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 3002 -3002 العراق واألردن: دراسة في العالقات السياسية
 

 فواز موفق ذنون د.
 /واإلستراتيجيةمدرس/ قسم الدراسات السياسية 

  مركز الدراسات اإلقليمية/جامعة الموصل
 البحث مستخلص

األردنيااة رباار مراحللااا التاريخيااة  -تتناااوه هااذد الدراسااة مسااار العالقااات العراقيااة
كانت السامة  ،لتسعينات من القرن المنصرم  ومرحلة موضوع الدراسةفي فترة ا وخاصة

البارزة رلى تلك العالقات هو التباين في مستواها، غير إن التقارب كانت السمة األبارز 
فااي تلااك العالقااات التااي تلااورت بيااكه واضاات فااي ررقاااب ااحااتاله األمريكااي للعااراق 

رلاااى مساااارات تديااادة تلاااد  إلاااى األردنياااة  -، والاااذض وضاااق العالقاااات العراقياااة3001
رالقااات متلااورة يعكاا  رغبااة اللاارفين ااسااتمرار فااي ااحتاارام والتعاااون الوصااوه إلااى 
ااستقرار لكي تساهم هذد المصالت في تيكيه العمق ااستراتيتي لكال  والمحافظة رلى
  .البلدين التارين

 مقدمة
ؤسسبببات ا هيبببار الم 3002ترتبببل  لبببل البببت ل العبببراق فبببي  يسبببان /ا ريبببل 

واأل ظمة السياسية في الب  د األمبر البأد  دل  لبل ت بكيل لكومبات متعاق بة 
 تسعل  لل   اء تلك المؤسسات والعمل  لل   ادة هيكلتها من جديد.

و لببل هببأا األسبباس ت ببكلت فببي العببراق لكومببات مبتل ببة توز ببت مببا ين 
ين   ببببد اللكومببببة الدانمببببة  وكببببان مببببن  بببب اآلنمؤقتببببة وا تةاليببببة لتسببببتةر  ليبببب  

تلببببك اللكومببببات العمببببل  لببببل   ببببادة رسببببم سياسببببات البببب  د وم هببببا   ولويببببات
السياسبببة البارجيبببة وباصبببة مببب، دول الجبببوار  ومبببن  ي هبببا المملكبببة األرد يبببة 
الها مية التي سعت هي األبرل من جا  ها  عد المتغيرات السياسية الجديدة 

ضببببرورة  فبببي العببببراق  لببببل   بببادة فببببتي ق واتبببب  الد لوماسببببية معببب  للت كيببببد  لببببل
استمرار المصالي الم تركة من ب ل العمل  لل تطوير الع قات السياسبية 

  ين ال لدين.
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 تمليد
 في ضوء رزمة وحرب الخليج الثانية األردنية -العالقات العراقية

0991-0990 
واجببب  األ ظمبببة السياسبببية  ك يبببرا   لت  زمبببة ولبببرل البلبببي  اليا يبببة تلببديا   ببك  

في الرؤل والمصالي السياسبية لتلبك األ ظمبة فبي  العر ية و ي تت مدل الت اين
 معالجة األزمات العر ية ووضعها في اإلطار الم اسل لها.

وميلمببا  ببك لت  زمببة ولببرل البلببي  اليا يببة تلببديا  ك يببرا  ل  ظمببة السياسببية 
العر يببببة كا ببببت كببببألك ابت ببببارا  لمببببدل قببببوة الع قببببات العراقيببببة األرد يببببة ومببببدل 

الل باظ  لبل مسبتول   قاتهمبا  غبظ ال ظبر  بن  استطا ة كب  ال لبدين فبي
 التلديات والظروف السياسية التي يواجهو ها  قليميا  ودوليا .

وهأا ما ي ط بق   بكلأ  ساسبي  لبل األردن البأد ابتبار  ن يكبون  جا بل 
العراق )سياسيا ( في تلك  الزمة  ليا   ن مصالل  الليوية م، جبار  ال برقي 

ومبن هبأا الم طلبق وم بأ ا بدالم األزمبة سبعل  وباصة مصالل  االقتصبادية.
األردن  لببو التلببرك د لوماسببيا  إل هبباء األزمببة وكببان هببأا المسببعل لسببل مببا 
تؤكببببد  الةيببببادة األرد يببببة جببببزء  مببببن سياسببببتها التببببي كا ببببت تببببرل وجببببول   ببببادة 
الع قات  ين   ضاء األسرة العر ية والأد لن يتلةق من ب ل   كبار وجبود 

هببات  ظببر مبتل ببة  ببل األبببأ والببرد فببي تلببك السياسببات سياسببات مت اي ببة ووج
وتلببك الوجهببات وصببوال   لببل األبطبباء وت بيصببها والعمببل  لببل تلا ببيها فببي 

 . (1)المستة ل
و لبببل هبببأا األسببباس كا بببت ه ببباك  بببدة  وامبببل جعلبببت األردن يلعبببل دورا  

  -  طا  في جمي، مرالل  زمة البلي  وهي:
 موقع  الجغرافي. - 
سببية واالقتصببادية واالجتما يببة الوييةببة مبب، كببلأ مببن العببراق   قاتبب  السيا -ل

 والكويت ودول البلي  األبرل.
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   بباء مجلببس التعبباون العر ببي الببأد يجمبب،  ببين العببراق واألردن ومصببر  -ج
وهي الس ة اليا يبة إل  باء  0991واليمن  والأد تر س  الملك لسين  ام 

وماسببيا    ببطا  فببي المجلببس وكببان مببن الط يعببي  ن يببؤدد األردن دورا  د ل
ملاولبببببة م ببببب  لت فبببببي وقبببببوم اللبببببرل  بببببين  لبببببدان تر طببببب   هبببببم   قبببببات 

 .(3)م تركة
وقببببد ا طلببببق األردن فببببي موق بببب  تجببببا   زمببببة البلببببي  اليا يببببة مببببن م طلةببببين 
 ساسيين  اولهمبا: هبو  بدم جبواز البت ل األرظ  بالةوة ومواصبلة اال تبراف 

ودوليببببا   لبببو  يجببباد لببببل   لكومبببة ودولبببة الكويبببت  ويا يهمببببا: التلبببرك  ر يبببا  
 .(2)د لوماسي ل زمة  ما يضمن تج ل دول و عول الم طةة وي ت اللرل

وليببأ  ن الم طلببق األول قببد تلةببق مببن ببب ل اسببتمرار األردن اال تببراف 
 لكومببة ودولببة الكويببت  فببان الم طلببق اليببا ي لببم يسببتط، األردن مببن تلةيةبب   

 لبببل العبببراق والبببل الواليبببات فعلبببل البببرزم مبببن زيبببارات الملبببك لسبببين المتكبببررة 
المتلدة و ريطا يا طيلة فترة األزمة  ال  ن جمي، جهود   باءت  ال  بل  سب ل 
 صببرار  طببراف ال ببزام  مببواق هم المت ببددة وهببأا مببا  وضببل  األردن اللةببا   عببد 

  ببدما  كببد  ن مسببا ي  0990كببا ون اليببا ي / ي بباير  01ا ببدالم اللببرل فببي 
واجهببببت ال  ببببل مببببن  طببببراف  ديببببدة كا ببببت األردن لمعالجببببة  سبببب ال األزمببببة 

 . (4)مصممة  لل بيار اللرل م أ ال داية
د با الملبك  0990  اط / ف رايبر  82و عد ا تهاء لرل البلي  اليا ية في 

لسين  لل تجاوز  يار لرل البلي   ولول   قة   د  م، العبراق فبي تلبك 
عبببراق فبببي   بببار اللسبببين  لبببل  ن األردن سبببوف يةبببف  لبببل جا بببل ال  المرللبببة

 . (5)  ادة   اء ما دمرت  اللرل وتضميد جرال 
 
 

 3112-0990 السياسة األردنية تتاد العراق
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تعرضببت الع قببات العراقيببة األرد يببة فببي   ةببال لببرل البلببي  اليا يببة  لببل 
 عظ التصدم   عل تصا د الضغوط األمريكية  لل األردن  ضبرورة   بادة 

والعبببودة  لبببل الع قبببات الوطيبببدة التبببي  ال ظببر فبببي سياسبببت  اإلقليميبببة والدوليبببة 
المواقف التي اتبأها األردن من تلبك اللبرل تر ط  م، الواليات المتلدة  عد 

التي  دتها الواليات المتلدة مواقف مؤيدة للعراق األمر البأد  دل  لبل وقبف 
مسبببا داتها لببب ردن لتبببل يي بببت األردن    ببب  يبببؤدد دورا  فبببا    و ا بببطا  فبببي 

 .(2)م في ال رق األوسطالسعي  لل الس 
و لبببل هبببأا األسببباس  ا بببته  األردن سياسبببة مةار بببة لهبببأا االتجبببا  دون  ن 
يع بببي ألبببك تبليببب    بببكلأ تبببام  بببن العبببراق لعلمببب  مسببب ةا  لاجبببة كببب  ال بببع ين 
للع قببات  ببين ال لببدين باصببة فببي المجبباالت االقتصببادية  وهكببأا  ي مببا كببان 

سببرانيل  عببد   ببرام معاهببدة األردن يةتببرل  كيببر فبب كير مببن الواليببات الم تلببدة وار
0991الس م في وادد  ر ة  ام 

 .(8)كان ي تعد  كير ف كير  ن العراق (7)
وكا بببت التوجهبببات األرد يبببة ضبببمن هبببأ  السياسبببة قبببد  بببدت واضبببلة م بببأ 

  لين  ةد الملك لسين مؤتمرا  صل يا  ا تةد في   ظام 0991لزيران / يو يو 
 ن الةيادة العراقية قد ارتك ت  بطاء  كييرة اللكم في العراق وسياسات   وأكر 

 .(9)ود اها  لل المصاللة م، الواليات المتلدة ولل اؤها العرل
لجبببب  لسببببين كامببببل صببببهر الببببرنيس العراقببببي  0991وفببببي  ل /  زسببببطس 

األسبب ق صببدام لسببين  لببل األردن  وفببي بطببوة  ببدها البب عظ مببن مؤ ببرات 
  مببب ي الملبببك لسبببين لبببق تبلبببي األردن  بببن سياسبببت  الم دفعبببة تجبببا  العبببراق

اللجبببوء السياسبببي للسبببين كامبببل وسبببمي لببب   عةبببد  بببدة مبببؤتمرات صبببل ية فبببي 
قصبببر  الملكبببي  وقبببد رل بببت اإلدارة األمريكيبببة   بببأاك  بببالبطوة األرد يبببة ليبببأ 

 ببن   جا بب   الملببك   (Bill Clinton)  ببرل الببرنيس األمريكببي  يببل كل تببون 
ي  و كبببد البببرنيس لسبببين و بببجا ت   مببب ي لسبببين كامبببل لبببق اللجبببوء السياسببب

األمريكي في الوقت أات   ن استعداد وا  طن للمايبة األردن  أا مبا تع برظ 
 .(10) م   ألد بطر
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لم ت درج ا تةادات األردن ل ظام اللكم فبي العبراق واسبتة ال  للسبين كامبل 
ضبببمن سياسبببة التبلبببي التبببام  بببن العبببراق  فةبببد لببباول األردن  عبببد م تصبببف 

  ببادة التببوازن فببي   قاتبب  مبب، العببراق  فعلببل التسببعي ات مببن الةببرن الم صببرم 
سبب يل الميبببال لببم يتبببردد األردن فبببي   ببداء ا ز اجببب  مبببن تصببريي وزيبببر البببدفام 

