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 :الممخص
تناول بحث الدراسة دور زيد الرفاعي في السياسة الخارجية االردنية        

والعالقة مع دول الجوار العربي خالل توليو رئاسة الوزراء في االردن 
( ىدفت الدراسة الى ٜٜٛٔ-ٜ٘ٛٔ( و )ٜٙٚٔ-ٖٜٚٔالمدة )خالل 

اظيار موقف رئيس الوزراء االردني زيد الرفاعي كشخصية سياسة عربية 
اردنية ودوره في العالقات االردنية مع دول الجوار العربي العالقة مع 
سوريا والعراق والسعودية انموذجًا ودوره في الكثير من القضايا واالزمات 

في ايجاد الحمول ليا من خالل الحوار الثنائي والجماعي ومن ومساىمتو 
خالل العمل الدبموماسي وفي الوقت الذي ظير وضاحًا دور زيد الرفاعي 
في الكثير من القضايا العربية والعمل العربي المشترك وحثو المتواصل 
إلقامة عالقات جيدة بين االردن واالقطار العربية وبيدف االحاطة بتمك 

اف والتطورات تم وضع ىيكمية لمدراسة توزعت عمى شكل ثالث االىد
فقرات تمثمت االولى موقف زيد الرفاعي من العالقات االردنية السورية 
والثانية الموقف من تطور العالقات االردنية العراقية والثالثة العالقات 

 االردنية السعودية.
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Abstract: 

The study discussed the role of Zaid Al-Rifai in 

Jordanian foreign policy and the relationship with the 

neighboring Arab countries during his tenure as prime 

minister in Jordan during the period (1973-1976) and 

(1985-1989). The study aimed to show the position of 

Jordanian Prime Minister Zaid Al-Rifai as a Jordanian 

Arab political figure and his role in The Jordanian 

relations with the Arab neighboring countries, the 

relationship with Syria, Iraq and Saudi Arabia as a model 

and its role in many issues and crises, and its 

contribution to finding solutions to them through 

bilateral and collective dialogue and through diplomatic 

work. At a time when the role of Zaid Al-Rifai in many 

Arab issues and the joint Arab work and his continuous 

urging appeared clearly To establish good relations 

between Jordan and the Arab countries, with the aim of 

briefing With these goals and developments, a structure 

was developed for the study that was distributed in the 

form of three paragraphs. The first was the position of 

Zaid Al-Rifai on the Jordanian-Syrian relations, the 

second the position on the development of Jordanian-

Iraqi relations, and the third the Jordanian-Saudi 

relations. 
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 المقدمة
العربي واحدة من اىم القضايا العربية وذلك تعد العالقات االردنية مع دول الجوار 

ألنيا اخذت ابعادًا عدة وكان البعدين الديني والقومي ابرزىم لما لألردن دورًا خاصًا من بين 
الدول العربية من خالل مكانة االردن العربية وجواره بالكيان الصييوني ومن ىذا المنطمق 

مًا كبيرًا ونالت اىتمام الدول العربية كافة نالت عالقة االردن مع دول الجوار العربي اىتما
 سواء كان ذلك دعمًا سياسيًا او اقتصاديًا او عسكريًا.

وجاء اختيار الباحث لموضوع دور زيد الرفاعي الدبموماسي والسياسي عمى المستوى 
( و ٜٙٚٔ-ٖٜٚٔالعربي دول الجوار العربي لالردن , سوريا , العراق والسعودية أنموذجًا )

(ٜٔٛ٘-ٜٜٔٛ.) 
لما تمثمت ىذه الشخصية االردنية دورًا فعااًل في تمك العالقات ذلك بعد توليو منصب 
رئاسة الوزراء االردنية وكان لو الدور الكبير في تحسين العالقات بين االردن وتمك الدول 
وايجاد الحمول المناسبة لممشاكل بين االردن والدول بشكل عام. فكان ال بد من تسميط الضوء 

 عمى ىذا الدور بالشكل الذي يستحقو.
 : العالقات األردنية السورية -1

اتسمت العالقات األردنية السورية بحالة من المد والجزر لم تشيدىا عالقات األردن 
تنوعت  ٜٙٗٔمع أي دولة عربية أخرى , فمنذ أن حصمت الدولتان عمى استقالليما عام 

عالقاتيما بين التقدم والتراجع وبين االستقرار والتنسيق والتعاون وبين االنحطاط والتوتر 
الثبات ىو المسيطر عمى مسار العالقات األردنية؛ بسبب الخالف بين  والعداء , فكان عدم

 القيادات السياسية في الدولتين. 
وعمى أثر المشكالت التي أثيرت في  لبنان سعى زيد  ٜ٘ٚٔوعند مستيل عام 

الرفاعي إلى مساعدة سوريا من خالل وساطتو مع الواليات المتحدة األمريكية لكي تسمح ليم 
لبنان , وبالتالي نجحت وساطة زيد الرفاعي ودخمت سوريا إلى لبنان وقدرت  بالدخول إلى

سوريا جيود ومساعي زيد الرفاعي بيذه الوساطة, واخذ زيد الرفاعي يوظف ىذه الحظوة عند 
السوريين في العالقات األردنية السورية, فقد أصبحت سوريا تكن لو االحترام والتقدير, وأصبح 

 .(ٔ)لو طمب عند سوريا  زيد الرفاعي ال ُيرد
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إلى سوريا تضمنت تمك الزيارة تناول  ٜ٘ٚٔقام زيد الرفاعي بزيارة في آذار عام 
القضايا االقميمية المختمفة والتعاون األردني السوري , السيما فيما يتعمق بالتعاون االقتصادي, 
والتبادل التجاري بين البمدين, وتم تتويج المحادثات باإلعالن عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة 

ي االقتصاد في البمدين ميمتيا دراسة تطوير التعاون بين البمدين ووضع مشاريع اتفاقيات وزير 
 .  (ٕ)اقتصادية مناسبة عمى أن تكون تمك المجنة بداية لعالقات اقتصادية عربية 

