـــان

 منشورة.الجامعةاألردنية،عمان،األردن.

 (1113القرعان،صلحاحمدعيسى،)رسالةماجستيرغيرالموقف االردني من ازمة الخليج،

 ،االردن.منشورة،الجامعةاالردنية،عمان

 ( ابراهيم حامد احمد اال1116القضاة، رسالة1972-1976زمة السياسية في االردن (، ،

ماجستيرغيرمنشورة،جامعةاليرموك،اربد،االردن.

 (ـــد ـــة مـــن (.2117المعضـــادي،عمـــرخال ـــة األردني ـــات العراقي .رســـالة1969-1972العالق

 ردن.ماجستيرغيرمنشورة.الجامعةاألردنية،عمان،األ

 ( فضيل عطا أروى 2117المناصير، تأثير األزمة العراقية على التغيرات السياسية (.

.) 3007-3002دراسة حالة األردن من ) –واالقتصادية واالمنية لدول الجوار االقليمي 

.رسالةماجستيرغيرمنشورة،الجامعةاالردنية،عمان،األردن

 (2117النجـــــادات،هايـــــلأحمـــــد.)1991-1990ألردنـــــي مـــــن أزمـــــة الخلـــــيج الموقـــــف ا ،

نعكاســـاته علـــى عالقـــات األردن مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي .رســالةماجســـتيرغيـــروا 

 منشورة،جامعةمثتة،الكرك،األردن.

 الدوريات والمجالت:

 مجلـة السياسـة الدوليـةأسسصنعالسياسـةالخارجيـةالسـعودية،(.1117)أبوطالب،حسن،

 .برأكتو11العدد

 محمد تجاهها(.1112)االطرش، األمريكية والسياسة الخليججذورها مجلة المستقبل .ازمة

 .(155العدد)،العربي
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 2،عمــان،العــددانمجلــة النــدوة.التحــدياتالخارجيــةللنظــامالــدولي(.1111)موســى،بريـزات

.كانوناألول3و

 (النظاماالقتصاديالدولي،2111البيالوي،حازم.)الكويت:257،عة عالم المعرفةسلسل،

المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب.

 ،موفقذنون األمريكية،(.2116)فواز االردنية 2113-1111العالقات مجلة دراسات .

.(5ع)،مركزالدراساتاالقليمية،اقليمية

 (1111شــرف،ليلــى).موقــفموقــفاألردنمــنأحــداثالخلــيج:الموقــفالرســمي،الشــعبي،و

 .141،بيروت،العددمجلة  المستقبل العربيالمثقفين،

 ( محمد، غانم 2111صالح، المستقبل، واحتماالت العراق في السياسية التطورات مجلة (،

(.1(،مجلد)11،العدد)الدبلوماسي األردني

 اردة،اجتياحالكويتوحربالخليجنموذجألزماتمابعدالحربالب(.1112)عبدالعليم،محمد

 .(11العدد)،مجلة شؤون األوسط

 ،جلــة العربيــة للعلــوم بيئــةصــنعالقــرارالخــارجيالســعودي،الــم(.1112)حســنحمــدانالعلكــيم

 ،نوفمبر.7،بغداد،العددالسياسية

 فهد (.1111)الفانك، الخليج، ألزمة االقتصادية مجلة الوحدةاآلثار العدد تشرين74، ،

.الثاني

 ــيجالعربــي،(.1114)نقــرش،عبــداهلل ــة دراســاتالموقــفالرســمياألردنــيمــنأزمــةالخل ،مجل

 .4،العدد21الجامعةاألردنية،مجلد
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 الدولية: والتقارير الندوات والمؤتمرات

 (االردنوالتغيراتالتيحدثتفيالعراق2117إبراهيم،محمديوسف،وحسون،خالدعكاب.)

 نيسان من التاسع 2113بعد علمي السنوي الخامس لمركز الدراسات االقليمية المؤتمر ال،

كانوناالول،الموصل،العراق.21-21للفترةمنبجامعة الموصل "العراق ودول الجوار"،

 1146-1121األردن شرقي إمارة عهد في الدبلوماسية العالقات .(2010)هند الشعر، أبو

العالم، في دبلوماسيةعربية :األردن" الهاشمية الجامعة عقدته الذي المؤتمر ،(نموذجاً العراق)

،الزرقاء،األردن.2111كانوناألول3-1للفترةمن

  المجيد عبد منذر 1112)البدري، .) السياسية، العراق فيجغرافية المؤتمر الجغرافي دراسة

 .بغدادالعربي الثاني،

 1111للبنكالمركزياألردنيلعام27التقريرالسنويرقم.

 مــثتمردراســاتفكــرالحســينبــنطــاللوتراثــه،الحســينبــنطــالل.(2114)ينجامعــةالحســ

.والنظاماإلقليميالعربي،المجموعةالثالثة

 ( موفق فواز العراقية2117ذنون، العالقات في النفط .)- 2117-1112االردنية الندوة ،

مكانية تطويرها37العلمية ) آذار21لفترةمن،ل( عالقات العراق االقتصادية بدول الجوار وا 

 ،الموصل،العراق.2117

 الصحف والجرائد اليومية:

 السيد داود، العرب(.2111)أبو صحيفة العراق، من األمريكي االنسحاب على هوامش

 . ١٣/٨/٠٢٣٢االردنية،العددالصادرفي
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 اهلل عبد )الكويتية(،(1117)الشايجي، الوطن الوقت؟" حان هل الضد، ودول "الكويت

7/6/1117.

  اللبنانية الحياة الخليج،(.1111)جريدة اآلثارواالنعكاساتاالقتصاديةعلىاألردنألزمة

.4/1/1111تاريخ

 1111آب17313،15جريدةالرأياألردنيةعدد 

 :المواقع اإللكترونية

 ( سعد )2111سلوم، األردنية العراقية العالقات مستقبل إلى نظرة .)11 (،2111أيلول

www.alhadhariya.net

 (2(.موقعالعراقفياالستراتيجيةاألمريكيةالمعاصرة)2111العالف،ابراهيم،)تشريناألول

www.allafblogspot

 (،مقابلةالملكعبداهللالثاني،معوكالةاألنباءسيأنأن،2113وزارةالخارجيةاألردنية)

 WWW.MFA.GOVحةعلىشبكةاالنترنتمتا

 (الدين محي أحمد بشير العالقات2111موسى، في النظرية تطبيق ... المتبادل االعتماد )

 http://elaphblogs.com/post السودانيةاألثيوبية،نقالعنالرابطااللكتروني:

 (النظم الس2888الخزرجي ، ثامر ) ياسية الحديثة والسياسات العامة  دراسة معاصرة

http:books.google.jo 
 (لغةالمصالح،نقاًلعنالرابطااللكتروني:2117جاد،عماد) www.elwatannews.com 
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