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عنوان الجدول
صادراتالنفطالعراقيلألردنخاللالفترة(-1113
)2113بالبرميل 

الصفحة
08

ط

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

دنيا مهدي فؤاد األعظمي
إشراف

الدكتور أحمد عارف الكفارنة
الملخص

تعد العالقات السياسية األردنية – العراقية من الموضوعات المهمة والحيوية في تاريخ
الوطن العربي بسبب إتصالهما الوثيق  /القومي وموقعهما الجغرافي المهم لذلك هدفت الدراسة
لتحقيق جملة من األهداف منها :بيان طبيعة العالقات العراقية -األردنية بين عامي -1111
  ،2113وتأثير القوى اإلقليمية والدولية على العالقات بين الدولتين ،وقد وظفت الباحثة المنهج
والمنهج الوصفي التحليلي
التكاملي والذي يشتمل على المناهج التالية :منهج صنع القرار 
والتاريخي .
وقدخلصتالدراسةالىالنتائجالتالية:ازدهرتالعالقاتالعراقيةاألردنيةخاللهذهالفترة
( )2113-1111إذ أصبح األردن العمق االقتصادي والتجاري للع ارق من خاللاالعتماد على
ميناءالعقبةاألردنيللتبادلالتجاري  ،وتحملاألردنعبءأكثرمن()411ألفعراقيهاجروا
إلى األردن بحثاً عن عمل منذ بداية تسعينات القرن الماضي  ،وشكلت المصالح المتبادلة بين
البلدين أساس العالقة بينهما خالل العقدين الماضيين وانعكاس ذلك على عالقات العراق مع
العالم ،وقد أرتبط االقتصاد األردني بالسوق العراقية ونشأت مصانع كثيرة في األردن قائمة كلياً
على تلبية حاجات السوق العراقية ،أصبحت مدينة العقبة األردنية على البحر األحمر الميناء
الرئيسللوارداتالعراقية،وقدمالعراقمعوناتوتسهيالتكبيرةلألردنواألردنيينكالمنحالتعليمية
والنفط والمعونات المالية المباشرة واألفضلية في االستيراد .وتوصي الدراسة بضرورة تعميق
العالقاتاألردنية–العراقيةوحلالمشاكلالتيتثثرعلىهذهالعالقات .
الكلمات المفتاحية :العالقاتالعراقيةاالردنية،التقارب،التكامل.
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Iraqi-Jordanian relations 1991-2003
Discussion in convergency and Integration
By
Dona Mahdi Fouad Al-A'thami
supervision
Dr. Ahmad Aref Al-Khafarneh
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:
إذا كان علم السياسة ينصرف إلى دراسة السلطة بطبيعتها ،أي دراسة السلطة كظاهرة
سياسيةوحقيقةاجتماعيةفيإطارالمجتمعالسياسي،فإنمقاربةالعالقاتالدوليةتنصرفإلى
دراسة جزئيتها أو جزء منها ،بمعنى أن يدرس ذلك الجزء المتعلق بمظاهر السلوك الناتج عن
الممارسةعلىالصعيدالخارجي،أوالفضاءالممتدخارجاالختصاصالداخليللدولة،أيبمعنى
أنعلمالعالقاتالدوليةمعنيبكينونةالعالقاتمابينالسلطاتلمختلفالمجموعاتالسياسية.
كماأنهينصرفإلىالبيئةالخارجيةالمتمثلةبجمعالوحداتالسياسية(الدولوغيرهامنالكيانات
الدولية األخرى) ،وذلك من خالل التعرف إلى العوامل السياسية والتاريخية واالقتصادية
واالستراتيجيةالتيتقومعليهامبادئاالعتمادالمتبادلبينالدول).فهمي )14-13:2111،
هناك العديد من المساهمات الفكرية من الباحثين والدارسين يقصدون بها تحديد مفهوم
العالقاتالدولية،وتكادفيمجملهاتنحصر فيأن"العالقاتالدوليةتُعنىبتلكالقوىاألساسية
األكثرتأثي اًرفيالسياسةالخارجية  .وأنجوهرهذهالعالقاتهوالصراعمنأجلالقوةبينالدول
ذات السيادة ،وهي ،أي العالقات الدولية ،تدرس العوامل والنشاطات التي تقوم بين الوحدات
السياسية سواء كانت سلمية أم عدوانية ،كذلك تقارب دور الدول ودور المنظمات الدولية وتأثير
القوى الوطنية ومجموع المبادالت والنشاطات التي تتجاوز الحدود الدولية وتخترقها ،وتتسم هذه
النشاطاتبأنهاذاتطبيعةاتصاليةميدانهاالبيئةالخارجية ).فهمي )11:2111،
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وفي حال استطالع العالقات العراقية األردنية  بين عامي  2113-1111فإن الراصد
يدرك أنها ازدهرت على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والثقافية كافة.
وأصبحاألردنيمثلالركنالرشيدفيجميعالمطارحاتالسياسيةالتيتتناولاألوضاعالعراقية،
تكرر حاالت االنقالبات العسكرية ثم
مرت بسلسلة من األزمات بدأت في ا
خاصة وأن بغداد قد ّ
الصراعاتمعدولالجوار ،تالهاحروبمسلحةمعأحد دولالجوارالعربي،ممادفعالمجتمع
الدولي ،تحت مجموعة من التبريرات الحقيقية والزائفة ،إلى تجميع قواه عالمياً واقليمياً وعربياً
واالندفاعنحوالعراقساعيةبحجةاخراجه منالكويت،وتارةفيغزوهبحجةتجريدهمنأسلحة
الدمارالشامل،هذهالحجةالتيغدتأكذوبةدولية .
وأستمر األردن في موقفه من مساندة العراق بحيث أصبح يمثل العمق اإلستراتيجي
اقتصادياًوتجارياً له،منخاللاعتمادميناءالعقبةاألردنيمرك اًزللتبادلالتجاريالعربي الدولي.
وكان األردن يحتل المركز الرابع بين الدول التي تتعامل مع العراق اقتصادياً منذ بداية فرض
الحصارعليه .وظلاألردنمتمتعاً بهذهالميزةرغمتراجعهليحتلالمركز()21بعدقيامبعض
الدولالعربيةالمجاورةوالبعيدةبفتحأفاقتعاونجديدةمعالعراقالذيمنجانبهاستمرفيدعم
االردنمنجهة  استيرادالكثيرمنالتجارةمناألردنأوعبره،أومنجهةتزويدهبالنفطعلى
شكلين؛ أولها اعطاء األردن منحة نفطية تمثل نصف احتياجاته ،وثانيها اعطاء األردن سع اًر
تفضيلياًللنصفالثانيمناحتياجاته .
لقد مثلت الفترة الممتدة من  2113 -1111مفصالً هاماً من التحالف االستراتيجي
والتعاون الشامل بين البلدين ،حيث ارتبط االقتصاد االردني بالسوق العراقية ،حيث كان معظم
استيراد حاجات العراق عن طريق األردن ،حتى أصبح االقتصاد األردني مرتبطاً بشكل واضح
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باالقتصاد والسوق العراقي .كما نشأت مصانع كثيرة في األردن قائمة بشكل كامل على تلبية
حاجاتالسوقالعراقية.ومنجانبهفقدقدمالعراق،كماذكر،مساعداتنفطيةلألردن ،كماقدم
معونات وتسهيالت كبيرة لألردنيين كالمنح التعليمية ،وغيرها من وسائل التمكين االقتصادي
والثقافي لهم  .وقد استطاع البلدان العراق واألردن المحافظة على مستويات عالية من العالقات،
كانتتصلإلىصورةتحالف،خاصةوأنهناكعدداًمنالدولالعربيةقدوقفتضدالعراقفي
حربه إليران(،)1111-1111فيالوقتالذيحافظفيهاألردنعلىمساندةالعراق،داعياً في
نفسالوقتإلىضرورةوقفاالقتتالوالوصولإلىحلولسلميةتحفظحقالعراقفيالدفاععن
نفسه .وفي ظل أزمة إحتالل العراق للكويت  ،1111/1/2أتخذ األردن موقفاً أتسم باالعتدال
وبالحرص على العالقات العربية -العربية لتظل على مستوى التآخي ،ودعا إلى ضرورة تفعيل
التضامنالعربي،واإلصرارعلىضرورةحلالقضاياالعربيةفيداخلالبيتالعربي .
تنامت العالقات العراقية –األردنية ،وأخذت مناحي متعددة على المستوى الثنائي وعلى
المستوىاإلقليمي .وظلالتواصلالعراقي -األردنيإلىأنغزتقواتالتحالفالعراقواسقطت
نظام الرئيس صدام حسين في  .2113/4/1ومن المستهجن أن تكون هناك دولتان قوميتان
تنظمان إلى التحالف األمريكي ضد العراق هما سوريا ومصر .هذا األمر جعل الدور األردني
متفرداًعلىقياساتالبعدالقوميالعربي.

مشكلة الدراسة:
لقدشهدتالعالقاتاألردنيةالعراقية ،فيحقبةالتسعينات منالقرنالماضيوأوائلالقرن
الحاديوالعشرين ،تطو اًرايجابياً يرجعإلىسعي األردنوجهوده الحثيثة للحيلولةدونتدخلقوات
دولية من أجل اخراج العراق من الكويت .وترجع هذه الجهود إلى العالقات الجيدة بين األردن
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حيثكاناألردنيتلقىدعما إقتصادياًكبي اًرمنالعراق ،ويتمثلهذاالدعمفيالحصول
ً
والعراق ،
رمزية .كما ان ميناء العقبة كان الميناء الرئيس للواردات العراقية .في عام
على النفط بإسعار 
 1116تعرضتالعالقاتاألردنيةالعراقيةلبعضالتوتروذلكنتيجةللجوءاللواء(حسينكامل)
وزير الدفاع العراقي لالردن ،وفي ضوء ذلك جاءت الدراسة الحالية لتبحث في موضوع واقع
العالقاتالعراقيةاالردنيةومحدداتها خاللالفترة،2113-1111وفيدورالضغوطاتاألمريكية
والخليجية على األردن لتخفيض مستوى عالقاته مع العراق  ولتوتير هذه العالقات .واستمرت
العالقاتالعراقيةاألردنيةفيالتطور،وتوالتالمسانداتاألردنيةللعراق(سياسياًوأمنياًواقتصادياً)
حتى بعد دخول العراق في الكويت  ،1111/1/2خاصة مع بروز الدور اإليراني الذي وجه
بمحاولة الحكومةاألردنيةحلاألزمة بينالعراق والكويتعربياً،بينما أندفعت العديدمن الدول
العربية إلى استدراج القوى الدولية للتدخل في المسألة العراقية -الكويتية .كذلك إنطلق الدور
ةعوربةحلالقضاياالعربية–العربية .

األردنيمنإنتمائهالقومي،واحساسهبضرور َ

أسئلة الدراسة:
تثيرالدراسةجملةمناألسئلةتحاولاالجابةعنهاوهي :
 ماطبيعةالعالقاتالعراقية–األردنيةبينعامي2113-1111؟-

ماالدور الذي لعبته الدولتين في بناء العالقات العراقية – األردنية بين عامي -1111
2113؟

 مامدى تأثير القوىاإلقليميةوالدوليةعلى العالقاتالعراقيةاألردنية بينعامي-11112113؟
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أهداف الدراسة:
تسعىالدراسةلتحقيقاألهدافالتالية :
 بيانطبيعةالعالقاتالعراقية-األردنيةبينعامي.2113-1111 -اإلحاطةبدوراألردنفيصياغةهذهالعالقات.

 تحديددورالعراقفيصياغةهذهالعالقات.معرفةتأثيرالقوىاإلقليميةوالدوليةعلىهذهالعالقات.

أهمية الدراسة:
تتمثلأهميةالدراسةباألهميةالعلميةواألهميةالعمليةوتتمثلبمايلي:
أ-

األهمية العلمية /النظرية:
حدودية الدراساتالتيتناولتالعالقاتالثنائيةاألردنية
تكتسبهذهالدراسةأهميتهامنم ّ

العراقية خالل فترة الدراسة .إذ تدور أغلب الدراسات السابقة حول عالقات التعاون االقتصادي
العربي،والتوجددراسةوافيةتغطيفترةالعالقاتالثنائيةاألردنيةالعراقية .إضافةإلىأنمعظم
هذهالدراساتكانتتطرحالقضيةمنوجهةنظرواحدة .
ب -األهمية العملية /التطبيقية:
تأتياألهميةالعمليةلهذهالدراسةمنخاللتناولهالواقعالعالقاتالعراقيةاالردنية،كون
البلدين يشكالنأحدالعناصرالرئيسيةفيالنظاماإلقليميالعربي ،ومنخاللتناولهاالتجاهات
السياسةالخارجيةلكلمنالبلدينتجاهاآلخر،ومنكونهاتتناولأثرالمتغيراتالسياسيةعلىهذه
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العالقاتومدىإمكانيةتطورهافيالمستقبل .كماتأتيأهميتهاالعمليةمنكونهاتفتحمجاالت
جديدةللبحثوالمقارنةالسياسيةواالجتماعيةوالقوميةوالفكرية .

فرضية الدراسة:
فرضية مفادها :إن العالقات األردنية -العراقية هي عالقات تكامل
تنطلق الدراسة من  
وتقارب ألنه ثمة عالقة ارتباطية بين مفهوم العالقات الدولية وبين مفاهيم المصالح المشتركة
واالعتمادالمتبادلومحدداتالقوةومكوناتاالقتصادبينالدول .

حدود الدراسة:
الحدود الزمنية :الحدود الزمنية التي ترسمها الدراسة هي الفترة الممتدة من عام 2113-1111
حيث شكلت هذه الفترة مرحلة مفصلية في تاريخ العالقات العربية العربية بشكل عام والعالقات
العراقيةاألردنيةبشكلخاصوذلككونهاجاءتبعدحربالخليجالثانيةوما شهدتهالمنطقةمن
تحوالتسياسيةمهمةأثرتبمجملهاعلىالعالقاتالعراقيةاألردنية،وربماستضطرالباحثةإلى
العودةإلىماقبلعام1111وذلكالستكمالمفاصلالبحث .
الحدود المكانية:تتمثلالحدودالمكانيةفياألردن،والعراق،وهناكبعضمفاصلالرسالةبماتمتد
إلىدولأخرى .

محددات الدراسة :
واجهت الباحثة مجموعة من المحددات أثناء إعداد الدراسة ،من أهمها قلة الدراسات
المتخصصة بمعالجة موضوع العالقات العراقية االردنية خالل فترة الدراسة ،أو شح البحوث
المحايدةوالموضوعية .
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مصطلحات الدراسة:
العالقات الدولية :هي مجموعة االهداف واالرتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها ،من خالل
السلطات المحددة دستورياً ،أن تتعامل مع الدول األخرى  ومع مشكالت البيئة الدولية باستعمال
النفوذوالقوةبلوالعنففيبعضاألحيان.
التعريف االصطالحي :هي األسس والمبادئ والثوابت في الجانب السياسي والدبلوماسي التي
تعتمدها الدول أطراف الدراسة في بناء سياستها الخارجية على المستوى اإلقليمي أو الدولي
(البيالوي .)57:2111،
تعرفالعالقاتالدوليةبأنهاكلالتدفقاتالتيتعبرالحدودأوحتىتتطلعنحوعبورها،
حيثتشتملهذهالتدفقاتعلىالعالقاتبينحكوماتالدولوالعالقاتبينالمجموعاتالعامةأو
الخاصة ،كماتشتملعلىجميع األنشطةالتقليديةللحكوماتمندبلوماسيةومفاوضات ،وحرب،
باإلضافةإلىأنهاتشملتدفقاتمنطبيعةأخرىاقتصادية،أيديولوجية،سكانية،رياضية،ثقافية،
سياحية(ميرل.)11-11:1116،
التعريف اإلجرائي:
أمكن صياغة المثشرات للبعد السياسي في العالقة العراقية األردنية من خالل التمثيل
اتالمتبادلةومستوياتهاوالتجاذبواالستقطابفيالقضاياوالمحافلالدولية.

الدبلوماسيوالزيار
المصالح المشتركة:
إن العالقات بين الدول والجماعات الدولية إنما تستند على المصالح ،رغم ما يقال عن
القيمالمشتركةوالروابطالعضوية.وبالرغممنمحاولةبعضالدولأنتنفيهذهاألطروحةإالأن
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ما يحدث شيء من التجاوز هنا وهناك .وأشارت النظريات العربية إلى أن العرق واللغة والدين
والوحدة الجغرافية والتجربة االستعمارية المشتركة لم تشكل رابطة تعاون مشترك بين هذه الدول
تعادل تلك الموجودة بين دول تتباعد بينها المسافات اللغوية والعرقية والدينية والمفاهيم السياسية
والفكرية ،نجحت في تدشين تجارب نموذجية في العمل االقليمي المشترك ونعني بذلك االتحاد
االوروبيواالتحاداالفريقيودولامريكاالالتينية(جاد .)1:2117،
ومع ذلك ،فإن هناك بعض التجارب العربية استطاعت أن تتجاوز العقبات وأن تتخطى
المعوقات ،فأقامت جسور تواصل بين الدول العربية ،ومن ذلك العراق واالردن ،هاتان الدولتان
اللتانأدركتاأنالمصلحةالقوميةالمشتركةهيالتييجبأنتسودبينهما،لذلكوقفكلبلدمع
ةاالزماتالتيمرتبكليهما .
االخرحتىفيارتفاعوتير
ّ
االعتماد المتبادل:
التعريف اإلصطالحي :يعرف االعتماد المتبادل بأنه تشبيك العالقات االقتصادية والسياسية
والعسكرية واألمنية وتكثيفها ،وذلك بأن يقدم كل طرف من األطراف الداخلة فيها ،ما يمكن أن
يسهمفيتحسينأوضاعالطرفاالخرأويحافظعلىمصالحهويصونسيادته،وربطالسياسات
وتنسيقهابحيثاليمكنلطرفأنيقاطعالطرفاالخر،أوأنيستغنيعنه.ولقدأدتخاصية
التنوع فيمابينأعضاءالمجتمعالدولي،ضمنالخصائصوالسماتالتييتصفبها،
التفاوت و ّ
إلىفرضاالعتمادالمتبادلبينهثالءاألعضاء(موسى )1:2111،
التعريفاإلجرائي :يشيرالىاالعتمادالمتبادلوالمصالحالمشتركةالمثثرةعلىالعالقاتاألردنية
–العراقيةخاللالفترة2113-1111فيبعديهااالقتصاديوالسياسي .
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ولقدأسهمتثورةاالتصاالتوالمواصالتالتيشهدهاالعالمفيالعقوداألخيرةإلىازدياد
اعتمادالدولبعضهاعلىبعض،فصارتالدولتسعىإلىتحسينمركزهاالتبادليبعدأنأدركت
عجزها عن تحقيق االكتفاء الذاتي ،كما أنها لم تعد قادرة على العزلة حتى لو كانت من الدول
الكبرى(زاقود .)12:2014،
لقد نشأ عن هذه الحقيقة تقييد لسيادة الدولة وتقليصها ،حيث أن االعتماد المتبادل
يستدعي،بالضرورة،عقدرزمةمناالتفاقياتالتيغالباً ماتقيدمنسيادةالدولةبصورةفعلية.
ولذلكفإنبعضالدولومنها العراقواألردن ،أدركا أهميةتعظيمقنواتاالعتمادالمتبادلبينها
علىأساسالتعاونوالتكاملوتبادلالمكتسبات .
الدور لغة :يأتي من يدور دوا اًر ،والدور هو النوبة أو المنوابة التي يقوم بها الفرد (ابن
منظور )323:2115،
الدور اصطالحاً :شارك بنصيب كبير  ،شارك في عمل ما أو أثّر في شيء ما ( ابن منظور،
 .)411:2115
الدوراجرائيا:ويشيرالىمجموعةاالنشطةوالتوجهاتوالسياسياتالتييتعكسعملياتالتقارب
فيالعالقاتاألردنية–العراقيةخلالالفترة .2113-1111
التقارب :التقارب هو العملية الثقافية الثانوية التي تشابه عن طريقها عناصر ثقافية من ثقافات
مختلفةكانتمتباينةفياألصل(موسوعةالكيالي )1111،
التقاربويشيراجرائيا:الىطبيعةالتعاملوالتطابقفيوجهاتالمظربينالعراقواالردنخالل
الفترة .2113-1111
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التكامل :التكاملهوالعمليةالتيتتضمنتحولالوالءاتوالنشاطاتلقوىسياسيةفيدولمتعددة
ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمثسساته صالحيات تتجاوز صالحيات الدول القائمة (زايد،
 )142:2112
التكامل ويشير اجرائيا :ويشير الى مستوى معين من التقارب والتعا ون لتصل العالقات األردنية
العراقيةالىمرحلةالتكامل.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً :اإلطار النظري:
اعتمدتالواقعيةالكالسيكيةعلىمفاهيمخاصةلفهموتفسيرمختلفالظواهرالمعقدةفي
السياسةالدوليةبمافيهاظاهرةالسياسةالخارجية،وتعتبرمفهومالقوة،المصلحةالوطنية،تعظيم
المكاسب ،المساعدة الذاتية  ،العقالنية ،الفوضى الدولية...من المفاهيم المفتاحية التي اعتمدتها
هذهالمقاربةلتفسيرالسلوكالخارجيللدول.فمنهاجالتحليلالذياعتمدهمورغنتوMorgenthau
ينظر إلى عملية صنع السياسة الخارجية على أنها – باستمرار -عملية ترشيدية ( عقالنية)
، Rationalبمعنىأنهاالتخرجعنكونهاعمليةتوفيقبينالوسائلالمتاحةوبيناألهدافالتي
هي ثابتة ،لذا فكل  سياسة خارجية هي عقالنية  ألنها تسعى دائما لتعظيم القــوة و المصلحة
الوطنية  .وتعتبر المصالح الوطنية بمثابة القوة الدافعة والمحددة التجاهات السياسات الخارجية
للدول،وكل اختالف في تفسير مضمون المصالح الوطنية من جانب أجهزة اتخاذ الق اررات
المسثولة،البدأنيترتبعنهبالضرورةتغييراتمماثلةفيمضمونهذهالسياساتالخارجية.إن
أصلهذاالمفهوميعودإلىقيامنمطالعالقاتالدوليةالقائمعلى"نموذجالدولة–األمة"كفاعل
أساسي وككيان موحد ومستقل وذي سيادة .وقد طرح مفهوم المصلحة الوطنية على الصعيد
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األكاديمي وكذا العملي بعض الصعوبات المتعلقة بتحديد مضمونه واشكالية اتخاذه كأداة عملية
لتحليلوتفسيرالسياسةالخارجيةللدول(عودة .)31:2115،
وهكذانجدأن"المصالحالوطنية"تمثلالمقاماألولفيمركبعالقاتالدولةالخارجية،
وانإدامتهاوتعزيزهاهيغايةالسياسةالخارجية.وبذلكأصبحمفهوم"المصلحةالوطنية"منأكثر
المصطلحات شيوعا في القاموس السياسي والدبلوماسي يستخدمه السياسيون ،وصانعو القرار،
والمحللون ،والمعلقون ،وحتى الجمهور غير المختص عند الحديث عن العالقة بين دولتين .
لكنإذاأمعنالمرءفياستخداماتالسياسيينوصانعيالقرارلمفهومالمصلحةالوطنيةفإنهيجد
نفسهأمام تناقضأو ارتباكفياستخدام هذاالمصطلح .واليزول هذاالغموضأو التناقض إال
بتذكر مبدأ االزدواجية في التعامل مع مفهوم المصلحة الوطنية نفسه ،فمن جهة يستخدم مفهوم
المصلحة الوطنية كمعيار لتقويم حالة سياسية معينة أو قضية معينة ،ومعرفة ماهو في الميزان
تجاهقضيةوطنيةأومجموعقضايا،الموقفأوالسلوكالذييجبعلىالدولةأوصانعالقرار
اتخاذهحيالها.ومنجهةثانيةكثيرامايستخدممصطلحالمصلحةالوطنيةبشكلالحقمنأجل
تبريرقراراتخذبشأنمسألةبناءعلىأهدافأورغباتزعيمأوقيادةأوحساباتشخصيةلقائد
أومصالححزبيةضيقةلفئة،أوأقليةذاتنفوذفيالدولةوالمجتمع.وفيهذهالحالةيكونمفهوم
المصلحةالوطنيةعبارةعنفتوىنفسيةلتلكالقيادةأوجزءمنآلةالدعايةلزعيمأومسثولمعين
أوحزبأوفئة(بيليسوسميث .)244:2116،
منهنافإنمفهومالمصلحةالوطنيةقديكونوصفاموضوعيالواقعسياسياستراتيجيأو
لمصلحةيجبتقديرهاواختيارهامنبينغيرها،وقديكونإسقاطاذاتياأوتبريراشخصيالسياسة
تم تبنيها بشكل عفوي وبناء على مصالح أو تصورات ليست وطنية وال تحظى بالدعم الوطني
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واليوجد إجماع عليها.وضمن المفهوم الموضوعي-فإن المصالح الوطنية تكون هي المحددات
األساسية والحاجات الجوهرية(الصميمة) أو المعايير النهائية التي بموجبها تصيغ الدولة أهدافها
ومقاصدها ،وترسمسياستهاالخارجيةواستراتيجيتهاوتكتيكهاالدبلوماسيعبرمثسساتهاالدستورية
وعلىأساسمشاركةأكبرقطاعممكنمناألجهزةالمختصة،والرأيالعامفياألنظمةالديمقراطية.
واذاماقمنابتحليلمصطلحمصالحوطنيةفإننانجدلهتجلياتودالالتكثيرة .فهناكمصالح
مشتركةأومتكاملةأومتطابقة،وهناكمصالحمتضاربةمتناقضةوأخرىمتفاوتةشيئاما،وهناك
مصالح أساسية للدولة ،وأخرى ثانوية.ثم هناك مصالح حيوية وأخرى مشروعة ،وكذاك يوجد
مصالحجوهريةوأخرىمحدودةأومحددة،وأخرىضرورية.وفيمحاولةمقاربةمصالحالدولفإن
النجاح أو الفشل في تحقيقها محكوم بعوامل كثيرة من أهمها :طبيعة المصالح التي في الميزان
ومدىشموليتها،وكذلكدرجةثباتهاأوديمومتها .
واليمكنالحديثحولمفهومالمصلحةالوطنيةبشكلعامدوناإلشارةإلىالبعداألخالقي
للمصلحةالوطنيةوعالقةالمصلحةبالقوة .فتعريفالمصالحالوطنيةالقوميةللدولةأواألمةعلى
أساسالتمسكبمثلعالمية،وأفكارومعاييرإنسانيةكونية،وحمايةمبادئساميةأمرغيرعملي،
ولن يقود إال إلى فشل السياسة الخارجية للدولة المعنية وربما التوتر في عالقاتها مع الدول
األخرى.فالبدمنأنيستندتحديدالمصالحالوطنيةعلىمبدأأعلىللدولةوهوتأمينالبقاءلألمة