وأكد زيد الرفاعي أن األردن ىو الذي أخذ زمام المبادرة لتحسين العالقات مع سوريا 
بادرة األردنية ىو قطع العزلة التي كانت الدول العربية قد فرضتيا وكان اليدف األساس لمم

عميو منذ بداية السبعينيات , تمك العزلة التي قطعت معيا الدول العربية مساعداتيا لألردن 
فاقتنعت الحكومة األردنية بأن تشكيل جبيو  ٜٚٙٔالتي كان قد اتفق عمييا أثر حرب حزيران 

 .(ٖ)حل مشكالتو االقتصادية مع سوريا قد يكون سبياًل ل
ونتيجة ليذا التنسيق فقد حصل كل منيما عمى فوائد ميمة , فبالنسبة لسوريا قد 
افادت من دعم األردن ليا ووساطة زيد الرفاعي حول تدخميا في لبنان, فخالل الزيارة الرسمية 

فقد  ٜٙٚٔالتي قام بيا الممك حسين ورئيس وزراءه زيد الرفاعي إلى دمشق في ايار عام 
أعربا عن دعميما الكامل لمتدخل السوري في لبنان, فكانت األردن بذلك الدولة العربية الوحيدة 
التي دعمت ىذا التوجو السوري بشكل كامل ودائم, وتأكيدًا لمدعم األردني لمموقف السوري 

ران اتجاه لبنان, فقد التقا زيد الرفاعي والرئيس السوري حافظ االسد في العاشر من حزي
حاماُل لو رسالة من الممك حسين شد فييا عمى يديو لما يقوم بو من دور في معالجة ٜ٘ٚٔ

 .(ٗ)األزمة المبنانية 
اما المكاسب التي حققيا األردن من ىذا التحسن في عالقاتو مع سوريا فكان من 
أىميا اعتراف سوريا بموقف األردن فيما يخص القضية الفمسطينية فقد دعم حافظ االسد 

 (ٙ()٘)وبشكل عمني الرغبة األردنية بفدرالية تجمع األردن والضفة الغربية كحل لمقضية
لذلك شيدت العالقات السورية األردنية تطورا كبيرًا خالل فترة ترأس زيد الرفاعي 
رئاسة الوزارة األردنية ووصل ذلك التقارب ذروتو عندما قررت القيادة السياسية العميا المشتركة 

ريق الغاء التمثيل الدبموماسي النتفاء ضرورتو بعد أن وصل التكامل أوجُو عمى السير في ط
جميع االصعدة, وبعد فترة من التنسيق بين األردن وسوريا عادت العالقات إلى التردي عندما 
أخذت سوريا تتيم األردن بتشجيع ودعم جماعة اإلخوان المسممين عمى مقاومة نظام حكم 
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األردن أن تكون لو أي عالقة بما نشب في سوريا من اضطرابات أال , ونفى (ٚ)حافظ األسد 
التقى الممك حسين بالرئيس حافظ  ٜٓٛٔأيار عام ٛأن سوريا أصرت عمى موقفيا, وفي 

األسد في العاصمة اليوغسالفية بمغراد وكان ىناك عتاب وكرر الممك القول أن اتيام األردن : 
افظ األسد بيذا الكالم وازدادت العالقات ترديًا , ثم "ال أساس لو من الصحة ", ولم يقتنع ح

يران في أيمول عام  عام  فتوسع الخالف بين ٜٓٛٔجاء اندالع الحرب بين العراق وا 
, إْذ وقف األردن ومنذ بداية الحرب موقف المؤيد والداعم لمعراق بشتى المجاالت, (ٛ)البمدين

شوب الحرب العراقية اإليرانية تطورت أكثر, بينما كانت عالقة سوريا مع إيران متطورة وبعد ن
معمنًا في  ٜٓٛٔإْذ قام رفسنجاني رئيس البرلمان اإليراني بزيارة سوريا في تشرين الثاني عام 

خطاب لو تأييده واحترامو لمشعب السوري ورئيسو حافظ األسد, وفي مقابل ذلك أعمنت 
ميم خدام مساندتيا إليران في حربيا الحكومة السورية عمى لسان نائب الرئيس السوري عبد الح

ضد العراق , وجاء في نص التصريح: " إن موقف سوريا ىو موقف مساند لمثورة اإليرانية 
وليس موقفًا تكتيكيًا أو مرحميًا بل ىو ثابت ومبدئي وسيظل دائمًا مع الثورة اإليرانية في 

 .(ٜ)طرحيا العادل ضد العدوان" 
 ٜٓٛٔمن كانون األول عام  ٔتوتر بين البمدين, وفي وزادت ىذه المواقف من حدة ال

عقد المجمس الوطني االستشاري األردني جمسة بشأن توتر العالقات األردنية السورية, 
واستعرض رئيس الوزراء األردني مضر بدران أمام المجمس الوطني حقيقة الموقف األردني 

قف ضد األردن وكشف حقائق من االتيامات السورية ومراحل تصعيد الحكم السوري لممو 
الموقف األردني فقال: " نحن ال نتدخل لقد قمت ليم في لقائي بوزراء الخارجية العرب أننا 
نتعاون مع أي نظام يحكم سوريا ونحن ال نتدخل من قريب أو من بعيد في الشؤون السورية 

ذا عدنا لمذاكرة نتساءل بل إننا نريد التعاون مع سوريا؛ ألننا في مواجية العدو اإلسرائيمي... و  ا 
 . (ٓٔ)متى األردن تتدخل في شؤون أي قطر عربي"

فقد شكل زيد الرفاعي ٜ٘ٛٔواستمر الوضع بين البمدين عمى غير ما ُيرام حتى عام 
وقد اعتادت االصوات السياسية بل حتى الشعبية أن تنظر إلى  ٜ٘ٛٔحكومتو في نيسان 