 0991فبببي  يسبببان / ا ريبببل  (William Perri)األمريكبببي   بببأاك ولبببيم  يبببرد 
  ببدما قببال: ا ن األردن يتعبباون مبب، الواليببات المتلببدة األمريكيببة ل سببرام فببي 

. كمبببا  ببهدت تلبببك اللة ببة تلركبببات  رد يبببة (11)العراقبببيا الببتبلم مبببن ال ظببام
للبببل  زمبببات العبببراق مببب، الواليبببات المتلبببدة والمتعلةبببة  عمليبببات الت تبببي   بببن 
 سللة الدمار ال امل  فب ل  هرد  يسان / ا ريل وت رين اليا ي /  وفم ر 

التةبببل الملببك لسبببين مببب، الببرنيس األمريكبببي كل تبببون  وبببب ل  0991مببن  بببام 
اللسبببين  لبببل ملاولبببة  ق بببام البببرنيس األمريكبببي  جبببدول تب يبببف  اللةببباء سبببعل

 .(13)العةو ات الدولية  لل العراق لما تركت  من  يارأ سل ية في األردن
و لببببل ايببببر تعببببرظ العببببراق لعببببدة ضببببر ات صبببباروبية مببببن ق ببببل الواليببببات 

فببي  طببار العمليببات التببي سببميت  0992المتلببدة فببي كببا ون األول / ديسببم ر 
يعلل الصلراء( د ا الملك لسين  لل لوار  راقبي  مريكبي   أاك  عمليات )

للببل الم بباكل  ي همببا  و كببد  ن  د تغييببرأ ل ظببام اللكببم فببي العببراق   مببا هببو 
 .  (12) مر يةرر  ال عل العراقي ولد 

  تببوفي الملبببك لسبببين و ببودد  ا  ببب    بببدا  0999 ببب اط / ف رايبببر  1وفببي 
  ببدا  اليببا ي العببر  األرد ببي  اليببا ي ملكببا   لببل البب  د  وكببان تببولي الملببك

يع ي من جملة ما يع ي  ورايت  للعديد مبن الةضبايا واألزمبات اإلقليميبة وم هبا 
-0999األزمببة العراقيببة  والتببي لبباول فيهببا الملببك   ببد ا  اليببا ي طيلببة ال تببرة 

وهبببي السببب ة التبببي وصبببلت فيهبببا األزمبببة العراقيبببة  لبببل مرللبببة الصبببدام  8111
سياسبببة تبببوازن مببا  بببين مواق ببب  اإلقليميببة والدوليبببة وهبببي المسببلي  لببباول  ت ببام 

السياسببببة التببببي ات عهببببا والببببد  سببببل ا  التببببي ا تمببببدت  ساسببببا   لببببل التوفيببببق  ببببين 
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مصالي األردن تجبا  للي ب  االسبتراتيجي الواليبات المتلبدة ومبا  بين مصبالل  
 م، جار  ال رقي العراق.

 
 3002 األردن والحرب األمريكية رلى العراق

م(   و مببببا اصببببطلي  لببببل  8111ل األمريكيببببة  لببببل العببببراق )تعببببد اللببببر 
ول في السياسبة األرد يبة تجبا  العبراق  تسميتها  لرل البلي  اليالية   ةطة تل 
في تلك ال ترة. فةبد  بدا البطبال السياسبي األرد بي  كيبر ب بو ة  تجبا  العبراق 
ن  فببي بطببوة فس ببرها المراق ببون  لببل   هببا اسببت اق  رد ببي لمببا سببتؤول  ليبب   تببا

اللبببببرل واالسبببببتعداد لمرللبببببة مبببببا  عبببببد تغييبببببر ال ظبببببام السياسبببببي فبببببي العبببببراق 
 واللصول  لل ما يمكن اللصول  لي  من ز انم تلك اللرل.

  (8111 أار / مبارس  09ف عد  سا ي، من قيام اللرل  لل العبراق )فبي 
  ةبببدت اللكومبببة األرد يبببة  رناسبببة رنبببيس وزرانهبببا  لبببي   بببو الرازبببل مبببؤتمرا  

لضبر   بدد مبن رؤسباء تلريبر  8111سان / ا ريبل بألول مبن  يبفبي ا صل يا  
تببال الصببلف األرد يببة و ببدد مببن اإل  ميببين   كببد   ببو الرازببل  لببل  ن وك  

اللبببرل جببباءت  سببب ل السياسبببات الباطنبببة التبببي كبببان يت عهبببا العبببراق   لبببل 
ا ت بببار  ن اللبببرل العراقيبببة هبببي مبببن ت عبببات االجتيبببا  العراقبببي للكويبببت  بببام 

لواليببببات المتلببببدة ورفضببببها ل هاتلببببدي فببببي اللكومببببة العراقيببببةواسببببتمرار  0991
ت ا هببا سياسببة الغمببوظ فيمببا يتعلببق   سببللة  التعبباون مبب، المجتمبب، الببدولي وار

 .(14)الدمار ال امل
: ا ن اللرل جاءت  تيجة التصلل في الموقبف و ضاف   و الرازل قان   

كير من  ام  ن األزمة ليست  جديدة  ل هي مستمرة م أ   العراقيا  موضلا  
ل سبببهام  لبببل هبببأ  األزمبببة مبببن بببب ل  و صبببف  وقبببد  بببأل األردن كبببل جهبببدأ 

التلببدأ مبب، المسببؤولين العببراقيين وار  زهببم مببباوف األردن مببن األأل الببأد 
ظهبببار  قببد يللببق  بببالعراق مببن جبببراء ال جببوة  ي بب  و بببين هينببة األمبببم المتلببدة وار

 . (15)المواقف المت ددة تجاههم
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ك   ببدا  اليبا ي بب ل مةا لبة  جرتهبا معب   بب كة وهبأا مبا  كبد  كبألك الملب
ليببأ  8111 يسببان / ا ريببل  82فببي  (CNN)األب ببار األمريكيببة سببي  ن  ن 
كان قد التةل  عدد من المسؤولين العراقيين     وضي الملك   دا  اليا ي    

مببن  يبب هم  انببل الببرنيس العراقببي طبب  ياسببين رمضببان ووزيببر البارجيببة  بباجي 
 م الملببببك ببببب ل مةا  تبببب  تلببببك  لببببل  ن يكببببون واضببببلا  صبببب رد  وقببببد لببببر 

فيمبا يجبل  لبل العبراق فعلب  لتجباوز األزمبة مب، األمبم المتلبدة   ال  وصريلا  
ن الملك   دا   عر من ب ل تلك المةا  ت  ان المسؤولين في العراق لم  

 .(12)يكن لديهم رؤية واضلة للتعامل م، هينة األمم المتلدة لتجاوز األزمة
للةيةة  ن المواقف األرد ية المت ددة تجبا  العبراق فبي تلبك ال تبرة جباءت وا

مببب، تةبببارير   بببرت   بببأاك فبببي  بببدة صبببلف  الميبببة وم هبببا صبببلي ة  متزام بببة  
االو زورفبببر الل د يبببة تؤكبببد وجبببود دور  رد بببي زيبببر م ا بببر فبببي اللبببرل  لبببل 
العببراق  ويسببت دون فببي ألببك  لببل االتصبباالت األرد يببة األمريكيببة التببي جببرت 
فببببي بضببببم اللببببرل والتببببي  سبببب رت  ببببن وصببببول  ل ببببي ج ببببدد  مريكببببي  لببببل 
األراضببببي األرد يببببة وقيببببامهم  ببببكجراء م بببباورات  سببببكرية م ببببتركة مبببب، الةببببوات 
األرد ية  الةرل من اللدود العراقية. وقد وافةت اللكومبة األرد يبة  لبل   بزال 

 (11)ي التبي ت عبد طتلك الةوات في قا دة الم برق الجويبة وقا بدة موفبق السبل
 لل ال رق من العاصمة األرد ية  مان وتة،  لل الطريق المبؤدد  لبل  مي   
 .  (17) غداد

 بببان وجبببود تلبببك الةبببوات هبببو ر مبببا لتةبببديم البببد م اللوجسبببتي  ويمكبببن الةبببول
للةبببوات األمريكيبببة المتواجبببدة  لبببل األراضبببي العراقيبببة. و لبببل البببرزم مبببن   بببي 

اللكومبببة األرد يبببة  لبببي   بببو اللكومبببة األرد يبببة لهبببأ  التةبببارير   ال  ن رنبببيس 
الرازل   اد وا ترف  ان وجود تلك الةوات هو لت بغيل  طاريبات الصبواري  

لمواجهببببة الصببببواري  التببببي قببببد يطلةهببببا العببببراق  (Patriout)مببببن  ببببوم  بببباتريوت 
 اتجبببا   سبببرانيل  وقبببد  بببين   بببو الرازبببل  ن هبببأا اإلجبببراء هبببو مبببن  جبببل  بببدم 

نيل بببببارج معادلببببة اللببببرل  تلويببببل الم طةببببة  لببببل سببببالة لببببرل وجعببببل  سببببرا
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موضببلا   بببان هبببأ  الةببوات  سبببيطة العبببدد وان  ةاءهببا سبببيكون  صبببورة مؤقتبببة. 
األمببر اآلبببر الببأد دلببل ر مببا  لببل م بباركة  رد يببة زيببر م ا ببرة فببي اللببرل 
 لل العراق واستعداد  رد ي لمرللة ما  عد تغيير  ظام اللكم في العبراق هبو 

ن والد لوماسببيين العببراقيين مببن األردن  قيببام اللكومببة األرد يببة  طببرد المسببؤولي
وقد  ررت اللكومة األرد ية هأا التصرف  لل  ساس قيبام هبؤالء المسبؤولين 
 بببرق المعاهببدة األم يببة المتعببارف  ليهببا  ببين الببدول وهببو األمببر الببأد   تببب  

 .(18)واستغر ت م   اللكومة العراقية
فعلببل الببرزم  مببا  ببن الموقببف ال ببع ي األرد ببي مببن اللببرل  لببل العببراق  

مبببن تلبببأيرات اللكومبببة األرد يبببة مبببن مغ بببة الةيبببام  مظببباهرات سياسبببية مؤيبببدة 
للعراق ق ل اللصول  لل ترابيم  ألك من ق ل وزارة الدابليبة   ال  ن ألبك 
لم يم ،  عظ األلزال السياسية من ت  بي هبأ  الطريةبة الرسبمية فبي التع يبر 

مات والمهرجا ببات  ببن رفببظ اللببرل ضببد العببراق  و ضببافت  ليهببا اال تصببا
. وقببد  لبد  ببدد المظباهرات السياسببية التببي (19)التبي تجببرد فبي صبباالت مغلةبة

مظباهرة  (11)ا طلةت فبي األردن م بأ  بدء اللبرل ولتبل ا تهاءهبا مبا يةبارل 
جميعهببا برجببت مببن مبيمببات الولببدات وال ةعببة والمسببجد اللسببي ي فببي وسببط 

مظباهراتهم و بعاراتهم   مان والجامعة األرد ية  وقبد د با المتظباهرون بب ل
 . (30)التي رفعوها  لل  صرة العراق والوقوف  وج  اللرل

ومن ب ل المتا عة للموقبف ال بع ي األرد بي مبن  لبداأ العبراق    لبظ 
 ان هأا الموقف لم يكن    س ال ا لية والةوة   ية لرل البلي  اليا ية  بام 

 :  والس ل في ألك يعود  لل  دة  وامل لعل  همها0990
 ن األلبببزال السياسبببية فبببي األردن والتبببي زال بببا  مبببا تةبببود الجمببباهير فبببي  -0

المظبببببباهرات السياسببببببية واال تصببببببامات والمهرجا ببببببات البطا يببببببة  هبببببببأ  
  بببببر  امبببببا  الكييبببببر مبببببن اال ةسبببببامات  ياأللبببببزال  ا بببببت بببببب ل االي ببببب

واال  بببةاقات داببببل صببب وفها ممبببا  ضبببع ها و رقبببل جهودهبببا فبببي ت ظبببيم 
   سها.
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ألببببر البببأد سببباهم فبببي  ضبببعاف األلبببزال السياسبببية فبببي األردن العامبببل ا -8
دببببول اللكومبببات المتعاق بببة التبببي مبببا ا  كبببت توجببب  اال تةبببادات المتكبببررة 
لتلك األلزال واتهامها  عدم الةدرة  لل التكيف م، األوضبام السياسبية  
 اهيببببك  ببببن اتهببببام  عضببببها  ارت اطهببببا  جهببببات زيببببر  رد يببببة ومطال تهببببا 

األرد ي الرسمي لكو   الموقف الوط ي الأد يجبل  ن  االلتزام  الموقف 
 تتولد  لي  كل الةول السياسية.

