
 األردن والعراق بني التعاون واألزمة

 

وبعد سقوط , األردن ىو البلد الوحيد من دول جوار العراق لو عالقات جيدة ابلعراق وأمريكا  يف نفس الوقت قبل سقوط النظام 
ابية ادلتطرفة ولديو النظام يريد األردن العراق بلداً حراً مستقالً وموحداً ويف سالم مع جريانو وخاٍل من اجلماعات اإلسالمية اإلره

 .اقتصاد مفتوح ويتمتع بسيادة القانون 
لذا ذبد , إن عراق ما بعد صدام يزعزع استقرار األردن وىناك شكوك وتوترات متزايدة بني القادة األردنيني والقادة العراقيني اجلدد 

.  اقية قوية قادة األردن ال يرون مصلحة بالدىم خبروج القوات األمريكية من دون أتسيس دولة عر
من األردنيني يرون أن ىناك %(  70)إن الشعب األردين من أكثر الشعوب العربية واإلسالمية رفضاً للسياسات األمريكية حيث أن 

. فقط منهم يرى ىناك مربراً إلسقاط صدام ابلقوة العسكرية %(  9)مربراً لضرب األىداف األمريكية وأن 
ويبقى األردن بنظر اإلدارة األمريكية ضمن شركائهم ادلعتمد , يلعب دوراً زلورايً يف العراق  إن األردن ليس يف وضع يسمح لو أبن

. عليهم يف مكافحة اإلرىاب وصنع السالم العريب اإلسرائيلي وحىت التعاون العسكري وادلخابرايت 
 

: مصاحل األردن األمن واالستقرار 
, ادليزان احلساس للقوى السياسية يف الداخل : والثاين , كة وضعف االقتصاد أمن ادلمل: ترتكز مصاحل األردن يف العراق أوالً 

لذلك يريد األردن حكومة مركزية قوية يف العراق ال هتمش , فاألردن مهدد اقتصادايً وسياسياً وأمنياً إذا ساءت األمور يف العراق 
واألردن ال , االستقرار فيو ما مل تقًتن ابحًتام حقوق األقليات  إن الدميقراطية يف العراق لن ذبلب, فيها أية طائفة وابخلصوص السنة 

يسعى اىل بسط نفوذه على منطقة معينة أو حزب سياسي معني يف العراق كما أنو مل يؤيد مقاطعة السنة لالنتخاابت ولكنها تضم 
. صوهتا إليهم خبصوص التهميش 

. رجل قوي ويكون من الداخل ولو أتريخ عسكري وخربة وشديد ادلراس  إن ملك األردن يقول إن العراق اجلديد ميكن أن يلجأ اىل
كما أن لألردن زبوف وقلق شديد من النفوذ اإليراين ومن اإلسالم السياسي والدعم اإليراين للمنظمات الفلسطينية اليت تعرقل ربقيق 

. لشيعي  السالم بني األردن وإسرائيل كما أن لألردن زبوف آخر من اتساع دائرة النفوذ ا
 

: السياسة الداخلية لألردن احملافظة على السالم يف الداخل 
من الشعب األردين من %(  70 % - 50)حيث يوجد , إن مصلحة األردن يف استقرار العراق ترتبط ابحلراك الداخلي 

بذل جهود للتعامل مع ىذه  وىذا الثقل الفلسطيين يفرض على احلكومة األردنية, الفلسطينيني الذين يكنون العداء لألمريكان 
. القاعدة العريضة اليت تريد أن ترى األمريكان يعانون يف العراق 

حبيث أن فوز محاس يف االنتخاابت الفلسطينية صار لو صدى واضح يف , إن القضية الفلسطينية تقلق األردن أكثر من العراق 
وقام ملك األردن بعدة تغيريات يف السياسة الداخلية لتجنب , يني السياسة األردنية أقوى بكثري من صدى سياسة اإلسالميني العراق

ادلعارضة اليت هتدد عالقة األردن إبسرائيل ومن ىذه السياسات تعيني اللواء معروف خبيت القوي الشوكة والسفري السابق لدى 
. إسرائيل رئيساً للوزراء 

فالنفط ميثل اعتباراً مهماً يف , يف الداخل على القادة األردنيني  إن الوضع يف العراق إذا زاد يف االختالل االقتصادي وقع غضب
وكان العراق من أىم األطراف يف االقتصاد األردين لذا فاألردن يواجو ربدايً كبرياً فعليو أن يعيد ىذه , عالقات األردن ابلعراق 

. ادلعاملة السخية أو أن جيد بديالً ذلا 
, ( دوالراً  30)للربميل الواحد بينما كان سعره يف السوق العادلية ( دوالراً  9.5)ردن بسعر م ابع العراق النفط لأل2000يف عام 