د جاءت بالدرجة األولى لتمطيف االجواء مع سوريا الحكومة التي شكميا زيد الرفاعي بأنيا ق
وىذا مرده عدة عوامل, فمن ناحية أولى كانت لعائمة الرفاعي ارتباطات قديمة مع سوريا ومن 
ناحية أخرى , فقد كان الممك حسين معتاد عمى تعيين زيد الرفاعي رئيسًا لموزراء كمما احتاج 
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فإن مجرد تعيين زيد الرفاعي رئيسًا لمحكومة  لتيدئة العالقات مع سوريا, ومن ناحية أخرى
فإن ىذا يعيد لمذكريات الخطوات الكبيرة من التعاون والتنسيق التي سارت عمييا الدولتان في 

, كل ىذا أدى إلى أن (ٔٔ)التي كان زيد الرفاعي وقتيا رئيسًا لموزراء  ٜٙٚٔ-ٖٜٚٔاعوام 
السورية, وأصبح يشاع أنو إذا أراد األردن  يوصف زيد الرفاعي بأنو ميندس العالقات األردنية

أن يأخذ منحى من االتفاق والتعاون والتنسيق مع سوريا فأنو عميو أن يشكل حكومتو برئاسة 
 .(ٕٔ)زيد الرفاعي 

وقد بدأت العالقات بين البمدين بالتحسن وتم عقد اجتماع في مدينة جدة خالل يومي 
ألردن , وعبد الرؤوف الكسم رئيس وزراء حضره زيد الرفاعي عن ا ٜ٘ٛٔأيمول  ٚٔ-ٙٔ

سوريا . وفي ذلك االجتماع اتفق الجانبان عمى مواصمة الحوار البناء وتم عقد اجتماع ثاني 
تشرين األول من العام نفسو وتمخض االجتماع  ٕٔ-ٕٓبين الرفاعي والكسم في جدة يومي 

  -:( ٖٔ)عن االتفاق عمى ما   يأتي

 تمرات القمة وبالوفاق العربي.تأكيد االلتزام بقدرات مؤ  -ٔ
 رفض التسويات الجزئية والمنفردة مع الكيان الصييوني. -ٕ

 ٜ٘ٛٔمن أيار عام  ٘استأنفت المقاءات بين البمدين في دمشق وعمان. وفي 
واستقبمت الحكومة األردنية الرئيس السوري حافظ االسد وقد بدأ التباحث في موضوع الحرب 

رئيس السوري يأسف الستمرار الحرب وأنو لن يسمح بأن تحتل ايران االيرانية وأن ال –العراقية 
أراضي عراقية, وقد غير عن سياستو االعالمية وقد وافق األسد عمى أنو مستعد لممصالحة 

 مع العراق . 
سافر الممك حسين والوفد المرافق لو إلى  ٜ٘ٛٔمن كانون األول عام  ٖٓوفي 

اء زيد الرفاعي, وكان في استقباليم الرئيس السوري سوريا وكان من ضمن الوفد رئيس الوزر 
حافظ األسد, وجرى المقاء بين الطرفين وتم بحث العديد من القضايا بين الطرفين ومنيا قضية 

 . (ٗٔ)اإلخوان المسممين وموضوع منظمة التحرير الفمسطينية
  .العالقة مع جمهورية العراق  -2

العالقات التي جمعت األردن مع الدول تميزت عالقة األردن مع العراق عن تمك 
العربية األخرى, وذلك من حيث أنيا كانت أقل زخما منيا وشيدت ىدوءًا نسبيًا أكثر, فمنذ 

م شيدت العالقات العراقية األردنية تطورًا واضحًا فقد اسيمت القوات ٖٜٚٔحرب تشرين عام 
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انت لمشاركة الجيش العراقي من العراقية إلى جانب القوات العربية في الجبية الشمالية, وك
خالل الفرقة المدرعة الثالثة  إلى جانب الجيش األردني ضد القوات الكيان الصييوني عمى 

 . (٘ٔ)الجبية السورية أثره الكبير في تطور العالقات بين البمدين
م , اتخذ فيو ٜٗٚٔوفي مؤتمر القمة العربي الخامس الذي عقد في الرباط عام 

باعتبار منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثل الشرعي والوحيد لمنظمة التحرير العرب قرارىم 
الفمسطينية وكان العراق الدولة العربية الوحيدة التي سجمت تحفظًا عمى ىذا القرار ومع ذلك, 
فقد أشار العراق إلى ضرورة إقامة سمطة وطنية فمسطينية في إطار خطة قائمة عمى أساس 

 . (ٙٔ)الفمسطينيتأمين حقوق الشعب 
أذار  ٖٔوكان لمتبادل التجاري دورا  واضحًا في تقارب العالقة بين البمدين ففي 

وقع األردن مع العراق اتفاقية تسمح لمعراق استعمال ميناء العقبة الستيراد بضائع   ٜ٘ٚٔ
 مقرًا لمشركة العراقية لمنقل ٜ٘ٚٔالف طن سنويا وكما افتتح في حزيران عام  ٖٓٓتزيد عن 

البري في عمان وبناًء عمى الزيادة في حجم التجارة في ميناء العقبة عممت حكومة زيد 
الرفاعي عمى بناء أربعة مراسي جديدة لمسفن وقد دفعت الحكومة العراقية نصف تكاليفيا 

 .(ٚٔ)ٜٚٚٔكقروض عمى أن ينتيي بيا الثمث األخير من عام 
رانية العراقية بين المؤيد والداعم انقسم موقف الدول العربية عمى أثر الحرب اإلي

لمعراق ضد العدوان اإليراني, وبين معارض بل وداعم إليران ضد العراق وعمى أثر ىذه 
, إذ اتخذ موقفًا مؤيدًا وحاسمًا لصالح العراق  (ٛٔ)التطورات انفرد األردن في موقفو من الحرب

يران ىي ليست حربًا,  منذ بداية الحرب كما أدركت الحكومة األردنية أن الحرب بين العراق وا 
نما ىناك جذور تأريخية عميقة وعوامل متداخمة  وقد , (ٜٔ)فقط بين نظامين إسالمي وعمماني وا 