صدور  عار )األردن  وال ( الأد  مر  تط ية  الملك   بدا  اليبا ي البأد  -1
يبببد و  لبببل االهتمببببام  الةضبببايا الوط يبببة فببببي األردن و بببدم المغببباالة فببببي 

فيهببا األردن   ببان  الةضببايا البارجيببة  كببي ال تتكببرر األبطبباء التببي وقبب،
لرل البلي  اليا ية   دما اتهم األردن  تعاط   م، العراق مما  دل  لل 

 .توتر   قات األردن اإلقليمية والدولية
العامببل األبيببر هببو لالببة الركببود االقتصببادد التببي  ببا ل م هببا األردن  أ  -1

 بأ يط ق  ر ام   0998كان يرز  تلت وط ة مديو ية ك يرة  وم أ  ام 
صبب   االقتصبببادد  التعببباون مبب، صببب دوق ال ةبببد الببدولي لهبببأا  ك بببت ل 

اللكومبببة األرد يبببة  لبببل معالجبببة  وضبببام الببب  د االقتصبببادية  كيبببر مبببن 
 .(31)اهتمامها  الةضايا األبرل

 8111و عببببد ا تهبببباء اللببببرل األمريكيببببة  لببببل العببببراق فببببي  يببببار / مببببايس 
ؤال   مسبببتة ل العبببراق  الت لببب  وتغييبببر  ظامببب  السياسبببي   بببد  األردن  كيبببر ت بببا

السياسببي واالقتصببادد ألببك  ن ا هيببار ال ظببام السياسببي فببي العببراق ومجببيء 
لكومة جديدة موالية ومتعاو ة م، الواليات المتلدة يع ي من جملة مبا يع يب  
)لسببببل الرؤيببببة األرد يببببة( فببببتي سببببوقا  ك يببببرا  إل ببببادة ا مببببار وتطببببوير العببببراق 

  وهببأا مببا (33)يكببن المسبت يد األك ببر وسبيكون األردن مسببت يدا  مببن ألبك وان لببم
   ببر   بب  صببرالة  الملببك   ببدا  اليببا ي   ببدما   ببار  لببل  ن العببراق سببوف 
يكبون البد  هبم مراكببز الجبأل فبي ال برق األوسببط وسبيكون ألبك م عبأ رالببة 

   ال    با  برل  ن األردن كبان مبطنبا  فبي تصبورات  (32)ل ردن وللم طةة كلهبا
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سببي واالقتصببادد  ألببك  ن العببراق  و  د  لببد يةبب، لببول مسببتة ل العببراق السيا
تلت االلت ل األج  ي سوف يستغل ألك ال لد اقتصاديا  لمصبللت  الباصبة 
ومتل ما استطام ال لد من تلرير   س  من االلبت ل األج  بي   بدها يمك  با 

 اللديأ  ن  مكا ية تطوير ال لد سياسيا  واقتصاديا . 
 

 الحرب الدور األردني في العراق بعد
مببببا  ن ا تهببببت لببببرل البلببببي  الياليببببة  ببببالت ل العببببراق مببببن ق ببببل الواليببببات 
المتلبببدة ولل اءهبببا  لتبببل  بببد ت وا ببب طن فبببي ال لبببأ  بببن لل ببباء جبببدد فبببي 
الم طةة من اجل تمكي ها في   جا   ج دتها السياسية والعسكرية في العبراق  

كيببببر ولعببببل دول الجببببوار اإلقليمببببي كا ببببت مع يببببة  كيببببر مببببن زيرهببببا  فببببي الت 
األمريكببي ضببمن تلببك األج ببدة  زيببر  ن تلببك الببدول ولعوامببل  ديببدة لببم تكببن 
 لل وتيرة والدة في االستعداد إل جا  الم روم األمريكي في العراق؛ فتركيا 
ت ظر  امتعاظ وقلق  ديدين ألد مستة ل سياسي ي تظر األكراد   ما سوريا 

يران )المتلال تين( فلديها  ص    قبات متبوترة مب،  وا ب طن وتب بيان مبن وار
تكببرار التجر ببة العراقيببة فببي  لببديهما   مببا الكويببت فعلببل الببرزم مببن كو هببا مببن 
 كيبببببر البببببدول المجببببباورة وألسببببب ال معروفبببببة د مبببببا للواليبببببات المتلبببببدة سياسبببببيا 
و سكريا في بططها اللت ل العبراق   ال  ن  امبل  بدم اليةبة مبازال طازيبا 

يببدة  فضبب   ببن المل ببات التببي فببي   قببات الكويببت مبب،  د قيببادة  راقيببة جد
مازالت  الةة م، جارهبا ال بمالي و همهبا مل با البديون واللبدود   مبا السبعودية 
ف ها ترل   ن  د تعاون رسمي و ل ي مب، الواليبات المتلبدة   بان العبراق قبد 

يتلمل ميبل هكبأا بطبوة  يسئ  لل الوض، السياسي الدابلي للمملكة الأد ال
دهبا الةيبادة السببعودية مب، ت ظببيم الةا بدة فببي باصبة فبي ظببل اللبرل التببي تةو 

 ال  د.
و لببل هببأا األسبباس وفببي ظببل تلببك التصببورات  فببان األردن ي ةببل الطببرف 

اصببطف   ببان سببوف يلظببل  اسببت ادة ك يببرة  أا مببا داإلقليمببي الوليببد الببأد ر 
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ألبببك  ن االصبببط اف سبببوف   بلبببف اإلدارة األمريكيبببة وسياسببباتها فبببي العبببراق
تصبببادية ك يبببرة م هبببا المسبببا دات الماليبببة واالقتصبببادية يمببب ي األردن م ببباف، اق

فضب   بن ألبك   األمريكية و ودة ض  ال  ط العراقي  لي    سعار  الت ضبيلية
قليمية ودوليبة ييص ي األردن  وا ة أل مال وم ار  ، سياسية وتجارية مللية وار

ور ما ألك يع ي  يضبا  بان األردن سبوف يكبون لب  دور فبي ( 81) اتجا  العراق
 د مستة ل سياسي واقتصادد ي تظر العراق في المرللة الةادمة.  

 لبببل  ن األردن يبببرل فبببي  ن دور  فبببي   جبببا  األج بببدة األمريكيبببة لببب  مبببا  
 ي رر   ومن  ين تلك الم ررات:

. الع قببة االسببتراتيجية التببي يببرت ط  هببا مبب، الواليببات المتلببدة والتببي يعببدها 0
 .األردن جزءا من  م   الةومي

الةيببادة األرد يببة  ضببرورة ازت ببام  تببان  اللببرل  لببل العببراق و ببدم  .  ببعور8
  بدما اتهبم األردن  (0990-0991)تكرار ما لدأ في  زمة ولرل اليا ية 

 .  تعاط   م، العراق مما ا عكس سل ا في   قات  اإلقليمية والدولية
يببات . ال عببد ال لسببطي ي ورز ببة الةيببادة األرد يببة مببن ب لهببا تعاو هببا مبب، الوال1

 المتلدة دف، األبيرة  اتجا   يجاد لل جدد لتلك الةضية 
. التطمي ات التي لصل  ليهبا األردن مبن ق بل الواليبات المتلبدة فبي   بداء 1

 .(35)الد م السياسي ل ردن في الملافل اإلقليمية والدولية
 ما ط يعة الدور األرد ي فتميل فبي العمبل  لبل تبدريل  الف مبن الةبوات 

عراقيببة  والعمببل  لببل ت ببديد الرقا ببة  لببل اللببدود األرد يببة العراقيببة األم يببة ال
فضب   بن ألبك سبعي األردن   وم ، دبول المسبللين  لبل األراضبي العراقيبة

  المتواصل  لل ت جي،  عظ األطراف العراقية للدبول في العملية السياسبية
ق ببة فببي كببألك التعبباون االسببتب اراتي مبب، الواليببات المتلببدة واللكومببات المتعا

 .(32)مواجهة الع ف المتصا د في ال  د
واللةيةبببة  ن البببدور األرد بببي فبببي العبببراق يبببرا  الببب عظ جبببزءا مبببن الم بببروم 
الأد تسبعل الواليبات المتلبدة فبي   باء  فبي ال برق األوسبط مبن بب ل  يجباد 



 

 
 
 

 [301] (32) 8دراسات  قليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

واألردن مر بي ليبؤدد    ينة  قليميبة جديبدة تسبمي  بدم   سبرانيل فبي الم طةبة
لببك الم ببروم مببن ببب ل مسبباهمات  األم يببة فببي كبب ي جمببا  دورا فببا   فببي أ

اللركبببات اإلسببب مية )األصبببولية( وتةبببديم المعلومبببات االسبببتب ارتية المطلو بببة 
سببرانيل  ببواة لل ببرق    مريكيببا   كببألك الرز ببة فببي جعببل األردن والعببراق وتركيببا وار

األوسط الك ير وسوف يزيد ألك من الوزن السياسي لب ردن ويرت ب، مب، تزايبد 
وسببببوف يكببببون ألببببك  لببببل لسببببال الببببدور المصببببرد والسببببعودد   وة العببببراققبببب

 د العمبببل  لبببل  ليببباء للبببف  غبببداد  كطبببار جديبببد ورؤيبببة   ووز همبببا اإلقليمبببي
 .(37)جديدة إل ادة ترتيل الم طةة وصيازتها من جديد

زيبببر  ن التعامبببل األرد بببي مببب، الملبببف العراقبببي لبببم يلبببق ق بببوال لبببدل  عبببظ 
فعلببل الصببعيد الرسببمي تعتةببد  عببظ   ي األردناألوسبباط الرسببمية وال ببع ية فبب

األوسبباط  ن السببالة العراقيببة سببواء اتجهببت  لببو االسببتةرار  و  لببو التببدهور 
فبببان ألبببك سبببيكون لببب  تببب ييرا م ا بببرا  لبببل األوضبببام السياسبببية الدابليبببة فبببي 

ليأ  ن  راق مستةر أو  ظبام )ديمةراطبي دسبتورد(  لبل لبدودهم   األردن
 يبببرا  اتجبببا  ت عيبببل لةيةبببي لعمليبببة اإلصببب   قبببد يلمبببل فبببي طياتببب  ضبببغطا ك

وفبي   يرزل     عبظ الساسبة األرد يبين السياسي في األردن وهو  مر قد ال
فببان الب ببية   لالببة التببدهور فببان التمببال   ببول اللببرل األهليببة فببي العببراق