وبعد سقوط النظام سد األردن احتياجاتو النفطية من السعودية , م  اىل العراق 2001وكانت ربع صادرات األردن اإلمجالية عام 
ألف  50)الرئيسي الحتياجات األردن من النفط إذ قدمت  م كانت السعودية الضامن2004ففي عام , والكويت واإلمارات 

بعض األردنيني يعتربون الدعم سابقاً من صدام . ولكن الكرم اخلليجي بدأ يضعف رغم الوساطات األمريكية , كمنحة ( برميل يومياً 
. من احلقوق ادلكتسبة والبعض اآلخر يرى أن ىذا الدعم , يف رلال النفط والدعم احلايل من دول اخلليج سوف لن يستمر 



 
: اقتصاد األردن يف سطور 

من رلمل الصادرات الكلية أي الثانية بعد الصادرات األردنية اىل أمريكا اليت بلغت %(  16)إن الصادرات األردنية للعراق بلغت 
وإن قطاع , عقد من الزمان مرة مقارنة حبجم الصادرات قبل ( 50)اليت ذباوزت ادلليار دوالر سنوايً أي بزايدة مقدارىا %(  24)

كما إن االستثمار العريب سجل حضوراً حيث تعترب الكويت اثين أكرب , العقارات ازدىر بسبب طلب العراقيني للمالذ اآلمن 
لذلك حيتاج اىل مزيد من النمو االقتصادي ليوفر ( سنة 25)ونصف عدد سكان األردن دون سن , مستثمر يف األردن بعد فرنسا 

ويتمتع األردن بعالقات اقتصادية مع العراق عمرىا عقدان من , وة العاملة الوليدة شلا يبدد األرقام الوردية اليت ذكرت وظائف للق
. الزمن إال أن األردن ال ميكنو قطع ىذه العالقات مع العراق 

 
كما , ىل احلكم وضعف الدولة والسياسة ضد السنة وخصوصاً مع وصول الشيعة ا, تغريت مصاحل األردن يف رلالني مها اإلرىاب 

تتخوف القيادات األردنية الدميقراطية يف العراق اليت قد يتأثر هبا الوضع الداخلي يف األردن خصوصاً بعد ضغوط ادللك وسيطرتو 
. األردنيني إال أن أتثري الدميقراطية يف ادلستقبل القريب شبو معدوم إذ يطغى االستقرار يف العراق على أذىان , حىت على الربدلان 

. وإن وضع العراق زاد من الضغط على احلكومة األردنية لتحسني العالقات بني إسرائيل والفلسطينيني  
واألردن ال ميلك اجلرأة السياسية واالقتصادية وال ميلك الطموحات السياسية , إن نفوذ األردن يف العراق إجيايب ولكن متواضع 

كما استضاف األردن نشاطات تدريب , ن نفوذ األردن ليس غائباً سباماً فهو بوابة مرور العراق إال أ, األيديولوجية وروح ادلغامرة 
كما يعترب األردن معرب , الشرطة العراقية وقدم األردن ادلعاونة يف تدريب قوات األمن العراقية عسى أن تسهم يف استقرار العراق 

كما إن , يني أن األردن إبمكانو تقدمي االستشارات اىل أمريكا والعراق ويعتقد بعض األردن, للمرور السري للقوات األمريكية 
وجلهاز , وأعلن األردن أنو لن يرسل قوات إال بطلب من احلكومة العراقية , األردن مل يقدم دعماً ألية رلموعة عسكرية شبو نظامية 

ودبساعدتو استطاعت القوات األمريكية ضرب , عريب ادلخابرات األردين وجود يف العراق وىو أكثر األجهزة حرفية يف العامل ال
ومن , واألردن يسعى اىل توحيد الصفوف يف العراق خشية عدم االستقرار فيو الذي يؤثر ابلنتيجة سلباً على األردن , الزرقاوي 

. الالفت لالنتباه عدم وجود روابط عشائرية قوية بني األردن والعراق كاليت بني العراق وابقي جريانو 
سعى األردن اىل توسيع نطاق نفوذه من خالل مجع جريان عن طريق عقد ادلؤسبرات واستضافة ثالثة اجتماعات للمنتدى االقتصادي 

. العادلي ابإلضافة اىل ادلؤسبر الدويل للدول ادلاضلة 
راقيني خصوصاً ىجرة وىذه اذلجرة تقلق القادة الع, م 1990استضاف األردن مئات اآلالف من العراقيني خصوصاً بعد عام 

وبلغ عدد ادلهاجرين , دوراً كبرياً يف سبويل ادلسلحني ( رغد)وبعد سقوط صدام استضاف ابنتيو حيث لعبت , العقول والكفاءات 
كما استضاف األردن العراقيني القريبني من اذلوية الوطنية األردنية وىم عموماً من , ( ألف عراقي  700)العراقيني اىل األردن 