أشاَر الدكتور عمي محافظو بيذا الصدد بقولو: " عندما اندلعت الحرب  كنت أنا رئيس قسم 
جامعة األردنية  وقال لي اتصل بي رئيس ال, التأريخ في كمية اآلداب في الجامعة األردنية
يطمب معمومات تأريخية عن النزاع بين , (ٕٓ)اتصل بي رئيس الديوان الممكي أحمد الموزي
يران, وكانت الساعة الخامسة مساءً  وذىبت إلى مكتبة الجامعة وجمعت وصورت , العراق وا 

وفي اليوم , لجزائركل االتفاقيات التي تمت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية حتى اتفاقية ا
التالي في تمام الساعة الحادية عشر اتصل مدير البروتوكول رئيس التشريفات وقال لي جاللة 

ووصمت وأعطيت األوراق التي أعددتيا , الممك حسين بن طالل ينتظرك الساعة الثانية عشرة
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, يتيوبعد أن وصمت األوراق إلى الممك طمب رؤ , وجمست أنتظر في مكتب رئيس التشريفات
وكان جالسًا معو رئيس األمن الوطني ومدير المخابرات ومدير , دخمت وسممت عمييمو 

االستخبارات العسكرية, وقائد الجيش ومستشار الممك حسين بن طالل لمشؤون العسكرية وبعد 
التحية شكرني الممك وقال يمكن أن نستعين بك أكثر وقمت أنا جاىز جاللة الممك وفي اليوم 

 .(ٕٔ)الممك خطابًا أيَّد فيو العراق ضد إيران " التالي ألقى
وقف األردن منذ البداية إلى جانب العراق انطالقًا من مبدأ الدفاع العربي المشترك 
ومن الواجب القومي ومن اإليمان بأن األرض العربية وحدة واحدة ال يمكن قبول االعتداء 

 ٖٜٚٔ, وٜٚٙٔفي حـرب عامي  عمييا ثم أن األردن لم ينس دور العراقييـن وتضحياتيم
فبـعد يومين من نشـوب الحرب ذىب الممك حسين ورئيس الوزراء مضر بدران إلى بـغداد 

كما  ,(ٕٕ)وعـرض الممك حسـين عمى الرئيس العراقي استعداد األردن لدعم العراق عسـكرياً 
عرض تقديم جميع الخدمات لمواجية متطمبات الحرب منيا فتح ميناء العقبة لمعراق الستيراد 

, وكذلك فتح األجواء األردنية (ٖٕ)التجييزات العسكرية وضرورات المعيشة خالل الثمان سنوات
 .(ٕٗ)أمام الطائرات العراقية ألغراض القيام بنقل المعدات العسكرية لمعراق

عالن موقفيا وكان العامل  الرئيس الذي دفع الحكومة األردنية لمقيام باالتصاالت وا 
الرسمي ىو فيم الحكومة األردنية  لمتردد وعدم الثبات في موقف معظم الدول العربية لمساندة 

وأشار الممك  ,(ٕ٘)العراق جراء تخوفيا من إيران وانتقاميا مستقباًل في حال مساندة العراق
طاباتو إلى ىذه النقطة بقولو: " وكم يدمي النفس والخمق العربي حسين الحقًا في أحد خ

مايجري من تخاذل بعض العرب وتواطؤىم إزاء معركة العراق الشقيق في الحرب الدائرة التي 
 .(ٕٙ)فرضتيا عميو إيران؛ بسبب اعتدائيا المستمر عمى أرض العراق ومياىو وسيادتو "

تيرة الدعم األردني لمعراق من خالل وخالل السنوات الالحقة لمحرب تصاعدت و 
إعالن الحكومة األردنية عن تشكيل قوات أردنية متطوعة سميت بقوات )اليرموك 

وقد وجو الممك حسين خطابًا عند فتح باب التطوع لنصرة الجيش العراقي قال  ,(ٕٚ)األردنية(
فإما أن نكون فيو: " إنني إنسان عربي مسمم مؤمن أعرف بأن االمتحان امتحان لكل منا, 

الرجال الذين نحن أو ال قيمة لنا  وال لحياتنا وال لوجودنا ومن ىنا فإنني  أفتح أمامكم أييا 
الرجال مجال التطوع في قوات عربية أردنية ىي قوات اليرموك تيمنًا باالسم الخالد والبطولة 

نني أتشرف شخصيًا  بإعالن تطو  ...التي يرمز ليا لينتصر الحق بعون هلل عي فييا جنديًا وا 
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وبالفعل توجيت أول  ,(ٕٛ)عربيًا أردنيًا ألداء أشرف وأقدس واجب عمى أرض معركة األمة "
األمر الذي شكل إشارة , (ٜٕ)ٕٜٛٔدفعة من متطوعي ىذه القوات إلى العراق في آذار عام 

 (ٖٓ) :نقطتين أساسيتين ىما
عاون ليصل لحد إرسال قوات األولى: الترابط العراقي األردني الذي بمغ طفرتو في الت

متطوعة لمساندة العراق في حربو مع إيران بصورة لم تحدث في سياسات الدول العربية 
 .األخرى تجاه العراق

الثانية: اإلزعاج والخوف من العالقة األردنية العراقية آنذاك لبعض األطراف العربية 
 عت عن بيع األردن طائرات والسيما الواليات المتحدة األمريكية التي امتن ,والدولية

( F16 وF15 في عام )ٜٕٔٛ ىادفة بذلك لمضغط عمى األردن إلبعاده عن موقفو من
 .العراق ولمحاولة إحياء عممية السالم مع الكيان الصييوني

وبعد أن أخذت الحرب تزداد عمرًا واستنزافًا بال طائل ُمجٍد من استمرارىا بدأ األردن 
اإليراني في  –الحرب, والتوصل إلى تسوية سممية لمنزاع العراقي يدعو إلى ضرورة إنياء 