سيكون من التمال امتداد تب يير تلبك اللبرل  لبل األراضبي األرد يبة ممبا قبد 
 .(38)اسي في األردنيهدد االستةرار السي

لببببم تبببببف األوسبببباط ال ببببع ية اسببببتياءها مببببن    مببببا  لببببل الصببببعيد ال ببببع ي
السياسبببببة األرد يبببببة تجبببببا  الملبببببف العراقبببببي سبببببواء ق بببببل اللبببببرل   بببببدما وق بببببت 
المعارضبة األرد يببة صب ا والببدا فبي معارضببتها لللبرل األمببر البأد  يببار قلببق 

اسببتمرت  عببد و  (39)وا بب طن  لببل مصبباللها فببي األردن  لببل المببدل الطويببل
اللرل باصبة  عبد الزيبارة التبي قبام  هبا رنبيس اللكومبة األرد يبة   بأاك  لبي 

والتبي جبباءت  عبد  سببا ي،  8111  بو الرازبل  لببل الكويبت فببي  ل / زسبطس 
)مببن    بباء )مجلببس اللكببم اال تةببالي فببي العببراق(

*
ليببأ   لببن   ببو الرازببل   (
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ل األمريكبببي فبببي ا تبببراف ود بببم األردن للمجلبببس المبببأكور وسياسبببات االلبببت 
دا ة ممارسات ال ظام العراقي السا ق مؤكبدا فبي الوقبت أاتب   هميبة  العراق )وار

فةببد  يببارت تلببك التصببريلات   (20)!!(الوجببود األمريكببي للل بباظ  لببل ولدتبب  
جببببدال رسببببميا و ببببع يا وار  ميببببا دابببببل السببببالة السياسببببية األرد يببببة ممببببا دفبببب، 

هبببة العمبببل اإلسببب مي  ببب عظ  بببوال مجلبببس األمبببة األرد بببي وباصبببة مبببن ج 
الأرام السياسبي للركبة األببوان المسبلمين فبي األردن  لبل طلبل االستيضبا  
مبببن رنبببيس اللكومبببة األرد يبببة لبببول لةيةبببة الموقبببف األرد بببي مبببن االلبببت ل 
األمريكي للعبراق وهبو السبؤال البأد لبم يعلبق  ليب    بو الرازبل مكت يبا  بالةول 

وهببأا ي سبر ل ببا  هميببة  .(21)اق ن األردن لديب  مل ببات ومصبالي مهمببة فببي العبر 
 عبد اللبرل والبأد يسبعل مبن ب لب  األردن  لبل  الدور األرد ي في  براق مبا

 رضبباء الةيببادة العراقيببة الجديببدة واإلدارة األمريكيببة  لببل لببد سببواء  ليببا  ببن 
وليكبون لسبل الرز بة األمريكيبة  موأجبا   مصالل  الليوية من كب  الطبرفين

 قتداء    في التعامل واال تراف  بالعراق الجديبد ل طراف اإلقليمية األبرل ل
ي سبر ل با كبألك السبعي األرد بي اللييبأ  لبو  قامبة  فضبل الع قبات  وهو مبا

 .. .م، اللكومات العراقية المتعاق ة
 

 العالقات العراقية األردنية بعد تيكيه الحكومة العراقية المؤقتة
العراق يمارس مهام   في الوقت الأد كان في  مجلس اللكم اال تةالي في

اإلداريبة  التعبباون مبب، سببلطات االلببت ل   و ببزت هينببة األمببم المتلببدة و ببد م 
 مريكببي لم ببدو ها  لببل العببراق )األبضببر اإل راهيمببي(  مهمببة ابتيببار لكومببة 
 راقيببة ت بببأ  لببل  اتةهببا  دارة البب  د لمرللببة مؤقتببة للببين  جببراء اال تبا ببات 

ي  عبببد م ببباورات  بببدة مببب، ز مببباء وقبببادة وقبببد اسبببتطام اإل راهيمببب  الت بببريعية
األلبببزال السياسبببية فبببي الببب  د مبببن ابتيبببار اللكومبببة المؤقتبببة فبببي األول مبببن 

والتي تز مها  ياد   ود رنيس لركة الوفاق البوط ي   8111لزيران /يو يو 
والأد كلف  ابتيار   ضباء لكومتب   فبي لبين كا بت رناسبة الجمهوريبة مبن 
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الببد  ببيور  ببمر فببي العببراق  وقببد رل ببت   صببيل ال ببي  زببازد  جيببل اليبباور
معظبببببم األطبببببراف اإلقليميبببببة والدوليبببببة  اللكومبببببة المؤقتبببببة لمبببببا ا تةدتببببب  تلبببببك 
األطراف من  ن ابتيار اللكومة المؤقتة سوف ي تي ال ال  مبام العبراق  لبو 

 استعادة سيادت  واستة ل  التام.
لكومببببة ويمكببببن الةببببول  ببببان األردن كببببان  كيببببر الببببدول العر يببببة ترلي ببببا  ال 

العراقيبة المؤقتببة  ليببأ ظهببرت الع ببرات مبن     ببات الته نببة  تلببك اللكومببة 
فببي الصببلف الرسببمية األرد يببة األمببر الببأد  ببد  البب عظ مؤ ببرا رسببميا  لببل 

ويبرل  .(23)رضا وارتيا  األوساط الرسمية األرد ية  اللكومة العراقيبة الجديبدة
كومببة جبباء  تيجببة ات بباق  عببظ الملللببين والمببراق ين األرد يببين ان ابتيببار الل

 ببببأت اإلدارة األمريكيبببة تت  بببل الةبببرارات والتوجهبببات   رد بببي  مريكبببي  عبببد مبببا
وان وا  طن  بأت تستم، ل صباني الجبار   الم سجمة م، التوجهات األرد ية

ويسبتدلون  صبلال هبأا البر د فبي   األقرل  لل العراق واألكير درايبة   بؤو  
عاهببل األرد ببي   ببدا  اليببا ي  والببرنيس رؤيببتهم  لببل اللةبباء الببأد جمبب،  ببين ال

ليأ   لن  بو  صبرالة ا ب    8111ايار/مايو 2األمريكي جورج  و   في 
اسبببتم،  اهتمبببام  بببالد ل صببباني وجههبببا ملبببك األردن  بصبببوم اليةبببة  ببب عظ 

 .(22)األ بام فيما يبم المعادلة العراقية
و غبببظ ال ظبببر  بببن مبببدل مصبببداقية البببدور األرد بببي فبببي ابتيبببار  ببب ود 

فببان االبتيببار لببم يبلببو مببن مصببالي   اليبباور  لببل راس السببلطة فببي العببراقو 
سياسببببية واقتصببببادية  لببببل لببببد سببببواء  فعبببب ود يلببببت ظ مبببب، الةيببببادة األرد يببببة 

 أ استضبببافت  مبببان  لبببل مبببدل سببب وات  بببدة لركبببة    ع قبببات وييةبببة جبببدا
الوفبباق البببوط ي التببي يتز مهبببا  بب ود دون زيرهبببا مببن الت ظيمبببات السياسبببية 

ولغاية  0991ة  وب ل فترة وجود  في األردن التي امتدت من  ام المعارض
أا بة 8111   سملت السلطات األرد ية لع ود  كصدار صبلي ة المسبتة ل وار

كما تعد لركة الوفاق الوط ي الوليدة   لملت   س االسم موجهة  لل العراق
ي لبين فب  التي سمي لها  عةبد المبؤتمرات اللز يبة والسياسبية طيلبة تلبك ال تبرة
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جبباء ابتيببار اليبباور لكو بب  الببد ك ببار  ببيور ق يلببة  ببمر التببي تمتببد لتببل فببي 
كمبببا ا ببب  لديببب    قبببات وطيبببدة وقديمبببة مببب،  بببدة    عبببظ الم ببباطق األرد يبببة

 بصببيات  رد يببة   مببا فببي ألببك ز مبباء و  ببانر  ببارزون ووجببود  فببي موقبب، 
رنببيس الجمهوريببة ولببو   ببكل مؤقببت قببد يلمببل فببي طياتبب   عببظ التطمي ببات 

 .(24)(رد يين الأين  اتوا يتبوفون من الوض، السياسي )للعرل الس ةل 
فيعبببد  ببب ود صبببالل صببب ةة التبببدريل    مبببا  لبببل الصبببعيد االقتصبببادد 

  األرد يببة لكببوادر ال ببرطة العراقيببة والتببي ج ببل م هببا األردن م يببين الببدوالرات
فضب   بن ألبك سبعي  ب ود المتواصببل  لبل   بادة ضب  الب  ط العراقبي  لببل 

ال  طية العراقية واضبطرار   اإلمداداتردن الأد  ا ل االمرين من ا ةطام األ
لل لببببأ  ببببن  ببببدانل فببببي  سببببواق دول البلببببي  العر ببببي والمتميلببببة فببببي الكويببببت 

 .(25)والسعودية
و لبل هببأا األسباس وفببي  ول زيببارة لب   عببد توليبب  م صبل رناسببة اللكومببة 

رتبب  التببي قببام  هببا فببي ابتببار  بب ود األردن كبب ول  لببد  ر ببي فببي زيا  المؤقتببة
وببب ل تلببك الزيببارة التةببل  بب ود  العاهببل األرد ببي   8111تمببوز /يوليببو  09

  دا  اليا ي الأد   رل لب   بن ته نتب  البالصبة  موقعب  الجديبد وهبو مبارد 
 ليبببب   بببب ود  ت كيببببد   ن الملببببك   ببببدا  اليببببا ي يميببببل ))سبببب د قببببود للعببببراق 

 .(22)المستةل واللر!!((
زيارة وق، الجا  ان العراقي واألرد ي  لل  روتوكول للتعباون وب ل تلك ال

 لببل  ببدة  ةبباط  لوقببد  ببم ال روتوكببو    ببين ال لببدين فببي مبتلببف المجبباالت
  أكر م ها : 

   اء لج ة  ليا  رناسة رنيس الوزراء في ك  ال لدين تعمبل  لبل وضب،  .0
السياسبببببات والتصبببببورات العامبببببة فبببببي مبتلبببببف المجببببباالت أات االهتمبببببام 

قرار  وج  التعاون التكاملي واالستراتيجيالم  . ترك وار
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   ببباء مجمو بببة مبببن اللجبببان ال ر يبببة ت ببباط  هبببا مهبببام الت سبببيق الم بببترك  .8
واقترا   ليات العمل الم اس ة لتعزيز التعاون الي اني ورف، توصياتها  لبل 

 .اللج ة العليا الم تركة
الولويبات تلديد مجمو ة من الةطا ات والمجاالت التبي تتصبدر قانمبة ا .1

 ةطبببام التجبببارة والصببب ا ة واالتصببباالت وتك ولوجيبببا  فبببي ال لبببدين ا تبببداءا  
المعلومببببببات والتر يببببببة والصببببببلة والتعلببببببيم والطاقببببببة والت سببببببيق  بصببببببوم 

  .التبطيط االقتصادد الم ترك الطويل المدل
تطببوير م ببار التعبباون األم ببي    ببكال  كافببة  ليببأ يعمببل الجا  ببان  لببل  .1

يبببز الع قبببات  بببين المؤسسبببات العاملبببة فبببي هبببأ   ةبببد لةببباءات دوريبببة لتعز 
  .الةطا ات  ما يبدم المصللة الم تركة

يببتم  ةببد اجتمببام للببوزراء المع يببين  هببأا ال روتوكببول فببي زضببون  ببهرين  .1
وألببك مببن اجببل وضبب، اآلليببات ومتا عببة المواضببي، التببي تببم  ليهببا لوضبب، 