ولمثسسات الدولة .وفي العالقات الدولية تنتعش روح البقاء الوطني من خالل القوة.فالقوة هي
أوكسجينالمصلحةالوطنيةوالدمالذييغذيها.وهذامايقودناإلىاإلشارةإلىالعالقةالتكامليةبين
المصلحة الوطنية والقوة ،فكالهما متمم لآلخر ومكمل له.فالقوة من جهة هي وسيلة لحماية
المصالحالوطنيةللدول،مثلماهيغايةبحدذاتهاللمصلحةالوطنية،أيأنأعلىمرتبةللمصالح
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الوطنية في المطلق هي تعزيز قوة الدولة الوطنية في المفهوم الشامل.ولكن نجد على الصعيد
العمليأنهناكباستمرارتفاوتبينالقوةوالمصلحةالوطنيةحتىألكبرالدولوأغناها.
وحينمايتماالعتمادعلىمفهوم"المصلحةالقومية"القائلبأنتحقيقالمصلحةالقومية
للدولة هو الهدف النهائي المستمر لسياستها الخارجية ،فإن السياسـة القوميــة تكون هي محور
االرتكاز،أوالقوةالرئيسيةالمحركةللسياسةالخارجيةأليدولةمنالدول،ممايضمنعددامن
المزايا(عودة :)32-31:2115،
أوال:يجرداعتمادناعلىمفهوم"المصلحةالقومية"أهدافالسياسةالخارجيةللدولمنالتبريرات
المفتعلة،أوغيرالواقعية .
ثانيا:إن مفهوم "المصلحةالقومية" يوضح جانباالستمرارفي السياسات الخارجية للدول،رغم
التبديلالذييلحقبالزعاماتالسياسية،أوالتحولالذييصيبنمطاإليديولوجياتالمسيطرة،أو
نماذجالقيمالسياسيةواالجتماعيةالسائدة .
فالتحليل الواقعي للظاهرة الدولية ال يعتمد مستوى التحليل الداخلي بما فيه العوامـل
المجتمعية والعوامل الثقافية السائدة داخل المجتمع ،فهي تحاول إعطاءنا تفسير لسلوك الدولة
داخ ــلالنسقأوالمسارالدوليوالسياسةالدولية،وليساعتمادسلوكاتهاكوحدةمنفردة((بيليس
وسميث .)245:2116،
فالواقعيةتفضلالتعاملمعسلوكياتالفواعلوالوحداتعلىأنهانتاجتفاعالتخارجية
نابعةمنطبيعةالسياسةالدوليةونمطالتفاعلوشكلالعالقاتفيها،وهيبذلكتنطلقمن
مبـدأالتكافثوالتشابهفيالسياساتالخارجيةلبعضالدولالمتقاربةأوحتىالمتشابهةمنحيث
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مكانتهافيالنظامالدوليرغماالختالفالكبيروالتباينفيالمكوناتالداخليةلهذهالدول،و
هذا ما ال يترك مجال أمام التفسيرات الجزئية أو الداخلية .و يثكد هذا الفصل التام بين البيئة
الداخليةوالخارجيةماذهبإليهH.Kissingerحينماقال":تبدأالسياسةالخارجيةحينماتنتهي
السياسةالداخلية"( )Rosenau, 1969 :261
منالمدركأنتقومهناكعدةاختالفاتبينطبيعةاألنظمةالسياسية،وهذااليقفعند
حدودالجغرافياأومكوناتالجوارالقومي،إالأنهناكمجموعةمنالضروراتوالمحدداتالتي
تصيغ العالقات بين األنظمة السياسية منها ،االقتصاد ،واألمن المتبادل ،والعقائد السياسية،
والموروثاتااليديولوجية،والقيمالثقافية،والمعتقداتالدينيةوالقومية(.خماس )75:2111،
ينتميالنظامالسياسياألردنيإلىالنظامالنيابيالملكي،بينماالنظامالعراقيينتميإلى
النظام الجمهوري الحزبي .وبينما يتوجه النظام في األردن نحو الحياة الديمقراطية والتعددية
السياسيةوالحياةالحزبية ،يأخذالنظامالعراقيباألحاديةالحزبيةتقريباً،وهوبذلكأقربإلىالنظم
التوتاليتارية منه إلى الجمهورية المتعددة .وينفتح النظام السياسي األردني في سياساته الخارجية
علىالمعسكرالغربيالرأسمالي،ويرتبطمعدوله خاصةالرئيسة ،بعالقاتمتقدمة،بينماينتمي
النظام العراقي وينفتح ،لحد ما ،على المعسكر االشتراكي ،وكان يرتبط بمعظم دوله بعالقات
واتفاقاتمتعددةومتنوعة.وحيثيأخذالنظاماألردنيبمبدأالحريةاالقتصاديةوينتميبذلكإلى
الحرية الفردية ويتوجه باضطراد نحو الخصخصة ،فإن النظام
المعسكر الرأسمالي (الليبرالي) و 
ملكية الدولة لرأس المال ،وسيطرة الدولة على
العراقي بقي يأخذ باالشتراكية ،ويطرح شعارات ُ
التجارةالخارجيةوالداخلية.وفيالوقتالذيتتسمبهالسياساتاألردنيةنحوتهدئةالمنطقةوتسوية
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النزاعات فيها والعمل على استقرارها ،فإن السياسة الخارجية العراقية تلعب دو اًر أساسياً في إثارة
االحتجاجاتالعقائدية .
ورغم أن األردن ارتبط باتفاقية سالم مع إسرائيل عام  1114بعد أن اعترف بحقها في
الوجود حيث شهدت العالقات األردنية – اإلسرائيلية تحسنا ملحوظاً ،فإن السياسات العراقية ما
زالت ترفض إلى اآلن أي اتصال أو اعتراف أو صلح مع إسرائيل ،بل ما زالت العراق تصف
إسرائيلبأنهاالعدوالصهيونيالتاريخيلألمةالعربية(خماس.)75:2111،
المواطنين من قبل القيادة
وفي الوقت الذي يشار فيه إلى طبيعة االنفتاح والتسامح مع 
األردنية ،ومن ذلك الصفح والعفو حتى إزاء أولئك الذي حاولوا المساس بالنظام السياسي ،فإنه
يشاربوضوحإلىسياساتالحسموالحدةوالقهرإزاءالمعارضةالعراقيةبشكلعام ،وازاءكلمن
يحاول المساس بالنظام السياسي أو يتمادى على رأس الدولة العراقية ،حيث ال مجال للصفح
والتسامح أو العفو  .وأكثر من هذا وغيره فإن النظام الجمهوري في العراق قد أتى على العائلة
الهاشميةعنبكرةأبيهاالتيبقيتتحكمالعراقحتىتموز.1151وكانحزبالبعثالحاكمحتى
نهايةفترةالدراسةفيالعراقجزءاًأساسياًمنالقوىالتيساهمتبعمليةالتغييرتلك،وكاناألردن
كذلكالجزء الثانيمناالتحادالعربيالهاشميالذيكانقائماًمعالعراق ،والهاشميونفياألردن
همأبناءعمومةهاشمييالعراق .

ثانياً :الدراسات السابقة :
دراسة المعضادي ( .)3016بعنوان" :العالقات العراقية األردنية من -1972
 "1969تتناول هذه الدراسة العالقات العراقية األردنية ما بين  1171-1161نظ اًر ألهمية
العالقاتالتاريخيةبينالعراقواألردنمنذنشأةالدولتين،فضالًعماتمتازبهالبلدانمنثقل
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إقليمي وعربي له أثره بين دول الجوار في المنطقة العربية ،وتهدف هذه الدراسة الى رصد
ومتابعة العالقات السياسية واإلقتصادية والثقافية بين العراق واألردن في ضوء األحداث
السياسيةالتيطرأتعليهاوالمنطقةالعربيةمابينعام 1161حتىعام،1171وبيانأُثر
هذه األحداثعلىطبيعةعالقاتالبلدينفيمختلفالجوانب،والكشفعنالموقفالسياسي
لكالالبلدينمنهذهاألحداث،وتوضيحأهمالعواملالمثثرةفيمسارالعالقاتالثنائيةإقليميا
ودولياً رغماخاالفبنيةالنظامالسياسيفيالبلدينحيثلعبتالعديدمنالعواملالسياسية
دو اًرفيالعالقاتالعراقيةاألردنية.
دراسة الجبوري ( .)3017بعنوان" :العالقات األردنية – العراقية ()1971-1931
الوثائق الهاشمية أوراق عبد اهلل ابن الحسين مصد ارً" تناولتهذهالدراسةالعالقاتاألردنية
– العراقية في الفترة ما بين()1151-1121وأعتمدت الوثائق الهاشميةأوراق عبداهللبن
الحسين(مصد اًر)،وقدإجتهدالباحثفيهاباستخدامالمنهجالتاريخيفيدراسهتطورالعالقات
األردنية– العراقيةوتقييمهاللوصولالىنتائجتفيدنافياختيارالفرضية،كماتماالستعانة
بالمنهجالوصفيالتحليليوالتغيراتالتيحصلتعلىالعالقاتاألردنية– العراقية،بتحليل
الوثائقالهاشميةواالستباناتالرسميةخاللتلكالفترةمنتطورالعالقاتبينالبلدين.
دراسة النجادات ( .)3006بعنوان" :الموقف األردني من أزمة الخليج -1990
 "1991وانعكاساتهعلىعالقاتاألردنمعدولمجلسالتعاونالخليجي"هدفتهذهالدراسة
الىبيانالتعارضإلنعكاساتالموقفاألردنيمنأزمةالخليج 1111-1111ومدىتأثيرها
على األردن من كافة النواحي السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية .وتناقش الدراسة
خلفيةالتنازعومواقفاألردنمنه،والتأثيراتالتيجاءتعلىاألردننتيجةلموقفهمناألزمة.
دراسة ذنون ( ،)3006بعنوان" :النفط في العالقات العراقية االردنية -1923
 "3006تناولت هذه الدراسة دور النفط في العالقات العربية – العربية التي اتخذت شكل
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التآزر والمساندة بعد قيام جامعة الدول العربية عام ،1145وعملت إلى حد ما على إرساء
التعاون العربي ،كما أشارت الدراسة إلى البداية الحقيقة لبداية التعاون النفطي بين العراق
واألردن في عام  ،1112وذلك أثناء الحرب العراقية اإليرانية عندما اتجهت أنظار القيادة
العراقية آنذاك إلى ميناء العقبة الستخدامه في نقل الصادرات العراقية من النفط الخام
ومشتقاته .وتستعرض الدراسة حجم العالقات بين البلدين في تلك الفترة مرو اًر بحرب الخليج
الثانية عام  ،1111والحقاً فترة الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق مرو اًر بقرار
مجلس االمنالدوليالمرقم()116الذيعرفآنذاك(بالنفطمقابلالغذاء) .كماوقعالعراق
واألردن في  1111على برتوكول نفطي تم بموجبه زيادة الصادرات إلى ( )11ألف برميل
يومياً .وقدساهمهذاالبروتوكولفيزيادةحجمالمبادالتالتجاريةبينالبلدين،وبعداالحتالل
األمريكي للعراقعام ،2113وقّعرئيسالوزراءالعراقينوريالمالكيورئيسالوزراءاألردني
معروفالبخيتعام،2116مذكرةتفاهمبشأنالتعاونالنفطيتضمنتتزويداألردنبالنفط
العراقي مقابل أسعار تفضيلية مناسبة مقابل تقديم الجانب األردني للمساعدة الفنية وضمان
الشاحناتالتيستقومبنقلالنفط .
دراسة عالونة ( ،)3007بعنوان" :أثر التعاون االقتصادي العربي الثنائي علـى
العالقـات السياسية الثنائية ،دراسة حالة المملكة األردنية الهاشمية مـع دول الجـوار العربـي
فلـسطين ،السعودية ،العراق ،سوريا من عام  1990إلى  "3002تبرزأهميةهذهالد ارسة،
كونهـا تـسلط الضوءعلى التعاوناالقتصاديالعربيالثنائي وأثرهاعلى العالقات السياسية.
وقد أشارت الدراسة إلى أن العالقات التجارية العراقية األردنية تعود في جذورها إلى فتـرات
ماضـية بحكـم الجـوار الجغرافي والتاريخ المشترك .وقد تناولت الدراسة مثشرات التعاون
اإلقتصادي بين العراق واألردن مرو اًر بتزايد أهمية األردن بالنسبة للصادرات والمستوردات
العراقية مع اندالع الحـرب العراقيـة اإليرانية عام  .1111كما تشير الدراسة إلى أن التعاون
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اإلقتصاديالعراقياألردنـيقـدترسـخبشكلكبيرخاللهذهالفترةمنخاللإقامةالعديدمن
المشاريع االقتصادية المشتركة بين الطرفين ،كما تضمنت اإلشارة إلى الموقف األردني من
اإلحتالل العراقي للكويت في الثاني مـن آب  1111واستم ارره باستيراد النفط من العراق،
ومساعدتهفيتوفيرالنفطالالزملالسـتخدامالمـدنيبعـدتكريرهفياألردنوذلكنظ اًرلضرب
محطاتالتكريرالعراقية .
دراسة القرعان ( .)1992بعنوان" :الموقف األردني من أزمة الخليج" هدفتالدراسة
لبيانالموقفاألردنيمنأزمةالخليج(آب– 1111آذار)1111وخاصةأنالمغموضقد
األردن
اكتنفته وجرى تشويهه إعالمياً من قبل دول التحالف لتعارضه مع مصالحها ،يولي 
المصلحة القومية أقصى إهتماماته إنطالقا من إيمانه الراسخ بأنها القاعدة األقوى إلنجاح
سياسانه الوطنية على مختلف األصعدة ،األمر الذي يفسر لنا إصرار صانعي السياسة
الخارجيةاألردنية،علىمختلفاألزماتالعربيةبشكلسلمي،وفيمقدمتهاأزمةالخليجمحور
هذهالد ارسة.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تم عرضها في تناول طبيعة العالقات
األردنية– العراقية وتركيزهاعلىجوانبمختلفةسياسيةاواقتصاديةأوغيرهامنالجوانببينما
تختلفالدراسةالحاليةعنهذهالدراساتفيالفترةالزمنيةالتيتغطيهاوهي2113-1111وهي
الفترة التي شهدت فيها العالقات تطورات أثرت وما زالت تثثر على العالقات بين الدولتين
باإلضافة الى دراستها وتحليلها لعوامل التقارب والتباعد  وما يميز هذه الدراسة كونها جاءت في
العربية -العربية ،واالستناد إلى العالقات العراقية – األردنية
سياق التأصيل التاريخي للعالقات 
كحالة للدراسة .كما يميز هذه الدراسة أنها جاءت بعد مرور فترة ليست بالقصيرة على حدودها
الزمنية .
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منهجية الدراسة:
استخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي،ومنهجصنعالقرار،ومنهجالنظملغايات
االجابةعنأسئلةالدراسةواختبارالفرضية :
المنهج الوصفي التحليلي:هوعمليةتعريفوتقويملألجزاءالتييتكونمنهاالكل،وهووسيلة
للحصولعلىمعرفةغنيةوجديدة،ويتخذالتحليلصو اًر ومستوياتمختلفةتبعاً لطبيعةموضوع
البحث.وسيستخدمهذاالمنهجفيعرضطبيعةومراحلتطورالعالقاتالعراقيةاألردنية .
منهج صنع القرار  :يقصدبعمليةصنعالقرارالتوصلإلىصيغةأواختياربديلمنبديلينأو
أكثر ،باعتبار أن البديل هو األكثر قدرة على حل المشكلة أو (المشاكل) القائمة ،بشكل يحقق
الدولاألهدافالمطلوبة،لمايتمثلفيهمنمواصفاتتتناسبمعاإلمكانياتالمتاحة،أو


إلحدى
بعبارةأخرى،فإنصنعالقراريعنيالقدرةعلىاختيارسلوكمعينمنبيننوعينأوأكثرمن
البدائل السلوكية .ومن الناحية العملية يمكن التمييز بين عملية صناعة القرار ،واتخاذ القرار،
والقرارنفسهبوصفعمليتيصنعالقرارواتخاذهأكثرأتساعاًمنالقرار،وذلكأنعمليةصناعة
القرار هي عملية معقدة تتم عبر مراحل متعددة وتتدخل فيها عناصر مختلفة ،في حين يقتصر
يدرسالبدائل

اتخاذالقرارعلىاالختياربينسلسلةمنالبدائل،وذلكاليعنيأنصانعالقرار
وآثار كل منها طبقاً لمقياس محدد .فصناعة القرار تهيئة للمعلومات وصياغة للبدائل لعالج
مشكلة ،بينما يشير اتخاذ القرار إلى اختيار البدائل األرجح ،فهو التوصل إلى الصيغة المناسبة
لحلالمشكلةبالشكلالذييحققالهدفالمطلوب(الخزرجي .)144:2114،
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كماأنهلنيغيبعنذهنالباحثةأنمنهجالنظمومقتربالعالقاتالدوليةربماسيكونان
موضعاستعانةفي العالقاتبينالعراقواألردنوكيفيةتصرفالنظامينالسياسيينفيهماحيال
القضاياالتيكانتتثار .
المنهج التاريخي :يقصد بالمنهج التاريخي ،هو"عبارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع األدلة
وتقويمها،ومنثمتمحيصهاوأخي اًرتأليفها؛ليتمعرضالحقائقأوالً عرضاً صحيحاً فيمدلوالتها

وفي تأليفها ،وحتى يتم التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية
الواضحة  ويساعد هذا المنهج في دراسة وتحليل تطور العالقات األردنية العراقية والمراحل التي
مرتبهاهذهالعالقاتخاللالمراحلالتاريخيةالمختلفةمماسيسهمفي فهمواقعهذهالعالقات
وتطورها.
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الفصل الثاني
طبيعة العالقات العراقية األردنية 3002-1991
يعد العراقمنأوائلدولالمنطقةالعربيةالتينالتاستقاللها،وعملتعلىبناءنظامها
السياسيالوطني،إذتأسستالدولةالعراقيةالحديثةعام.1121وحاولساسةالعراقاألوائللعب
أدوارفاعلةفيالمجالاالقليمي،حيثأنضمالعراقإلىعصبةاألممفي2تشريناألول،1132
بية،وعضواً فاعالً فيالعديدمن

وأصبحعضواً مثسساً لمنظمةاألممالمتحدةوجامعةالدولالعر
األحالف والتكتالت اإلقليمية ،وخاصة معاهدة سعد آباد عام  1137التي جمعت العراق وتركيا
وأيران وأفغانستان كمنظمة إقليمية تعمل على النأي بالمنطقة من الصراعات الدولية .ومشروع
الهالل الخصيب الذي تبناهرئيس وزراءالعراق نوريالسعيد  1143-1133الهادفإلى توحيد
بالدالشاموبالدالرافدينتحتلواءاألسرةالهاشمية .وحلفبغدادعام 1155الذيجمعبريطانيا
وتركياوالعراقوايرانوباكستانالهادفإلىصدالمدالشيوعيآنذاك،حيثكانالعراقبثرةمن
بثرالتجاذبالدوليفيفترةإحتدامالثنائيةالقطبية.كذلكعمدالعراقعلىاقامةاإلتحادالهاشمي
في 14شباطعام .1151رداً علىقيامالجمهوريةالعربيةالمتحدةبينمصروسوريافياألول
منشباطعام .1151وعندماتدفقالنفطفيالعراقأضيف إلىموقعهاالستراتيجي عاملمهم
زادمناهتماماألطرافالدوليةبهذاالبلد.وسوفيتمتناولهذاالفصلمنخاللالمباحثالتالية :
المبحثاألول:العواملالمثثرةفيالعالقاتالسياسيةاألردنية–العراقية .
المبحثالثاني:أثرالصراعاإلقليميفيالمنطقةعلىتطورالعالقاتاألردنية–العراقية .
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المبحث األول :العوامل المؤثرة في العالقات السياسية األردنية – العراقية:
تمثل المصلحةالوطنيةالعاملاألساسواألهمفيالعالقات بينالدول وينطبقذلكعلى
العالقاتاألردنية– العراقيةفيالمجاالت السياسيةواالقتصادية واألمنيةوقدتأثرتالعالقاتبين
الدولتينألسبابترتبطبالصراعالعربياإلسرائيليوموقفالدولتينمن حلالصراعباإلضافةالى
االحتياطاتالكبيرةمنالنفطفيالعراقولمنطقةممازادمنالتنافساإلقليميوالدوليللهيمنةعلى
موارد الطاقة باإلضافة الى استقرار النظام السياسي األردني وعلى العكس من ذلك حالة عدم
االستقرارالنيواجهاالنظامالعراقيمماانعكسعلىاستقرارالعالقاتبينالدولتين .
ترى الدراسة أن األردن يبدو أنه أدرك أن أفاق العالقات مع إسرائيل محدودة ،وأن
السياسات اإلسرائيلية رغم المحاوالت األردنية السابقة لتطويرها ،هي سياسات غير مأمونة
واستف اززيةولمتعكساآلمالالمعقودةعليها،لذافإنإعادةتنظيمهذهالعالقاتبطريقةالتكون
على حساب العالقات األردنية العربية مسألة مهمة ،خاصة أن التجربة الماضية في العالقات
العربية–اإلسرائيلية(مصر،فلسطين،األردن)لمتعطنموذجاًمشجعاً،بلعلىالعكسمنذلك،
أكدتأناألهمفيكلذلكهوتعميقالتضامنالعربي،وتطويرالعالقاتالعربية–العربية،أوالً،
وعلىأسسمبدأاحترامالسيادةوعدمالتدخلفيشثونالغير.وسوفيتمتناولهذاالمبحثمن
خاللالمطالبالتالية :
المطلباألول:عواملالتباعدفيالعالقاتاالردنية–العراقية .
المطلبالثاني:عواملالتقاربفيالعالقاتاالردنية–العراقية .
المطلب األول :عوامل التباعد في العالقات االردنية – العراقية:
إن عوامل االختالف بين األنظمة العربية بشكل عام عديدة ،وبين النظامين السياسيين
األردنيوالعراقي،ظهرتعواملجديدةتثججالخالفاتوتنميها،تشيرإلىأهمها:ففيحينينتمي
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النظام السياسي األردني إلى النظام الملكي البرلماني ،فإن النظام العراقي ينتمي إلى النظام
الجمهوري الحزبي  .وبينما بتوجيه النظام في األردن نحو الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية
والحياةالحزبيةيأخذالنظامالعراقيباألحاديةالحزبيةتقريباً،وهوبذلكأقربإلىالنظمالتوتاليتارية
منهإلىالجمهوريةالمتعددة .وينفتحالنظامالسياسياألردنيفيسياساتهالخارجيةعلىالمعسكر
الغربيالرأسمالي،ويرتبطمعدوله خاصةالرئيسةبعالقاتمتقدمة،ينتميالنظامالعراقيوينفتح
لحد ما على المعسكر االشتراكي ،وكان يرتبط بمعظم دوله بعالقات واتفاقات متعددة ومتنوعة
(حسان .)211:2111،
وحيثيأخذالنظاماألردنيبمبدأالحريةاالقتصادية،وينتميبذلكإلىالمعسكرالرأسمالي
والحرية الفردية ،ويتوجه باضطراد نحو الخصخصة ،فإن النظام العراقي بقي يأخذ باالشتراكية
ويطرح شعارات ملكية الدولة لرأس المال وسيطرة الدولة على التجارة الخارجية والداخلية .وفي
الوقت الذي تتسم به السياسات األردنية نحو تهدئة المنطقة وتسوية النزاعات بها والعمل على
استقرارها،فإنالسياسةالخارجيةالعراقيةتلعبدو اًرأساسياًفيإثارةالنزاعاتوالحروب .
ورغمأناألردنقدارتبطباتفاقيةسالممعإسرائيلبعدأناعترفبحقهافيالوجودحيث
شهدتالعالقاتاألردنية– اإلسرائيليةتحسناً ملحوظاً ،فإنالسياساتالعراقيةمازالتترفضأي
اتصالأواعترافأوصلحمعإسرائيل.وفيالوقتالذييشارفيهإلىطبيعةاالنفتاحوالتسامح
معالمواطنينمنقبلالقيادةاألردنيةولذلكالصفحوالعفوحتىإزاءأولئكالذيحاولواالمساس
بالنظام السياسي ،فإنه يشار بوضوح إلى سياسات الحسم والحدة والقهر إزاء المعارضة العراقية
بشكلعاموازاءكلمنيحاولالمساسبالنظامالسياسي ،أويتمادىعلىرأسالدولةالعراقية،
حيثالمجالللصفحوالتسامحأوالعفو(عالونة .)155:2116،
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وأكثرمنهذا ،فإنالنظامالجمهوريفيالعراققدأتىعلىالعائلةالهاشميةعنبكرة
أبيهاالتيبقيتتحكمالعراقحتىتموز.1151وكانحزبالبعثالحاكمفيالعراقجزءاًأساسياً
منالقوىالتيساهمتبعمليةالتغييرتلك،وكاناألردنكذلكالجزءالثانيمناالتحادالعربي
الهاشميالذيكانقائماًمعالعراق،والهاشميونفياألردنأبناءعمومةهاشمييالعراق.
المطلب الثاني :عوامل التقارب في العالقات االردنية – العراقية:
هناكعواملمشتركةعديدةتستندإليهاالسياساتالخارجيةاألردنيةوالعراقية،ويقفعلى
رأسهذهالعواملمايلي :
أ-

األردني والعراقي ،على الفكر القومي الرامي إلى
البعد القومي :يستند كل من النظامين 

اعتبار شعبيهما جزءاً ال يتج أز من األمة العربية ،وأناقليمي دولتيهماجزء ال يتجزأمن الوطن
العربي،وبالتاليفإنالهدفالساميلهماهوقيامالوحدةالعربية .ففيمايعتبراألردننفسهوريث
الثورةالعربيةالكبرىالقائمةعلىالربطبينالعروبةواإلسالم،باعتبارأنالعربأجدرمنغيرهم
فيحملرايةاإلسالم،وباعتبارأنتحقيقالوحدةالعربيةهوالطريقالذييضمنحاللمشاكل
األمةالعربيةوالوسيلةالوحيدةلحمايةمصالحهم،فإنالنظامالسياسيالعراقييرىفيالمقابلأن
الوحدةالعربيةهيالغايةالساميةلنضالاألمةالعربية،وهويستندفيذلكإلىأيديولوجيةحزب
البعثالعربياالشتراكي ،هذاالحزبالذييعتبرالوحدةالعربيةهدفاً قومياً وغايةأساسيةالبد
منالنضالواالرتقاءباألمةالعربيةحتىتصلإلىهذهالغايةالسامية .
ويستندالنظامينإلىأنفكرةالقوميةالعربيةمتجّذرةفيالتاريخالطويللهذهاألمة،وأن
محاوالتقمعهاوتجزئتهاعبرالتاريخمنقبلأعدائهاجميعهاباءتبالفشل ،لوجودثوابتأساسية
أصليةتكمنفياللغةوالتاريخوالدينواألعرافالمشتركةإضافةإلىالعاملالجغرافيمنحيث
الموقع والتضاريس حيث تلعب دو اًر هاماً باتجاه تحقيق الوحدة العربية .كما أن دستوري كال
الدولتين تشير في ديباجتيهما إلى اعتبار أن البلدين جزء من األمة العربية وأن غايتهما تحقيق
وحدةهذهاألمة .
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ب -العامل الديني:
يفتخر الهاشميون بانتسابهم للنبي محمد (صلى اهلل عليه وسلم) وبأنهم من قبيلة هاشم،
األمر الذي منحاألسرة الهاشميةشرعيةدينية،وهوتراثله أهميته خاصة فيالعالمينالعربي
غمأنهابقيتتُعرفمنخاللالنظرةإلىحزبالبعث