سبيل حماية المنطقة من الدمار, وَحمَّل األردن بعض األطراف العربية والدولية مسؤولية إطالة 
ومن خالل دعم بعض األطراف  ,أمد الحرب من خالل دعميا الطرفين المتنازعين باألسمحة

وسعت , (ٖٔ)يدافع عن األمة العربية واألمن القومي العربيالعربية إليران ضد العراق الذي 
الحكومة األردنية إلى إيقاف الحرب وشرح موقف العراق منيا وأثمر تأييد األردن لمعراق في 

وعمى ىذا األساس فقد شكل  ,(ٕٖ)تعيين نقاط الحدود الدولية بين البمدين وتثبيتيا عمى األرض
قية األردنية المشتركة التي عقدت العديد من االجتماعات الطرفان لجنة الحدود الفنية العرا

واستنادًا إلى محاضر اجتماعاتيا باشرت المجان الفنية أعماليا ميدانيًا وترسيم الحدود 
 .(ٖٖ)الجديدة

واستمر األردن في تقديم دعمو لمعراق دون حساب سياسي وعسكري وقد قّدر العراق 
كما , ق النفط لألردن بأسعار أقل بكثير من أسعار السوقفقد قدم العرا, ىذا الدعم أكبر تقدير

( من األراضي إلى األردن ٕكمٓ٘وافق العراق عمى توقيع اتفاقية لتخطيط الحدود وعودة )
, مٜٗٛٔوالتي كانت الدولتان قد تنازعتا عمييا منذ مدة االنتداب البريطاني ففي آذار عام 

 .(ٖٗ)ق لتحقيق ىذا اليدفتوجو وزير الداخمية سميمان عرار إلى العرا
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أخذ األردن يشعر أكثر بثقل الحرب العراقية اإليرانية عمى  ٜ٘ٛٔومع بداية عام 
اقتصاد المنطقة واقتصاد األردن بشكل خاص فضاًل عن آثار الحرب السياسية واالقتصادية 
واألمنية أصبحت تثقل كاىل الدول العربية والمنطقة باسرىا؛ لذلك اخذ التوجو إلى ايجاد 

كانت ىذه الفكرة في صمب سبب زيارة رئيس الوزراء زيد الرفاعي إلى طريقة ألنياء الحرب و 
وخالل ىذه الزيارة تم توقيع عددًا من االتفاقيات  ٜ٘ٛٔبغداد في اواخر كانون األول عام 

 .(ٖ٘)الخاصة بالتعاون االقتصادي, والتكنموجي, واالتصاالت والطاقة 
محصول من العراق عمى النفط كانت الحكومة األردنية برئاسة زيد الرفاعي تبحث ل

عادة شحن األسمحة  الرخيص والتجارة وعمى وجو الخصوص كعمل وسيط لوصول أسمحة وا 
التي تصل بالسفن عبر العقبة إلى العراق أسمحة في إعادة شحن األسمحة التي تصل بالسفن 

 .(ٖٙ)عبر العقبة إلى العراق أثناء الحرب العراقية االيرانية
زاَر طو ياسين رمضان نائب رئيس الوزراء العراقي  ٜ٘ٛٔ-كانون األول-ٕٔوفي 

 –عمان بدعوة من رئيس الوزراء األردني زيد الرفاعي من أجل اكمال المجنة العميا األردنية 
 . (ٖٚ)العراقية المشتركة وقد تم عقد اجتماعات بين الطرفين

اسي والعسكري بل األردني عند مستوى التأييد والدعم السي –ولم يقف التعاون العراقي 
تجاوز إلى مرحمة السماح لمعراق بالحصول عمى وارداتو العسكرية وغيرىا عبر ميناء العقبة 
األردني, وتم وضع جميع الشاحنات وسيارات النقل العاممة عمى الخطوط األردنية وسائقييا 

طق تحت تصرف االمن العام والذي وجييا األخير نحو العراق, كما تم تأجير العراق منا
واسعة من األراضي األردنية وتم بناء طريق يربط بين العقبة واألراضي العراقية لتسييل حركة 

 النقل بين البدلين. 
وقد كان رأي رئيس الوزراء زيد الرفاعي بأن يقايض الرئيس السوري حافظ االسد من 

مى عن أجل التقارب في موقف األردن الداعم لمعراق في حربو مع ايران, فإن األردن تخ
االخوان المسممين وعن أبو عمار ياسر عرفات وعمى االسد أن يعطي األردن تحسين عالقتو 

 . (ٖٛ)مع العراق
سافر الممك حسين وكان في رفقتو رئيس الوزراء زيد الرفاعي  ٜٙٛٔ-أيار-ٖوفي 

ن والوفد المرافق لو إلى بغداد وتم إجراء المحادثات بين الطرفين والتأكيد عمى العالقة بي
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( مميون دينار لألردن من أجل شراء أسمحة من االتحاد ٓٓٔالطرفين وقد تعيد العراق بدفع )
 . (ٜٖ)السوفيتي

لم يقف الدور األردني عمى تأييد العراق فقط بل تعداه إلى تقديم مساعدات عسكرية, 
ور كما أن األردن أعمنت حالة التعبئة العامة استعدادًا ألية طوارئ في الحرب كما لعب د

ودعى األردن إلى , (ٓٗ)الوسيط في تزويد العراق بالمساعدات خاصة, المساعدات العسكرية
وىذه القمة اختمفت عن سابقاتيا إْذ جرت العادة عمى أن  ٜٚٛٔقمة عربية في عمان عام 

تكون  القضية الفمسطينية ىي الموضوع األساس بل نجد أن الحرب العراقية اإليرانية ىي 
وألجمو ُدعيت الوفود إلى ىذه القمة التي ُسميت بقمة الوفاق واالتفاق وقال  الموضوع األساس