اللج ببة العليببا الت  يأيببة  لببل  ن يببتم اإل ببداد الجتمببام   االت اقيببات وال ببرام
ب ل ي ية ا هر وان تتولل وزارتا البارجية والتبطيط في ال لدين مهمة 

 .(27)ت سيق   مال هأ  اللج ة
وقبببببد تبببببرك ال روتوكبببببول اصبببببداءا ايجا يبببببا واسبببببعة ال طببببباق لبببببدل األوسببببباط 
السياسببية األرد يببة التببي  ولببت كييببرا  لببل هببأا ال رتوكببول ومببا قببد يؤديبب  مببن 

ت العراقيببة األرد يببة وهببو مببا صببر   بب  وزيببر البارجيببة دور فببي تمتببين الع قببا
األرد بببي   بببأاك مبببروان المع بببر  بببان م اليبببات ال روتوكبببول  سسبببت لع قبببات 
متي ببببة جببببدا  ولببببدد الببببوزير األرد ببببي اولويببببات سياسببببت  البارجيببببة  عببببد توقيبببب، 
ال روتوكول  لل  ساس العمل  لل اسبتةرار األوضبام فبي العبراق  مبا يسبمي 

 روتوكببول لي مببا قببال ا ن اسببتةرار األوضببام و ببودة السببيادة  تط يببق فةببرات ال
 .(28)الكاملة هو من اولويات الد لوماسية األرد يةا

زيبببر  ن الع قبببات العراقيبببة األرد يبببة )المتي بببة( فبببي  هبببد  يببباد  ببب ود لبببم 
كببا ون  11ف عببد  جببراء اال تبا ببات الت ببريعية فببي العببراق فببي   تسببتمر طببوي 
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والتي  وصلت االنت ف العراقي المولبد  لبل سبدة اللكبم  8111اليا ي /ي اير 
لبم تكبن الع قبات العراقيببة األرد يبة  ب  س الةبوة التبي كا بت تطمببي   فبي الب  د

 ليها الةيادة األرد ية ميلما كا بت بب ل لكومبة  ب ود المؤقتبة ألسب ال  بدة 
 ..س لاول التلدأ   ها في ص لات اللةة

 
 بعد تيكيه الحكومة العراقية  اانتقاليةالعالقات العراقية األردنية 

ا تبا ات ت بريعية فبي  8111جرت في الي يين من كا ون اليا ي / ي اير 
العببراق زايتهببا ت ببكيل جمعيببة وط يببة تعمببل  لببل ابتيببار لكومببة توكببل  ليهببا 

وقببد  سبب رت تلببك اال تبا ببات   مهمبة قيببادة دفببة اللكببم فببي البب  د ل تببرة ا تةاليببة
مةعبببدا ممبببا  هلببب   التبببالي مبببن  (140)العراقبببي المولبببد  بببب   بببن فبببوز االنبببت ف

ت كيل لكومة  التعاون م، الةوانم والكتل السياسية األبرل التبي ت اوتبت فبي 
وقببد ت اي ببت ردود   (29)اللصببول  لببل المةا ببد فببي الجمعيببة الوط يببة العراقيببة

 بين مؤيبد األفعال العر ية واإلقليمية والدوليبة ليبال  تبان  اال تبا بات العراقيبة 
يهم بببا هبببو الموقبببف األرد بببي مبببن  تبببان   ومبببا  ومبببتل ظ ورافبببظ لتلبببك ال تبببان 

فةبببد   لبببن األردن و لبببل لسبببان ال اطةبببة  اسبببم اللكومبببة   اال تبا بببات العراقيبببة
األرد يبببة اسبببمل بضبببر  ترليبببل األردن  العمليبببة السياسبببية التبببي جبببرت فبببي 

و كبدت ال اطةبة   العراق و دتها بطوة  لبل طريبق اسبتعادة األمبن واالسبتةرار
ستتطل   المرللة الةادمة هو االتجبا   لبو   ن  هم ما   اسم اللكومة األرد ية

االستةرار تتطلل الل اظ  لل ولبدة ترا ب    دفلاجة العراق   الولدة الوط ية
وولببببدة    بببباء  ليعببببود العببببراق كمببببا كببببان دومببببا اللاضببببر ال ا ببببل فببببي السببببالة 

  .(40)العر ية
ل الع قات العراقية األرد ية في  داية ا ط قتها زير  ن يمة توتر طر   ل

فبببي  هبببد   بببراهيم الجع بببرد البببأد تبببر س اللكومبببة العراقيبببة اال تةاليبببة  ويعبببود 
األمبببر األول: هبببو التصبببريي البببأد    سببب ال التبببوتر فبببي الع قبببات  لبببل  مبببرين

 دلبببل  ببب  الملبببك   بببدا  اليبببا ي والبببأد   لبببن فيببب  مبببباوف  ببب د  مبببا اسبببما  
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ل بببيعي( البببأد  بببدا يمتبببد مبببن  يبببران   بببر العبببراق وسبببوريا وا تهببباءا ) ببباله ل ا
 لبببزل ا  فبببي ل  بببان  و كبببد العاهبببل األرد بببي  ن هبببأا التلبببالف الر بببا ي أو 
 هداف اسبتراتيجية ممبا قبد ير بك اسبتةرار الم طةبة وي بكل بطبرا  لبل األردن 
و لل دول  برل كبدول البلبي  العر بي  و ضباف  ن  فضبل وسبيلة لمواجهتب  

كببب ي جمبببا  التبببدبل اإليرا بببي فبببي العبببراق مبببن بببب ل جعبببل األبيبببر  لبببدا هبببو 
 .(41)مستةرا وقويا يستطي،  ن يواج   م رد  كل التدب ت البارجية

وقببد  ظببرت  عببظ األطببراف العراقيببة  اسببتياء  ببالد  لببل تصببريلات الملببك 
  ببدا  اليببا ي و ببدو  تببدب  فببي ال سببي  االجتمببا ي العراقببي  و  لببن   ببراهيم 

فببي لببين  ةببدت ال رلمببان    ببرد  ببدم ا تةبباد   تصببورات الملببك األرد ببيالجع
العراقي جلسة  دد في   تصورات الملك   د اليا ي و بدها تبدب  فبي ال بؤون 

 .(43)الدابلية للعراق
األمبر اليببا ي  هببو الت جيببر اال تلببارد البأد قببام  بب  مببواطن  رد ببي يببد ل  

 8111يببر ا بب اط /ف ر  38فببي  )رانببد م صببور ال  ببا( فببي مدي ببة الللببة العراقيببة
مواط بببا  راقيبببا  ضبببافة  لبببل العديبببد مبببن  (081)والبببأد  ودل  ليببباة  كيبببر مبببن 

األمر الأد  يار موجة سبط دابل األوسباط الرسبمية وال بع ية فبي   الجرلل
  العببراق دفعتهببا  لببل الةيببام  تظبباهرات  ديببدة م ببددة  ال ظببام السياسببي األرد ببي

ن  مهاجمبببة السببب ارة األرد يبببة فبببي  غبببداد ووصبببل األمبببر  لبببل قيبببام المتظببباهري
لبببراق العلبببم األرد بببي ولبببم تهبببد  موجبببة السببببط ال بببع ي  ال  عبببد   ببب ن  .(11)وار

اللكومبببة األرد يبببة و لبببل لسبببان ال اطةبببة  اسبببمها اسبببمل بضبببر   بببن  دا ببببة 
األردن ال  جببار الللببة وكببل الجببرانم التببي ترتكببل  لببق ال ببعل العراقببي  وان 

المسببباس  متطل بببات األمبببن واالسبببتةرار فبببي  مبببن  بببا   األردن يبببرفظ كبببل مبببا
   .(44)العراق
وقد دف، هأا التصريي  الع قات العراقيبة األرد يبة  لبل العبودة  لبل سبا ق  

 1ف ببي   ط يعتهببا ولببيس  دل  لببل ألببك الزيببارات المت ادلببة مببن كبب  الطببرفين
قببام الببرنيس العراقببي جبب ل الطال ببا ي  زيببارة  لببل العاصببمة  8111ايار/مببايو 
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رد يببة  مببان مصببطل ا معبب  وفببد رفيبب، المسببتول ضببم  ببين صبب وف  السبب ير األ
العراقببي لببدل األردن ) طببا   ببدالوهال( تمهيببدا لعودتبب   لببل مركببز  ملبب   عببد 
 ن كبببان العبببراق قبببد اسبببتد ا   لبببل بل يبببة ا  جبببار الللبببة  وكبببان األردن هبببو 
اآلبببببر مببببن جا  بببب  قببببد اسببببتد ل الةببببانم    مالبببب  فببببي  غببببداد  زيببببر  ن زيببببارة 

ال بببببا ي و بببببودة السببببب ير العراقبببببي   هبببببت األزمبببببة التبببببي كا بببببت قانمبببببة  بببببين الط
   .(45)ال لدين
واللةيةبة  ن  ببوادر  ببودة الع قببات العراقيببة األرد يببة  لببل ط يعتهببا   ببد ت  

ق ل  سا ي، من زيارة الطال ا ي ل ردن  ويستدل ال عظ  لل ألك من بب ل 
م مبب، رؤسبباء ا ببرز الصببلف قيببام العاهببل األرد ببي   ببدا  اليببا ي  عةببد اجتمببا

العراقية ومسؤولين  ارزين في اإلأا ة والتل زيون العراقيين مؤكدا لهم في تلك 
  المةا لببببة الموقببببف الرسببببمي األرد ببببي الببببدا م للعمليببببة السياسببببية فببببي العببببراق

 كدت  المست بارة الصبل ية  وجاءت زيارة الطال ا ي لتعزز هأا االتجا  وهو ما
 مان )ه اء الر يعي(  ةولها  ن  ودة الس ير العراقبي في الس ارة العراقية في 

  لل  مان.
وأهببل المتلببدأ  اسببم البارجيببة   دليببل  لببل ا تهبباء األزمببة  ببين ال لببدين 

األرد يببة رجبببل الصببةيرد فبببي   ببس االتجبببا  قببان   ن زيبببارة الطال ببا ي و بببودة 
 .(42)الس ير العراقي   هت سلا ة الصيف التي مرت  لل ك  ال لدين

رل  عببببظ المببببراق ين والملللببببين السياسببببيين  ن الببببب ف  ببببين ال لببببدين ويبببب 
تتلكم في  جهتان في العراق  األولل يميلها التيارات أات االيدولوجية الدي ية 
كلببببزل الببببد وة والمجلببببس األ لببببل لليببببورة اإلسبببب مية اللببببأان يتل ظببببان  لببببل 

ة اليا يبة والجهب  األردن  س ل وقوف   لل جا ل العراق   ان اللبرل مب،  يبران
يميلها رنيس المؤتمر الوط ي العراقي )المد الجل بي( المبتهم  بابت س  مبوال 
  بببك ال تبببراء األرد بببي  و  ببب ن هبببأ  الةضبببية يبببرل المراق بببون  ن األردن ب بببف 
كييبببرا مبببن ا تةاداتببب  اللبببادة لببب   عبببد توليببب  م صبببل  انبببل رنبببيس البببوزراء فبببي 

اطةببة  اسببم اللكومببة والببدليل  لببل ألببك مببا صببرلت  بب  ال   لكومببة الجع ببرد
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األرد ية قانلة  ان تعيين الجل بي هبو مبن  تبان  العمليبة السياسبية فبي العبراق  
وان اللكومببة األرد يببة تلتببرم ر د ال ببعل العراقببي وتسببا د  فببي سبب يل   ببادة 