واإلسالمي،بالمقابلفإنالقيادةالعراقية ،ر
باعتبارهعلمانياً،إالأنها وفيالسنواتاألخيرة،وخاصةأيامحربالخليجالثانية،أخذتتبحثفي
وان كانت تلك االشارات قليلة لكنها أبرزت
التراث األدبي لحزب البعث عن أية أشارة لإلسالم ،
بشكلاستثنائيوتمالتركيزعليها،لدرجةأنالعراققدرفعشعاراإلسالمووضع"اهللأكبر"على
علمه بكلمايحمله ذلك فيالثقافةالجماعيةلألمةمنذكرياتالمجدوانتصارالقلةعلىالكثرة،
وما يحمله من معاني الجهاد واالستشهاد وفي جو من الصحوة اإلسالمية الملتهبة في صفوف
الجماهيرالعربيةواإلسالمية.وبالمقابل ،ولهذهاالعتبارات ،رفضاألردنوفيرسالةوجههاالملك
حسين إلى الشعب األمريكي ،عبر شبكة التلفزي ون األمريكية ،رفض الوجود األجنبي في مهد
اإلسالم،وحذرمنأن هذايثديإلىعواقبوخيمة ،وأنهذهالحربتستهدفالعروبةواإلسالم.
وهذههيالمرةاألولىإلىتعسكرفيهاقواتغيرعربيةوغيرإسالميةعلىأرضالجزيرةالعربية،
ائيللثالثالحرمينالشريفينفيالقدسالعربية،وهذاكافإلثارة

وفيوقتيتزامنمعاحتاللإسر
أعمقالحساسياتالعربيةواإلسالمية(عالونة .)156:2116،
ج -القضية الفلسطينية
شكلت القضية الفلسطينية هدفاً مشتركاً للدولتين ،كما هو الحال مع بقية الدول العربية
األخرى،وبقىالهدفالمشتركلهذهالدولهوالردعلىالعدواناإلسرائيليوتحريراألرض.وبقدر
مااصبحتفلسطينقضيةاألردناألولىبحكمجملةمنالعوامل،كانتهيكذلكبالنسبةللعراق
الذي نظر إلى القضية الفلسطينية بأنها جوهر القضايا العربية بل هي القضية المركزية لألمة
العربية ،لدرجةأنهربطبينتحريرفلسطينوالهدفالقوميالسامي– الوحدة– حينقالالوحدة
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طريقفلسطينوفلسطينطريقالوحدة.كماأنالدولتينالتزمتا ،علىالصعيدالدولي ،باعتبارأن
القضيةالفلسطينيةوالموقفمنهاهوالمعياراألساسيللتحركوالنشاطعلىالساحةالدولية،بحيث
شكلتهذهالقضيةضاغطاً أساسياً منالضغوطالمثثرةعلىالسياسةالخارجيةللبلدين .وصانع
القراراألردنيلم يستطيع أن يتجاهل ردة فعل الرأيالعاماألردني خاصة بعد أن أعلنالرئيس
العراقي السابق ربط انسحابهمن الكويتبانسحابإسرائيلمن فلسطين ،األمر الذي ينسجم مع
تطلعاتالقيادةاألردنية(أبوداود .)133:2111،
د -العامل الجغرافي
رغمالتطوراتالتكنولوجيةوالعسكريةالحديثةالتيقللتمنأهميةتأثيرالعاملالجغرافي
للدول،إالأنهذاالعاملبقىيلعبدو اًرمهماًفيتقريرسياساتالدول،فهناكتداخلالعالقةبين
صانعالقرارالسياسيوبيئتهالجغرافية،حيثيتأثرالسلوكالسياسيللدولبدرجةأوبأخرىبالواقع
الجغرافي من حيث الموقع والحدود والمساحة والموارد الطبيعية .فاألردن بحكم موقعه الجغرافي
المتوسطبينأربع دولفيالمنطقةجعلهيتحملمسثوليةأكبربكثيرمنحجمهوأهله ،وأنيقوم
بمثل هذه الدور ،حيث اصبح قط اًر مركزياً بالنسبة ألزمات المنطقة .وفي خضم التناقضات
العاصفةبالمنطقةمثلالعراققوةإستراتيجيةذاتأهميةفائقةفيضمانتماسكالموقعاألردني.
بالمقابلفقدمثلاألردنعمقاًوبوابةهامةللعراق(عبدالهادي .)72:1173،
ه -البيئة العربية :
شكلتالبيئةالعربيةوخاصةفيالمشرقالعربيعامالً هاماً فيالعالقات مابينالدول،
وكانميدانهذهالبيئةهي(سوريا–والعراق–واألردن)،فقدعكستالعالقاتالخالفيةبينسوريا
والعراقنفسهابشكلواضحعلىعالقةأيمنالبلدينمع(االردن)فحيثماثمةعالقةجيدةبين
األردنوالعراقتكونبالمقابلغيروديةمعسورياوكذلكالعكس.فعالقةاألردنمعأحداألطراف
بقيتعلى حسابعالقتهمعالطرفاآلخر .وحيث أن العالقة السورية– العراقية بقيت متوترة
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وحيثكانتبالمقابلمتوترةمعسوريا،فأمرطبيعيأنتكونالعالقاتاألردنية– العراقيةودية
وتعاونية ومتقدمة ،ثم أن األردن يخشى من أطماع سورية جغرافياً .فسوريا تطمح في أن تكون
الدولة المحورية القائد للمشرق العربي أو على وجه التحديد لسوريا الكبرى – األردن وسوريا
وفلسطين ولبنان ،فيما األردن الذي يعتبر نفسه وريث الثورة العربية يرى في نفسه أنه الوريث
الشرعيلقيادةدولةالوحدةالعربيةهذه،صحيحأنالعراقبالمقابليحكممنقبلحزبالبعثذو
األفاق القومية لكن اهتماماته الجغرافية بقيت محصورة في العراق مع تطلعات لعالقات ودية
وقيادية لدولالجوار،األمرالذييبعثاالطمئنانلدىالقيادةاألردنيةإزاءأيةنواياجغرافيةعراقية
علىالعكسمنذلكبالنسبةلسوريا ،حيثكانمصطلحاألردنجنوبسوريايظهربينالحين
واآلخرعلىلسانبعضالمسثولينالسوريين(أبوداود .)2111،
وهكذايالحظأنهفيحربالخليجاألولىوقفاألردنبكلإمكاناتهالرسميةوالشعبيةإلى
جانبالعراقفيحربهمعإيرانفيمااندفعت سوريانحوإيران ،مجيرةكذلكعالقاتهاالوديةمع
األطرافالفلسطينيةالتياتخذتموقفاً مجارياً للموقفالسوريمنالحربالعراقيةاإليرانية،حيث
وقفتهياألخرىلجانبإيران.وتجدراالشارةهناإلىأنالعالقاتاألردنية–الفلسطينيةفيتلك
المرحلةلمتكنودية .
في حرب الخليج الثانية تكرر األمر نفسه ،ففي حين وصف الموقف األردني بأنه إلى
جانبالعراقكانالموقفالسوريالمستغربيقفإلىجانبالتحالفالدوليالمناهضللعراق،
وبعد أن اخذت العالقات السورية – العراقية في التحسن ولو ببطء ،فإنه يلُحظ كذلك أن تحسناً
وان لعبت في ذلك عوامل أخرى مثل
موازياً يجري على مستوى العالقات األردنية – السورية ،
مناسبةتشييعجثمانالملك الحسينبنطاللوالدخولاألردنيفيالتسويةوالعالقاتمعالجانب
اإلسرائيليكذلك(عالونة .)156،2116،
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و -العامل االقتصادي :
شكلتسنواتالحربالعراقية– اإليرانية فترة ازدهاراقتصاديلألردن ،فبعدأنأغلقت
الحربموانئالعراق،فيماالحدودمعسوريامغلقة،اصبحاألردنمعب اًر اقتصادياً واسعاً للعراق،
مماانعشاالقتصاداألردني ،بطبيعةالحال ،مقابلمساعداتعراقيةكبيرةلألردن،عكستنفسها
بشكلرخاءاقتصاديواستقرارسياسيعلىاألردن،وجعلتاألردنيعتمداقتصادياً بشكلكبير
علىالعالقةمعالعراقوخاصةفيمجالإمداداتالنفط،حيثيعتمداألردننفطياً علىالعراق
فاإلتفاق الموقع بين الحكومة العراقية والحكومة األردنية في  1117ينص على أن يزود العراق
األردنبـ4,1مليونطنفيالنفطومشتقاتهعام1111نصفهامجاناًمنحهمنالعراقلألردنإذ
تقدر قيمتها بحوالي  311مليون دوالر ،أما النصف األخر فأن األردن يدفع خمسين بالمئة من
السعرالعالمي .
وزادفرضالحصاراالقتصاديفيالعراقمناعتمادهعلىاألردنوزادبالمقابلاعتماد
األردن على السوق العراقية ،األمر الذي فرض نفسه على العالقة بين البلدين رغم تأثرها في
سنواتمابعد،1115إالأنهذاالواقعاالقتصاديبقيأكبرمنالخالفاتالسياسية،فحاجةكل
طرفلآلخرجعلتهيتحملضرباته .
ي -البيئة الدولية :
االلتزام بمبادئ عدم االنحياز وبالمواثيق والشرعية الدولية والسعي نحو تعزيز التضامن
المساهمةالفعالةفيالمجتمعالدوليواالنضمامللمنظماتالدوليةوالعملمنأجلتقريب
ّ
والتعاونو
المجتمع الدولي ،الدول منها والمنظمات الدولية ،من مناصرة القضايا العربية سعياً من الدولتين
للمحافظةعلىالدعمواستم اررههذهالقضايابقيتتشكلاهتماماً مشتركاً لكالالدولتينفيالساحة
الدولية .
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المبحث الثاني :أثر الصراع اإلقليمي في المنطقة على تطور العالقات األردنية – العراقية:
تعتبر العالقات األردنية العراقية عالقات وثيقة تاريخيا ،بين الشعبيين والبلديين .كانت
هناك عدة جهود لتوحيد الدولتين .واألردن منذ العام  2113أصبح قبلة للعراقيين على مختلف
انتماءاتهم الطائفية والسياسية ،وشكلت الجالية العراقية المقيمة في األردن تجمعاً لمختلف القوى
الحكوميةوالمعارضةبلوحتىقوىالمقاومة .
وسوفيتمتناولهذاالمبحثمنخاللالمطالبالتالية :
مراحلتطوراالهتماماألردنيبالعالقاتمعالعراق .
المطلباألول :
المطلبالثاني:الموقفاألردنيمناجتياحالعراقللكويت .1111
المطلبالثالث:تطورالعالقاتاالردنيةالعراقيةبعدعام 1111
المطلب األول :مراحل تطور االهتمام األردني بالعالقات مع العراق :
أدت نهاية العهد الملكي في العراق على يد عدد من الضباط العراقيين في  14تموز
 1151إلىنهايةمرحلةمنمراحلسياسةالعراقالخارجية،التيغلبعليهاطابعالتحالفمع
الغرب ،والدخول في األحالف التي رسمت للعراق دو ًار مسنوداً من قبل الدول الكبرى (الواليات
المتحدة األمريكية ،بريطانيا) الحليفة له ،مع األخذ بعين االعتبار بعض المواقف ذات الطابع
القوميالتيفرضهاالشارعالعراقيعلىصانعالقرارالسياسيآنذاك .
المرحلة األولى :من  19تموز 1972/الى  16تموز1972/
لقدأثارتنهايةالعهدالملكي،وبدايةالعهدالجمهوري فيالعراق،قلقاً دولياً واضحاً،ربما
أخ لبموازينالقوىفيالمنطقة،إذصورتالدوائرالغربيةوصولالنظامالجديدعلىأنهمثامرة
ناصرية موالية للشيوعية يمكن أن تحرم الغرب من النفط ،لذلك قامت الواليات المتحدة بتحريك
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وحدةقتاليةبحريةمنقاعدة(أوكيناوا)فياليابانإلىالخليجالعربي،لمنعأيهجوممحتملعلى
الكويت من قبل القوات العراقية ،وزادت الدعم العسكري لكل من إيران والسعودية (السامرائي،
 .)211:1112
وكانعبدالكريمقاسم ،رئيسجمهورية العراقآنذاك ،قدأعلنأنسياسةالعراقستكون
األخوة مع الد ول العربية ،واتباع
معادية لإلمبريالية واإلقطاع ،وسوف تعمل على تقوية عالقات
ّ
سياسة الحياداإليجابي بينالشرق والغرب ،وتحريرالعراقمن النفوذاألجنبي(نظمي وآخرون،
 .)344:1112
لذلك شهدت بداية العهد الجمهوري تغيي اًر واضحاً وتحوالً جذرياً في سياسة العراق
الخارجية،حيثعملساسةالعراقالجددعلىإخراجالعراقمنسياسةالتحالفمعالدولالغربية.
وعلىالرغممنأنالضباطالذينأطاحوابالنظامالملكي،لميكنلهمبرنامجعملواضحعلى
المستوىالسياسيواالجتماعيواالقتصادي،إالأنهمقرروااالنسحابمناالتحادالهاشميوحلف
بغداد (نظمي وآخرون .)333: 1112 ،كما أنسحب العراق من االتفاقية الثنائية مع بريطانيا
المعقودةعام،1155وأنسحبآخرجنديبريطانيمنالعراقعنطريقميناءالبصرةفي31
آيار ( 1151الحمداني .)375: 2111 ،كما ألغيت االتفاقيات الدفاعية الموقعة مع الواليات
المتحدة،وتوقفتالمساعداتاالقتصاديةالممنوحةوفقاً لمبدأآيزنهاورفي العام( 1157الزبيدي،
،)331:1117حيثأحدثالنظامالجديدتغيي اًرجذرياًفيسياسةالبالدالخارجية،وذلكبالتحول
من عالقة التحالف مع الغرب ،إلى تأسيس عالقات جديدة مع دول المعسكر االشتراكي سابقاً،
واعالنالحياداإليجابي(رشيد .)141:2113،
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إالأنإعالنرئيسوزراءالعراقعبدالكريمقاسمبتاريخ 25حزيران 1161ضمالكويت
إلى العراق ،قد تسبب في دخول العراق في مواجهة مع الدول العربية 1،أدت إلى التشكيك في
مصداقيةالسياسةالعراقيةتجاهالقضاياالعربية،وأوجدت مناخاً عربياً ودولياً معارضاً للعراقفي
هذاالتوجه،حيثوصفتالوالياتالمتحدةالتوجهاتالعراقيةبأنهاتهديدلمصالحالوالياتالمتحدة
وحلفالناتوفيالمنطقة،األمرالذيدفعاإلدارةاألمريكيةنحوالضغطعلىالنظامالجمهوري
منخاللتحريكالورقةالكرديةفيشمالالعراقمنأجلإضعافالنظامالجديد(شكاره1115،
 .)15:في حين عملت حكومة عبد الكريم قاسم على إضعاف االمتيازات الممنوحة للشركات
النفطية األجنبية العاملة في العراق والغائها من خالل إصدار قانون رقم  11لسنة  ،1161إذ
انتزعت الحكومة بموجبه   %11,5من األراضي العراقية غير المستثمرة الممنوحة لتلك
الشركات(كبه .)43:1161،
لقد وصفت سياسة العراق الخارجية في تلك الفترة بأنها سياسة غير مرنة ،إذ تدهورت
عالقةالعراقمعبريطانياوالوالياتالمتحدةاألمريكيةوفرنسا،ودولمهمةأخرىعربيةواقليمية،
إمابسببموقفهامنقضيةالكويت،أوبدواعيدعمحركاتالتحرر،أوبسببعالقاتتلكالدول
اقطورعالقاته
معإس ارئيل،أوبسببموقفهامنبعضالقضاياالعربية.وعلىالرغممنأنالعر
ّ
معاالتحادالسوفيتيودولالكتلةالشرقيةآنذاك،إالأنتلكالعالقةأفقدتهالكثيرمنعالقاتهمع
الكتلة الغربية التي توطدت أبان فترة النظام الملكي ،مما حال بينه وبين لعب أدوار مهمة في
المنطقة .كذلك فإن تطلّعساسة العراق إلى لعب دور واضحعربياً واقليمياً ،فيظل عدم اتفاق
التياراتواألحزابالسياسيةحولطبيعةالتعاملمعالقوىالدوليةالفاعلة،أدىإلىتشتتجهود
العراقالخارجيةوعدموضوحدورهفيتلكالمرحلة(كبه .)417-311:1161،
1

تألفت القوات العربية التي وصلت الى الكويت في  111أيلول 1691/من  0111جندي ،ساهمت فيها كل من :الجمهورية العربية المتحدة
واألردن والسودان وتونس ،وقد تحفظت كل من:ليبيا واليمن ولبنان على إرسال هذه القوات.
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بيدأن إلغاءمثسساتالعهدالملكيمنقبلالعهدالجمهوري،وخاصةالنيابيةمنها،أجج
الصراعاتالداخلية،ووضعاألساسلنموالدكتاتوريةفيالعراق.كذلكفإنضعفإدراكساسة
العراقلعواقبإلغاءحلفبغداد،وتغييرتحالفاتهاإلقليميةوالدوليةبشكلثوري،أدىإلىانكشاف
البالد خارجياً أمامالدولالتيلميرقلهاتغييرالنظامالملكي،مماأفقدالبلدفرصةالقيامبأدوار
مهمةفيالمنطقة(رشيد .)151-151:2113،
توج ابنه األمير طالل ملكاً على األردن ،وأصاب
على إثر اغتيال الملك عبد اهللّ ،
العالقاتالعراقيةاألردنيةبعضالفتورخاللفترةحكمهالقصيرة،وذلكبسببالزيارةالتيقامبها
إلىالرياضفي11تشرينالثاني،1151محاوالًتحسينعالقاتبالدهمعالسعوديةاألمرالذي
عدتهاألسرةالهاشميةفيالعراقخروجاً عنالمألوففيخطالسياسةالهاشميةالتقليديةتجاهآل
سعود (حمدي ،)21 :2117 ،وألسباب صحية لم يتمكن الملك طالل من االستمرار في الحكم
فأعفي من منصبه في  11آب  1152ليتولى الحكم ولده األمير الحسين بن طالل الذي ركز
ُ
جهودهعلىتحديثالدولةوتغييرطابعهاالعشائريوالبدويإلىدولةمدنيةيسودهاحكمونظام
المثسساتباالعتمادالكاملسياسياًواقتصادياًعلىبريطانياآنذاك(حسن .)1:2116،
وجاء يوم الثاني من آيار  1153ليشكل متغي اًر واضحاً في طبيعة العالقات بين العراق
واألردن،باعتالءالملكينفيصلالثانيوالحسينعرشيالعراقواألردن،األمرالذيدفعبهماإلى
تجاوزحالةالشكوعدمالثقةوالفتورالتيطغتعلىالعالقات بينالبلدينفيإبانعهدالملك
طالل،وذلكيتضحمنخاللطبيعةالزياراتالتيتمتبينوفودالبلدين .كمابدأالملكحسين
مشوارهالسياسيباهتمامحكومتهبتوثيقالعالقاتبالعراق،وتقويتهاإذقامبزيارةبغدادبعدتوليه
الحكمولكنهذهالزيارةلمتحققأهدافهابعدأنرفضالطلباألردنيبرفعالتمثيلالدبلوماسيإلى
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سفارة ،وأنه لن يكون هناك عالقة مالية خاصة واتفق على أن تكون مساعدة األردن ضمن
المساعداتالتيتقدمإلىبقيةالدولالعربية(العبدالالت .)112:1113،
وخالل الفترة الالحقة لهذه االتفاقية لم يتضح وجود إشارة  ّبينة إلى العالقات االقتصادية
والثقافيةبينالبلدينباستثناءمعاهدةعام 1147التيوقعهاالعراقواألردنوالتيشكلتمرحلة
مهمةفي تاريخالبلدين ،ولكن المثشر الواضح على البعداالقتصادي للعالقات العراقيةاألردنية
وكونهاانعكاساً للجهدالسياسيفتبادلالملكينفيصلالثاني وحسينللزياراتبعدتنصيبهماعلى
العرشفيالثانيمنآيار،1153قدانعكسإيجاباً فيعودةالعالقاتالطبيعيةبعدالفتورالذي
أصابهافيعهدالملكطاللأثرزيارتهللسعودية(حمدي .)31-21:2117،
اربغدادوفداقتصاديأردنيبرئاسةوزير

وفيضوءتلكالزياراتالمتبادلةبينالملكين،ز
الزراعيةحكمتالمصري ،وتوصلالوفدإلى توقيعاتفاقيةاقتصادية تعداألولى بينالبلدين في
 31أيلول  ،1153وهي أول اتفاقية تجارية بينهما ،وتعد المثشر الرسمي األول للعالقات
االقتصادية بين العراق واألردن ،وقد وضحها قرار مجلس الوزراء العراقي آنذاك بـ "أسفرت
المفاوضاتعنعقداتفاقيةتجاريةبينالبلدين،كماقررتحكومةالعراقاتخاذاإلجراءاتلفتح
فروع لكل من البنك الصناعي والبنك الزراعي العراقيين في عمان" ،ورغبة في استكمال الدراسة
اتفق الجانبان على إبقاء المحادثات مفتوحة في موضوع القروض والمساهمة في المشروعات
االقتصاديةاألردنيةكالبوتاس .كماقررتالحكومةالعراقيةتقديممبلغ()151ألفدينارمساعدة
للقرىاألماميةلصد االعتداءاتالصهيونيةالمتكررةعلىالحدوداألردنية(حمدي-32:2117،
 .)211
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وقدأشارتديباجةاإلتفاقيةالتجاريةبينالعراقواألردنفيعام 1153إلىرغبةالبلدين
في تسهيل العالقات االقتصادية والتجارية بينهما ،والى عمل الفريقين المتعاقدين على تنمية
العالقات التجارية بين البلدين إلى أقصى حد مستطاع ضمن إمكانياتهما االقتصادية ،والتعهد
بتسهيلالتبادلالتجاريوالتعاملوفقمبدأأكثراألممحظوة.كماأشارتإلىاالتفاقعلىالرسوم
الجمركية والضرائب والعوائد األخرى المفروضة على المواد المستوردة (و ازرة الصناعة والتجارة
األردنية .)3 :1114 ،وقد شكلت هذه االتفاقية أساساً لتنظيم التعاون االقتصادي والثقافي بين
البلدينحتىالتوقيععلىاتفاقخاصنظّمأمورالنقلوالتنقلوالتجارةفيالعاشرمنتشريناألول
منعام(1161حمدي .)211:2117،
إثارة مسألةتوسيعرقعة
كماشهدتزيارةالملكحسينإلىالعراقفي 14شباط  1155
التعاون بين البلدين وتنفيذ برنامج المساعدات التي وعد العراق بتقديمها لألردن خالل محادثات
سابقة .وفي  31أيلول  1155أوفدت الحكومة األردنية وفداً إلى بغداد أجرى مباحثات رسمية
أسفرت عن موافقة الحكومة العراقية على دفع حصته البالغة ( )625ألف دينار لتمويل مشروع
البوتاس.ودفعمليونديناركسلفةللحكومةاألردنية.كماتبرعالعراقبـ()111ألفدينارللحرس
الوطني(حسان،)23-22:1111،ولقدتوقفتالعالقاتاالقتصاديةوالثقافيةبينالبلدينخالل
هذه المرحلة أثر قيام ثورة  14تموز  ،1151واعالن العراق االنسحاب من االتحاد الهاشمي.
(خماس )55:2111،
المرحلة الثانية :مرحلة حكم حزب البعث من 16تموز 1972/الى  9نيسان3002/
تُعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تاريخ العراق الحديث ،حيث شهدت العديد من
األحداث والمواقف التي غيرت خريطة التحالفات في المنطقة ،وربما غيرت موقف الدول الكبرى
تجاهالعراق والمنطقة(جواد .)327: 2111 ،وقد تم تقسيم هذهالمرحلةإلى حقبتينأساسيتين:
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األولىالممتدةمن 17تموز 1167إلىتموز،1171وهيالفترةالتيترأسهاالرئيساحمدحسن
البكر.والثانيةامتدتمنتموز1171ولغاية1نيسان2113والتيترأسهاالرئيسصدامحسين .
الحقبة األولى :حقبة حكم الرئيس أحمد حسن البكر
بدأت هذه الفترة في السابع عشر من تموز  ،1161عندما سيطر حزب البعث العربي
االشتراكيعلىمقاليدالحكمفيالعراق،حيثاتخذالعراقسياساتمهمةفيمجالإدارةثروته

النفطيةمنناحيةاإلنتاجوالتصدير،وذلكمنذإصدارقانونرقم11لسنة،1161وماتبعهمن
اتفاقات وقعهاالعراق مع االتحاد السوفيتيفيآذار وتموزمنعام ،1161التي ساعدته على
الوص ولإلىقرارتأميمالنفطفيحزيران،1172وماتبعهامنإجراءاتلتسويةالتزاماتالعراق
النفطيةمعالشركاتاألجنبية .
لقداتخذ العراق منذمنتصف السبعينيات من القرن الماضي خطواتمهمةنحو تحديث
الدولة في جميع مرافقها الصناعية والتعليمية والصحية والخدمية واكتساب الخبرات األجنبية
(.)Anderson and Stansfield,2004:57حتىأناألممالمتحدةصنفتالعراقعام1171
منالدولالتيغادرتمصافالدولالناميةلتصبحفيمصافالدولالتيستدخلمستوىالدول
المتقدمة،وذلكلكثرةالمنجزاتالتيحققتهاعلىالصعيدالداخلي،خاللتلكالمرحلة .لذلكبدأ
العراقفيتلكالفترةفيوضعاكثراستق ار اًر،وذلكبفضلتحسينعالقاتهمعجيرانه،وتحسين
وضعهالماليمنخاللالسياساتالنفطيةالتياتخذها،حيثبدأيتطلعإلىلعبدورأنشطفي
سياساتالمنطقة .وقدوجدالنظامالعراقيضالتهفيإيجاددورلهفيالمنطقة،وخاصةبعدزيارة
،حيثعقدتفيبغدادقمتان
الرئيسالمصريأنورالساداتإلىالقدسبتاريخ1177/11/11
ُ
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عربيتاناألولىفيتشرينأول 1171والثانيةفيآذار 1171التيقررتتعليقعضويةمصر
فيالجامعةالعربية،ونقلمقرالجامعةإلىتونس(مطروهالل .)112-165:2111،
لقدأنتهجالعراقفيتلكالمرحلةسياسةخارجيةأخذتعدةاتجاهات :
األول :فيالتركيزعلىشلحركةالقيادةالسوريةداخلياً وخارجياً إلسقاطهاواعادتهاإلىالجناح
القوميلحزبالبعثالحاكمفيالعراق .
الثاني:تمثلفيمحاولةإنشاءقاعدةمنالنفوذالسياسيوالعسكريالمنافسإليرانوربماللسعودية
أيضاًفيإطارمنطقةالخليج .
الثالث:محاولةقيادةالعملالعربيفيإطارجامعةالدولالعربيةمنخاللعزلمصر .
الرابع:توثيقعالقاتهمعاالتحادالسوفيتيالسابق .
الحقبة الثانية :حقبة حكم الرئيس صدام حسين
ئيسالراحلصدامحسينمقاليدالحكمفيالعراقبتاريخ17