الممك حسين في خطابو: " لقد تعددت مصادر الخطر والتيديد فيذه الحرب العراقية اإليرانية 
دخمت عاميا الثامن وتغمغمت في منعطفات إقميمية ودولية متشابكة ولم يعد خطرىا مقتصرًا 

وزاد في الوقت  ...امتد اآلن ليشمل الشقيقتين دولة الكويت والسعودية عمى العراق وحده بل
ذاتو من ضرورة وجود موقف عربي موحد يسعى بكل الوسائل الممكنة إلى إحالل السالم بين 

يران "  .(ٔٗ)الجارين المسممين العراق وا 
ام لع ٕٛ٘إْذ أعاد بموجبو التأكيد لقراره رقم  ٜٛ٘وأصدر مجمس األمن قراره رقم 

ذ  ٜٚٛٔتموز عام  ٕٓوقرر في  ,ٜٙٛٔ أن النزاع بين إيران والعراق فيو خرق لمسمم وا 
من الميثاق ويطالب بأن تمتزم جميورية إيران اإلسالمية  ٓٗو ٜٖيتصرف بموجب المادتين 

والعراق كخطوة أولى تجاه تحقيق تسوية عن طريق التفاوض بوقف إطالق النار عمى الفور 
آب من العام نفسو تجرع  ٕٓفي  ,(ٕٗ)العسكرية في البر والبحر والجو ووقف جميع األعمال

خميني السم بقبولو لوقف إطالق النار إلنياء الحرب وكذلك تجاوب الرئيس العراقي مع القبول 
يران  .(ٖٗ) اإليراني بوقف إطالق النار مشترطًا أن تكون المفاوضات مباشرة بين العراق وا 

 عربية السعودية :العالقة مع المممكة ال -ٖ
تميزت العالقة األردنية السعودية خالل تولي زيد الرفاعي الحكم بتوحيد التوجو بين 
البمدين من أجل البقاء عمى مواجية التحديات الداخمية والخارجية وكان عدم دخول أحدىما في 
صراع ضد اآلخر أىم المميزات التي جمعتيما فقد ادرك كالىما أن استقرار أراضييما 
مصمحة مشتركة وأن أمنيما قضية متبادلة لذا حرصت حكومة زيد الرفاعي عمى أن تبقى 
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السعودية خاليو من أثار أي اضطراب كما ادركت السعودية أن أمن األردن يعني االستقرار 
 .(ٗٗ) ليا وساعد القرب الجغرافي بين البمدين عمى تحقيق مصالحيما المشتركة

وليس المانح أو المؤثر إْذ عممت السعودية وتحت وطأة كان األردن المتمقي والمتأثر 
المصاعب االقتصادية التي عاناىا األردن نتيجة قطيعة العرب لألردن أثر أزمة أيمول  عام 

إْذ كانت السعودية سببًا , وبالضغط عمى الدول العربية لفك حصارىا عن األردن, ٜٓٚٔ
ت لمممك حسين والرئيس السوري حافظ رئيسًا في دعوة الرئيس الحصري محمد أنور السادا

م لتسوية األمور العالقة وتصفية ٖٜٚٔفي اجتماع القاىرة في العاشر من أيمول عام ,األسد
إْذ لم يكن  ٖٜٚٔاألجواء فضاًل عن إعادة العالقات مع األردن قبل حرب تشرين األول عام

؛ مٜٚٙٔا حدث عام األردن عمى استعداد لمحرب ولم يرغب في دخول الحرب خشية تكرار م
لذلك توجو الممك حسين إلى الكيان الصييوني يرافقو رئيس حكومتو زيد الرفاعي والتقى 

ونقل إلييا مخاوفو من  ,(٘ٗ) (Golda Meirبرئيسة وزراء الكيان الصييوني كولدا مائير)
اندالع حرب جديدة تكون ليا آثار سمبية عمى دول المنطقة إْذ أوضح الممك حسين الحالة 

الصييوني لكنو لم يبمغ )الكيان الصييوني( بالخطط العربية التي  –العامة في النزاع العربي 
تعد لشن ىجومًا عمى الكيان الصييوني وىذا ما أوضحو رئيس الحكومة األردنية زيد الرفاعي 
في بيان أسباب ذلك منيا أن لقاءه مع السادات واألسد في القاىرة جاء بناء عمى دعوة من 

سين لغرض إعادة العالقات الدبموماسية وليس لممشاركة في الحرب التي بقيت في طي الرئي
وكما أكد ذلك مردخاي جازيت مدير مكتب رئيسة الوزراء  ,(ٙٗ)الكتمان ولم يعرف عنيا الممك

مائير بأن الممك حسين لم يكن ىدفو من خالل ىذا المقاء ىو تحذير الكيان الصييوني من 
 .(ٚٗ)ة خطورة األوضاع فيما لو استمر الحال دون تسويةحرب وشيكة بل مناقش

م, استغل الممك فيد بن عبد العزيز عقد مؤتمر القمة ٜ٘ٛٔمن آب عام ٚوفي 
العربي غير العادي في الدار البيضاء الذي عقد في األصل لتنقية األجواء العربية, وثم 

ست السعودية المجنة المسؤولة عن تشكيل عدة لجان لمتوفيق بين الدول العربية المتنازعة, فترأ
الجانب األردني السوري, واستطاعت السعودية بعد العديد من المشاورات أن تجمع عمى 
طاولة المصالحة كاًل من الرئيس الوزراء األردني زيد الرفاعي ورئيس الوزراء السوري عبد 

لطرفان تجاوبًا مع أبدى ا إذْ م, ٜ٘ٛٔمن أيمول عام ٕٙ, وذلك في جدة في (ٛٗ)الرؤوف الكسم
من  ٕٓالسعودية بناء عمى رغبة كمييما لممصالحة, وتكرر المقاء مرة ثانية في الرياض في 
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م, واتفق الجانبان عمى اتفاقية تقرب وجيات نظرىما اتجاه القضايا ٜ٘ٛٔتشرين األول عام
 .(ٜٗ)السياسية المختمفين حوليا