واللةيةببة  ن األردن تعامببل مبب، قضببية الجل ببي  م ببد  . (47)المؤسسببات العراقيببة
لجل بببي يميبببل رقمبببا صبببع ا فبببي المعادلبببة المصبببالي السياسبببية وهبببو يبببدرك  ن ا

األمببر الببأد دفبب، األردن  لببل تج ببل  يببارة قضببية الجل ببي ولببو   ببكل   العراقيببة
مؤقببت ل اظببا  لببل مصببالل  فببي العببراق  لببل لببين تهيببئ الظببروف الم اسبب ة 

 إليارة تلك الةضية من جديد.
قببام   وت كيببدا  لببل تطببور الع قببات العراقيببة األرد يببة فببي لكومببة الجع ببرد

 زيبببارة   8111 يلبببول /سببب تم ر  00نبببيس البببوزراء األرد بببي  بببد ان  بببدران فبببي ر 
رسببمية للعببراق وسببط ارتيببا  المسببؤولين العببراقيين ل تببان  الزيببارة التببي وصببف 

ليببأ  لببق الجع ببرد  لببل زيببارة  ببدران قببان  ا ن     ببأاك  ال اجلببة وااليجا يببة
سبية مهمبة و لبل الزيارة تع بي الكييبر للعبراقيين وهبي  ةطبة تلبول ورسبالة سيا

مبن جا  ب   بدد  بد ان  (12)الدول األبرل لأو لأو األردن في هبأ  البطبوةا
 ةببببدر اهتمامهببببا   م هببببا    ببببدران  لببببل  ن  بببب د  تهببببتم  بببب من العببببراق واسببببتةرار 

و كبد فبي   واستةرارها ضي ا ان اللدود  ين العراق واألردن   موأج يلتبأل  ب 
 يببة ات ةتببا  لببل م بباري،  عيبببدة مببؤتمر صببل ي ان اللكببومتين العراقيببة واألرد

  المدل كم روم   اء بط للسكك اللديديبة  بين  غبداد ومي باء العة بة األرد بي
و لأ كألك    اء طريق  بر للمواص ت  اتجا  األراضبي األرد يبة ج بو ي 

وجببدد  انببل رنببيس الببوزراء  .(49)المي بباء العراقببي المطببل  لببل البلببي  العر ببي
د بم األردن للعبراق م بيرا  لبل  ن زيبارة  بدران األرد ي  مبروان المع بر  لبل 

للعببراق كا ببت األولببل مببن  و هببا لمسببؤول  ر ببي  لببل مسببتول رنببيس الببوزراء 
األردن للعبراق ومبدل التعباون البأد ي ديب  األردن معل با  ةإلظهار مدل مسبا د

 ببان  بب د  سببتةوم  المزيببد مببن هببأ  الم ببادرات لمواصببلة الت سببيق والتعبباون مبب، 
 .(50)اقيةاللكومة العر 
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ت ببرين األول  81وردا  لبل زيببارة  بدران للعببراق قبام   ببراهيم الجع برد فببي  
 زيببببببارة رسببببببمية لبببببب ردن  وقببببببد اهتمببببببت األوسبببببباط  الرسببببببمية  8111/ كتببببببو ر 

واإل  ميببة  الزيببارة ال ت ببارات سياسببية وطان يببة  فببالجع رد يميببل  كيببر يةبب  
   بببن ا تمبباء الجع بببرد فضبب  فيمببا يتعلبببق  ببالةرار العراقبببي مةار ببة  الطال بببا ي

للمببأهل الببأد لببأر الملببك   ببدا  اليببا ي مببن ا ت ببار  ألهببداف سياسببية فبببي 
الم طةة  وب ل تلك الزيارة التةل الجع رد  الملك   دا  اليا ي الأد  كد ل  
 ن سبببيادة العبببراق وولبببدة  راضبببي  هبببي مصبببللة  رد يبببة ميلمبببا هبببي مصبببللة 

  عببراق فببي سببعي   لببو   بباء مسببتة ل  راقيببة مجببددا وقببوف  بب د   لببل جا ببل ال
كمبا  كببد الجع ببرد مببن جا  ب  لببرم العببراق  لببل  قامبة  فضببل الع قببات مبب، 

م ي ببا  ن التعبباون مبب، األردن فببي جميبب، المجبباالت سببوف يكببون أات   األردن
طبببا ، اسبببتراتيجي مهبببم مبببن  بببا    ن ي بببكل ا عطافبببة فبببي الع قبببات العراقيبببة 

ء األرد بي  بد ان  بدران  ن زيبارة الجع برد كما  كبد رنبيس البوزرا .(51)األرد ية
ت تي ردا  لل زيارت   لبل  غبداد السبتكمال ال لبأ فبي سب ل تطبوير الع قبات 
العراقيبة األرد يببة وال لببأ فبي المل ببات الي انيببة  ببين ال لبدين و همهببا مل ببا البب  ط 

زيبببر  ن كببب  المل بببين وباصبببة ملبببف األمبببوال العراقيبببة  (53)واألمبببوال المجمبببدة
يببزال ي ببكل  انةببا  مببام تطببور الع قببات  ببين ال لببدين  فببي األردن الالمجمببدة 

السبلطة فبي  ر سوالتي  هدت ص لة جديدة م، وصول  ورد المبالكي  لبل 
اللكومبببببة العراقيبببببة الجديبببببدة التبببببي سبببببت ال جا  بببببا مبببببن لبببببديي ا فبببببي الم لبببببأ 

 ...ال لق
 

  -لى بديات فترة حكومة نورض المالكي األو  -العالقات العراقية األردنية
  ا تبا ببات 8111جببرت فببي البببامس   ببر مببن كببا ون األول / ديسببم ر 

ت ريعية يا ية البتيار لكومة دانمة فبي الب  د  وقبد  سب رت تلبك اال تبا بات 
 ن فوز ي أ كتل رنيسية هي كتلة االنت ف العراقي المولد وج هة التوافبق 

النبببت ف العراقبببي العراقيبببة وقانمبببة التلبببالف البببوط ي الكردسبببتا ي  والن كتلبببة ا
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المولبببد كا بببت  كيبببر الكتبببل لصبببوال  لبببل األصبببوات فةبببد   يطبببت  هبببا مهمبببة 
ابتيببببار رنببببيس اللكومببببة  ليببببأ تببببم ابتيببببار  ببببورد المببببالكي رنيسببببا لللكومببببة 

 .(52)العراقية ل ترة دانمية تمتد  لل  ر ، س وات
رلل األردن كالعادة  العمليبة السياسبية الجديبدة فبي العبراق  و عبأ الملبك 

  اليا ي  رقية ته نة  لبل  بورد المبالكي مؤكبدا رز بة األردن األكيبدة فبي   دا
كمبا جبدد  ليب  لبرم   رؤية العراق وال بعل العراقبي يصب ن  لبل  بر األمبان

األردن  لل السير قدما فبي تطبوير الع قبات الي انيبة مب، العبراق  لبل جميب، 
 .(54)المستويات

د يبببة فببببي  هبببد المببببالكي هببببو زيبببر  ن الجديببببد فبببي الع قببببات العراقيببببة األر 
وقببد   التعبباون االسببتب اراتي  ببين لكببومتي ال لببدين والةببوات األمريكيببة الملتلببة

لزرقبباود( ز ببيم ا سبب ر هببأا التعبباون  ببن مةتببل المببد الب يلببة الملةببل  اسببم )
والببأد تعببد  اللكومببة  8111 لزيران/يو يببو 9ت ظببيم الةا ببدة فببي العببراق فببي 
  ملتلة المسؤول األول أل مال الع ف في العراقالعراقية والةوات األمريكية ال

وقد ك ف  اصر جودة ال اطق  اسم اللكومة األرد ية  ن دور ك ير ل ردن 
 مليبببة مةتبببل الزرقببباود مبببن بببب ل جمببب، المعلومبببات االسبببتب اراتية لبببول  فبببي

 ماكن تواجد  وتةديمها  لل الةوات األمريكية التي قامت  دورها  اإلزارة  لل 
  في م طةبة ه هبل التا عبة لمدي بة ديبالل العراقيبة والتبي  دت  لبل موق، تواجد

 .(55)مةتلة في اللال
ور مببا كا ببت هببأ  اللاديببة هببي السبب ل فببي دفبب، المببالكي للةيببام  زيببارة  لببل  

وهببي  ول زيببارة لبب  م ببأ   8111تموز/يوليبو  81العاصبمة األرد يببة  مببان فببي 
ارة التةببل المببالكي  العاهببل وببب ل تلببك الزيبب  تسببلم  رناسببة اللكومببة العراقيببة

األرد بببي   ببببدا  اليبببا ي الببببأد  كببببد لببب  اسببببتعداد األردن مسبببا دة العببببراق فببببي 
في لبين  كبد المبالكي مبن جا  ب   ن   البروج من األزمة األم ية التي يعا يها

العراق يسعل  لل تمتين الع قات  ين ال لدين  لل  سس م دنية واسبتراتيجية 
 .(52)الةادمةتمك ها من بدمة األجيال 
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وردا  لبببل زيبببارة المببببالكي لعمبببان  قببببام رنبببيس الببببوزراء األرد بببي معببببروف  
  وببب ل تلببك الزيببارة 8111 ل / زسببطس  01ال بيببت  زيببارة  لببل  غببداد فببي 

تببم اإل بب ن  ببن فببتي سبب ارة  رد يببة دانمببة فببي العببراق  كمببا تببم التوقيبب،  لببل 
وقبد  .(57) سبعار ت ضبيليةات اقية تم  موج ها  ودة  ي، ال  ط العراقي لب ردن  

 ببببد المببببالكي زيببببارة رنببببيس الببببوزراء األرد ببببي بطببببوة ايجا يببببة تظهببببر االهتمببببام 
األرد بببي  ال ببب ن العراقبببي وتسبببهم فبببي تطبببوير الع قبببات  بببين ال لبببدين  وقبببد تبببم 
االت ببباق كبببألك  لبببل ت بببكيل لج بببة م بببتركة  رناسبببة رنبببيس البببوزراء فبببي كببب  

متها مراجعة كل االت اقيات الم رمبة ال لدين ووزراء  راقيين و رد يين تكون مه
 .(12) ين ال لدين

كبان رنبيس   وفي الوقت الأد كبان فيب  رنبيس البوزراء األرد بي فبي  غبداد 
مجلببس ال ببوال العراقببي ملمببود االم ببهدا ي فببي  مببان فببي زيببارة هببي األولببل 
مبببن  و هبببا لبببرنيس ال رلمبببان العراقبببي  وبببب ل تلبببك الزيبببارة  دلبببل الم بببهدا ي 

يبببرة قبببال فيهببا ا   بببا جن بببا ألبببأ  راء   بببةاء ا األرد يبببين البببأين  تصببريلات بط
سبباهموا فببي   ضبباج العمليببة السياسببية فببي العببراق ودفعهببا  لببل األمببام   و كببد 
 لببل  هميببة ت عيببل التعبباون ال رلمببا ي العر ببي لت بببأ ال رلما ببات العر يببة دورهببا 

تتمبببببزق  فبببببي المرللبببببة المة لبببببة وتعيبببببد الللمبببببة  لبببببل األمبببببة التبببببي يبببببراد لهبببببا  ن
ولبببببدد الم بببببهدا ي  هبببببداف زيارتببببب   ببببباإلط م  لبببببل التجر بببببة  .(59) وصبببببالها

ال رلما يببببة األرد يببببة ل سببببت ادة م هببببا والعمببببل  لببببل لةبببباء ال عاليببببات التجاريببببة 
مببببن جهتبببب  قببببال رنببببيس مجلببببس األمببببة األرد ببببي   ببببد الهببببادد   واالقتصببببادية