بدأتهذهالحقبةمنذتسلمالر
تموز  1171ولغاية إسقاط النظام بتاريخ  1نيسان  2113إثر االحتالل األمريكي-البريطاني
للعراق .وتزامن تولي صدام حسين مقاليد السلطة في العراق ،في  16تموز  ،1171أي عشية
الذكرىالحاديةعشرالستالمحزبالبعثالسلطةفيالعراق.ظهرالرئيسأحمدحسنالبكرعلى
شاشة التلفزيون الرسمي ،ليعلن استقالته من مهامه الرسمية ،ليتولى صدام حسين رئاسة الحزب
والدولة في العراق .مع ظهور عدة متغيرات أهمها :توقيع مصر اتفاقية السالم مع إسرائيل عام
،1171نجاحالثورةاإليرانيةووصولالخمينيإلىالسلطةعام 1171والحربالعراقيةاإليرانية،
التياندلعتخاللشهرأيلولمنعام.1111وكانت منأهمأحداثتلكالمرحلةهذهالحرب
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التيتوقعالعراقيونأنتكونحرباًخاطفةوسريعةالتتعدىأيام،أوفيأسوءاألحوالأسابيع،إال
أنضراوتهاواستمرارهالثمانسنوات،جعلتالعراقيوسعدائرةتحالفاتهالعربيةوالدولية.وقدكانت
جميعالحقائقذاتالصلةبالعراقوايرانتميلالىجانبالطرفااليراني،فتعدادالجيشالعراقي
يساوي ثلت تعداد الجيش االيراني والمساحة والعمق االستراتيجي إليران تعادل خمسة أضعاف
مساحة وعمق العراق ،إال أن المعلومات المظللة التي روجتها وسائل االعالم الغربية ،أوهمت
القيادة السياسة العراقية بإمكانية إرغام النظام االيراني على اإلستسالم في مدة ال تزيد عن سنة
(بدران .)2114،
وفي ظل عدم وجود هدف واضح ومحدد للحرب (بدران ،)2114 ،كان الخطأ الفادح
الذيوقعتفيهالقيادةالسياسيةالعراقيةهواهمالمبادئالحربالتيمنأهمهاتحديدالهدفمن
الحرب ،هل هو اسقاط النظام االيراني وتبديله بنظام آخر ،أم اضعاف إيران وتحجيم دورها في
المنطقة ،أم توجيه ضربات وقائية والعودة الى الحدود العراقية؟ لذلك كانت المعارك في جبهات
القتالتداركردفعللمايقومبهالجانبااليراني.فقدأعطىالعراقللحربمعإيرانطابعاًقومياً،
حيثطرحالعراقنفسهعلىأنهالمدافععنبوابةالوطنالعربيالشرقية(غولي .)131:2112،
وعلىالرغممنأنهدفالوالياتالمتحدةوالغربكانإضعافالطرفينالمتحاربين،على
وعلى الرغم من ظهور بعض الفتور في
أساس أن العراق كان محسوباً على االتحاد السوفيتي ،
العالقات العراقية السوفيتية بسبب رفض السوفيت تزويد العراق بالسالح ،إال أن العالقة العراقية
اإلستراتيجية قد تحسنت بعد زيارة وزير الخارجية االمريكي الى العراق .وبعد الحملة التي شنتها
ايران ع لى حزب توده الشيوعي في ايران ،مما دفع السوفيت الى التقارب مع العراق ،وتوج هذا
التقارب بزيارة الرئيس العراقي صدام حسين الى اإلتحاد السوفيتي في  16أيلول  ،1115وكان
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هدفالزيارةتزويدالعراقبالسالحودعمموقفهفيإنهاءالحرب،واستمرتالعالقاتبالتطورعام
 ،1111عندما زار بغداد رئيس هيئة السوفيت األعلى (نزار بالييف) ،وأكد ضرورة التزام ايران
بق اررات المجتمع الدولي وانهاء الحرب .وان إيران أعلنت عداءها للواليات المتحدة والغرب
(الجبوري .)111:2112،
إال أن تفوق إيران العسكري في الحرب خالل عامي  ،1114-1112ولّد قناعة لدى
الواليات المتحدة والغرب إن هزيمة العراق من شأنها أن تلحق ضر اًر كبي اًر بالمصالح األمريكية
والغربية في المنطقة ،مما دفع الواليات المتحدة إلى إعادة عالقاتها مع العراق ،وشجعت الدول
الغربيةعلىتزويدالعراقباألسلحة،وتعاقدالعراقمعفرنسالتصنيع 11طائراتمننوعسوبر
إيتندارفيصيف،1113ونظ اًرلحاجةالعراقاآلنيةلتلكالطائرات،وافقتالحكومةالفرنسيةعلى
تأجير 5طائراتمنالنوعنفسه،منطائراتهاالموجودةعلىإسطولهافيالبحرالمتوسط،لذلك
قرأتبعضاألوساطالسياسيةهذااإلجراءعلىأنهبمثابةحربالغربعلىإيرانسواءبصورة
مباشرةأم عنطريقحلفاءالغربمنالدولالعربية ،وخاصة مصر واألردن(العجمي2111 ،
.)415:لذلكعادتالعالقاتالدبلوماسيةالكاملةبينالعراقوالوالياتالمتحدةاألمريكيةفي27
تشرينأول(1114شولتز .)11:1114،
لقد نجحت سياسة العراق الخارجية في بناء قاعدة واسعة من العالقات والتحالفات مع
معظم القوى الدولية الفاعلة مثل الواليات المتحدة ومعظم دول الكتلة الغربية ،واليابان ،واالتحاد
السوفيتي ،فضالً عن الدول العربية ودول الخليج العربي ،حيث استطاع العراق أن يقنع معظم
القوىالفاعلةفيالعالمبعدالةحربهمع إيران،كذلكتالقتمصالحتلكالقوىمعمصالحالعراق
فيحربهضدإيرانإلىأنأعلنتإيرانبتاريخ،1111/7/11موافقتهاعلىقرارمجلساألمن
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رقم 511في 21تموز 1117الخاصبوقفإطالقالناربينالبلدين،لتنهيثمان سنواتمن
الحرب.وخرجالعراقمنحربهمعإيرانقوةإقليميةاليستهانبها،وربماأقوىالدولالمطلةعلى
عشرة فرق عسكرية ،وخرج منها بخمسة
الخليج العربي ،إذ دخل العراق الحرب بجيش قوامه 
وخمسينفرقةعسكرية،وأصبحللعراققوةمدرعةتُقدربأربعةآالفوحدةمدرعة،وصواريخقادرة
علىمهاجمةإيرانواسرائيل .وفوقكلذلكخرجالعراقبهويةوطنيةموحدة،أسقطتالتوقعات
التيراهنت علىتصدعالوحدة الوطنيةالعراقية بسبب تماثلجزءكبير منالشعبالعراقي مع
إيران في الدين والمذهب .فالتفوق العسكري العراقي بعد الحرب العراقية اإليرانية ،والذي رافقه
الشعوربقوةالهويةالوطنيةالعراقية،يضافإليهاتطلعاتالقيادةالسياسيةالعراقيةفيلعبدور
اقليمي ،قد ش ّكل قاعدة مادية ومعنوية مثثرة وداعمة لدور عراقي إقليمي فاعل .وفي نهاية
الثمانينيات ومطلع عام  ،1111أصبحت القدرات العسكرية العراقية المتراكمة والتفوق العسكري
العراقي مثار قلق للعديد من دول المنطقة وخاصة إسرائيل ودول الخليج العربي ،وحلفاءهم من
الدولالغربيةوالوالياتالمتحدةاألمريكية(غولي .)65:2112،
شهدت العالقات العراقية االردنية خالل مرحلة حرب  1173تطو اًر واضحاً ،إذ كانت
لمشاركةالجيشالعراقيمنخاللالفرقةالمدرعةالثالثةمنجيشهإلىجانبالجيشاألردنيضد
القواتاإلسرائيليةعلىالجبهةالسوريةأثرهالكبيرفيتطورالعالقاتبينالبلدين(حسان،2111،
.)31وفيأيلولعام 1111أزدهرتالعالقاتالعراقيةاألردنيةنتيجةلدعماألردنغيرالمحدود
يواقتصاديواعالمي،وبالمقابلفإن
اق،إذزوداألردنالعراقبكلمايحتاجهمندعمعسكر 
للعر
ّ
العراقدعماألردنبطرقعديدةمنهاخفضأسعارالنفطالعراقيالمستوردمنقبلاألردنوغيرها
منأنواعالدعم،وبعدوص ولالملكالحسينورئيسالوزراءاألردنيمضربدرانإلىبغدادوعرض
الملكالراحلالحسينعلىالرئيسالعراقيالراحلصدامحسيناستعدادهلدعمالعراقعسكرياً،مع
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بدايةاإلعالنعنبدءالحربفي 22أيلول،1111وفيالرابعمنتشريناألولأعلنتالمملكة
األردنية الهاشمية دعمهاالمطلقللعراقفيحربهمعإيرانوكانبذلكأولدولةعربيةتعلنهذا
الدعم،وسعتإلىعقدالقمةالعربيةالحاديةعشرةفي 25تشرينالثانيعام 1111فيعمان،
فجاءبيانهاالختاميمثيداًلحقوقالعراقفيأرضهومياهه،وهذاماأكدتبنيتلكالقمةللمقترحات
األردنيةتجاهالعراق(حسان .)31:2111،
يننقاطالحدودالدوليةبينالبلدينوتثبيتهاعلىاألرض،

وأثمرتأييداألردنللعراقفيتعي
وعلى هذا األساس فقد شكل الطرفان لجنة الحدود الفنية العراقية األردنية المشتركة التي عقدت
عدداً من االجتماعات .واستناداً إلى محاضر اجتماعاتها باشرت اللجان الفنية أعمالها ميدانياً
وترسيم الحدود الجديدة ،وتم وضع معاهدة جديدة تكونت من ( )21مادة ألغيت بموجبه الوثائق
والمعاهدات السابقة المعقودة بين البلدين بشأن الحدود ،واالتفاق على تبادل مساحات متساوية
وقدرها115كيلومترمربعو56منالمائةمنالكيلومترمربع،وفي23مننيسان1114أقر
المجلس الوطني العراقي معاهدة الحدود الموقعة بين العراق واألردن وصادق على الب روتوكوالت
الملحقةبها(حمدي .)147:2117،
سعىالملكالراحلالحسينبنطاللفيمطلعتشرينالثانيعام،1115مغتنماًعالقاته
مصغرة بين
مع سوريا لتحقيق مصالحة عراقية سورية ،وذلك من خالل وساطته في إجراء قمة ُ
الرئيسالعراقيالراحلصدامحسينوالرئيسالسوريالراحلحافظاألسد،وعقدهذااللقاء ،الذي
استمر يومين ،في قاعدة الرويشد الجوية في  26نيسان  .1117كما عمل الملك الحسين مرة
أخرى على جمع الزعيمين سعياً لتحقيق المصالحة فيما بينهما في مثتمر قمة عمان في تشرين
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الثاني  ،1117التي نجحت في إقناع معظم الدول العربية بضرورة دعم العراق بوجه العدوان
االيرانيوفيعودةمصرإلىالصفالعربي(حسان .)32:2111،
كذلكشهدتهذهالفترةزياراتمكثفةمنقبلالملكالراحلحسينطوالفترةالحرب،كما
شهدتمباحثاتواتفاقياتاقتصاديةمتعددة،وبعدتوقفالحربزارالملكحسينالعراقفي15
قدم العراق هدية لألردن تمثلت بأسلحة متنوعة اغتنمها من
آب  ،1111وعلى أثر هذه الزيارة ّ
إيران .وعلىأثرزيارةالملكحسينللمقبرةالملكية فيبغداد قررتالحكومةالعراقيةصرفمبلغ
 3.2مليون دوالر لتجديد المقبرة .كما أعادت الحكومة العراقية التمثال البروزنزي للملك فيصل
ومنح الملك
األولإلى موقعه األصلي فيمنطقة الصالحيةوذلكفي السادسمنآبُ ،1111
الحسينفيالتاسعمنشباط 1111وسامالرافدينمنالدرجةاألولىلمواقفهمنالحربالعراقية
اإليرانيةواسهامهالمباشربالمشاركةفيها(حمدي .)166-165:2117،
بعد انتهاء الحرب العراقية اإليرانية وفي خطوة دلّت على مدى التقارب العراقي األردني
بشكلخاص،وقّعزعماءكلمنالعراقواألردنومصرواليمنالشماليفي 16شباط،1111
ميثاقتأسيسمجلسالتعاونالعربيفيبغداد(حسان،)33،2111،وكاناالقتصادهوالركيزة
الرئيسية لهذا المجلس ،إذ نصت االتفاقية "أن هدف المجلس تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل
والتضامن بين الدول األعضاء ،وتحقيق التكامل تدريجياً في مجاالت االقتصاد والمال الصناعة
والزراعةوالنقلوالمواصالتواالتصاالتوالتعليموالثقافة"،ولمتكناألوضاعاالقتصاديةفيالدول
األربععلىمايرام،فقدكانالعراق وحدهمنبينهايملكمواردكبيرةمنمبيعاتالنفطولكنهكان
يرزحتحتطائلةديونباهظة،وكاناألمربالنسبةلألردنأنهاكانتتعانيمنشحالمواردوكثرة
الديون ،وعليه كانت اآلمال بأن يثدي التعاون والتنسيق إلى تحسين األوضاع االقتصادية كان
حاف اًزقوياًدفعالقادةاألربعةإلىعقدهذهاالتفاقية(موسى .)57:1115،

42

المطلب الثاني :الموقف األردني من اجتياح العراق للكويت :1990
في الثاني من آب عام 1111م قام العراق بغزو الكويت بعد تفاقم التوتر بين الجانبين
الً كامالً خالل بضع
على خلفية قضيتي الحدود وانتاج النفط ،حيث قام بإحتالل الكويت إحتال 
ساعات مما دفع السعودية إلى إستدعاء القوات األمريكية التي إغتنمت الفرصة ووظفت األمم
المتحدة بمبادئها المختلفة لتأمين الغطاء الشرعي لحمايتها ونجحت في إنشاء تحالف دولي ضد
العراق ضم الكثيرمن الدولالعربية بإستثناءأقطارعربية قليلةفي مقدمتها األردن الذي أصر
علىضرورةإحتواءاألزمةعربياً(برجاس .)361:1111،
البيئة اإلستراتيجية لحرب الخليج الثانية
أوالً :الموقف الدولي :
بعدالغزوالعراقي للكويت أصدر مجلساألمن ق اررته التي نصتعلىوجوبانسحاب
الجيشالعراقيالفوريمنالكويتلمالمتجدق ارراتمجلساألمناالستجابةمنالعراق ،ويمكن
تلخيصمواقفالدولالفاعلةعلىالساحةالعالميةبمايلي(عبدالعليم :)22:1112،
أ -الواليات المتحدة األمريكية :عملتالوالياتالمتحدةعلىتشكيلتحالفدوليزادعن31
دولةورفضتكافةالمحاوالتالتيدعتالىحلاألزمةعربياً وأصرتعلى اخراجالعراق
منالكويتبالقوة .
ب -االتحاد السوفييتي :كانالعالمفيذلكالوقتيعيشنهاياتالحربالبادرةبعدتراجعاالتحاد
السوفياتي نحو استراتيجية االصالح بقيادة غورباتشوف وتنامي القوة االمريكية السياسية
واالقتصاديةوالعسكريةعلىمستوىالعالم  .
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ج -الدول االوروبية  :برز االتحاد االوروبي كقوة منافسةعلى الساحة الدوليةوقد اتخذ موقفاً
مثيداً للجهوداالمريكيةالداعيةالىاخراجالعراقمنالكويتبالقوةوتالياً اهممواقفالدول
االوروبية(اكندر :)111:1111،
 .1بريطانيا  :أرت بريطانيا منذ البداية أن الغزو العراقي للكويت هو خرق لميثاق االمم
المتحدةويشكلخط اًرعلىالسالمفيالمنطقة،نظ اًر للتحالف االستراتيجي الذي يربط
بريطانيا وامريكا ،فقد تبنت بريطانيا الموقف االمريكي من العراق اضافة الى ان لها
مصالح مالية في الكويت تتمثل في وجود مكتب االستثمار الكويتي في بريطانيا وهو
مسثولعنادارةاالموالالكويتيةالتيتقدربنحو111ملياردوالر .
 .2الموقف الفرنسي :علىالرغممنانالعراقكانمناكبرالمستوردينللسالحالفرنسي
حيث تقدر ديونه بنحو ثالثين مليار فرنك فرنسي اال ان فرنسا رأت ان العراق بغزوه
للكويت يثير القالقل واالضطرابات في المنطقة ،وقد انقسم الرأي العام الفرنسي حول
مشاركةفرنسافيعملعسكريفيالخليج ،وقدحاولالرئيسالفرنسيفرانسوميتران
تجنبالحربخاصةوأنآثاراألزمةبدتواضحةفيفرنسابتأثراالقتصادوامتعاض

المواطنالفرنسي .
د -الموقف الصيني :عارضت الصين غزو الكويت ولم توافق على التدخل العسكري الدولي
وكانتترىبضرورةحلالمشكلةعلىالنطاقالعربي .
ه -اليابان :اعتبرتالغزوغيرقانوني،وكانموقفهامتوافقاً معالموقفاالمريكي،االانهالم
ترسلقواتعسكريةواكتفتبتقديممساعداتماليةزادتعن111ملياردوالر .
و -موقف االمم المتحدة:أصدرتستةعشرق ار اًرأهمهاالقرار671الذياجازاستخدامالقوة
ضدالعراق .
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ثانياً :الموقف االقليمي:
أ -الجامعة العربية:لمتتمكنالجامعةالعربيةمنحلالقضية،وقدعقداجتماعلوزراءالخارجية
العربفي 11/1آب 1111كانمننتائجهادانةالعراقوتفاوتتاالراءحولارسالقوات
للمشاركةمعقواتالتحالفما بين مثيدومعارضبهدفابعادالتدخلاالجنبيعنالمنطقة
واتاحةالفرصةاليجادحلللقضيةعلىالمستوىالعربي .
ب -الموقف االيراني :ادانتالغزووعارضتاالحتاللالعراقيللكويت،وابدتمعارضتهاللتواجد
االجنبيولمتوافقعلىاستخداماراضيهامنقبلقواتالتحالف .
ج -الموقف التركي :أيدت ق اررات مجلس األمن وحشدت جزء من قواها على الحدود العراقية
التركية .
د -الموقف اإلسرائيلي :كان موقفها داعماً للموقف األمريكي ووجدت في ذلك فرصة لتدمير
القدرةالعسكريةالعراقيةلتنفردباالقليم،ولمتشتركبقواتعسكريةالعتباراتاقليميةوخوفاًمن
انقسامالدولالعربية،وقدكرستإعالمهاإلقناعالعالمبأنهامهددةمنقبلالعراقوذلكأدى
إلى أ ن تقدملها الواليات المتحدة دعم ماليوصواريخ باتريوت لحمايتها ،وقدكسبتالرأي
العامالعالمينتيجةاحتمالتعرضهالضرباتكيماويةعراقية .
ه -الموقف المصري:لقدرأىالرئيسمباركإنالوضعالسياسيالعربيإزاءاألزمةوضعخطر
نفجاروأنالحربقادمةالمحالةبمجردأناحتلالعراقالكويتولهذاجاء

وعلىوشكاإل
موقفها سلبياً من األزمة وكأنها قد اختارت أن تكون مع التحالف الغربي وبذلك استطاعت
إسقاط دي ونها العسكرية للواليات المتحدةوالتي بلغت سبعةباليين دوالر دفعتمن البترول
العربيبالكاملوأدرجتضمنتكاليفالحرب(هيكل .)01: 1661 ،
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و -الموقف السوري:جاءمغاي اًرلكلالتوقعاتووقفتسورياإلىجانبالوالياتالمتحدةوأرسلت
قواتهاللمشاركةفيالتحالفالغربي .
ز -دول مجلس التعاون الخليجي :بعدقيامالعراقبغزوالكويتلميكنامامهذهالدولسوى
توحيد قوتهافي مجابهةالخطر الذي بات يتهددها ،خاصة بعدالتلمحيات األمريكيةللملك
فهد بأ نالعراق يخطط الجتياحمنطقةالخليج بأكملها فقامت بفتح أراضيهالقوات التحالف
ووضعتكافةإمكانياتهاالعسكريةوالماديةالخراجالقواتالعراقيةمنالكويت .
ثالثاً :الموقف األ ردني من حرب الخليج الثانية
شكلتأزمةوحربالخليجالثانيةتحدياًكبي اًرواجهاألنظمةالسياسيةالعربية،وأثبتتمدى
التباين في الرثى والمصالح السياسية لتلك األنظمة في معالجة األزمات العربية ووضعها في
اإلطارالمناسبلها.ومثلماشكلتأزمةوحربالخليجالثانيةتحدياًكبي اًرلألنظمةالسياسيةالعربية
كانت كذلك اختبا اًر لمدى قوة العالقات العراقية األردنية ومدى قدرة كال البلدين في الحفاظعلى
مستوىعالقاتهمابغضالنظرعنالتحدياتوالظروفالسياسيةالتييواجههااقليمياًودولياً.وهذا
ماينطبقبشكلأساسيعلىاألردنالذياختارأنيكونبجانبالعراق(سياسياً)فيتلكاألزمة
بحثاًعنمصالحهالحيويةمعجارهالشرقيوخاصةمصالحهاالقتصادية،ومنهذاالمنطلقومنذ
اندالع األزمة سعى األردن نحو التحرك دبلوماسياً إلنهاء األزمة ،وكان هذا المسعى حسب ما
تثكدهالقيادةاألردنيةجزءاًمنسياستهاالتيكانتترىوجوبإعادةالعالقاتبينأعضاءاألسرة
العربيةوالذيلنيتحققمنخاللإنكاروجودسياساتمتباينةووجهاتنظرمختلفة،بلوباألخذ
والردفيتلكالسياساتوتلكالوجهات وصوالً إلىاألخطاءوتشخيصهاوالعملعلىتحاشيهافي
المستقبل(محافظة .)241:2111،
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وعلىهذااألساسكانتعواملمتعددةجعلتاألردنيثديدو اًرنشطاً فيجميعمراحل
أزمةالخليجالثانيةوهي(الكتاباألبيض :)6-5:1111،
 .1موقعهالجغرافي.
 .2عالقاته السياسية االجتماعية واالقتصادية الوثيقة معكل من العراق والكويت ودول الخليج
األخرى.
 .3انشاء مجلس التعاون العربي الذي يجمع بين العراق واألردن ومصر واليمن ،والذي ترأسه
الملك حسين عام  1111وهي السنة الثانية إلنشاء المجلس وكان من الطبيعي أن يثدي
األردن دو اًر دبلوماسياً نشطاً في محاولة منه لتالفي وقوع الحرب بين بلدين تربطه بينهما
عالقاتمشتركة.
 .4وقد انطلق األردن من موقفه تجاه أزمة الخليج الثانية من منطلقين أساسيين ،أولهما :عدم
جواز احتالل األرض بالقوة ومواصلة االعتراف بحكومة ودولة الكويت ،وثانيهما :التحرك
عربياًودولياًنحوإيجادحلدبلوماسيلألزمةبمايضمنتجنبدولالمنطقةوشعوبهاويالت
الحرب.
ففي الوقت الذي رفض األردن فيه احتالل العراق للكويت .وأكد على اعترافه بالحكومة
الكويتيةالقائمةقبلاألزمة،وسيادتهاعلىكافةاألراضيالكويتية،رفضاستخدامالقوةالعسكرية
بينالدولالعربيةوسعىإلىعالجاألزمةبالطرقالسلميةفيإطارعربي.وفيهذاالمجالركز
الملكحسينجهودهعلىأساسسرعةالتحركبينالعواصمالعربيةداعياً إلىعدمإغالققنوات
الحواربينأطرافالصراع،واللجوءإلىالخيارالدبلوماسيالتوفيقيوعدماتخاذق ارراتمنشأنها
إدانةالعراقواصدارعقوباتعليها،وكانهدفهمنوراءذلكهوالحيلولةدونإخراجالعراق–
التيتشكلالعمقاإلستراتيجيلألمةالعربيةفيمواجهةإسرائيل-منالجامعةالعربية،وعزلهاعن
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الصفالعربي،بشكلسيثديإلىاحداثخللخطيرفيميزانالقوةالعربي.كماشددفيمساعيه
على ضرورة تج نب استدعاء أية قوات أجنبية الى المنطقة العربية ألنها ستعمل على تصعيد
الموقفنحوالحرب،وهذاماسيثديإلىإخراجالمشكلةمنبينيديالعرب،ويجعلهماليمتلكون
أيقراربها(الشناق .)463-462:2111،
وحيث أن المنطلق األول قد تحقق من خالل استمرار األردن باإلعتراف بحكومة ودولة
الكويت ،فإن المنطلق الثاني لم يستطع األردن تحقيقه ،فعلى الرغم من زيارات الملك حسين
المتكررةإلىالعراقوالىالوالياتالمتحدةوبريطانياطيلةفترةاألزمةإالأنجميعجهودهباءت
بالفشل بسبب تشبث أطراف الزاع بمواقفهم المتشددة وهذا ما أوضحه األردن الحقاً بعد إندالع
الحربفي17كانونالثاني1111عندماأكدأنمساعياألردنلمعالجةأسباباألزمةواجهت
الفشلمنأطرافعديدة،كانتمصممةعلىخيارالحربمنذالبداية(محافظة .)262:2111،
رابعاً :اآلثار اإلقتصادية لحرب الخليج الثانية على األردن:
العراق للكويت في  2آب  ،1111واألردن يمر بظروف سياسية واجتماعية
منذ إجتياح 
واقتصادية صعبة للغاية في جميع المجاالت وخاصة التجارية من صناعة واستيراد وتصدير،
اضافةإلىذلك،توقفالمساعداتالعربيةمنقبلالكويتوالسعوديةودولالخليجاألخرى،حتى
جاءقراراألممالمتحدةرقم 661عام 1111ليوقفتماماً حركةالتجارةوالتصديراألردنيةإلى
العراق .وقدتوقفتبحدود 3111شاحنةنقلكبيرةومتوسطةو 1211شاحنةمبردة،وهذهكانت
تحققدخالًمقداره435مليوندوالرعام،1111كماهناكحوالي311شاحنةنقلأخرىيملكها
األردنيونوتحمللوحاتترخيصصادرةمندولعربيةمجاورةقدتوقفتهياألخرى (التقرير
السنويرقم27للبنكالمركزياألردني .)15-14:1111،
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ومناألسبابالمباشرةلوقفحركةالشحنهذه،عدموصولأيةبضائعإلىميناءالعقبة،
وقد منعت السعودية الشاحنات األردنية من دخول أراضيها أو عبورها لنقل البضائع إلى دول
خليجية نتيجة لموقف األردن من أزمة الخليج  .والذي اعتبرته السعودية ودول الخليج من دول
الضد(الشايجي .)1117،
كذلكالنقلالجويلقدتأثرتالمالحةالجويةبسببارتفاعتكاليفالتأمينوانخفاضعدد
المسافرينالمارينعبراألردنوالغاءجميعالرحالتالمتجهةللعراقوالكويتودولالخليجالعربي
إضافةإلىارتفاعاثمانالوقود .وقدبلغتمجملخسائرقطاعالنقلفقدلمدةعامكاملحوالي
 174.1مليون دوالر ،أما من حيث التجارة الخارجية ،فقد قدرت خسائر األردن من صادراته
السلعيةبحوالي 221مليوندوالر،وتأتيهذهالخسائرجراء فقدانسوقيالعراقوالكويتاللذان
يستوعبان حوالي  %26من إجمالي الصادرات األردنية .حيث كانت العراق وحدها ،والتي تمثل
سوقالتصديرالرئيسيللمملكةتستوعبمانسبته%21منالصادراتاإلجمالية،هذاباإلضافة
إلى تقدير انخفاض الصادرات إلى الدول األخرى بحوالي  %41نتيجة االغالق الجزئي ألسواق
دولالخليجأمامالصادراتاألردنية(التقريرالسنويرقم27للبنكالمركزي .)16:1111،
أما في مجال الواردات ،فقد وصلت فاتورة المحروقات ما بين الفترة -1111/1/1
،1111/12/13بماقيمته 564مليوندوالرأمريكيوذلكعندمااغلقتالسعوديةخط أنابيبها
حارمةاألردنمنحوالي% 15منالنفطالذيكانتتستورده،ولذلكاعتمداألردنعلىالنفط
السوري المكرر والنفط اليمني الخام لتغطية احتياجاته مما كلف الخزينة الكثير من العمالت
الصعبة(الكفارنة .)212:2111،
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وممايذكر،أنالعراقكانيزوداألردنبحوالي%11منمستلزماتهالنفطية(جريدةالقدس،