الجيود التي بذلتيا السعودية إلبعاد ويبدو أن الوفاق بين عّمان ودمشق كان جزءًا من 
سوريا عن حرب الخميج األولى , ووضع حدًا لمتجاوزات السورية بتحالفيا مع إيران, فضاًل 
عن أن سوريا كانت تقف عائقًا أمام معظم المبادرات السممية وتخمق حالة من التوتر الشديد 

لسممية فقد أخذت السعودية عمى مع األردن ومع األخذ باالعتبار أىمية األردن في العممية ا
اإليرانية,  -عاتقيا ميمة التقريب وتحسين األجواء بين األردن وسوريا , وخالل الحرب العراقية

اتفقت المواقف حكومة زيد الرفاعي والسعودية في ضرورة دعم الجانب العراقي في ىذه 
ن تشرين الثاني م ٚالحرب؛ وذلك من خالل مؤتمر القمة العربي الذي عقد في عمان في 

, وفي ىذا المؤتمر انتقدت السعودية,  م والذي أقر دعمًا سياسيًا وعسكريًا لمعراقٜٚٛٔعام
كانت السعودية تخشى انتصارا  إذْ وكذلك الدول العربية األخرى الموقف السوري الداعم إليران, 

 .(ٓ٘) إيرانيًا في ىذه الحرب
 الهوامش

عودة مستشار الممك حسين لمشؤون السياسية االسبق, في مقابمة شخصية مع السيد عدنان أبو  -ٔ
 .ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٚداره, الخميس, الساعة العاشرة والنصف صباحًا, عمان, 

مقابمة شخصية مع السيد عدنان أبو عودة مستشار الممك حسين لمشؤون السياسية االسبق, في  -ٕ
 .ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٚداره, الخميس, الساعة العاشرة والنصف صباحًا, عمان, 

 .ٜٜئد أحمد ياسين ىياجنو, المصدر السابق, صرا -ٖ
 .ٓٗٔ,صٜٚٚٔمحمود كنفاني, لقاء قطرين وشعب عربي واحد, دار الحياة, دمشق,  -ٗ
 .ٜٜرائد أحمد ياسين ىياجنو, المصدر السابق, ص -٘
 .ٜٜرائد أحمد ياسين ىياجنو, المصدر السابق, ص -ٙ
 .ٖ٘ٔ, صٜٜ٘ٔ -ٜٚٙٔسميمان موسى, تاريخ األردن السياسي المعاصر  -ٚ
 .ٗٚٗسميمان موسى , تاريخ األردن في القرن العشرين, ص  -ٛ
, ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔ, موقف الدول العربية من الحرب العراقية اإليرانية سممى عدنان محمد وآخرون -ٜ

 .ٜٓٔص ,ٖٛٔ – ٕٛٔ, صٕٔٔٓ, ٖ, العدد ٔمجمة آداب ذي قار, المجمد
المجمس الوطني االستشاري حول توتر , وقائع جمسة ٜٓٛٔدائرة المكتبة الوطنية, الوثائق األردنية,  -ٓٔ

 .ٚٔ, صٜٓٛٔ/ٕٔ/ٔالعالقات األردنية السورية, 
 .ٓٔٔرائد أحمد ياسين ىياجنة, الحياة السياسية في األردن , ص -ٔٔ
 . ٔٔٔالمصدر نفسو, ص -ٕٔ
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 .ٛٚٗسميمان موسى , تاريخ األردن في القرن العشرين , ص -ٖٔ
 . ٕ٘ٛعدنان أبو عوده , يوميات عدنان أبو عوده ,ص -ٗٔ
 صدر نفسو.الم -٘ٔ
, يوليو ٔٗعدنان الحمد, السياسة العراقية وأزمة الشرق األوسط, السياسة الدولية,بيروت, العدد  -ٙٔ

 .ٔٙٔ, صٜ٘ٚٔ
 .٘ٗٔرائد أحمد ياسين اليايجنة, التطورات السياسية في األردن, المصدر السابق, ص -ٚٔ
 .ٖٖٗعبد المجيد الشناق, المصدر السابق, ص -ٛٔ
 .ٖٛٔ – ٕٛٔر السابق, صسممى عدنان محمد وآخرون, المصد -ٜٔ
حصل عمى شيادة الثانوية  ٕٜ٘ٔأحمد عبد الكريم الموزي سياسي أردني ولد في عمان عام  -ٕٓ

شغل عدة مناصب منيا مساعد رئيس  ٜٓ٘ٔليسانس االداب من كمية تدريب المعممين في بغداد عام 
اعد الديوان الممكي عام التشريفات الممكية ومدير المراسم في وزارة الخارجية وعضو مجمس النواب ومس

ورئيس  ٜٛٚٔوتولى وزارة الدفاع وتدرج في المناصب إلى ان تراس الوزارة األردنية عام  ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔ
 .ٕٕ, لممزيد ينظر نشأت خضر الطموزي,المصدر السابق, صٜٜٚٔالديوان الممكي الياشمي عام 

/عمان ٕٔ/ٕٗيوم االثنين ظيرًا  ٕٔمقابمة شخصية مع الدكتور عمي محافظو في داره , الساعة  -ٕٔ
ٕٓٔٚ. 