  وولبببدة المجبببالي  ن األردن فبببي سياسبببت  العامبببة يهمببب  امبببن العبببراق وسببب مت
وقببال  ن ال رلمببان األرد ببي سيضبب، كببل ب راتبب  فببي    راضببي  وهويتبب  العر يببة
 .(20)بدمة األ ةاء العراقيين

و لل اير تصبا د لبدة الع بف الطبان ي ك لبد مسب  ات االلبت ل  قامبت  
الةيادة األرد ية  لملة د لوماسية واسعة ال طاق تهدف  لل التب يف مبن لبدة 

ر  ين الكتل السياسية العراقية  ليأ التةل الملك الع ف وتةريل وجهات ال ظ
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 رؤسببببباء عبببببدد مبببببن  8111ت بببببرين اليبببببا ي / بببببوفم ر  89  بببببدا  اليبببببا ي فبببببي 
واأللببزال السياسببية والدي يببة فببي العببراق  ولعببل   ببرزهم ال ببي  الببدكتور لببارأ 

ليببأ  ببرظ األبيببر رؤيتبب    الضببارد األمببين العببام لهينببة  لمبباء المسببلمين
المتبدهورة وكي يبة  يجباد الللبول الم اسب ة لمعالجتهبا  كمبا الباصة  األوضام 

التةبببل الملبببك   بببد اليبببا ي و  بببكل م  بببرد  كبببل مبببن  يببباد  ببب ود رنبببيس لركبببة 
وببب ل   الوفبباق الببوط ي و  ببدالعزيز اللكببيم رنببيس االنببت ف العراقببي المولببد

اللةباءين  كببد الملببك   بد ا  لببرم األردن  لببل مسبتة ل العببراق مؤكببدا  لببل 
يتلةببق  ال مببن ببب ل ولببدة    بباء ال ببعل العراقببي  ة اسببتةرار  والببأد الضببرور 

وتب تي المسبا ي األرد يبة وكمبا  وضبل ا سبل ا فبي  .(21) كافة  طياف  وقوميات 
 طببار السببعي  لببو   جببا  األج ببدة السياسببية األمريكيببة فببي العببراق مببن ببب ل 

 مبببام   لبببل  بببراق مسبببتةر لتهينبببة المجبببال اإلمكبببانالرز بببة فبببي اللصبببول قبببدر 
للواليببات المتلببدة ل  سببلال   عببد المبب زق الببأد وقعببت فيبب  الةببوات األمريكيببة 

 .. .في العراق م أ  داية االلت ل ولتل كتا ة هأ  السطور
  

 ااردنية -الملفات العالقة في العالقات العراقية
 لببل الببرزم مببن تطببور الع قببات العراقيببة األرد يببة ببب ل فتببرة اللكومببات 

  8111-8111لببل اسببت م السببلطة فببي العببراق مببا ين األ ببوام التببي تعاق ببت  
 ال  ن يمببة مل ببات قديمببة جديببدة لببم يببتم ت اليهببا   ببكل جببدد ببب ل فتببرة تلببك 

وهببببأ  المل ببببات سببببوف تلةببببي  ضبببب لها  لببببل مسببببتة ل الع قببببات   اللكومببببات
 السياسية  ين ال لدين.

كا بببا قبببد : ليبببأ  ن العبببراق واألردن الملااا  الماااالي   ولبببل هبببأ  المل بببات 
وكبان ال  بك المركبزد األرد بي بب ل   ارت طا   روتوكبول تجبارد و ببر   طبي

ت  يبببببأ ال روتوكبببببولين يبببببدف، للمصبببببدرين األرد يبببببين قيمبببببة  ضبببببانعهم  البببببدي ار 
ويسبببتوفي  بببدال   هبببا   طبببا بامبببا ويرصبببد ال بببرق  بببين قيمبببة ال ضبببان، و وانبببد 

 8111يسان /ا ريبل وما ان جاء الغزو األمريكي للعراق والت ل  في    ال  ط
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فةد تراكمت الم الد  لل العراق و لد ديبون ال  بك   لتل ت اقمت هأ  الم كلة
مليبار دوالر تميبل لسبا ات  (0.1)المركزد األرد ي  لل  ظيبر  العراقبي  لبو 

كمببا  صبب لت لببدل العببراق ودانبب، ماليببة مجمببدة   الت ببادل التجببارد  ببين ال لببدين
دوالر ترفظ اللكومة األرد ية اإلفراج  مليون (901)في األردن تةدر  لوالي 

 .(23)  ها  لل  ن يتم تسوية الملف المالي  ين ال لدين   كل  هاني
: يتعلق  الطانرات العراقية المرا طة في األراضي األرد ية م بأ لمل  الثانيا 

والتبببي  ود هبببا العبببراق   ببببأاك لبببدل األردن ب بببية تعرضبببها  لببببل  0990 بببام 
وي لبببد  بببدد تلبببك   دولي فبببي لبببرد البلبببي  اليا يببةقصببف طبببانرات التلبببالف البب

ويتهم العبراق األردن   (111)و (181)طانرات من  وم  وي د  (1)الطانرات  ب 
فببي    المماطلببة فببي   ببادة هببأ  الطببانرات و اسببتبدامها فببي رل تبب  الدابليببة

لين كان الرد األرد بي هبو ضبرورة قيبام العبراق  بدف، مسبتلةات ماليبة  سب ل 
وتةبدر المصبادر األرد يبة   طانرات في مطاراتها م أ فتبرة طويلبةمكوأ هأ  ال

دوالر يوميبا  األمبر البأد يع بي  لبل  (11)الرسوم  لبل هبأ  الطبانرات   لبو 
مليببون دوالر طيلببة األ بوام التببي مكيببت فيبب  تلببك  (0.81)العبراق دفبب، ماقيمتبب  

ت وهبي  لل  ن السعر الكلي لهبأ  الطبانرا  الطانرات  لل األراضي األرد ية
 .(22) لل مليو ي دوالر (0.1)يتجاوز   لالة جيدة ال
فمبببن المعبببروف  ن   ي بببمل ال جنبببين العبببراقيين فبببي األردن :الملااا  الثالاااث

االلت ل األمريكي للعراق  دل  لل تصا د لدة المةاومة ضد االلت ل وهو 
دف، سبلطات االلبت ل  لبل اللعبل  الورقبة الطان يبة مبن اجبل تب يبف لبدة  ما
األمببر الببأد  دل  لببل  ببزو  اآلالف العببراقيين  لببل دول   ةاومببة ضببد قواتهبباالم

وكبببان األردن مبببن  بببين البببدول التبببي  بببملها اللجبببوء العراقبببي    الجبببوار وزيرهبببا
 وهببأا مببا   لببف الجببئ (111)ليببأ يةببدر  ببدد ال جنببين العببراقيين فببي األردن 

جنببببين ليبببأ  ن وجبببود   ببببداد ك يبببرة مبببن ال    بببكل م بببكلة  ال سببب ة لبببب ردن
العراقيين في األراضي األرد ية يميل ضغطا هان   لل موارد الدولة األرد ية 

يميلبب  هببؤالء ال جنببين مببن تبب يير  لببل  فضبب  مببا  الملببدودة كالطاقببة والميببا 
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سببوق العمببل وزيببادة االسببته ك وارت ببام معببدالت التضبببم ممببا ا عكببس سببل ا 
األوسبباط الرسببمية  وت ببكو  عببظ .(24) لببل األوضببام االقتصببادية فببي األردن

األرد يببة مببن وجببود هببؤالء العببراقيين لمببا بل بب  الوجببود مببن م بباكل مبب،  عببظ 
دول العبببالم باصبببة فيمبببا يتعلبببق  بببالهجرة زيبببر ال بببر ية للعبببراقيين مبببن بببب ل 
جعببببل األردن ملطببببة   ببببور مببببن قبببب لهم  لببببل الببببدول األبببببرل وهببببأا  دل  لببببل 

عببراقيين وممارسبباتهم تعةيببدات وار ببكاليات  ال سبب ة لتعامببل األردن مبب،  عببظ ال
فببي تزويببر ت  ببيرات الببدبول  لببل الببدول األج  يببة  و التوجبب   لببل تلببك الببدول 
دون ت  يرة مبن األسباس طل با للجبوء السياسبي  و اإل سبا ي ممبا دفب،  بالكيير 
من الدول األج  ية  لل اتباأ  جراءات وتدا ير وقانية  يرت   كل ك ير  لل 

ألسببباس اببببأ األردن يتعامبببل مببب، هبببأا و لبببل هبببأا ا .لركبببة ال ةبببل مبببن األردن
الملف  جديبة ك يبرة و صب ي لاضبرا فبي  عبظ االجتما بات التبي يعةبدها مب، 
الجا ل العراقي لكن دون التوصل  لل  تبان  لاسبمة  لبأا يعبول األردن كييبرا 
 لبببل  جراءاتببب  للتعامبببل مببب، هبببأا الملبببف مبببن بببب ل سياسبببت  الرسبببمية تجبببا  

في ت ظيم وجودهم  لبل األراضبي األرد يبة العراقيين ومدل تساهلها وت ددها 
ومن ب ل  جراءات وزارتي الدابلية والعمل فيما يتعلبق  االقامبات وتصباريي 

 .(25)العمل
وفبي الوقبت البأد يت ب، فيب  األردن تلبك اإلجبراءات للتعامبل مب، العببراقيين  

يلةةب   المةيمين في األراضي األرد ية فان  ي   ت ةبل دانمبا  لبل العبراق ومبا
تطبببببورات يبببببدف،  هبببببؤالء ال جنبببببين للعبببببودة  لبببببل وطببببب هم  عبببببد  ن تسبببببتةر  مبببببن

 .. .األوضام السياسية واألم ية في تلك ال  د
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 خالصة واستنتاتات
 األرد ية   ر مراللها التاريبية –من ب ل تت ، مسار الع قات العراقية 

  سببةومرللببة موضببوم الدرا وباصببة فببي فتببرة التسببعي ات مببن الةببرن الم صببرم 
زيببر  ن   كا ببت السببمة ال ببارزة  لببل تلببك الع قببات هببو الت بباين فببي مسببتواها

التةارل كا ت السمة األ رز في تلك الع قات التي تطورت   كل واضي في 
 -والببأد وضبب، الع قببات العراقيببة  8111  ةببال االلببت ل األمريكببي للعببراق 
مببببببن توصببببببل ا فببببببي  هايتهببببببا  لببببببل جملببببببة   األرد يببببببة  لببببببل مسببببببارات جديببببببدة

 االست تاجات:
كبببان ل لبببت ل األمريكبببي للعبببراق دافعبببا لصبببا ، الةبببرار السياسبببي األرد بببي  -0

 أ يبرل    العمل  لل تطوير   قاتب  مب، العبراق ود بم العمليبة السياسبية
 مريكبي  –األردن      الطرف العر ي الوليبد البأد يلظبل  ة بول  راقبي 

مبن  ا ادة اقتصبادييمارس  دور  السياسي دابل العراق واالسبت  نمن اجل 
هبببأا البببدور سبببواء فبببي مجبببال   بببادة ضببب  الببب  ط العراقبببي لببب ردن   سبببعار 
م اس ة  و اللصول  لل الرضا األمريكي من بب ل المسبا دات الماليبة 

  .واالقتصادية األمريكية التي ستةدمها الواليات المتلدة ل ردن
تطي، فببي الوقببت الببأد د ببم فيبب  األردن ت ببكيل لكومببة  راقيببة مؤقتببة تسبب -8