، )1111أمابالنسبةلقطاعالصناعة،فقدواجهاألمرمشاكلعديدةبعدحربالخليجفقدبلغت
خسائرشركةالبوتاسالعربيةالمباشرةولمدةسنةكاملةحسبالتقديراتماقيمته 155.5مليون
دوالر أمريكي ،كذلك بلغت خسائر شركة الفوسفات والمعادن األردنية المباشرة ولمدة سنة كاملة
حسب التقديرات ما قيمته  111مليون دوالر أمريكي ،وبلغت خسائر مصفاة البترول األردنية
 34.35مليوندوالرأمريكي،وبلغتالخسائرفيقطاعالصناعاتاألخرىلمدةسنةكاملةما
قيمته451مليوندوالرأمريكي(جريدةالحياةاللبنانية .)1111،
أما بالنسبة لقطاع السياحة ،فقد بلغت خسائره لمدة سنة فقط  حسب التقديرات األولية
حوالي 511مليوندوالرأمريكي،وذلكبسببارتفاعالتأمينعلىالطائراتوأثمانتذاكرالسفر
وأثمانالوقود،وقلةالمسافرينالعائدينمناألردنإلىدولأخرىفيالمنطقةبسببالحرب،أما
بالنسبةلقطاعالزراعة،فقدتضررمنجراءتوقفالصادراتالزراعيةإلىدولالخليج،وقدبلغت
التقديرات لمدة سنة فقط ما قيمته  233.1مليون دوالر (التقرير السنوي رقم  27للبنك المركزي
األردني .)71:1111،
أما بالنسبة لعودة األردنيين (من أصل فلسطيني) ،والذي بلغ حوالي نصف مليون ،فقد
تزايدتمعدالتالفقربسببالبطالةالناجمةعنعودتهمفيالوقتالذييعانيفيهاألردنمن
أزمةاقتصاديةمتفاقمةوارتفاعضغطالدينالخارجي  .ومنخاللاستعراضهذهاألوضاعالتي
واجههااألردنإبانأزمةالخليج،فقدكانأكثراألقطارالعربيةتضر اًر،حيثوصلإقتصادهحد
اإلختناق،وتتفقالدراسةمعوجهةالنظرالقائلة"إناآلثارالسلبيةالكثيرةألزمةالخليجلمتبدأبعد
بل ستبدأ منذ االن وتمتد لسنوات قادمة ،فالخسائر سوف تقع في المستقبل لتوقف وانخفاض
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المساعدات األجنبية والعربية ،والضغط على األردن لتسديد ديونه الخارجية واحتمال تدفق أعداد
اخرىممنبقيمنالمغتربيناألردنيين(الفانك .)6-4:1111،
لقدتاثراالقتصاداألردنيتأثي اًربالغاًنتيجةلحربالخليج،وقدقدرتالخسائراألردنيةكما
تمتقديرهامنقبلاألممالمتحدةباالتفاقوالتعاونمعالجهاتاألردنيةالمختصةبحوالي()1.3
مليون دوالر لعام  ،1111بافتراض استمرار استيراد حاجات األردن النفطية من الع ارق ،حيث
حصلاألردنفيعام 1111على%15مناحتياجاتهمنالبترولالعراقيالخامأمافيحالة
لجوءاألردنلمصادرأخرىالستيرادمستلزماتهالنفطية،فإنتقديراتتلكالخسائرترتفعإلىحدود
1.15ملياردوالرمنهاحوالي()1.1ملياردوالرخسارةمباشرةناتجةعنطريقتطبيقالحظر
االقتصاديعلىالعراق(التقريرالسنويرقم27للبنكالمركزي .)14:1111،
وبالفعل،قدرتاألممالمتحدةأنخسائراألردنوصلت 2.5مليار دوالرلعام،1111
وقدر البنك المركزي األردني خسائره غير المباشرة ،نتيجة ألزمة الخليج بحوالي   561مليون
دوالر .بسبب توقف المساعدات الرسمية من الدول العربية لدعم الموازنة العامة ،إضافة إلى
الخسائر الناجمة عن توقف السحب على القروض والمثسسات التمويلية العربية التي تتخذ من
الكويتمق اًرلها(الكفارنة .)214:2111،
وبهذا،يكوناألردنقدسددثمنفاتورةحربالخليجالتيلميكنبهاطرفاً،وانمابذلكل
الجهودمنأجلوضعحدلألزمةسلمياً دونتدخلالقوىالخارجية،لكنالمتحالفينضدالعراق
كانوا يريدون من األردن المساندة المطلقة وكانوا يعتبرون جهوده السلمية محاولة إلنقاذ الرئيس
العراقيصدامحسين(البكوش،د.ت .)152-151:
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أناعتماداألردن علىالعراقلهمايبرره،باإلضافةإلىالفائدةاالقتصاديةمنالمعاملة
التفضيليةللعراقفيبيعنفطهلألردن،أيضاً كانالعراقلألردنرصيداً استراتيجياً بمايملكمن
قدراتماديةوعسكريةفيموازاةاإلمكاناتاالسرائيلية،بسببمخططاتاليميناإلسرائيليبتفريغ
األرض الفلسطينيةوطردالفلسطينيينإلىاألردن،وخصوصاً بعدتكثيفموجةالهجرةاليهودية
اآلتيةمنروسياوالدولالشرقية،وأطروحاتهبأنيكونحلالقضيةالفلسطينيةعلىحساباألردن
(الكفارنة .)214:2111،
وبعدانتهاءحربالخليجالثانية،في 21شباط 1111دعاالملكحسينإلىتجاوزآثار
حربالخليج،وحولعالقةبالدهمعالعراقفيتلكالمرحلة،أشارالملكإلىأناألردنسوف
يقفإلىجانبالعراقفيإعادةبناءمادمرتهالحرب(صحيفةالرأي(عمان)في .)1111/2/21
تأتياألردنمنحيثاالضراربالمرتبةالثانيةبعدكلمنالكويتوالعراقفقدفُ ّسررفض
األردناإلنضمامللتحالفالدوليوكذلكسعى األردنلعدمتدويلاألزمةعلىأنهإنحيازللعراق
وقد جعل هذا الموقف كالً من السعودية ودول الخليجمجتمعة إضافة إلى الواليات المتحدة إلى
معاقبةاألردنإقتصادياً ،حيثتوقفتالمساعداتاإلقتصاديةالعربيةالمقدمةلألردنوالبالغقيمتها
خمسمائةمليوندوالروفرضتالسعوديةحظ اًرتجارياًعلىاألردنفأغلقتحدودهاأمامالصادرات
والوارداتاألردنيةومنعتالشاحناتاألردنيةمنالوصولإلىأقطارالخليجاألخرىومنعتكذلك
تحميلالبضائعاألردنيةالتيألقتبهاالبواخراألجنبيةفيميناءجدةوأغلقتمجالهاالجويفي
وجهالطائراتاألردنية(الموسى .)601 :6991 ،
وبلغتاألزمةذروتهاعندماقررمجلساألمنفرضالحصارعلىالعراقواإلمتناععن
التصدير إليه أو اإلستيراد منه فتوقف األردن عن استيراد النفط العراقي ،حيث كان قبل األزمة
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يستورد()%11-11م ناحتياجاتهالنفطيةمنالعراقويستوردالباقيمنالسعوديةولكناألردن
فوجئبإنقطاعالضخمنالسعودية،ومنهنابدأاألردنيواجهأزمةخطيرةورفعشكواهإلىمجلس
األمن الذيسمحله باستيراد النفطالعراقي .وهكذا مضىاألردن بنقل النفطالعراقي بالصهاريج
لكنالطائرات األمريكيةقصفتالصهاريجممااضطراألردنلوقفجلبالنفطمنالعراقوأخذ
األردن بوضع سياسات تخفيف اإلستهالك النفطي ثم لجأ األردن إلى استيراد النفط من سوريا
واليمنوابتاعلذلكناقلتينللنفط.وممازادالوضعسوءاً أنسعربرميلالنفطقدارتفعمنأربعة
عشردوال اًرقبلالغزوإلىواحدوأربعيندوال اًربعدالغزو(الموسى .)600-601 :6991 ،
لقدعانىاالقتصاداألردنيمنإنكماشحادوصلإلىحداألزمةفيالفترةالتيأعقبت
االحتاللالعراقيللكويتحيثوصلتنسبةالبطالةإلى()%33منأجماليقوةالعملاألردنية
ووصلت نسبة التضخم إلى أكثر من ( )%35مما دفع الحكومة األردنية إلى وضع عدد من
اإلجراءاتالتقشفيةتمثلتفيخفضقيمةالدينار()%41ورفعأسعارالمواداألوليةبنسبةزادت
عن()%31والسعيإلىإعادةجدولةالديونالخارجيةوأدتالخسائرالتيوصلتفيالنصف
األول من عام ( )1111إلى أربعة مليارات دوالر إلى إصابة اإلقتصاد األردني بإنتكاسة حادة
أجهضتالجهودالمبذولةإلنعاشه خاصةمعتدفقأعدادكبيرةمنالوافدينمماأدىإلىتوقف
حواالتهموماترتبعلىاألردنمنالقيامبواجبهاإلنسانيمنتكاليفباهظةبلغتأربعينمليون
دوالرفيشهرين(الموسى )601 :6991 ،إضافةإلىماترتبعلىاألردنمناستيعاب()311
أدى اليه ذلك من أزمة في
ألف مواطن من األردنيين والفلسطينين العاملين في الخليج مع ما ّ
المرافقالعامهفيالتعليموالصحة(الحمد .)212: 6991 ،
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بدأتأزمةالخليجالثانيةبينالعراقوالكويتنتيجةالعتباراتسياسيةواقتصاديةإقليمية،
عربيةودولية .فقدتمثلتالعواملاإلقليميةالعربيةبالخالفبينالدولتينعلىالمناطقالحدودية
بعدأنطلبالعراقمنالكويتالتنازلعنجزيرةوربةوبوبيانفيشطالعربمنأجلتوسيع
حدوده في الخليج ،واعادة حقل الرميلة النفطي الواقع في المنطقة الحدودية بين البلدين الذي
استولتعليهالكويتأثناءانشغالالعراقبالحربمعإيرانمماشكلخسارةللعراقمقدارها()2.5
ملياردوالر.كماحدثالخالفبينالدولتينعلىعمليةاستخراجالنفطحيثاعتبرتالعراقأن
دولة الكويتتتآمر عليها فيالجانباالقتصادي منخالل تجاوزحصتها المقررةفياستخراج
النفط بقصد تخفيض سعره عالمياً ،هذه السياسة التي كان من شأنها خدمة الدول الصناعية
األوروبيةالمستوردةوالحاقالضرربالدولالمصدرةوباألخصالعراق .
 أثر حرب الخليج الثانية عالمياً:تمثلت العوامل الدولية ،فقد تمثلت برغبة الواليات المتحدة األمريكية في إعادة ترتيب
أوضاع المنطقة في ظل التحوالت العالمية واإلقليمية التي كانت قائمة ،فبعد انهيار االتحاد
السوفيتيوزوالخطرهسعتالوالياتالمتحدةإلىإحكامالسيطرةالتامةعلىكافهالدولالعربية
النفطيةمنأجلفرضالسيطرةعلىاقتصادأوروباالغربيةواليابانوالصين،كانالنفطالعربيهو
وسيلةالتيرأتأمريكامنخاللهإمكانيةتطبيقسياستها.لهذاأخذتبحشدقواتهافيالخليج،
ووضعتها تحت أهبة اإلستعداد منذ فترة سابقة لدخول القوات العراقية األراضي الكويتية .ونتيجة
لرفضالكويتمطالبالعراقسالفةالذكر،وبشكلخاصفيمجالتخفيضحصتهامناستخراج
النفط ،اعتبرت القيادة العراقية أن الرفض الكويتي يعتبر تحدياً لسياتها وانحيا اًز إلى الجانب
األمريكيالذييسعىإلىالسيطرةعلىالنفطالعراقيوتحطيمقوتهاالعسكريةوانهاءدرهااإلقليمي
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في المنطقة العربية لذلك دفع الع ارق بقواته العسكرية إلى الكويت وتم احتاللها في 1111/1/2
وادماجهافيإطارالدولةالعراقية(تليالن .)151-75:2116،
 اآلثار اإلقليمية لحرب الخليج الثانية:لقدأدتهذهاألزمةإلىإحداثانقساماتخطيرةفيالنظاماإلقليميالعربي،تجسدذلك
بشكلواضحفيمثتمرالقمةالعربيالمنعقد بالقاهرةفي،1111/1/11حيثأن()12دولةمن
الـ()21دولةالمجتمعة،دعتإلىشجبالغزوالعراقيواستدعاءالقواتاألمريكيةواألجنبيةلحل
األزمة ،فيحينرفضتكلمنالعراقوليبياومنظمةالتحريرالفلسطينيةالقرار،والتزمتكلمن
الجزائر واليمن الحياد ،أما األردن والسودان وموريتانيا فقد تحفظت على بعض نقاط القرار،
وباألخصاستدعاءالقواتاألجنبيةالىاألرضالعربية،وكانلهذااإلنقسامانعكاساتسلبيةعلى
فعالية الدبلوماسية العربية في احتواء األزمة العربية ،كما تنعكس أيضاً بشكل سلبي على أداء
الجامعة العربية الذي لم يرق إلى حجم األزمة .وأتسم الموقف األردني من البداية في مواجهة
األزمةبالعقالنيةوالواقعيةواإلحساسبالمسثوليةالتيتدعوإلىتحقيقالمصلحةالعربيةمنخالل
وحدةالنظامالعربيكركيزةأساسيةفيمواجهةالتحدياتالقائمةأماماألمةالعربيةمجتمعةوفي
مقدمتها إسرائيل التي كانت تلوح خالل هذه المرحلة بفكرة البلد البديل في األردن وانهاء الوجود
العربيمنفلسطيننهائياً(البزاز .)37-31:1112،
وحتىيتمكناألردنالقيامبدورالوساطةالفعاليةواحتواءاألزمةتجنبمنذالبدايةاإلنحياز
أليطرف من أطراف الصراع ،ومعالجة األسباب التي أدت إلى اشتعالها بالطرق السلمية وفي
إطار عربي عربي ،وقد أكد الملك حسين على ذلك بقوله" :أننا مهتمون في األردن بإيجاد حل
لنزاعالعراقيالكويتيضمناإلطارالعربيبإعتبارهقضيةعربية،ونأملبأننتمكنمنمعالجتها
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بأنفسناوبالطرقالمالئمةوأنأيةمحاولةخارجيةللتدخلفيالنزاعستعملعلىتعقيداألموربدالً
منالمساعدة" .وجلهذاالموقفاألردنيإنطالقاً منمبادئهالقوميةالوحدويةالتيتفرضعليه
بإستمرارإحاللحالىاألمنواإلستقراروالتضامنالعربي،وتفعيلمساراتالعملالعربيالمشترك
فيمواجهةاألزماتوادامةالعالقاتالوديةبيمكافةالدولالعربية(الكتاباألبيض .)1111،
وبعد استفحال األزمة واصرار الدول العربية على تدخل الدول األجنبية ،ركزت السياسة
األردنية على ضرورة اعتماد الوسائل السلمية لحل األزمة ،وتحاشي الق اررات التي تثدي إلى
مواجهاتعسكريةسيكونالخاسرالوحيدفيهاالجانبالعربينألنهاستثديإلىاستنزافطاقاته
العسكرية واإلقتصادية .لذلك ركز الملك حسين جهوده خالل هذه المرحلة على تفعيل المبادرات
السلمية التي صدرت عن عدد من الدول الكبرى ،مثل المبادرة الفرنسية ،والسوفيتية ،كما طرح
األردنمنجانبهمبادرةسلميةلتسويةاألزمةتقتضيبإنسحابمتزامنللقواتالعراقيةمنالكويت،
مقابل إنسحاب القوات الغربية ،وارسال قوات عربية تحل مكانها واجراء مفاوضات ثنائية بين
الجانبين العراقي والكويتي يتوصل من خاللها الطرفان الى حل المشكلة .وعلى الرغم من كل
الجهود التي بذلها األردن قيادة الملك الراحل الحسين بن طالل لحل األزمة سلمياً ،وفي إطار
الجامعة العربية والمحافظة على وحدة الصف العربي مع الحفاظ على أمن ووحدة العراق وقوته
كونهيشكلسنداً وداعماً،وعمقاً استراتيجياً لألمةالعربية ،إالأنموقفالعديدمنالدولالعربية
المثيدةلقدومالقوىاألجنبيةوتوجيهضربةعسكريةللعراق،أحالدوننجاحالسياسةاألردنيةفي
مسعاهالحلاألزمةوجاءتالضربةالعسكريةللعراقفي 1111/1/17مدمرةلمقدراتهالعسكرية
واالقتصادية والبشرية والعلمية ،التي كانت مقدرات لألمة العربية كلها .وأجبر العراق على
اإلنسحاب من الكويت ،وهو يحمل أعباء هزيمة انعكست بشكل سلبي على كافة الدول العربية
بشكلعاموعلىاألردنبشكلخاص(جريدةالرأياألردنية )1111،

56

أنطلقالموقفاألردنيمنأزمةالخليجمنمبدأين :
األول:هوالقناعةالمطلقةبعدموجوبإحتاللأراضيالغيربالقوة،ومنهناكانتالدعوةاألردنية
للعراق من أجل اإلنسحاب من الكويت كأساس للتحرك األردني ،وقد تأكد ذلك من خالل
التصريحاتاألردنيةالتيأعلنفيهاالملكحسينأناألردناليعترفبضمالكويتإلىالعراق،
وقال أنه ما زال يعترف بالنظام األميري والحكومة الشرعية التي كانت قائمة قبل الغزو (فخر
الدين.)53: 1115،وفيخطابالملكحسينالذيجاءفيه"إناألردنملتزمبمبدأعدمجواز
تمس ْكنا فيه طوال
إحتالل األرض بالقوة وهي قاعدة ينطلق منها بجميع القضايا المماثلة ومبدأ َّ
حياتناالسياسيةبمافيذلكالصراعالعربياإلسرائيلي(المحاميد .)251:2112،
الثاني :اإليمان المطلق بضرورة إحتواء األزمة وحصرها داخل األسرة العربية وعدم السماح لها
حيثقالالملك":إننامهتمونفياألردنبإيجادحلللنزاعالعراقي
بالخروجعناإلطارالعربي ،
ّ
أن أي محاوالت
الكويتي ضمن اإلطار العربي ونأمل في معالجته بأنفسنا وبالطريقة المالئمة و ّ
خارجيةللتدخلفيالنزاعستعملعلىتعقيداألموربدالًمنحلها"(العرموطي .)132:1112،
لقدكاناألردنإبانالغزوالعراقيللكويتفيوضعدقيقللغاية ،فمنناحيةفإنإنحياز
األردنإلىجانبالعراقيعرضهإلىتوقفالدعمالخليجيالبالغخمسمائةمليوندوالرإضافةإلى
تهديدمصالحثالثمائةألفأردنييعملونفيدولالخليج.وفيالوقتذاتهفإنإنحيازهللكويت
يعرض إقتصاده لمخاطر شديدة وذلك نتيجة للتداخل الكبير بين اإلقتصاد األردني واإلقتصاد
العراقي ،كما أن موقع األردن بين العراق واسرائيل وادراكه ألثر التغيرات في البيئة الد ولية وفي
ميزانالقوىالعربياإلسرائيليقددفعهللعملعلىحلمشكلةإحتاللالكويتعربياًوالحفاظعلى
العراق كعمق إستراتيجي للعرب  ،وقد تنبهت القيادة األردنية باك اًر إلى خطورة خروج األزمة عن
اإلطارالعربيوأشارتإلىأنالنتائجالسلبيةلهذاالتدخللنتقتصرعلىالنتائجالمباشرةللدمار
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الذي ستلحقه هذه الحرب التي تتجمع فيها أعظم القوى العسكرية العالمية ضد بلد عربي وعلى
أرض عربية ،بل ستتخطاها إلى النتائج البعيدة التي تتمثل في فقدان السيطرة على أهم مواردنا
الطبيعيةوهوالنفط،والىماستحملهمغباتالتدخلاالجنبيفيهذهاألزمةمنإنقسامفيالصف
العربيوارساءلقواعدالتدخلاألجنبيفيالشثونالداخليةالعربية(الموسى .)111:1116،
تمرس سياسي يظهر من خالل
لقد كان موقف الملك حسين يدل على ُ
بعد نظر وعلى ّ
قدرتهعلىإستشفافخطورةالتدخلاألجنبيوالنتائجالسلبيةللحربعلىالعراقفي الوقتالذي
غفلفيهالكثيرونعنتوقّعمثلهذهالنتائج.ولميكتفيالملكبالتنبيهوالتحذيربلكثّفجهوده
من أجل حل األزمة قبل تفاقمها .وفي أثناء تصاعد االزمة وقبل الغزو بثالثة أيام ذهب الملك
حسينإلىالعراقوالكويتوناشدالملككالًمنالرئيسصدامحسينواألميرجابراألحمدالصباح
بأنيسوياالخالفودياً.وفورسماعهنبأالغزوسافرالملكحسينإلىمصرللقاءالرئيسمبارك
منأجلالتوسطلحلاألزمة،كماعملعلىاإلتصالبالرئيسبوشإلقناعهبإعطاءالفرصةلحل
األزمة سلمياً .ثم ذهب الملك حسين إلى بغداد للحصول على التزام من صدام حسين من أجل
اإلنسحابوكادينجحفيذلكلوالإدانةوزراءالخارجيةالعربللغزو.ثمقامالملكبزياراتلكل
من ليبيا والسودان والجزائر والمغرب واليمن وتونس وعواصم الدول الغربية حيث زار الواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليىا وألمانيا وأسبانيا وذلك لبحث السبل الكفيلة إليجاد حل سلمي
لألزمة (الموسى .)177: 1116 ،وبذلك يكون مجموع الدول التي زارها حوالي خمس وعشرين
دولةهادفاًإلىمنعتفاقماألزمةشارحاًوجهةنظراألردنألبعاداألزمةومالبساتها(نهار1113،
.)11:
إن المبادئ التي طرحها األردن لحل األزمة في اإلطار العربي لم تكن غريبة عن
الممارساتاألردنيةفينزاعاتسابقة،إ ْذكانالموقفاألردنييثكدبإستمرارأنهاليمكنلخطأين
انيولّداصواباًوأنخطأالعراقيجبأاليتضاعفبخطأأكبر .وقدكانالموقفالمبدأيلألردن
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من أزمة الخليج سبباً في تعرض األردن للعديد من الضغوط واإلنتقادات التي وصلت إلى حد
إعتباراألردنشريكاً فيالذنب،فالوالياتالمتحدةوفيسعيهاالحثيثللحصولعلىمظلّةعربية
شاملة في بناء تحالفها ،ونظ اًر للعالقة المتميزة التي جمعت األردن بالعراق ،وكذلك الموقع
اإلستراتيجيلألردنبوصفهواقعاً بينالعراقواسرائيل،لذلككانللمظلةاألردنيةأهميةكبرى،
ومنهناكانالضغطالكبيرالذيطُّبقعلىاألردنسواءمنجانبدولالخليجأومنجانب
الدول الغربية وبشكل خاص الواليات المتحدة .وعندما بدأت سماء العراق تُمطر بقنابل دول
التحالفودمرتالمنشآتوالجسورفيكافةمدنالعراقشجبالملكحسينعملياتدولالتحالف
ّ
وضاعفنداءاتهلوقفالقتال،كماسخراألردنوسائلإعالمهودبلوماسيتهمنأجلكشفحجم
ّ
وخطورةالمثامرةومايحدثمنتدميروخرابأمامالرأيالعاممحذ اًرمنمغبةاإلستمرارفيهذا
النهج(العتيبي .)47:1114،
لشعبيفقدفجرتأزمةالخليجالعواطفالجياشةليسفياألردن
أماعلىصعيدالموقفا
ّ
ّ
فحسببلفيكافةأنحاءالوطنالعربي،ولميخرجالموقفالشعبياألردنيعنهذااإلطارالعام.
لقد كانت العالقة الوثيقة التي جمعت األردنوالعراق طوال سنوات الحرب العراقية اإليرانية سبباً
قدعبرالموقفالشعبيعننفسهبإندفاعوحريةسواءكان
إضافياًفيالتعاطفالشعبياألردني .و ّ
عنطريقالبرلمانأوالصحافةأوالمظاهراتأوحمالتالمساعداتاإلنسانيةلشعبالعراق،وقد
بهذاالنشاطالبالدمنأيتفجركانيمكنأنيحدثنتيجةالضغوطالمتزايدة.وجاءالموقف
جن
ّ
ّ
وعبرت القيادة السياسية في األردن عن النبض
األردني من األزمة منسجماً مع الموقف الشعبي ّ
الشعبيالقوميفياألردنكمافيغيرهمنالبلدانالعربيةفبقيالوضعالداخلياألردنيمتماسكاً
وشعر المواطنون أنهم شركاء في المسثولية والقرار فاطمأن األردنيون إلى هذه الظاهرة والى
المصداقية التي إكتسبتها قيادتهم على ساحة الوطن الشعبية ،كما تولّد شعور باإللتحام مع هذه
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القيادةوباإلعتزازبموقفهموانكانواقددفعوثمناً غالياً.وبعدتوقفالعملياتالعسكرية ،فقدجدد
األردنمساعيهلمعالجةآثارالحربوقدعملفياالتجاهاتالتالية(العتيبي :)47-46:1114،
محاولةايجادحلمشرفوعادلإلخراجالعراقمنمحنته .
ّ
  محاولةرأبالصدعالذيحدثفيالصفالعربيوفتحصفحةجديدةمنالتعاونالقائمعلىالثقةالمتبادلةبينالدولالعربية .
محاولةإعادةبناءالثقةمعالدولالتيانتقدتالموقفاألردنيخاللاألزمة .الدعوةلإلستفادةمنالحماسالدوليالذينجمعنهذهاألزمةلحلقضاياالصراعفيالمنطقةوفيمقدمتهاالقضيةالفلسطينية .
 آثار حرب الخليج على العالقات األردنية  -العراقيةتأتياألردنمنحيثاألضراربالمرتبةالثانيةبعدكلمنالكويتوالعراقمنحيثفُ ّسر
فضاألردناإلنضمامللتحالفالدوليوكذلكسعى األردنلعدمتدويلاألزمةعلىأنهإنحياز