 .ٓٓ٘-ٜٜٗسميمان موسى , تاريخ األردن في القرن العشرين, ص -ٕٕ
 .ٗ٘ٔعبد العزيز الحفتي, المصدر السابق , ص -ٖٕ
محمد عمي صداع حرج المحمدي, موقف الواليات المتحدة االمريكية من حرب الخميح األولى  -ٕٗ

 .ٖٛٔص’ ٕٕٔٓجامعة االنبار,  , رسالة ماجستير غير منشورة, كمية االداب, ٜٛٛٔ- ٜٓٛٔ
 .ٗٛٔ- ٖٛٔسممى عدنان محمد وآخرون, المصدر السابق,  -ٕ٘
دائرة المكتبة الوطنية,الوثائق األردنية, خطاب جاللة الممك حسين بمناسبة ذكرى المولد النبوي  -ٕٙ

 .ٚ, صٕٜٛٔ/ٔ/ٙالشريف, عمان, 
 .ٕٔٗنبال الخماش, المصدر السابق, ص -ٕٚ
ئق األردنية , كممة جاللة الممك الحسين بمناسبة فتح باب التطوع لنصرة دائرة المكتبة الوطنية, الوثا -ٕٛ

 .ٜٔ,صٕٜٛٔ/ٔ/ٕٛالجيش العراقي, عمان, 
 .ٕٔٗنبال الخماش, المصدر السابق, ص  -ٜٕ
 .ٕ٘ٔفؤاد فائق سعيد, المصدر السابق, ص -ٖٓ
 .ٜٔ٘عمي محافظو, عشرة أعوام من الكفاح والبناء , ص -ٖٔ
 .ٜ٘صمحمد محمود العناقرة, لؤي إبراىيم البواعنة, المصدر السابق,  -ٕٖ
 .ٖٓٔىالة ميدي خيري, المصدر السابق, ص -ٖٖ
 المصدر نفسو. -ٖٗ
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 .ٔ٘ٔرائد أحمد ياسين ىياجنة, المصدر السابق, ص -ٖ٘
 .ٚٙٔجاك أوكونيل, المصدر السابق, ص  -ٖٙ
 (.ٔٗٛيوميات عدنان أبو عودة, )ص -ٖٚ
العربية في ظل متغيرات النظام االقميمي  –السياسية األردنية ياسر نايف قطيشات , العالقات  -ٖٛ

 .ٕٔٔ, صٜٕٓٓ, دار يافا العممية لمنشر والتوزيع , عمان ,  ٔ, ط ٕٗٓٓ-ٕٜ٘ٔالعربي 
 . ٜٗٗعدنان أبو عوده , يوميات عدنان أبو عوده , ص -ٜٖ
جستير غير , رسالة ما ٜٛٛٔ -ٜٓٛٔسالم محمد عبد ربو المفيد , الحرب العراقية االيرانية  -ٓٗ

 .ٕٕٔ, ص ٕ٘ٔٓمنشورة , كمية اآلداب , الجامعة اإلسالمية , غزة , 
دائرة المكتبة الوطنية, خطابات جاللة الممك حسين بن طالل, خطاب جاللة الممك حسين المعظم  -ٔٗ

 .ٕٓٔ, عمان, صٜٚٛٔ/ٔٔ/ٛفي قمة الوفاق واالتفاق, 
مجمس االمن لوقف إطالق  ٜٛ٘ر رقم االمم المتحدة, مجمس األمن, قرارات مجمس االمن, و, قرا -ٕٗ

 .ٖٔ – ٕٔ, صٜٚٛٔ/ ٚ/ٕٓالنار بين العراق وأيران 
 .ٔٙٔإسالم محمد عبد ربو المفيد, المصدر السابق , ص -ٖٗ
 .ٗٙٔرائد أحمد ياسين اليايجنة, الحياة السياسية في األردن, المصدر السابق, ص -ٗٗ
, وعندما بمغت الثامنة من ٜٛٛٔ (: ولدت في كييف في أوكرانيا عامGolda Meirغوالدا مائير ) -٘ٗ

ىاجرت إلى فمسطين, عينت أول  ٕٜٔٔالعمر ىاجرت عائمتيا إلى الواليات المتحدة األمريكية, وفي عام 
, ثم تولت منصب وزير العمل والتأمين الوطني خالل ٜٛٗٔسفيرة إلسرائيل في االتحاد السوفيتي عام 

(, وبعد وفاة رئيس ٜٙٙٔ -ٜٙ٘ٔمدة ما بين عامي )(, أصبحت وزير الخارجية لمٜٙ٘ٔ -ٜٜٗٔاالعوام )
, اختيرت غولدا مائير مرشحة باالجماع لتحل محمو, استقالت من ٜٜٙٔالوزراء االسرائيمي ليفي اشكول عام 

توفيت غولدا مائير عن عمر ناىز الثمانين عامًا. لممزيد  ٜٛٚٔوفي كانون األول عام  ٜٗٚٔمنصبيا عام 
 . www. Altawasul. comينظر: 

 . ٖٗٙاوفي شاليم, المصدر السابق, ص  -ٙٗ
( خمفًا لمحمد عمي الحمبي, ولد عام ٜٚٛٔ -ٜٓٛٔعبد الرؤوف الكسم: رئيس وزراء سوريا ) -ٚٗ

( شغل عبد الرؤوف ٖٜٛٔ -ٜٛٔٔفي دمشق والده الشيخ عطا اهلل الكسم كان مفتي الديار الشامية ) ٖٖٜٔ
 ن الجميمة. لممزيد ينظر: الموعة الحرة ويكيبيديا. مناصب عدة منيا عميدًا لكمية العمارة والفنو 

( خمفًا لمحمد عمي الحمبي, ولد عام ٜٚٛٔ -ٜٓٛٔعبد الرؤوف الكسم: رئيس وزراء سوريا ) -ٛٗ
( شغل عبد الرؤوف ٖٜٛٔ -ٜٛٔٔفي دمشق والده الشيخ عطا اهلل الكسم كان مفتي الديار الشامية ) ٖٖٜٔ

 والفنون الجميمة. لممزيد ينظر: الموعة الحرة ويكيبيديا.  مناصب عدة منيا عميدًا لكمية العمارة
 . ٜٜٔجيمس لنت, المصدر السابق, ص -ٜٗ
ىالة ميدي خيري عبد األمير الدليمي, عالقات األردن الخارجية اتجاه دول الجوار العربي )العراق  -ٓ٘

  .٘ٓٔ-ٗٓٔ, ص ٗٔٓٗ, رسالة ماجستير, غير منشورة, جامعة بابل, ٜٚٙٔوالسعودية( أنموذجًا  
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