 ظبببر األردن  ةلبببق  لبببل   التواصبببل معهبببا ومببب، المجتمببب، العر بببي والبببدولي
 كل اللكومة العراقيبة فبي المرللبة اال تةاليبة و  هبا قبد تكبون أات صب غة 
 –طان يببة معي ببة مد ومببة  قليميببا ممببا سبباهم فببي تببوتر الع قببات العراقيببة 

الطبرفين  األرد ية في تلك ال ترة  ال ا   لم يستمر طوي   سب ل رز بة كب 



 

 
 
 

 [330] (32) 8دراسات  قليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

فببي تةويببة   قاتهمببا السياسببية و  عببل قببوة المصببالي السياسببية التببي تببر ط 
 .الجارين

األرد ية في  دايات ال ترة األولبل مبن لكومبة  -كا ت الع قات العراقية   -1
 بورد المبالكي تسببير   بكل جيببد يبدفعها فببي ألبك ازديبباد و بان  الع قببات 

ومبن  ي هبا التعباون األم بي  ين ال لبدين وفبتي  فباق جديبدة لتلبك الع قبات 
واالسببببتب ارتي  ببببين الطببببرفين وهببببو مببببا ا عكببببس  لببببل زيببببارات المسببببوؤلين 

 .العراقيين واألرد يين سواء  لل مستول السلطة الت  يأية  و الت ريعية
 ببببالرزم مببببن تطببببور   قببببات ال لببببدين وت ببببا ك المصببببالي السياسببببية  ببببين   -1

وجبود اإلرادة السياسبية  ال  ن يمبة مل بات مازالبت  الةبة وت تظبر   ال لبدين
الةويبببة لللهبببا مبببن اجبببل الوصبببول  ع قبببات ال لبببدين  لبببل مرالبببل متةدمبببة 
يعكببس رز ببة الطببرفين االسببتمرار فببي االلتببرام والتعبباون والملافظببة  لببل 
االستةرار لكي تساهم هأ  المصبالي فبي ت بكيل العمبق االسبتراتيجي لكب  

 .ال لدين الجارين
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                                    Abstract 

This study deals with the path of relations, Iraq - Jordan through 

the stages of the historical period, particularly in the nineties of the last 

century and the stage of study, the salient feature of these relations is 

the variation in the level However, the convergence of the most 

striking feature of these relations that have evolved significantly in the 

wake of the U.S. occupation of Iraq, 2003, which established 

relations, Iraq - Jordan on new paths designed to reach the advanced 

relations reflects the desire of both parties continue to respect and 

cooperation and maintaining stability in order to contribute to these 

interests in the formation of strategic depth for both the two 

neighboring countries.  
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 مصادراللوامش و ال
ظمكييييا   ط يييي،   ربدييييم  ) ر9111-9191ح،يييييق ط      رعلييييا ظة، اييييقر طية المطيدييييق طيالديييية  (1)

 .391 ،(3009 ردقطيوحة  طيعمب
 9119  ذط -9110ن     دزظيييق طيجليييد     ط: ط بيييد طياالكيييق دن   ديييق طي،،ايييادقر طيك ييي،   (3)

 . 2-5( ص ص 1991)عا، ر 
 . 2طياصة   فسهر ص  (2)
 .323ظة، اقر طياصة  طيس،بقر  (9)
 .9119/ 3/ 39 ا )عا، ( صةدفق طيمدي  (5)
 .9119/ 2/ 29صةدفق طيمدير  ا  (2)
ن     إ يمطيد،ر ط ايم: ظة، ايقر طياصية  طيسي،بقر ط عمف على ظع،هة   ط ي عمبق يلسيم  بيد  يل (7)

 .315-319ص ص 
 .229طياصة   فسهر ص  (9)
 .229طياصة   فسهر ص  (1)
 .9119/ 9/ 99صةدفق طية  و  )عا،  (  ا  (90)
 .221ظة، اق ر طياصة  طيس،بق ر ص  (99)
 .9117/ 9/ 9صةدفق طية  و ر  ا  (93)
 .299ظة، اق ر طياصة  طيس،بقر ص  (92)
ر ظمكيا إقلداديقر ظجليق   ط ي،  3002-9119ط ظم كديق  –ن   دق ط وطز ظو ق ذ و ر طيعمق،   (99)

 .302ر ص 3002 (5) طية ط ،  طنقلدادقر ع
 .302طياصة   فسه.  (95)
طن ايي،س  ييا ط  ط ر ظ ،حييق علييى  زط   طيج، جدييق دن   دييقر ظل،بلييق يلالييا عاييةطع طيايي، ا ظيي   ك،يييق  (92)

  www.mfa.gov.jo  طن  م تر على طيمطبط ااكق

 :صةدفق طن با مف )ينة (ر ظجططو  عسكم و   صلو  عا، ر  لم ع  ظوق  (97)
 www.arabtimes.com 

 .307ذ و  ر طياصة  طيس،بقر  (99)
صييا اسيي،يمى علييى  قيي  طيةييم ر ظل،يييق ظنةييو   علييى ايياكق طن  م ييتر ن     ةطصييمح حييا  ر  (91)

 www.almalafalseyasi.comعلى طياوق  

 .307ذ و  ر طياصة  طيس،بقر ص  (30)
 .307ص رطياصة   فسه (39)
 .3002/ 95/5 صةدفق طيمدي  ا (33)
 .طياصة   فسه (32)

http://www.mfa.gov.jo/
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(24) Scott Lasensky, "Jordan role in Iraq is modest but positive", The daily 

star, December 2005. 

(25) Ibid. 

(26) Henry Barkey, Iraq and its neighbors implication for us policy. 

Available at: www.usip.org/iraq/neighbors_memo.pdf  
طس   ا تةون  طيسد، يق ط    ديق بيد  عيلس طي ي،  ز  ظيجزر طيج مط ديق )  ييق ظةاة  لدا، ر "قم  (27)

 39/3/3009طية، ق("ر ظجلق طيعصمر 
             - www.alasr.ws/index.cfm? method= home.co.con& contenID=5032  

(28) lasensky, Op. cit.                                                                                 

(29) Barkey, Op. cit.                                                                                        

طيسد، يدق     كو  ظ   ؤ ،س طيك ،  ط حياط  3002تاوز/  ويدو  92 تم إ ة،س هذط طياجلس  ا (*)
  . ا طيعمطر

 .7/9/3002 ،ه  ح مر "دحجدق طيسد، ق ط    دق إزطس طيعمطر"ر صةدفق طيعم  طيدو  )عا، (ر  (20)
 7/9/3002 رظجلق طيعصم رظةاة  لدا، ر "ضا،بدق طيسد، ق ط    دق طياعلنق تج،ى طيعمطر" (29)

          www.alasr.com  

 3/2/3009ي، ر   لوط ار "حكوظق طيعمطر على هوى ط    "ر إ م  ط   ن  ر  (23)
06/05/article09.s htm-www.islamonline.net/Arabic/news/200 

 .طياصة   فسه (33)
 .طياصة   فسه (34)
 .طياصة   فسه (35)
 .طياصة   فسه (36)
ظافم  ذ م طيط،ييلر "طيعمقي،  طيعمطقديق ط    ديق بعية تةيكد، طيةكوظيق طيعمطقديق طياجق يقر" ظجليق  (37)

  .955ص  ر3009ر  تاوز (97)  ط ،   بةوث طيوي  طيعمبا )ب ةط (ر ع 
  .3009    5 ا  رصةدفق طيمدي ) عا،  ( (38)
  ط  ع،ل طإلقلدادق  طيعمبدق  طية يدق حد،ل   ،ي  طن  ج،ب،  طيعمطقدق"ر  وطز ظو ق ذ و ر "     (21)

 .9ص  ر3005 ذط   (9) ةم  ظ ،بع،  إقلدادقر ظمكا طية ط ،  طإلقلدادقر ج،ظعق طياوص،ر ع 
  .طياصة   فسه (90)

(41) Robert staloof, king Abdullah II, Iraq battle grownd the west against 

Iran, spring 2005: 

        www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=799            
ر (7)د ييو   ييعدة طيةديية ير "طيعمقيي،  طيعمطقدييق ط    دييق"ر ظجلييق ط طس حييول طيجلييد  ) بييا(ر ع  (42)

 . 23ر ص3005ظ، س 

http://www.usip.org/iraq/neighbors_memo.pdf
http://www.usip.org/iraq/neighbors_memo.pdf
http://www.alasr.ws/index.cfm
http://www.alasr.com/
http://www.alasr.com/
http://www.islamonline.net/Arabic/news/200-06/05/article09.shtm
http://www.islamonline.net/Arabic/news/200-06/05/article09.shtm
http://www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=799
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 .3/9/3005صةدفق طيصا،ح )ب ةط (ر  (43)
 .3005 /30/2)ب ةط (ر  طي آااصةدفق  (99)
 طيجا يييم   يييتركيييم م حسيييد   عايييقر "ز ييي،   طيط،ياييي، ا ييييم   : ز طل  ييية،بق د  اةظيييق ظصييي،ي "ر   (95)

7/5/3005  
 www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archived=114406 - 

  .طياصة   فسه( 92)
  .طياصة   فسه (97)
 .3005/ 93/1صةدفق طياظ،  )ينة (ر  (99)
 طياصة   فسه.  (91)
 .3005/ 92/1صةدفق طي آاا )ب ةط (ر  (50)
 .3002-3005/ 39/90صةدفق طيةمر ط   ط )ينة (ر  (59)

  .3002/ 99/2ياظ،  )ينة (ر صةدفق ط (53)
يل عمف على تلا طن  ج،ب، ر ط ام: إبمطهدم الد، طحاةر طيج، يق طيسد، دق طيعمطقدق  ط  ج،ب،   (35)

 .(3005ظمحا،   ظجامط  ) ذط ر  ر3005
 .3002/ 1/2صةدفق طيعم  طيدو  )عا، (ر  (54)

 .3002/ 37/7صةدفق طيمدي )عا، (ر  (55)
.  ظييي  طيجييية م ب،ييييذكم إ  طنتف،قديييق ييييم تيييةا، حديييا 3002 /92/9ةط (ر صيييةدفق طيصيييا،ح )ب ييي (52)

طي نفدذ بسال طيوض  ط ظنا طيا ةهو   ا طيعمطر  طيذي   عذ  ظ  اميه تصية م طيينفط بوط يطق 
 طية،حن،  إيى ط  طضا ط    دق.

  .طياصة   فسه (57)
  .3002/ 92/9 صةدفق طيعم  طيدو  )عا، (ر (59)
  .طياصة   فسه (51)
  .3002/ 31/99صةدفق طيعم  طيدو ر  (20)
 .3002/ 33/99صةدفق طيةمر ط   ط )ينة (ر  (29)
 2/9/3002"طيعمطر  طلل ي،يمطته ظ  ط      تو س"ر  ا إ  إ  طيعمبدق ( 23)

            www.cnnarabic.com  

آلثيي،  طنق صيي،  ق  طنج ا،عدييق يلج،يدييق طيعمطقدييق  ييا ط      ييا طية،يييق عاةطيسييم  طينعدايي، ر "ط (22)
ظنةيييو ط  طيجاعديييق طيعلاديييق طيالكديييقر  طييييم   رطيعمطقديييق   ثمهييي، عليييى طنق صييي،  ط    يييا"ر )عاييي، 
 .9ص  .(3009طي سو ق طإلعمظار قسم طية ط ،  طيصن،عدقر 

 99 ص .طياصة   فسه (29)
 99 ص .طياصة   فسه (25)

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archived=114406
http://www.cnnarabic.com/
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