ر
للعراق وقدجعلهذاالموقفكالً منالسعوديةودولالخليجمجتمعةإضافةإلىالوالياتالمتحدة
إلى معاقبة األردن إقتصادياً ،حيث توقفتالمساعداتاإلقتصاديةالعربيةالمقدمةلألردن والبالغ
قيمتها خمسمائة مليون دوالر وفرضت السعودية حظ اًر تجارياً على األردن فأغلقت حدودها أمام
الصادرات والواردات األردنية ومنعت الشاحنات األردنية من الوصول إلى أقطار الخليج األخرى
ومنعت كذلك تحميل البضائع األردنية التي ألقت بها البواخر األجنبية في ميناء جدة وأغلقت
مجالهاالجويفيوجهالطائراتاألردنية(الموسى .)115:1116،
وتأثرتمعظمالقطاعاتاإلقتصاديةاالخرىلألردنكالصناعةوالنقلوالسياحةمنجراء
هذاالحظر(المحاميد .)254:2112،
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كمافرضتدولالتحالفطوقالحصارعلىاألردنفأخذتسفنهمنذآب 1111تراقب
ميناء العق بة وتعترض السفن المتجهة إليه وخالل عام واحد تم إيقاف أو إعاقة أو تحويل إتجاه
حوالي أربعمائة وواحد سفينة ،وازداد الحصار شدة عندما أوقفت كافة شركات الطيران العالمية
فعتشركاتالتأمينرسومهاعدةأضعاففتحولجزءكبيرمناإلستيراد
رحالتهاإلىاألردن،ور
ّ
األردنيعنطريقسوريا(الموسى .)115:1116،
وبلغتاألزمةذروتهاعندماقررمجلساألمنفرضالحصارعلىالعراقواإلمتناععن
التصدير إليه أو اإلستيراد منه فتوقف األردن عن إستيراد النفط العراقي ،حيث كان قبل األزمة
يستورد()%11-11منإحتياجاتهالنفطيةمنالعراقويستوردالباقيمنالسعوديةولكناألردن
فوجئبإنقطاعالضخمنالسعودية،ومنهنابدأاألردنيواجهأزمةخطيرةورفعشكواهإلىمجلس
األمن الذيسمحله بإستيراد النفطالعراقي .وهكذا مضىاألردن بنقل النفطالعراقي بالصهاريج
لكنالطائراتاألمريكيةقصفتالصهاريجمماإضطراألردنلوقفجلبالنفطمنالعراقوأخذ
األردن بوضع سياسات تخفيف اإلستهالك النفطي ثم لجأ األردن إلى إستيراد النفط من سوريا
واليمنوابتاعلذلكناقلتينللنفط.وممازادالوضعسوءاً أنسعربرميلالنفطقدإرتفعمنأربعة
عشردوال اًرقبلالغزوإلىواحد وأربعيندوال اًربعدالغزو.واستمراألردنيعانيمنهذاالوضع
حتى حصل في أيار عام  1111على قرار من مجلس األمن يتيح له إستيراد النفط
العراقي(المحاميد .)253:2112،
منجهةأخرىجمدتالوالياتالمتحدةبعضمساعداتهالألردنالمتعلقةبتزويداألردن
بالحبوب كماتم تعليق المساعدات العسكريةلألردنإالانمجلس النواباألمريكيأذنللرئيس
بوشبدفعإعتماداتالسنةالتاليةوالتيتبلغسبعةوعشرونمليوندوالرإذاتعهداألردنبإجراء
مفاوضاتمباشرةمعإسرائيلوتوقفعنكلتعاونمعالعراق.وفيعام 1112قررالكونغرس
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يكيةلألردنكانتتبلغخمسينمليوندوالرفيتلكالسنة .وقدعانى

األمريكيوقفمساعداتأمر
اإلقتصاداألردنيمنإنكماشحادوصلإلىحداألزمةفيالفترةالتيأعقبتاإلحتاللالعراقي
للكويت حيث وصلت نسبة البطالة إلى ( )%33من إجمإلى قوة العمل األردنية ووصلت نسبة
التضخمإلىأكثرمن()%35ممادفعالحكومةاألردنيةإلىوضععددمناإلجراءاتالتقشفية
تمثلت في خفض قيمة الدينار ( )%41ورفع أسعار المواد األولية بنسبة زادت عن ()%31
والسعيإلىإعادةجدولةالديونالخارجيةوأدتالخسائرالتيوصلتفيالنصفاألولمنعام
()1111إلىأربعةملياراتدوالرإلىإصابةاإلقتصاداألردنيبإنتكاسةحادةأجهضتالجهود
المبذولةإلنعاشهخاصةمعتدفقأعدادكبيرةمنالوافدين،مماأدىإلىتوقفحواالتهموماترتب
علىاألردنمنالقيامبواجبهاإلنسانيمنتكاليفباهظةبلغتأربعينمليوندوالرفيشهرين.
إضافة إلى ما ترتب على األردن من إستيعاب ( )311ألف مواطن من األردنيين والفلسطينين
العاملينفيالخليجمعماأدىإليهذلكمنأزمةفيالمرافقالعامهفيالتعليموالصحة (الحمد،
ّ
 .)25:1116
قدرتخسائراألردناإلقتصاديةنتيجةأزمةالخليجأحدعشرألفاوتسعةوثمانونمليون
ّ
دينا اًر أردنياً عام  1111وألفان ومائتان وأربعة وستون مليون دينا اًر أردنياً عام  .1111لقد فقد
األردنجراءتلكاألزمةوموقفهمنهاالداعماإلقليميالعربي(الدولالخليجيةوالعراق)،وفقدأيضاً
ّ
الداعم الرئيسي الخارجي (الواليات المتحدة) في وقت كان فيه األردن بأمس الحاجة لهما ،فمن
ناحيةكانيعيشأزمةإقتصاديةخانقةظهرتبوادرهاأواخرالثمانينات منالقرنالماضيوتعطل
تنفيذبرنامجالتصحيحاإلقتصادياألولالذيشرعفيتطبيقهللخروجمنأزمتهاإلقتصاديةأوائل
عام()1111بالتعاونمعالدولالغربيةالدائنةومثسساتالتمويلالدولية(صندوقالنقدالدولي
والبنكالدوليلإلنشاءوالتعمير) ،وبالتاليفيسبيلالخروجمنهذهالضغوطوالتخلصمنآثارها
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لم يجد األردن سبيالً سوى اإلنخراط في مفاوضات سالم مع الجانب اإلسرائيلي برعاية أمريكية
نشطة حيث إنطلقت عمليات التفاوض بعد إنتهاء األزمة عام ( )1111من خالل مثتمر مدريد
للسالم ،حيثأنالعاملاإلقتصاديكانمنأهمالعواملالتيدفعتاألردنإلىاإلنخراطبتلك
العملية .
المطلب الثالث :تطور العالقات االردنية  -العراقية بعد عام 1991
في آب  1115لجأ وزير الدفاع العراقي "حسين كامل" صهر الرئيس العراقي األسبق
صدام حسين إلى األردن .وفي خطوة عدها بعضهم من مثشرات تخلّي األردن عن سياسته
المندفعةتجاهالعراق،منحالملكحسينحقاللجوءالسياسيلحسينكاملوسمحلهبعقدمثتمرات
صحفيةعدةفيقصرهالملكي .وقدرحبتاإلدارةاألمريكيةآنذاكبالخطوةاألردنيةحيثأعرب
الرئيساألمريكيبيلكلينتون )2111-1113(Bill Clintonعنإعجابهبالملكحسينوشجاعته
بمنح حسين كامل حق اللجوء السياسي .وأكد الرئيس األمريكي في الوقت ذاته عن استعداد
واشنطن لحماية األردن إذا ما تعرض أمنه ألي خطر(صحيفة الدستور(،عمان) في
 .)1111/1/11
ولم تندرج انتقادات األردنلنظام الحكم في العراق واستقباله لحسين كاملضمنسياسة
التخلي التام عن العراق ،فقد حاول األردن بعد منتصف السبعينيات من القرن المنصرم اعادة
التوازنفيعالقاتهمعالعراق،فعلىسبيلالمثاللميتردداألردنفيابداءانزعاجهمنتصريح
وزيرالدفاعاألمريكيآنذاكوليمبيريWilliam Perryفينيسان/ابريل،1116عندماقال":إن
األردنيتعاونمعالوالياتالمتحدةاألمريكيةلإلسراعفيالتخلصمنالنظامالعراقي"(محافظة،
 .)331:2111
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كماشهدتتلكالحقبةتحركاتاردنيةلحلأزماتالعراقمعالوالياتالمتحدةوالمتعلقة
بعملياتالتفتيشعناسلحةالدمارالشامل.فخاللشهرينيسانوتشرينالثانيمنعام،1117
التقىالملكحسينالرئيساألمريكيكلينتون،وخاللاللقاءسعىالملكحسينإلىمحاولةاقناع
الرئيس األمريكي ،بجدوى تخفيف العقوبات الدولية على العراق لما تركته من آثار سلبية على
األردن(صحيفةالدستور .)1117/4/1،
وعلى أثر تعرض العراق لضربات صاروخية عدة من قبل الواليات المتحدة في كانون
األول  1111فيإطارالعملياتالتيسميتآنذاكبعمليات(ثعلبالصحراء) ،دعاالملكحسين
إلىحوارعراقي -امريكيلحلالمشاكلبينهما،وأكدأنأيتغيير لنظامالحكمفيالعراقانما
هوامريقررهالشعبالعراقيوحده(محافظة .)341:2111،
وفي 7شباط،1111توفيالملكحسينونوديبابنهعبداهللالثانيملكاً علىالبالد،
وكان تولي الملك العرش األردني يعني،منجملةما يعنيه ،وراثتهلكثير من القضاياواألزمات
اإلقليميةومنهااألزمةالعراقية،التيحاولفيهاالملكعبد اهللالثانيطيلةفترة وصلتإلىعام
.2113وهيالسنةالتيبلغت فيهااألزمةالعراقيةمرحلةالصدامالمسلح ،اتباعسياسةتوازنما
بين مواقفه االقليمية والدولية ،وهي السياسة التي اتبعها والده سابقاً ،والتي اعتمدت أساساً على
التوفيق بين مصالح األردن تجاه حليفه االستراتيجي الواليات المتحدة وبين مصالحه مع جاره
الشرقيالعراق .
تعدالحرباألمريكيةعلىالعراقعام،2113أومااصطلحعلىتسميتهابحربالخليج
الثالثة ،نقطة تحول في السياسة االردنية تجاه العراق في تلك الفترة .فقد بدأ الخطاب السياسي
جامالتالمعتادةوحديةتجاهالعراقفيخطوةفسرهاالمراقبون،على
االردنيأكثرإبتعاداً عنالم
ّ
أنهااستباقاردنيلماستثولإليهنتائجالحرب ،واالستعدادلمرحلةمابعدتغييرالنظامالسياسي
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فيالعراق ،والحصولعلىمايمكنالحصولعليهمنمكاسبتلكالحرب .فبعداسابيعمنقيام
الحربعلىالعراقفي 11آذار،2113عقدتالحكومةاالردنيةبرئاسةرئيسوزرائهاعليأبو
الراغبمثتم اًرصحفياًفياألولمننيسانمنالعامذاتهحضرهعددمنرثساءتحريرالصحف
األردنيةوكتابهاوعددمناالعالميين،أكدأبوالراغبأنالحربجاءتبسببالسياساتالخاطئة
التيكانالعراقيتبعها،علىاعتبارأنالحربالعراقيةهيمنتبعاتاالجتياحالعراقيللكويت
عام ،1111واستمرارالحكومةالعراقيةفيتحديهاللوالياتالمتحدةورفضهاالتعاونمعالمجتمع
الدولي،واتباعهاسياسةالغموضفيمايتعلقباسلحةالدمارالشامل(ذنون .)216:2116،
وأضافابوال ارغبقائالً":إنالحربجاءتنتيجةالتصلبفيالموقفالعراقي"،موضحاً
أناألزمةليستبجديدةبلهيمستمرةمنذأكثرمنعامونصفالعام،وقدبذلاألردنكلجهد
لإلسهام بحل هذه األزمة من خالل المحادثات (اإلتصاالت) مع المسثولين العراقيين وابالغهم
مخاوفاألردنمناألذ ىالذيقديلحقبالعراقمنجراءالفجوةبينهوبينهيئةاألممالمتحدة،
واظهارالمواقفالمتشددةتجاهها .وهذاماأكدهأيضاً الملكعبداهللالثانيخاللمقابلةأجرتها
معه شبكة األخبار األمريكية سي أن أن  CNNفي  21نيسان  ،2113حيث أوضح العاهل
األردني ،أنه التقى عدداً من المسثولين العراقيين ،من بينهم نائب الرئيس العراقي طه ياسين
رمضان ،ووزير الخارجية ناجي صبري ،وقد حرص الملك خالل مقابالته تلك أن يكون واضحاً
وصريحاً فيمايجبعلىالعراقفعلهلتجاوزاألزمةمعمنظمةاألممالمتحدة،إالأنالملكعبد
اهللشعرمنخاللتلكالمقابالتأنالمسثولينفيالعراقلميكنلديهمرثيةواضحةللتعاملمع
منظمةاألممالمتحدةلتجاوزاألزمة(و ازرةالخارجيةاألردنية .)2113،
في الحقيقة لقد جاءت المواقف األردنية المتشددة تجاه العراق في تلك الفترة متزامنة مع
تقارير نشرت آنذاك في صحف عالمية عدة ومنها صحيفة األويزوفر اللندنية ،تثكد وجود دور
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اردنيغيرمباشرفيالحربعلىالعراق،وتستندفيذلكإلىاالتصاالتاألردنيةاألمريكيةالتي
جرت في خضم الحرب والتي اسفرت عن وصول ألفي جندي أمريكي إلى األراضي األردنية،
وقيامهمبإجراءمناوراتعسكريةمشتركةمعالقواتاألردنيةبالقربمنالحدودالعراقية.وقدوافقت
الحكومةاألردنيةعلىإنزالتلكالقواتفيقاعدةالمفرقالجويةوقاعدةموفقالسلطيالتيتبعد
أربعينميالًإلىالشرقمنالعاصمةاألردنيةعمان،وتقععلىالطريقالمثديإلىبغداد(صحيفة
األويزوفراللندنية .)2113،
ويمكن القول أن وجود تلك القوات ربما كان لتقديم الدعم اللوجستي للقوات األمريكية
الموجودةعلىاألراضيالعراقية.وعلىالرغممننفيالحكومةاألردنيةلهذهالتقارير،إالأنرئيس
الحكومة األردنية علي أبو الراغب ،عاد واعترف بأن وجود تلك القوات هو لتشغيل بطاريات
الصواريخمننوعباتريوت  Patriotلمواجهةالصواريخالتيقديطلقهاالعراقبإتجاهاسرائيل.
وقد بين أبو الراغب أن هذا اإلجراء هو من أجل عدم تحويل المنطقة إلى ساحة حرب وجعل
إسرائيلخارجمعادلةالحرب،موضحاًأنهذهالقواتقليلةالعددوأنبقاءهاسيكونبصورةمثقتة،
األم ر اآلخر الذي ربما دلل على مشاركة اردنية غير مباشرة في الحرب على العراق ،واستعداد
اردني لمرحلة ما بعد تغيير نظام الحكم في العراق هو قيام الحكومة األردنية بطرد المسثولين
والدبلوماسيين العراقيين من األردن .وقد بررت الحكومة األردنية هذا التصرف على أساس قيام
هثالءالمسثولينبخرقالمعاهدةاألمنيةالمتعارفعليهابينالدولوهواألمرالذينفتهواستغربته

الحكومةالعراقية (ذنون )216:2116،
بعدإنتهاءالحرباألمريكيةعلىالعراقفيأيار2113باحتاللهوتغييرنظامهالسياسي،
واالقتصادي ذلك أن انهيار النظام السياسي في
بدأ األردن أكثر تفاثالً بمستقبل العراق السياسي 
العراق ،ومجيء حكومة جديدة موالية ومتعاونة مع الواليات المتحدة يعني ،من جملة ما يعنيه
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(حسبالرثيةاألرنية)فتحسوقكبيرةإلعادةإعمارالعراقوتطويره،وسيكوناألردنمستفيداًمن
ذلكوانلميكنالمستفيداألول ،وهذاماعبرعنهصراحةالملكعبداهللالثانيعندمااشارإلى
أن العراق سيكون أحد أهم مراكز الجذب في الشرق األوسط ،وسيكون ذلك مبعث راحة لألردن
وللمنطقةكلها(صحيفةالرأي .)2113،
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الفصل الثالث
العالقات األردنية  -العراقية (االقتصادية) 3002-1991
تعرضت العالقات الع ارقية األردنية في أعقاب حرب الخليج الثانية إلى بعض التراجع،
بفعلتصاعدالضغوطاألمريكيةعلىاألردنبضرورةإعادةالنظرفيسياساتهاإلقليميةوالدولية،
والعودةإلىالعالقاتالوطيدةالتيتربطهمعالوالياتالمتحدةبعدالمواقفالتياتخذهامنتلك
أدى إلىوقف مساعداتها
الحرب التي عدتهاالواليات المتحدة مواقف مثيدة للعراق ،األمر الذي ّ
لألردنحتىيثبتاألردنبأنهيثديدو اًرفاعالًوناشطاًفيالسعيإلىالسالمفيالشرقاألوسط .
كان النفط يمثل ،دائماً ،اعتبا اًر مهماً في عالقات األردن بالعراق ،ومنذ الثمانينات من
عشرين ،كان العراق من أهم األطراف في االقتصاد األردني ،ليس هذا فحسب ،فقد قام
القرن ال 
الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" بمبادرة فردية بتأمين معظم احتياجات األردن من الطاقة
بأسعار دون أسعار السوق ،شكل النفط العصب األساسي الزدهار تجارة األردن مع العراق في
أواخرالتسعينات منالقرنالعشرين،وفيذلكالوقتغضتإدارةكلينتونالطرف،واعتبرتذلك
حالً وسطاً اليمكنتجنبهمنأجلاإلبقاءعلىنظامالعقوباتالدوليةالواسعالنطاق.سوفيتم
تناولهذاالفصلمنخاللالمباحثاآلتية :
المبحثاألول:العواملالمثثرةعلىالعالقاتاالقتصاديةالعراقية-األردنية 
المبحثالثاني:المساعداتالعراقيةلألردنوأثرهاعلىتطورالعالقاتبينالدوليتن 
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المبحث األول :العوامل المؤثرة على العالقات االقتصادية العراقية  -األردنية
قد أدى فرض العقوبات االقتصادية على العراق إلى إحداث تغيرات هيكلية في نسب
مساهمةالقطاعاتاالقتصاديةفيتكوينالناتجالمحلياالجمالي.فقدتوقفتصادراتالنفطمنذ
فرضالعقوباتاالقتصاديةعلىالعراقفي( 2آب)1111وحتىنهايةعام،1116حيثبدأ
تصديركمياتمعينةوفقمذكرةالتفاهمبينالعراقواألممالمتحدة (النفطمقابلالغذاءوالدواء).
وهذايعني حصولتحوالتفيمدىاألهميةالنسبيةلمساهمةالقطاعاتاالقتصاديةالرئيسيةفي
الناتجالمحلياالجمالي .
وسوفيتمتناولهذاالمبحثمنخاللالمطالبالتالية :
المطلباألول:مراحلتطورالعالقاتاالقتصاديةاألردنية-العراقية .
المطلبالثاني:المستورداتاألردنيةمنالعراق .
المطلب األول :مراحل تطور العالقات اإلقتصادية األردنية  -العراقية:
يقعاألردنفيمنطقةحساسةمنالناحيةالجيوستراتيجية،حيثتحدهإسرائيلمنالغرب،
وسوريامنالشمال،والعراقمنالشرق،والمملكةالعربيةالسعوديةمنالجنوب.وقدنبعالتحدي
الذيواجهتهكلحكومةمنالحكوماتاألردنيةمنالمساعيالمبذولةلتسويةاألزماتاإلقليميةأو
إزالتها إن أمكن .وما ال ريب فيه أن المأزق والتوتر المستمرين على الجبهة الفلسطينية-
اإلسرائيلية،والتداعياتالخطيرةللحرباألمريكيةعلىالعراققدزادتمنحدةالتوترفياألردن.
وتعودالعالقاتاالقتصاديةاألردنيةالعراقيةفيجذورهاإلىالعقدالسادسمنالقرنالعشرين،فقد
تمبتاريخ 1153/1/31توقيعأولاتفاقتجاريبينالبلدين،وقدتضمنهذااالتفاققوائمبعدد
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من السلع األردنية والعراقية التي تشملها اإلعفاءات الجمركية وبنسب متفاوتة .وفي تاريخ
 1165/12/1تمتوقيعاتفاقاقتصاديبينالبلدين،تمتعديلهذااالتفاقبتاريخ1167/1/21
وذلكبتوقيعبروتوكولتجاريللسلعالمحددةللتبادلالثنائيباإلعفاءاتالمقررة،وبدأتهذهالسلع
بسقفمقداره3.5مليونجنيهإسترلينيلكلجانب(أبوالشعر.)2111،
وقدتعززتالعالقاتاالقتصاديـةبينالبلدينبتوقيعبروتوكولتجاريمعدلللبروتوكـوالت
السابقـة بتاريخ  ،1172/1/21وفي هذا البروتوكول تم رفع حجم التبادل في قوائم السلع إلى 4
ماليينجنيهإسترليني،وفيهأيضاً تماالتفاقعلىتبادلإقامةمراكزتجاريةبينالبلدينوتحديد
سلع خاصة للتبادل من خاللهما وبحصة  25ألف دينار عراقي لكل مركز .وشهدت األعوام
الالحقة لعام  1172تطو اًر ملحوظاً على العالقات االقتصادية بين البلدين ،تضاعفت فيها أرقام
حجمالتبادلالتجاريوحصةالمراكزالتجارية .ففيالفترةمن 1176/3/21-11اجتمعتاللجنة
المشتركةبينالبلدينووقعتمحض اًرمشتركاتتقررفيهرفعحجمالتبادلالتجاريإلى 1ماليين
دينارعراقيمناصفةبينالبلدين،وزيادةحصةالمراكزالتجاريةإلى 111ألفدينارعراقيلكل
منالبلدين(حمدي.)2117،
اقاالقتصاديةمعأيبلدعربيكماتميزت

وخاللعقدالثمانيناتلمتتميزعالقاتالعر
معاألردن،حيثشهدهذاالعقدفيالفترة()1111 – 1111اندالعالحربالعراقية– اإليرانية،
وأصبح السوق العراقي سوقاً استراتيجياً
وأصبح ميناءالعقبة المتنفس الوحيد للصادرات العراقية ،
للصادرات األردنية .ففي  1111/4/27-24وقعت اللجنة المشتركة بين البلدين محض اًر مشتركاً
تقررفيهرفعحجمالتبادلإلى25مليوندينارعراقيتوزعمناصفة،ورفعحصةالمركزالتجاري
األردنيإلى 5مالييندينارعراقيوحصةالمركزالتجاريالعراقيإلى 3مالييندينارعراقي
(خماس.)71:2111،
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وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام  1116إلى  751مليون دوالر
أمريكي ،ورفع حصة كل مركز تجاري إلى  21مليون دوالر ،وهذا ما تضمنه اجتماع اللجنة
الو ازريةالمشتركةبتاريخ1115/12/22والمحضرالمشتركالذيتمتوقيعهفيذلكالتاريخ .وفي
محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الو ازرية المشتركة بتاريخ  1111/12/21تم تحديد حجم
التبادلالتجاريبمبلغ111مليوندوالرلعام1111للطرفين،وحصةكلمركزتجاريبمبلغ11
مليون دوالر .وكان هذا االجتماع هو األخير للجنة المشتركة األردنية العراقية ،حيث توقفت
اجتماعاتهاجراءبدءأزمةالخليجفيعام1111ونشوبحربالخليجفيبداية.1111وقدعاد
الجانبانإلىاالجتماعفيعام 1115ليتمتحديدقيمةالتبادلالتجاريبمبلغ 421مليوندوالر
لكلطرفمنهما(حمدي.)2117،
أزدهرتالعالقاتاألردنيةالعراقيةخاللالفترة،2113-1111إذأصبحتاألردنالعمق
االقتصاديوالتجاريللعراقمنخاللاالعتمادعلىميناءالعقبةاألردنيللتبادلالتجاري،وكان
األردنيحتلالمركزالرابعمنبينالدولالتيتتعاملاقتصادياً معالعراقبدايةفرضالحصار
لكنهاتراجعتإلىالمركز()21بعدقيامبعضالدولالعربيةوالمجاورةوالبعيدة،بفتحآفاقتعاون
جديدةمعالعراق،خاصةبعدموافقةالعراقعلىمشروعاألممالمتحدةالذيعرفبمذكرة"النفط
مقابلالغذاء"،ومعذلكبقيالعراقالمصدرالرئيسلتمويلاألردنبالنفط.إذعادتمرحلةمن
التحالفالسياسيواإلستراتيجيوالتعاونالشاملبينالبلدينحتىارتبطاالقتصاداألردنيبالسوق
العراقية،ونشأتمصانعكثيرةفياألردنقائمةكلياً علىتلبيةحاجاتالسوقالعراقية،وصارت
مدينة العقبة األردنية على البحر األحمر الميناء الرئيس للواردات العراقية ،وقدم العراق معونات
وتسهيالتكبيرةلألردنواألردنيينكالمنحالتعليميةوالنفطوالمعوناتالماليةالمباشرةواألفضليةفي
االستيراد.ولميعكرصفوالعالقاتالعراقيةاألردنيةإالعندمالجأصهرالرئيسالعراقيحسين
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كامل إلى األردن عام  ،1116فضالً عن استقبال قسم من المعارضة العراقية مما أثار غضب
الحكومةالعراقيةفيحينه(صحيفةالقدس .)2111،
وشهد عام  1115فتو اًر في العالقات السياسية بين البلدين ،وهذا الفتور أنعكس على
البروتوكولالتجاريلعام،1116حيثعقدالجانباناجتماعاً فينهاية 1115تقررفيهتخفيض
البروتوكولالتجاريلسنة 1116تمخاللهتحديدقيمةالتبادللهذاالعامبمبلغ 225مليوندوالر
لكجانب،أيبنسبةتخفيضبلغتحوالي%41منبروتوكولعام .1115وشهدعاما1117
و 1111التوقيع علىالمستويات ذاتهامن التبادل التجاريلعام  1116أي 225مليون دوالر.
وفيعام 1111تراجعحجمالتبادلالتجاريالموقعبينالبلدينإلى 211مليوندوالر،وقدجاء
ذلكبناءعلىطلباألردنتخفيضسقفالبروتوكولاستجابةلتراجعأسعارالنفطعالمياً.وعادت
أرقامحجمالتبادلالتجاريإلىاالزديادفيعام،2111حيثتمالتوقيعلرفعسقفالبروتوكول
التجاريبينالبلدينإلى311مليوندوالر،وقدتميزهذاالبروتوكولبكونهيسمحبتسديدجزءمن
فيشهرتشرينالثانيمنعام2111وقعالجانباناألردني