. ب السنة القوميني ومن الذين ليس ذلم نشاط سياسي قوي لكي ال تتأزم عالقتو بصدام آنئذ العر
يلتقي موقف األردن بشأن العراق مع ادلصاحل األمريكية واحتمال تغيري األردن توجهو خبصوص العراق ضئيل إال أنو توجد خالفات 

. إلسًتاتيجية مع الوالايت ادلتحدة زلوراً للسياسة اخلارجية ويريد ملك األردن أن جيعل من عالقتو ا, يف الرأي ربت السطح 
وقد بلغت , سعى األردن للحصول على ضماانت من أمريكا وحلفائها لتعويض اخلسائر اليت تسببت لألردن بسبب ربرير العراق 

إبلغاء ديون األردن البالغة  وقد أقنعت إدارة كلنتون الكونكرس, ( مليار دوالر 1.6)م 2003ادلساعدات األمريكية لألردن عام 
. فلألردن مصلحة اقتصادية راسخة يف عراق ما بعد صدام  , مئات ادلاليني من الدوالرات 

. ينتظر األردن من دخول القوات األمريكية اىل العراق أن يفعل عملية السالم مع إسرائيل 
 

: بلة رلاالت ادلخاوف على العالقات األردنية العراقية خالل السنوات ادلق
على الرغم من ضماانت ادلن األمريكية إال أن العوامل السلبية اليت سببها االحتالل األمريكي : شيوع العنف واإلرىاب  .1

. للعراق واضلسار النفوذ األمريكي يف ادلنطقة ذبعل اإلرىاب أحد أىم ادلخاوف لألردن 



, العراق ومن اصلراف العراق ربت السيطرة اإليرانية  فاألردن قلق من هتميش السنة يف: هتميش السنة ودور إيران الفاعل  .2
. ولألردن موقف سليب خاص من أمحد اجلليب الذي لو يد يف هتميش السنة يف مسألة اجتثاث البعث 

االرتياب ادلتبادل من وأزمة الثقة مع بغداد بسبب صعود األغلبية الشيعية ادلضطهدين من قبل صدام احلليف الرئيسي  .3
 .جانبهم فإن الشيعة العراقيني يظنون أن األردن يدعم ادلتمردين ألن فيهم أردنيون مثل الزرقاوي ومن , لألردن 

 .االقتصاد وسلاوف من إجراءات اقتصادية تضر ابألردن مثل سد ادلمر احلدودي أو ادلطالبة ابلتنازل عن الديون  .4

 

 :النتائج والتوصيات 

ودور , لذا فلو مصلحة مؤكدة يف مواصلة التعاون مع الوالايت ادلتحدة والعراق  يعترب األردن أكثر دول اجلوار عرضة لالىتزاز
 :-األردن يف العراق وإن كان غري زلوري إال أنو ليس ىامشياً ، لذلك فإن 

. على األردن والعراق التغلب على أزمة الثقة بينهما  .1
. ردنيني للهجتهم ضد الشيعة والقادة اجلدد جيب على األردن توجيو رسالة إجيابية للعراق وذلك بتخفيف القادة األ .2
 .جيب أن يدعم األردن فكرة العراق للعراقيني وأن ميتنع عن إقامة العالقات الثنائية على أساس طائفي  .3
كلما سعى العراقيون اىل استيعاب العرب السنة كلما أصبح من السهل على جريان العراق ومنها األردن أن يالئموا  .4

 .م السياسي اجلديد يف العراق مواقفهم مع النظا

زايدة التفاعل بني األردنيني والعراقيني وعلى مجيع األصعدة ودبساعدة ووساطة أمريكية ميكن أن تعاجل أزمة الثقة بني  .5
وكلما زادت اتصاالت األردنيني ابلطبقة السياسية العراقية اجلديدة وازداد آتلفهم معها كلما ازدادت سهولة , البلدين 
 .مع األزمات ادلستقبلية  التعامل

تشكيل جلنة عسكرية عراقية أردنية دلراقبة احلدود ىذه اللجنة ستبدد ادلخاوف عند الطرفني من تصدير العنف واإلرىاب  .6
 .من الطرف اآلخر 

 .جيب أن تستمر أمريكا يف معاجلة االحتياجات االقتصادية واألمنية لألردن  .7

ايسية اليت تعهدت بتطبيقها يف الشرق األوسط وأن ال تستثين األردن من على أمريكا أن تستمر يف اإلصالحات الس .8
 .ذلك من دون اخلروج عن حد ادلوازنة ادلطلوب 

 

 :ولتفاصيل  أكثر حول الدراسة ميكنكم زايرة الرابط التايل 
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