الديونالمسجلةلألردنعلىالعراق .و
الً تجارياً لعام  ،2111تم فيه االتفاق على أن تكون قيمة التبادل التجاري لعام
والعراقي بروتوكو
 451 ،2111مليون دوالر لكل طرف ،بزيادة مقدارها  151مليون دوالر عن بروتوكول عام
،2111وأهممايميزهذاالبروتوكولهوأنهاتفاقمقايضة،يتمبموجبهاستيرادالنفطوالمنتجات
النفطيةمنالعراق،مقابلتصديرالبضائعاألردنيةإليه،أيأنعمليةالتبادلالتجاريتتمدون
تحويل أي عمله أجنبية .وقد بلغ حجم البروتوكول الفعلي لعام  )321( 2111مليون دوالر
(حمدي.)2117،
وفي2111/12/23حدداألردنوالعراقالبروتوكولالتجاريلعام2112بـ351-311
مليوندوالر،وهيأرقامقريبةمنماتمتحقيقهفعلياًفيبروتوكولعام،2111معاستمرارالعمل
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بنظام المقايضة الوارد في بروتوكول سنة  .2111يالحظ مما سبق أن العالقات التجارية بين
البلدين كانت تحكم وفق اتفاقيات تجارية واتفاقيات تعاون اقتصادي تحدد فيه أحجام التبادل
التجاريبينالبلدين،وكانتهذهاالتفاقياتتوقعفياجتماعاتتعقدبصورةدورية،وكانتتفصل
بينكلاجتماعوآخرفترةتتراوحبين4إلى7سنوات .إالأنهوبدءامنمنتصفعقدالتسعينات،
وبالتحديدمنذعام،1115فإنهذهاالجتماعاتأصبحتتعقدسنوياً،األمرالذيعززالعالقات
االقتصاديةبينالبلدينوأكدعلىجدواها،حيثأنعمليةمراجعةاألرقامالواردةفيالبروتوكول
التجاريتحددكلعاموفقماتمتحقيقهمنإنجازعلىصعيدتنفيذبروتوكولالعامالذيسبقه
(خماس.)75:2111،
المطلب الثاني :المستوردات األردنية من العراق:
سجلت المستوردات األردنية من العراق في عام  )116.6( 1111مليون دينار وبنسبة
%11.1منإجماليالمستورداتو%55.1منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية .وفيعام
 1112كانتالمستورداتاألردنيةمنالعراق 215.4مليونديناروبنسبة%13.3منإجمالي
المستوردات و %63.1من إجمالي المستوردات من الدول العربية .وفي عام  1113حققت
المستوردات األردنية من العراق  317مليون دينار وبنسبة  %12.5من إجمالي المستوردات
و%61.5منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية .وفيعام 1114عادتأرقامالمستوردات
األردنيةمنالعراقإلىاالنخفاضلتسجل 211.3مليوندينار،محافظـةعلىنفسالنسبةتقريباً
منإجمـاليالمستورداتلعام،1113فكانـتهذهالنسبةفيعـام )%12.3(1114وسجلتهذه
النسبة في عام  ،)%12.5(1113وانخفضت نسبة المستوردات األردنية من العراق إلى إجمالي
المستورداتمنالدولالعربيةفسجلت(%54.1حمدي.)2117،
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وفي األعوام  1115و 1116و 1117عادت قيم المستوردات األردنية من العراق إلى
االرتفاع لتسجل ( )364.3 ،351.5 ،316.3مليون دينار على التوالي ،وحافظت نسبة
المستوردات من العراق إلى إجمالي المستوردات على نفس النسب السابقة فسجلت %12.2
و %11.1و %12.5لنفس الفترة على التوالي ،أما نسبة المستوردات األردنية من العراق إلى
إجمالي المستوردات من الدول العربية فسجلت  %52و %47.1و %53.3لألعوام 1115
و 1116و 1117وعلىالتوالي .وفيعام 1111عادتقيمالمستورداتاألردنيةمنالعراقإلى
االنخفاضفسجلت 235.7مليوندينار،وبنسبة%1.7منإجمالي المستوردات،و%51.5من
إجمالي المستوردات من الدول العربية ،فكانت هذه النسب اقل نسب تم تسجيلها .وفي األعوام
 1111و 2111و 2111عادت قيم المستوردات األردنية من العراق إلى االرتفاع .ففي عام
 1111سجلت هذه المستوردات  216مليون دينار وبنسبة  %11.2من إجمالي المستوردات
و%52منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية .وفيعام 2111سجلتالمستورداتاألردنية
من العراق  413.1مليون دينار وبنسبة  %14.1من إجمالي المستوردات (ارتفعت قيم إجمالي
المستورداتفيهذاالعاممن 2635.2مليوندينارفيعام 1111إلى 3251.4مليوندينار
فيعام،)2111وتسجلنسبةالمستورداتاألردنيةمنالعراقإلىإجماليالمستورداتمنالدول
العربية  ،%62.5محققة بذلك ثاني افضل نسبة خالل الفترة  (( )2111-1111التقرير
االقتصادي.)2111،
وفيعام2111سجلتالمستورداتاألردنيةمنالعراق415.6مليوندينار(وهيأعلى
قيمالمستورداتخاللفترةالدراسة)،وبنسبة%14.1منإجماليالمستورداتمنالدولالعربية.
يالحظمنتذبذبالوارداتاألردنيةأنمستورداتاألردنمنالعراقكانمحكوماً بشكلرئيسي
بالوضعالسياسيفيالعراقوحالةالحصارالمفروضةعليه منذعام 1111ودورلجانالرقابة
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والتفتيشالدوليةفيتحديدأنواعالسلعالمسموحبتصديرهامنالعراق،إضافةإلىالرقابةالصارمة
التيفرضتعلىسلعةالنفطبشكلخاص،والتيتشكلمانسبته%11.3منحجمالمستوردات
من العراق .وبلغ حجم المستوردات األردنية من العراق  3621.6مليون دينار خـالل الفترة
( )2111 –1111وبنسبة  %12.3من إجمالي المستوردات األردنية ،و %55من إجمالي
المستوردات األردنية من الدول العربية .ويمكن توضيح وضع المستوردات األردنية من العراق
مقارنةبوضعالمستورداتمنالدولالعربيةعلىالنحواآلتي(حمدي:)2117،
 .1نمو إجمالي حجم المستوردات األردنية خالل الفترة ( ،)2111 –1111فقد سجلت عام
)1711.5(1111مليوندينار،و3453.7مليوندينارعام.2111
 .2نمو حجم المستوردات األردنية من الدول العربية خالل الفترة من عام  1111وحتى عام
،1116حيثسجلت 331.6مليوندينارعام 1111و 761.1مليوندينارعام.1116
إال أن حجم المستوردات األردنية من الدول العربية عاد إلى االنخفاض في عامي 1117
الً ( 613و )521.6مليون دينار في العامين المذكورين على التوالي .وعاد
و 1111مسج 
األعوام  1111و2111

حجم المستوردات األردنية من الدول العربية إلى االرتفاع في
الً ( )121.5 ،773.7 ،561.3مليون دينار في األعوام المذكورة على
و ،2111مسج 
التوالي.
 .3انسجمت أرقام المستوردات األردنية من العراق في األعوام  1111و 1112و 1113مع
الزيادةفيحجمالمستورداتمنالدولالعربيةلنفسالفترة.
وفيعام2111سجلتالمستورداتاألردنيةمنالعراق415.6مليوندينار(وهيأعلى
قيم المستوردات خالل الفترة  ،)2111 –1111وبنسبة  %14.1من إجمالي المستوردات من
الدول العربية ،ويالحظ من تذبذب الواردات األردنية خالل هذه الفترة أن مستوردات األردن من
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العراقكانمحكوماًبشكلرئيسيبالوضعالسياسيفيالعراقوحالةالحصارالمفروضةعليهمنذ
عام   1111ودور لجان الرقابة والتفتيش الدولية في تحديد أنواع السلع المسموح بتصديرها من
العراق،إضافةإلىالرقابةالصارمةالتيفرضتعلىسلعةالنفطبشكلخاص،والتيتشكلما
نسبته%11.3منحجمالمستورداتمنالعراق(التقريراالقتصادي.)2111،

المبحث الثاني :المساعدات العراقية لألردن وأثرها على تطور العالقات بين الدولتين:
باعالعراقالنفطإلىاألردنبأسعاردونمستوىأسعارالسوقبعدإرساءبرنامجالنفط
مقابلالغذاءالتابعلألممالمتحدةفيالعراق،ففيعام2111عندماكانتاألسعارالدوليةحوالي
 31دوال اًرللبرميل،حصلاألردنعلىالنفطالعراقيبسعر 1.5دوالرللبرميل.وعالوةعلىذلك
سمحالعراقلألردن ،وهو بلد ال يملك موارد داخليةللطاقة ،بأنيثدىثمن النفط المدعومعلى
نامجاألممالمتحدةمنتمريرعقودمميزةلألردن،

شكلسلعاستهالكية.وتمكنالعراقمنخاللبر
ومنحت بعض الشركات األردنية بصفة أساسية احتكارات .وبلغت الصادرات إلى العراق 421
مليوندوال اًرعام،2111أيربعصادراتاألردنتقريباً.وأصبحهذاالنظامبمثابةمنحةسنوية
أفادتبعضالتقديراتأنالمكاسبكانتأكبر

فعليةتتراوحبين411و611مليوندوال اًرسنوياً.و
منذلك،إذبلغتمابين 511مليوندوالروملياردوالرسنوياً(رايتوبيكر .)2114،سوفيتم
تناولهذاالمبحثمنخاللالمطالبالتالية :
المطلباألول:المساعداتالعراقيةلألردنخاللالفترة( )2113-1111
المطلبالثاني:المساعداتالنفطيةالعراقيةلألردن 
المطلبالثالث:مستقبلالعالقاتاألردنية–العراقية 
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المطلب األول :المساعدات العراقية لألردن خالل الفترة ()3002-1990
أشارت بيانات و ازرة الخارجية األردنية إلى أن العقود االجمالية لمذكرة التفاهم للمراحل
الثالثاألولىمنمذكرةالنفطمقابلالغذاءخاللالتسعيناتقدبلغت 3.577ملياردوالركان
نصيبالشركاتاألردنيةمنهامانسبته%1.53وبقيمة315.3مليوندوالر،وبذلكاحتلاألردن
المرتبة الثالثة بعد فرنسا واستراليا .واستحوذت الشركات األردنية على النسبة األعلى في مجال
عقوداألدوية ،حيث بلغت قيمةالعقود الموافق عليها 111.4مليون دوالرمن أصل 612.12
مليون دوالر هي اجمالي عقود األدوية للمراحل الثالث األولى ،فيما بلغت قيمة العقود الموافق
عليها للمواد الغذائية حوالي  2.613مليار دوالر .استحوذت الشركات األردنية على المرتبة
دوالر وبنسبة  %6.13من اجمالي العقود،
السادسة بإجمالي عقود بلغت قيمتها  116مليون 
وجاءتالشركاتاألردنيةفيالمرتبةالخامسةفيمجالصادراتالمواداألخرى،إذبلغتقيمة
عقودالشركاتاألردنية17.1مليوندوالربنسبة%6.2مناجماليعقودالمواداألخرىللمراحل
الثالث(حسان )211،2111،
كما استمر األردن في استيراد النفط من العراق وبواقع  51ألف برميل من النفط الخام
و25ألفبرميلمنوقودزيتالغازسنوياً،ويحسبجزءمنهذهالكميةمجاناًوالباقيتسددمنه
ديون لألردن على العراق تراكمت عليه أثناء الحرب العراقية -االيرانية .واستجابة للضغوط
األمريكيةواالسرائيليةوالخليجية ،قررت الحكومةاألردنيةفي كانون الثاني  1116تخفيض قيمة
التجارةاألردنيةمعالعراقإلىنصفماهوعليه،أيمن 411مليونإلى 211مليوندوالر،
وفسرالقراربأسباباقتصادية،نظ اًرلديناألردنالكبيرعلىالعراقالذيبلغآنذاك1211مليون
دوالر تقريباً،وعدم قدرة العراق على دفعثمن السلع المستوردة من األردن ،مماش ّكل عبئاً كبي اًر
علىالبنكالمركزياألردنيالذيعليهأنيدفعللمصدريناألردنيينثمنهذهالسلع،فيوقتكان
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يبنيفيهاحتياطيهمنالعمالتالصعبة.غيرأنالعراقامتنععنالردعلىالموقفاألردني،ألن
األردن هو منفذه الوحيد على العالم ،واستمر العراق يزود األردن بالكميات النفطية نفسها بقيمة
451دوال اًرسنوياً( .)Jordan Times,1116
ولماوافقالعراقفيايار 1116علىقرارمجلساألمنالدولي 116الذيسمحللعراق
رحب األردن بالقرار العراقي ،وكان األردن قد دعا إلى القبول
بتمويل مستورداته من الغذاءّ ،
باالتفاقالنفطيمعاالممالمتحدة،وذلكفيلقائهمعرئيسالمجلسالوطنيالعراقيآنذاكسعدون
حمادي(حسان.)117،2111،وقررتالحكومةالعراقيةفيمطلععام1117زيادةكميةالنفط
المجانيةلألردنإلى 311مليوندوالر،وزادتقيمةالتبادلالتجاريبينالبلدينإلى 255مليون
دوالرعام( 1117صحيفةالدستور،)1117،وقاموفدمنغرفةالصناعةاألردنيةبزيارةالعراق
فيايار،1117وبحثمعاتحادالغرفالتجاريةواتحادالصناعاتالعراقيةسبلتعزيزالعالقات
بينهما(.صحيفةالدستور11،أيار )1111
شهدعام،1111تحسنالعالقاتالتجاريةبينالبلدينبصورةملحوظة،إذحصلاألردن
على 4.1مليونطنمن النفطبخصم مقداره %51من السعرالعالمي،وخفض سعرالبرميل
الواحدبمقدار 2.3دوالر،وزادتقيمةالبروتوكولالتجاريبينالبلدينإلىأكثرمن 311مليون
دوالر.وتباحثالطرفان فيإمكانيةدراسةمدخطناقلللنفطالعراقيمنمصفاةالبترولاألردنية
فيالزرقاء(صحيفةالدستور21،كانوناألول،)1111،كماوقعالبلدانبروتوكوالًتجارياًجديداً
في  15شباط  ،1111بقيمة  255مليون دوالر (صحيفة الرأي 16 ،شباط  )1111ونمت
اتاألردنإلىالعراقسنة1117بنسبة(%17.7صحيفةالرأي2،أيار .)1111

صادر
وخاللالفترةمنعام،2113-1111التيشهدتعودةالعراقإلىالصفالعربي،فقد
نشطتالدبلوماسيةالعراقيةفياألردنمنخاللالزياراتالرسميةالتيقامبهاالوزراءوالمسثولون
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مجموعها  14زيارة .والمالحظ على هذه الزيارات فيما يخص

العراقيون إلى األردن ،والتي بلغ
الجانب األردني ،فإن معظمها تركزت على توقيع البروتوكوالت التجارية األردنية العراقية ،وتنفيذ
االتفاقياتالمتعلقةبالتجارةاألردنيةمعالعراق(عالونة .)153-141،2116،
وشهد عام  2111ارتفاع الصادرات األردنية إلى العراق بواقع  311مليون دوالر ،وفي
عام  2111إلى  451مليون دوالر ،فيما تم إلغاء البروتوكول التجاري في عام  2113نتيجة
الحربعلىالعراق.ويمكنالقول:بأنهوكنتيجةلعدماالستقراراألمنيوالسياسيواالقتصاديفي
العراقأصبحاألردننقطةاالنطالقللمستثمرينالعراقيين.وتشيربياناتدائرةاألراضيوالمساحة
إلى تزايد أعداد العراقيين الذين أشتروا أراضي في األردن من  56مشترياً عام  2111إلى 51
مشترياً عام  2111والى  125عام  2112والى  212مشترياً عام ( 2113عالونة،2116 ،
)131
وعلى هذا األساس ،انتهج األردن سياسة مقاربة لهذا االتجاه دون أن يعني ذلك تخليه
بشكلتامعنالعراق،لعلمهمسبقاً حاجةكالالشعبينللعالقاتبينالبلدينخاصةفيالمجاالت
االقتصادية .وهكذا بينما كان األردن يقترب أكثر فأكثر من الواليات المتحدة واسرائيل بعد إبرام
معاهدةالسالمفيواديعربةعام1114م،كانيبتعدأكثر فأكثرعنالعراق.وكانتالتوجهات
األردنيةضمنهذهالسياسةقدبدتواضحةمنذحزيران،1113حينعقدالملكالراحلالحسين
بنطالل مثتم اًر صحفياً انتقدفيهنظامالحكمفيالعراقوسياساته،وذكرأنالقيادةالعراقيةقد
ارتكبتاخطاءكثيرةودعاهاإلىالمصالحةمعالوالياتالمتحدةوحلفائهاالعرب(محافظة2111،
 .)31:
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المطلب الثاني :المساعدات النفطية العراقية لألردن
ساهمالنفطفيتنميةاقتصادياتالدولالتيتتخذمنهأساساً للتعاون،سواءكانتعاون
الدولالنفطية،فيمابينهمأوبينالدولالنفطيةوغيرهامنالدولغيرالنفطية،وعلىهذااألساس
فقدلعبالنفطدو اًربار اًزفيتقويةالعالقاتالعراقيةاألردنية،ويمكنالقولهناأنالبدايةالحقيقية
لقيامأولتعاوننفطيبينالعراقواألردنفيعام،1112نتيجةإتجاهالحكومةالعراقيةآنذاك
إلى ميناء العقبة األردني الستخدامه في الصادرات العراقية من النفط الخام ومشتقاته ،بعد قيام
الحربالعراقيةاإليرانية(،)1111-1111وخشيةتعرضالموانىءالعراقيةإلىالقصفاإليراني،
وأثمرالتعاونمنخاللمرحلةالثمانينياتمنالقرنالعشرين فيتوقيععددمناالتفاقياتبين
البلدين،إذبلغتوارداتالنفطالخامفياألردن حوالي()2.4مليونطنأيمايعادل()41
ألف برميل يومياً ،فيما ساهم استثناء مجلس األمن الدولي لألردن والذي أباح له بإعادة استيراد
النفطالعراقيفيعام،1111عقبحربتحريرالكويتفيإعادةالتعاونالنفطيبينالبلدين
بعد انقطاعه اثر قيام حرب الخليج الثانية .ومع موافقة العراق في أيار عام  1116على قرار
مجلس األمن الدولي المرقم ( )116المعروف آنذاك باتفاق النفط مقابل الغذاء والدواء ،رحب
األردن بقرار الحكومة العراقية في مطلع  عام  1117المتضمن زيادة كمية صادراتها النفطية
لألردنلتصلإلى()11ألفبرميليومياً(ذنون .)146:2117،
وشهد مطلع آب عام  1111توقيع البلدان على بروتوكول نفطي تم بموجبه زيادة
الصادراتإلى 11الفبرميليومياًمماأسهمفيزيادةحجمالتبادالتالتجاريةبينالبلدين،فيما
جددالبلدانفي 23كانوناألولعام 2111اتفاقهماالنفطي،وبموجبهحصلاألردنعلىزيادة
في كمية الصادرات النفطية العراقية وصلت إلى ( )15الف برميل يومياً نصفها مجاناً ونصفها
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بسعرتفضيليقدرتبـ()11ألفبرميليومياً،ووصلتهذهالزيادةإلى()117ألفبرميلمع
مطلععام( 2113صحيفةالعراق 27،تشرينالثاني،)2112والجدولاآلتيرقم()12يوضح
تطورصادراتالنفطالعراقيةلألردنخاللالفترة()2113-1113بمايعادلآالفالبراميليومياً :
جدول رقم ()1-2
صادرات النفط العراقي لألردن خالل الفترة ( )3002-1922بالبرميل
السنة 

الكميةبالبرميل 

السنة 

الكميةبالبرميل 

 1114

 1.511

 1115

 75.111

 1115

 1.511

 1116

 11.111

 1116

 11.111

 1117

 11.111

 1117

 25.111

 1111

 11.111

 1111

 33.111

 1111

 11.111

 1111

 33.111

 2111

 11.111

 1111

 35.111

 2111

 15.111

 1111

 31.111

 2112

 15.111

 1112

 35.111

لغاية11آذار 117.111  2113

 1113

 71.111

من11آذار 21.111  2113

 1114

 75.111





المصدر:ذنون.141:2117،
المصدر إلى األردن ،أخذت باالرتفاع التدريجي
ّ
وترى الباحثة أن كميات النفط العراقي
خاللالحربالعراقيةاإليرانية،لكنهأخذباالرتفاعالواضحبعدانتهاءهذهالحربفيعام،1111
واستمربهذااالرتفاعبعداحتاللالعراقللكويتفيعام،1111ولمتنخفضهذهالصادراتعلى
الرغممنالفتورالسياسيالذيكانواضحاًعلىالعالقةبينالبلدينفيأعقابلجوءحسينكامل
صهرالرئيسالعراقيالسابقإلىاألردنفيعام،1115وابداءاألردنبعضالدعمللمعارضة
العراقيةآنذاك،بلأنهذهالكمياتأخذتبالزيادةبعدتطبيقالنفطمقابلالغذاء،وحصولاألردن

81

على نصف الكميات النفطية بشكل مجاني لتصل هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها في آذار
 ،2113وأسهمت كميات النفط الكبيرة التي حصل عليها األردن لسنوات مجاناً من العراق في
تعزيزالعالقاتالتجاريةبينالبلدينمنجهة،وساهمتفيتعزيزاالقتصاداألردنيالذيكانوال
يزاليواجهضغوطاًمتعددةومتنوعة .
بلغ حجمالصادراتاألردنيةإلىالعراقخاللالفترة()2111–1111حوالي 1312.6
الً مانسبته%12.6منحجمالصادراتاألردنيةاإلجمالي،و%21.5
مليوندينارأردني،مشك 
الفترة  ،ويتضح وضع الصادرات األردنية
من حجم الصادرات األردنية إلى الدول العربية لنفس 
للعراق مقارنة بوضع الصادرات اإلجمالي والصادرات للدول العربية على النحو اآلتي (الرفوع،
:)1111
 .1استمرارنموحجمالصادراتاألردنيةاإلجماليةخاللفترةالدراسة،حيثبلغت 511مليون
دينارفيعام1111ومحققةأعلىرقملهافيعام2111حيثبلغت1352مليوندينار.
 .2استمرارنموحجمالصادراتاألردنيةإلىالدولالعربيةفيالفترةمنعام 1111وحتىعام
،1117حيثسجلت 172.3مليوندينارفيعام 1111و 554.3مليوندينارفيعام
 .1117إال أن حجم الصادرات األردنية للدول العربية عاد في األعوام  1111و1111
و 2111إلى االنخفاض عما كان عليه في عام  ،1117حيث سجل  466.4و 426.7
و 431.3مليوندينارعلىالتوالي.وفيعام،2111سجلتالصادراتاألردنيةإلىالدول
العربيةأعلىرقملهاخاللفترةالدراسةبحجمصادراتبلغ733.5مليوندينارأردني.
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 .3تذبذب حجمالصادراتاألردنية إلىالعراق خالل فترة الدراسة ،فقد سجلتفي عام 1111
()55.1مليونديناروبنسبة%1.3منإجماليالصادراتو%32.4منإجماليالصادرات
للدولالعربية.
وفيعام1112انخفضحجمالصادراتاألردنيةإلىالعراق،حيثبلغتهذهالصادرات
 41.1مليون دينار لتسجل أدنى قيمة لها خالل فترة الدراسة ،وبنسبة  %7.7من إجمالي
الصادرات و %21.1من إجمالي الصادرات للدول العربية (الكتاب األبيض .)1111 ،وشهدت
األعوام1113و1114و1115ارتفاعاًفيحجمالصادراتاألردنيةإلىالعراقحيثبلغتفي
تلك األعوام  77.5و 115.3و 111.1مليون دينار على التوالي ،وبنسبة  %11.2و%13.3
و %11من إجمالي الصادرات ،و %27.2و %31.2و %42.2من إجمالي الصادرات للدول
العربية،ليكونعام1115أفضلعاممنحيثنسبةالصادراتإلىالعراقمقارنة معالصادرات
للدولالعربيةوثانيأفضلعاممنحيثنسبةالصادراتإلىالعراقمقارنةمعإجماليالصادرات
(البنكالمركزي.)2117،
وفيعام 1116حدثتانتكاسةفيحجمالصادراتاألردنيةإلىالعراق،وبلغت16.2
مليونديناروبنسبة%1.3منإجماليالصادراتو%11.1منإجماليالصادراتللدولالعربية
.ويعزىاالنخفاضالواضحفيقيمالصادراتاألردنيةإلىالعراقخاللهذاالعامإلىالفتورالذي
أصابالعالقاتالسياسيةبينالبلدينفيالعامالمذكوروالعامالذيسبقه .وعادتقيمالصادرات
األردنيةإلىالعراقإلىاالرتفاعفيعام1117مسجلة142.1مليونديناروبنسبة%13.3من
إجمالي الصادرات و %25.6من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية .وفي عامي 1111
و 1111عادتقيمالصادراتاألردنيةإلىالعراقإلىاالنخفاض،لتسجل 116.2مليوندينار
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في عام  1111و 11.4مليون دينار في عام  ،1111وبنسبة  %11.2و %7.6من إجمالي
الصادرات،ونسبة%22.1و%11.1منإجماليالصادراتللدولالعربية .أيأنعام1111
شهد انتكاسة في حجم الصادرات األردنية إلى العراق مقارنة مع إجمالي الصادرات ،واجمالي
الصادرات للدول العربية ،حيث تم تسجيل أقل نسبة من حجم الصادرات إلى العراق مقارنة مع
إجمالي الصادرات وهي  ،%7.6واقل نسبة من حجم الصادرات إلى العراق مقارنة مع إجمالي
الصادراتللدولالعربيةوهي(%11.1التقريراالقتصادي.)2111،
إالأنالفترة،2111 - 2111قدشهدت ارتفاعاً فيقيمالصادراتاألردنيةإلىالعراق،
فسجلتفيعام)111.1( 2111مليوندينار،بنسبة%1.3منإجماليالصادراتو%23.2
منإجماليالصادراتللدولالعربية .ويسجلعام 2111أعلىقيمةفيحجمالصادراتاألردنية
إلىالعراقخاللفترةالدراسة،حيثسجلتالصادراتاألردنيةإلىالعراقفيهذاالعام211.4
مليون ،بنسبة  %22.1من إجمالي الصادرات و %41.1من إجمالي الصادرات للدول العربية
(البنكالمركزي.)2117،
يالحظمماتقدمأنقطاعالتصديراألردنياعتمدعلىالسوقالعراقيبشكلكبير،األمر
الذيأدىإلىإنشاءمصانعمعنيةبالتصديرإلىذلكالسوقاإلستراتيجي،والىتطويرمثسسات
قائمةأصال-تساهمفيتسهيلعمليةالتصدير–وعلىرأسهاقطاعالنقلالبري .
وقدازدهرتالعالقاتالعراقيةاألردنيةمعنشوبالحرباإليرانيةالعراقيةفي1111/1/4
وذلكنتيجةلوقوفاألردنإلىجانبالعراقفيتلكالحرب،إذقامتاألردن،فيحينه،بتزويد
العراق بكل ما يحتاجه من دعم سياسي وعسكري واقتصادي واعالمي ،وفي المقابل قام العراق
بتقديمالدعموالمساعدةلألردنمنخاللخفضاسعارالنفطالعراقي المصدرإلىاألردنفضالً
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عنتصديركمياتمنالنفطدونمقابلباإلضافةإلىمنحهالكثيرمناإلعاناتالماليةالضخمة،
لذلكفإنحقبةالثمانينياتمنالقرنالعشرين كانتبمثابةالحقبةالذهبيةللعالقاتبينالبلدين.
وأنالصادراتاألردنيةقدتركزتبنسبةكبيرةفيالسوقالعراقيةوالسعوديةمقارنةمعباقيالدول
العربية ،إذ بلغت أهميتها النسبية من أجمالي الصادرات الوطنية للمجموعة العربية في السوق
العراقيمايقارب()%51لعام 1115وانخفضتالى()%22عـام 2111باإلضافةإلىالسوق
السعوديـةفقـدأتجهتنحـواالنخفاضفبعدأنكانتمايقارب()%31لعام1115بلغت()%21
عـام،2111ويعـودذلكاالتجـاهفياالنخفاضبالنسبةللسوقالعراقيإلىالشرطاألكثرتشدداً
الذي تبنته الجامعة العربية أال وهو شرط القيمة المضافة على الصادرات الوطنية بأال يقل عن
(،)%35باإلضافةإلىقيدأخروهوتلكثمندوبو(قوىالشروالعدوان)األمريكيوالبريطانيفي
لجنةاألممالمتحدةعلىالمصادقةللعديدمنالعقودالتجاريةالتيأبرمهاالعراقمعاألردنضمن
برنامج األمم المتحدة مع العراق (النفط مقابل الغذاء والدواء) وهذا يوضح أهم أسباب تراجع
الصادرات األردنية نسبياً إلى السوق العراقي ،حيث أن هذا القيد ناتج عن الحصار االقتصادي
الظالمالمفروضعلىالعراقالذيأثربشكلكبيرعلىالصادراتاألردنيةللعراقوأستمرارتأثيرها
السلبي على الصادرات إلى السوق العراقية ،إذ انخفضت هذه الصادرات من ما يقارب ()124
مليون دينار عام  1111إلى ( )41مليون دينار عام  ،1112واستمرت باالنخفاض كثي اًر عـن
مستواهافيعام1115إذبلغتمايقارب()111مليوندينارلتتراجعإلى()11و()111مليون
دينارلألعوام 1111و 2111علىالتوالي،بينماكانيفترضأنتتضاعفوتزدادعماوصلت
إليه قبل العدوان الغاشم في عام ( ،)1111مما ترك أثا اًر سلبية ليس على الصادرات الوطنية
فحسب،بلعلىمختلفقطاعاتاالقتصادالوطنياألردنيعموماً(ذنون .)141:2117،
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يلعبالعاملاالقتصاديدو اًرهاماً وممي اًزفيالعالقاتالدولية،ويظهرهذابوضوحعلى
العالقات األردنية _ العراقية ،وهذا العامل الذي بقى يستقطب سياسات البلدين نحو االستم اررية
والتقدمرغمتعكرصفوالعالقاتالسياسيةفيأرقاممختلفة،لكنهرغمأهميةمركزهفإنالعوامل
اإلنسانيةالبدوأنتتركأثرهاعلىالعالقاتبينالبلدانسلباً كانتأمايجابياً،وعليه،فأنكال
البلدينأدركامعنىالتوترفيعالقاتهماوأخذايبحثانعنبدائل،ففيحينيتوجهاألردنبانفتاح
علىدولالخليجوعلىرأسهاالسعودية،يتضح أنالعراقهواآلخريبذلجهداً كبي اًرفياالنفتاح
علىسوريابلوكذلكعلىتركياوايرانرغمموقفهذهالدولالثالثةالسابقمنالعراق،إالأنهال
يمكن تجاهل أن هناك تحسناً ظهر على العالقات العراقية – السورية ،وكذلك على العالقات
اإليرانية–العراقية.
رغم أهمية العوامل األخرى في العالقات الدولية ،إالأن المصلحة الوطنية للدول تشكل
العامل األساس واألهم في هذه العالقات ،األمر الذي سيثثر بشكل واضح على االوضاع
ةبكلجدارةأنتلعبدورالبديلاألردنيخاصةأنها

االقتصاديةوفيالسياسةاألردنيةفسورياقادر
دولة تتمتع بامتيازات اقتصادية وجغرافية وسياسية كبيرة إذا ما قورنت مع األردن ،فسوريا تشكل
سوقاً واسعاً للصناعاتالعراقيةمستقبالً وتشكلكذلكمصد اًرغذائياً كبي اًر،وقادرةبكفاءةعاليةأن
تستوعباالحتياجاتاالقتصاديةالعراقية ،وهيكذلكترتبطبعالقاتوديةمعإيرانالبديلاآلخر
للعراق كما أنها أي سورياترتبطبعالقاتودية مع دول الخليج ،فالسوريون يملكون أوراقاً عديدة
وكبيرةفيعالقاتهمالمستقبليةمعالعراق،فيماسيتركتوترالعالقاتاألردنية–العراقيةأث اًرسلبياً
واضحاًعلىاالقتصاداألردنيوكذلكعلىسياساته .
بالرغممنأن األردنأدركأهميةهذاالعاملوأخذبالمقابلباالنفتاحالمتسارععلىدول
الخليج بل وعلى سوريا نفسها األمر الذي قد يشكل بديالً لألردن عن العراق فيما إذا توترت
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الً ،إال أنه يبدو واضحاً في السياسة األردنية الجديدة أنها تميل نحو االنفتاح
العالقات مستقب 
والتضامنالعربيوهوالمخرجاألهملألردنفيذلك،فسياسةالمحاورفيالظروفالراهنةتعتقد
أنهالنتجدياألردنكثي اًر،مقابلسياساتاالنفتاحوالتضامنمعاألخذبعيناالعتبارالتناقضات
التيالبدأنتقعهناوهناكاليومأوغداً .
لقد تبنى الملك عبد اهلل الثاني أسلوباً حذ اًر في التعامل مع مصادر التهديد الرئيسية من
داخلالمنطقةوخارجها.وهكذافعلىالرغممنتصاعدالضغطالشعبيلقطعالعالقاتالدبلوماسية
اقفيحربالخليجالثالثةنظ اًرلالحتياجاتالنفطية،وقدركز

معإسرائيلوالوقوفإلىجانبالعر
االردن على مواجهة التهديدات المحتملة الناجمة عن الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي والعراق،
وليسعلىمعاداةالوالياتالمتحدةاألمريكيةفيحربهاعلىالعراقأوفيحربهاالعالميةعلى
اإلرهاب.وأثناءالحرب،وكذلكعندنهايتها،وجهاألردنمساعيهنحوتحسينالعالقاتاألردنية–
األمريكية .كما رحب األردن أيضاً بخريطة الطريق ،وّأيدها رسمياً من أجل تسوية الصراع
الفلسطيني–اإلسرائيلي( .)1
غممنأنالملكعبداهللالثانيعبرعنتأييدهلتسميةالرئيس األمريكيالسابق
ّ
وعلىالر
جورج  بوش للدول الثالث (إيران والعراق وكوريا الشمالية) بأنها "محور الشر" ،فقد أصر األردن
اقيمكنأنيغرقمنطقةالشرقاألوسطفيمزيدمناالضطراب.
علىأنشنالحربعلىالعر
ُ
وتبنى األردن نظرية "األردن أوالً" و"كلنا األردن" كوسيلة للحفاظ على مصالحه
الوطنية .)Vuillamy, 2003(.


( ) استضافت األردن مؤتمراً في العقبة ،وكان المشاركون األساسيون فيه هم :الرئيس األمريكي جورج بوش ،ورئيس الوزراء اإلسررائيلي
أرييل شارون ،ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ،وقد ركز على المدخل العام لتطبيق خريطة الطريق إلحالل السالم
1
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المطلب الثالث :مستقبل العالقات األردنية – العراقية
إن مصلحة األردن في إستقرار العراق اليرتبط فحسب بالمخاوف التقليدية التي تتعلق
باألمنالقوميوانمابالحراكالداخليأيضاً،إن األردنالذييداخلهقلقدائمإزاءعدماالستقرار
واالضطراباتعلىحدوده،يتعينأيضاأنيتجنباحتمالاختاللالميزانالحساسللقوىالسياسية
واالجتماعية واالقتصادية في الداخل من جراء األحداث في العراق .ونظ ار إلى كثرة عدد ســكانه
الفلســطينيين(مابين 51و 71فيالمائةطبقالمختلفالتقديراتالمســتقلة)ومعالشــعوربالعداء
الشــديد  تجاه األميركيين في صفوف الفلســطينيين ،تعين على األردن أن يبذل جهودا كبيرة في
التعاملمعقاعدةعريضةمنالمواطنينالمستائينالذيناعترضواعلىإزاحةصدامو«يريدونأن
يروااألميركيينيعانون»فيالعراق،علىحدقولمستشــارســابقللملكحســينالراحل.ومنعدة
أوجه ،فالعامل الفلسطيني – الوضع في الضفة الغربية لنهر األردن ودور الفلســطينيين داخل
األردن على حد س ـواء – يقلق األردن أكثر مما يقلقه العراق .ويســري نفس الشيء على حركة
التشدداإلسالميفياألردن.إنانتصارحماسفياالنتخاباتالفلســطينيةعام 2116لهصدى
ف يالسياســةاألردنيةأقوىبكثيرمنصدىسياســةاإلســالميينالعراقييــن.ومــنالمثكدأنالنظام
األردنيقلق،منمنظورأمني،منحركةالتشــددالســلفيةعلىنمــطالزرقاويوالتيتنبعثمن
العراق ولكنمنالناحيةالسياسيةتطرححماستحدياأكبرأمامسالماألردنمعإسرائيلواالتزان
بينالقوىالعلمانيةوالدينيةفيالداخل(أبو عوده .)01-08: 6999 ،
ستطغى مجاالت المخاوف التالية على العالقات األردنية العراقية في السنوات المقبلة
(معهدالسالماألميركي :)13:2116،
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إناألردنالذييفتقرإلىقوةاقتصاديةواستراتيجية،معرضبصفةخاصة

شيوع العنف واإلرهاب:
للتأثر بازديادالفوضىفيالعراق وعدم االســتقرار والشــقاقالطائفي.إذااتجه العراق نحو حرب
أهلية شــاملة ،فسيشــهد األردن بشكل شــبه مثكد ظهو ار للعنف .وعمليات التفجير االنتحارية في
عمانفينوفمبر/تش ـرينالثاني2115وكذلكالمخططاتوالهجماتفيوقتســابقألقتالضوء
علىمزيج من األوضاعالحرجة ،وشملت العديد منالعراقيين المغتربين الذينيتبدلونباستمرار
والرقابة المتهاونة على الحدود العراقية والمعارضة العنيفة لالحتالل األميركي ومعارضة العالقة
االســتراتيجيةاألردنيةمعواشــنطن .
تهميش السنة ودور إيران :إناألردنقلقمنتهميشالسنةالعراقيينواحتمالأنينجرفالعراق
بصورةأعمقفيتيارالسيطرةاإليرانية.دقجرساإلنذاراألولبمجردسقوطصدامحسينحينما
عارضاألردنالحملةاألميركيةالواسعةالنطاقلمحوآثارحزبالبعث.ونتيجة لذلــك،حاولــت
المملكة أن تلعب دور بناء الجســور« :نحن نعمل في محاولة للتواصل مع الســنة في الع ـراق
واقناعهم بأنهم جزء اليتج أز من مستقبل العراق» حسبما قال الملك عبد ااهلل في منتصف عام
 .2115
االرتيـــاب المتبـــادل وأزمة الثقة مع النظام الجديد :اســتفحلاالرتيابالمتبادلبيناألردنوالعراق
باط ـراد منذ مطلع عام  2115ويمكن أن يثدي إلى أزمة ثقة مستمرة بين الجانبين .ونظ ار إلى
العالقةالوثيقةبينالهاشميينوصدامواختياراألغلبيةالساحقةمنالقياداتالعراقيةالجديدة من
المغتربينالشــيعةالذيناضطهدهمصدام،فالشــقاقاليدعوللدهشــة.كانتهناكأدلةعلىانقســام
وليدحتىقبلانتخاباتيناير/كانونالثانيوديسمبر/كانوناألول .2115
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الخاتمة
توصلت الدراسة ألى إن هنالك عالقة ارتباطية بينمفهوم العالقات الدوليةوبينمفاهيم
المصالحالمشتركةواالعتمادالمتبادلومحدداتالقوةومكوناتاالقتصادبينالدول،حيثيلعب
العامل االقتصادي دو اًر هاماً وممي اًز في العالقات الدولية ،ويظهر هذا بوضوح على العالقات
األردنية_العراقية،وهذاالعاملالذيبقىيستقطبسياساتالبلديننحواالستم ارريةوالتقدم ،في
ضوءالمصالحالسياسيةواالقتصاديةوالتقاربالجغ ارفيبيناالردنوالعراق،فرغمأهميةالعوامل
مثلاختالفاألنظمةالسياسيةوعواملأخرى فيالعالقاتالدوليةإالأنالمصلحةالوطنيةللدول
تشكل العامل األساس واألهم في هذه العالقات ،والسثال الذي يطرح اآلن عن مدى مصلحة
الطرفين في امكانية التقارب والتكامل بينهما ألن ذلك سيعزز العالقات بين العراق واألردن مما
ينعكسعلىاالستقرارفيالدولتين ،وكانتالعالقاتاألردنيةالعراقيةفيالفترة2112 – 1111
فيأوجهابتاريخالعالقاتبينالبلدين،حيثدعمفيهاالعراقاالقتصاداألردنيسواءبمنحهالنفط
بأسعار مخفضة أو حتى مجاناً ،وتحول األردن إلى المتنفس االقتصادي الوحيد للعراق في فترة
واتسمت العالقات السياسية بالصداقة والتحالف التي كانت
المقاطعة االقتصادية الدولية للعراق ،
هيالسمةالبارزةفيالعالقاتالثنائيةبينالبلدينمنذتأسيسالدولتين،وقدتعززتالعالقاتبين
الدولتينخاللفترةالد راسةنتيجةلموقفاالردنمنحربالخليجالثانيةوالذيساندفيهاالردن
العراقباالضافةالىالتقارببينالقيادةالسياسيةفياالردنوالعراقخاللالفترةالدراسة .
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النتائج:
خلصتالدراسةالىالنتائجالتالية :
 .1أزدهرتالعالقاتالعراقية -األردنيةخاللهذهالفترة()2113-1111إذأصبحتاألردن
العمق االقتصادي والتجاري للعراق من خالل االعتماد على ميناء العقبة األردني للتبادل
التجاري،وكاناألردنيحتلالمركزالرابعمنبينالدولالتيتتعاملاقتصادياًمعالعراقبداية
فرضالحصار علىالعراق ،لكنهاتراجعتإلىالمركز()21بعدقيامبعضالدولالعربية
نتيجةفتحآفاقتعاونجديدةمعالعراقخاصةبعدموافقةالعراقعلىمشروعاألممالمتحدة
الذيعرفبمذكرة( النفطمقابلالغذاء) ومعذلكبقيالعراقالمصدرالرئيسلتزويد األردن
ُ
بالنفط.إذعادتمرحلةمنالتحالفالسياسيواالستراتيجيوالتعاونالشاملبينالبلدينحيث
ارتبطاالقتصاداألردنيبالسوقالعراقية،وقامتمصانعكثيرةفياألردنمعتمدةكلياًعلىتلبية
حاجات السوق العراقية  ،أصبحت مدينة العقبة األردنية على البحر األحمر الميناء الرئيس
للواردات العراقية  ،وقدم العراق معونات وتسهيالت كبيرة لألردن واألردنيين كالمنح التعليمية
والنفطوالمعوناتالماليةالمباشرةواألفضليةفياالستيراد.
 .2كانلموقفاالردنمنحربالخليجالثانيةتاثيرايجابيمباشرعلىتعزيزوتدعيمالعالقات
االردنيةالعراقيةخاللفترةالدراسة.
 .3تحملاألردنعبءأكثرمن()411ألفعراقيهاجرواإلىاألردنبحثاً عنعملمنذبداية
تسعيناتالقرنالماضي،خاصةبعدأنأصدرمجلساألمنق اررهرقم،661الذيشجبفيه
اجتياحالقواتالعراقيةللكويت،تبعهفي/6آب ، 1111/وق اررهالمرقم 661بفرضالحصار
االقتصاديعلىالعراقوهذاماعمقتدهورالوضعاالقتصاديواالجتماعيخاصةأنقوات
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التحالفكانتقددمرتمعظمالبنىالتحتيةوأعاقتحروبهالسابقةعملياتالتنميةكافةفيه،
وعلىأثرذلكانتشرتالبطالةوسوءالخدماتوترديالواقعالصحيوارتفعتمعدالتالجريمة
والتضخموالهجرة .
 .4شكلت المصالح المتبادلة بينالبلدينأساس العالقة بينهما خاللالعقدينالماضيينوانعكاس
ذلك على عالقاتالعراق مع العالم،فالعراق يتمتع بمركز الظهيرالقوي للسياسة واالقتصاد
األردنيين،فضالًعنأنالعراقهوالبلدالذييمثلالعمقاالستراتيجيلألردنعندماتحيطبه
المخاطر،وفيالوقتنفسهكاناألردنبوابةالعراقللعالمالخارجيبعدأنباتمتعذ اًر على
العراق استخدام موانئه البحرية خالل العقدين الماضيين ما دفع البالد بقوة باتجاه بعضهما.
اق،إذأصبحتعمان
وتعمقتالعالقةبعدأحداثعام 1111وبدءالعقوباتالدوليةعلىالعر
ّ
بمرورالزمن،الموضعاالقتصادياألولوالرئيس للعراقبعدبغدادذاتها،وقدحققتاألردن
منافعاقتصاديةكبيرةجداً بسببمواقفهاالسياسيةالمثيدةللعراق،ويكفيللتذكيرفقطكميات
النفطالكبيرةالتييحصلعليهااألردنمجاناً منالعراقولسنواتطويلةجداً والتيتوقفتمع
احتاللهعام .2113
 .5انالعالقاتالثنائيةالتيتربطالجانبينالعراقيواألردنيوالمصالحالمشتركةبنهما،تعدعوامل
قوة تدفع نحو التقارب والتعاون ونبذ عوامل الفرقة والضغينة بينها ،وهذا ما أثبتته تجارب
الماضي ،فعلى الرغم من المنعطفات الكبيرة التي مرت بها تلك العالقة على مدار العقود
الماضيةاالأنهاسرعانماتعودإلىمسارهاالطبيعيوالصحيح.فاألردن،بالرغممنمحدودية
امكاناتهاوقدراتها،االأنهاتتمتعبثقلسياسيمثثر،نظ اًر لماتقومبهمنأدوارمحوريةفي
المنطقة،منخاللمشاركتهافيحلالكثيرمنالمشكالتالتيتثارفيها،فضالًعلىأنهاتعد
طرفاًرئيساًفيمعظممحادثاتالسالمالعربيةاالسرائيليةوبالنتيجةفانهذهالمكانةالتييتميز
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بهااألردنجعلهادولةلهاوزنهافيأيتغييراتقدتشهدهاالمنطقة،ومنهاالتغييرالذيحصل
فيالعراقباحتاللهعام،2113وماتبعهمنمستجداتسياسيةشهدتهاالساحةالعراقيةبعد
تغييرالنظامالسياسيفيه .
 .6التغيير السياسي الذي حصل في العراق عام  ،2113تم بموجبه تغيير أطراف المعادلة
السياسيةالعراقية،وتوليالسلطةمنقبلأحزابتحملفلسفةورثىوتوجهاتمختلفةتماماًعن
فلسفةالنظامالسابق،حتىلوكانتتلكالتوجهاتعلىحسابعالقاتالعراقالعربيةالمميزة،
األردنتحديداً،والتيبنيتقبلاالحتالل،والتيطالمابقيتمنوجهة نظرالبعض،مثيدة
لسياساتالنظامالعراقيازاءأبناءشعبه.

التوصيات:
بناءعلىالنتائجالتيتوصلتاليهاالدراسةفإنهاتوصيبمايلي :
ً
 تسهيلحصولرجالاألعمالفيكالالبلدينعلىتمويلالمشاريعوفقاألسسوالشروطالمعتمدة في مصارف والبنوك وجهات التمويل في البلدين بما في ذلك تسهيل منح
الكفاالتعلىأساسالثقةالمتبادلةوحسنالنوايامعإعفاءالضماناتالمعتادةدونمبالغة
فيوضعشروطالتثثرعلىحسنسيرالتنظيمأوحسنسيرالعملفيالمشاريع .
 أنتقومالبنوكفيكالالبلدينبمنحرجالاألعمالالذينيعتمدهممجلساألعمالالعراقيفي األردن أو رجال األعمال األردنيين الذين تعتمدهم الهيئة العليا لالستثمار أو غرف
الصناعةوالتجارةاألردنيةمميزاتخاصةفيمايتعلقبسرعةإنجازالتمويلوالنظرفيمنح
ائدمنافسةومنخفضةتبعالنوعالمشروعالمرادتمويله .
أسعارفو
ً
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 ودراسةمنحاقاماتتتجاوزالمدةالمحددةبقيماتاإلقامةلرجالاألعمالالعراقيينحسبمدةالمشروعالذيينوونإقامتهعلىأنينظربمنحهماقاماتدائمةوفقأسلوب'جرين
كارت'يضمنحريةاإلقامةواالنتقالبينالبلدينفيحالةإنجازالمشروع .
 أهميةتفعيلالتعاونالنفطيبينالبلدين،بمافيذلكتشجيعالعراقلمدخطأنابيبنفطيإلىميناءالعقبةبمايعززالصادراتالنفطيةالعراقية .
 العملعلىتعزيزالتعاونالثقافيالمشتركبينالمثسساتالتعليميةوالتربويةوغيرهابينالبلدينخاصةفيقطاعالتعليمالعالي .
 ضرورةقياماألردنبإفتتاحقنصلياتهاالعاملةفيالعراق .
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قائمة المراجع
الكتب:
 إبـ ـ ـراهيم،س ـ ــعدال ـ ــدين(.)1114مصـــــر والعـــــرب ،1923-1976األهـ ـ ـرام:رك ـ ــنالد ارس ـ ــات
اإلستراتيجيةوالسياسية.
ـوديــة،ســعد(.)1111عمليـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي سياســـة األردن الخارجيــة،بيــروت:مركــز
 أبـ ّ
دراساتالوحدةالعربية .
 أبوعوده،عدنان(.)1111األردنيون والفلسطينيون والمملكة الهاشمية في عملية السـالم فـي
الشرق األوسط.واشنطنالعاصمة:قسمالنشرفيمعهدالسالماألميركي.
 أعيان،أحمدباش(.)2113انقالب  19تموز  1972في العراق ،خلفياته وذيوله ،مع موجز
عن العهد القاسمي .1972-1972لندن:دارالحكمة.
 بدران ،فاضل ياسين ( .)2114العراق ولعبة التوازن بعد الغزو االمريكي ،دار آمنة للنشر
والتوزيع.
 برجاس ،حافظ ( .)1111نفط الخليج والصراع الدولي ،بيروت :المثسسة الجامعية للدراسات
والنشر.
 البزاز،سعد(.)1112حرب تلد أخرى (التاريخ السري لحرب الخليج).ط(.)2عمان:المثلف .
 بطاطو،حنا(.)2116العراق ،الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار ،الكتاب الثالث،ترجمة
عفيفالرزاز،منشوراتفرصاد .
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البكوش ،الطيب (د .ت) .الخليج بين الهيمنة واالرتزاق ،فصل " األردن ومنطق الوساطة،
تونس:مثسسةعبدالكريمبنعبداهلل .
 بلقزيز،عبداالله(.)1112ازمة الخليج العرب بعد نهاية الحرب الباردة،الرباط:دارالكألم.
 بيل ــيس،ج ــونوس ــميث،س ــتيف(.)2116عولمــــة السياســــة العالميــــة،ترجم ــةمرك ــزالخل ــيج
لألبحاث،اإلماراتالعربيةالمتحدة .
 تريب،تشالز ( .)2116صفحات من تاريخ العراق،ترجمةزينةجابرادريس،بيروت :الدار
العربيةللعلوم .
 تلــيالن،أســامةعيســى(.)2116السياســة الخارجيــة األردنيــة واألزمــات العربيــة.عمــان:و ازرة
الثقافة .
 الثنيات،قاسمجميلعلي(.)2111أثر التغيرات في النظام الدولي على السياسة الخارجية
األردنية خالل الفترة (،)1999-1929عمان:داركنوزالمعرفةالعلميةللنشروالتوزيع .
 الجبوري،عليمحمدعيدان(.)2112العالقات العراقية-الروسية (،)3011-1991بيروت:
مركزدراساتالوحدةالعربية .
 جواد،سعدناجي ( .)2111فيأحمديوسفاحمدوآخرون،كيف يصنع العراق في األنظمة
العربية،تحريروتنسيقنيفينمسعد،بيروت:مركزدراساتالوحدةالعربية .
 حتي،ناصيفيوسف(.)1117القوى الخمس الكبرى والوطن العربي،بيـروت:مركـزد ارسـات
الوحدةالعربية.
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 الحسني ،عبد الرزاق ( .)1111تاريخ الو ازرات العراقية ،و ازرة الثقافة واالعالم ،دار الشثون
الثقافيةالعامة،الطبعةالسابعةالموسعةوالمزّيدة .
 الحضرمي،عمـر(.)2111العالقات األردنية – السعودية :مـن التكـوين إلـى التـدوين.عمـان:
و ازرةالثقافة.
 الحمداني،قحطانأحمدسليمان ( .)2111السياسة الخارجية العراقية من  19تموز 1972
الى  2شباط ،1972القاهرة:مكتبةمدبولي.
 الحيــاري،عــادل(.)1172القـــانون الدســـتوري والنظـــام الدســـتوري األردنـــي ،دراســـة مقارنـــة،
عمان:مطابعغانمعبده .
 الخريشا،مجحم(.)2111العالقات األردنية العراقية مصيرية عبر التاريخ،منشوراتالجمعية
األردنيةللعلومالسياسية،الحامدللطباعةوالنشر .
 الخزرجي  ،ثامر( )2888النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة

دراسة معاصرة

http:books.google.jo
 الخزرجي،ثامر(.)2114النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،عمان:مجدالويللنشر
والتوزيع .
 رجب ،ايمان احمد ( .)2111النظام االقليمي العربي في مرحلة ما بعد االحتال ل االمريكي
للعراق،بيروت:مركزدراساتالوحدةالعربية .
 الرشـواني،منــار(،)211سياســة التكيــف الهيكلــي واالســتقرار السياســي فــي األردن،اإلمــارات
العربيةالمتحدة:مركزاإلماراتللدراساتوالبحوثاإلستراتيجية .
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 الرفــوع،فيصــلعــودة(.)1111العالقــات األردنيــة – المصــرية،1960-1973 :عمــان:دار
مجدالويللنشر.
 الرويش ــي،محم ــدأحم ــد(.)2113ســــكان العــــالم العربــــي :الواقــــع والمســــتقبل ،الجــــزء األول،
الرياض:مكتبةالعبيكان .
 زايد،عبداهللمصباح(.)2112السياسة الدولية،بيروت:دارالرواد .
 الزبيدي ،ليث عبد الحسن ( .)1117ثورة  19تموز  1972في العراق ،بغداد :دار الرشيد
للنشر .
 زكي ،مأمون امين ( .)2113ازدهار العراق تحت الحكم الملكي  ،1972-1931دراسة
تاريخية ،سياسية ،اجتماعية مقارنة،لندن:دارالحكمة.
 الساكت،ماززن(.)2111العالقة األردنية العراقية،منشوراتالجمعيةاألردنيةللعومالسياسية،
الحامدللطباعةوالنشر.
 السامرائي،عبداهللسلوم ( .)1112الواليات المتحدة األمريكية والمؤامرة على األمة العربية،
بغداد:دارالرشيدللنشر .
َ سريالدين،عايدةالعلي ( .)1111الحرب الباردة في الخليج الساخن .بيروت :بيسانللنشر
والتوزيعواإلعالن .
 السعيد ،نوري ( .)1156خطاب فخامة السيد رئيس الوزراء الذي أذيع من دار اإلذاعة
العراقية مساء يوم األحد ،1977/13/17بغداد:مديريةالتوجيهواالذاعةالعامة.
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 الش ــامي،ص ــالحال ــدين(.)1161الـــوطن العربـــي :دراســـة جغرافيـــة.الق ــاهرة:مكتب ــةاالنجل ــو
المصرية .
 شكاره ،أحمد عبد الرزاق ( .)1115الدور االست ارتيجي للواليات المتحدة في الخليج العربي
حتى منتصف الثمانينيات،دبي:مطبعةكاظم.
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