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التوقيع:
التوقيع:

االىداء
أىدي موطني الذي منحني األمان واالستقرار
ومميكي الذي منحني حرية الرأي والتعبير

إلى جيل الغد المنتظر الذي سيبعث شعاع األمل
من ليل اليزيمة الطويل

إلى الذين فرقتيم حدود سايكس بيكو وجمعتيم لغة الضاد
إلييم جميعاً اىدى جيدي المتواضع
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إقرار :
اقر انا مقدم الرسالة انيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وانيا
نتيجة ابحاثي الخاصة بإستثناء ما تم االشارة لو حيثما ورد ،وأن ىذه

الرسالة او اي جزء منيا لم يقدم لنيل اية درجة عميا ألي جامعة أو معيد.

التوقيع:

بشار خالد فالح الدبوبي

التاريخ:
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الشكر
أشكر اهلل سبحانو وتعالى الذي أليمني الطموح وسدد خطاي وأتقدم بجزيل الشكر

والعرفان لالستاذ الدكتور محمد سميمان الدجاني الذي أشرف عمى ىذا العمل ولم
يبخل بجيد أو نصيحة وكان مثاالً لمعالم المتواضع .كما أتقدم بالشكر الخاص لجميع
األساتذة األفاضل في جامعتي العريقة.

كما أشكر األستاذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة:

الدكتور محمد الدجاني
والدكتور منذر الدجاني
والدكتور سمير عوض

عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة.
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من ساىم في مساعدتي إثناء إعداد ىذه

الدراسة.

التعريفات
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اتفاقية التجارة الحرة (

 :) FTAوقع االردف اتفاقية لمتجارة الحرة مع الواليات المتحدة

االمريكية في  24تشريف اوؿ عاـ  2000وتبعيا زيارة لمممؾ عبد اهلل الثاني لمواليات
المتحدة ،وفي  28ايموؿ  2001وقع الرئيس االمريكي جورج بوش القانوف المتعمؽ بيذه
االتفاقية التي دخمت حيز التنفيذ في  17كانوف اوؿ  .2001ويعتبر االردف الدولة العربية
االولى ورابع دولة عمى المستوى العالمي بعد اسرائيؿ وكندا والمكسيؾ التي توقع ىذه
االتفاقية في  19مادة تتناوؿ مجاالت تجارة السمع والخدمات وحقوؽ الممكية الفردية والبيئة
والعمؿ والتجارة االلكترونية ،وستقود إلنشاء منطقة تجارة حرة بيف البمديف بحموؿ عاـ 2010
والتي تنطوي عمى اعفاء كمي ومتبادؿ عمى تعرفة جميع السمع المتبادلة.
اتفاقية السالم االردنية االسرائيمية:

وقع االردف جدوؿ االعماؿ عمى المسار االردني

االسرائيمي في  14ايموؿ  1993بعد توقيع جدوؿ االعماؿ الفمسطيني االسرائيمي بيوـ واحد
وبتاريخ  25تموز  1994تـ توقيع إعبلف واشنطف حيث انتيت بموجبو حالة العداء والحرب
بيف الدولتيف وفي وادي عربو تـ توقيع معاىدة السبلـ بيف االردف واسرائيؿ بتاريخ  26تشريف
االوؿ .1994
انتفاضة االقصى :حركة المقاومة الشعبية الفمسطينية ضد االحتبلؿ االسرائيمي لؤلراضي
الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه اشتعمت في .2000/9/29
التحالف :حمؼ عمني او سري بيف دولتيف او اكثر يتضمف تعيداً متبادالً لكؿ منيما بتقديـ
الدعـ العسكري والدبموماسي حسب الحاجو او ما ينص عميو االتفاؽ.
حرب الخميج الثانية :حرب نشبت بيف العراؽ والدوؿ المتحالفة ضده ،إلخراج القوات العراقية
مف الكويت عاـ  1991ودفعت الكويت  60مميار دوالر امريكي لتغطية تكاليؼ الحرب.
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سياسة االحتواء :سياسة تبنتيا ادارة الرئيس االمريكي ىاري تروماف (  )1951-1945سعت
الى بناء قواعد قوية في ارجاء العالـ بيدؼ احتواء النفوذ الشيوعي ضمف حدود الدوؿ
الشيوعية والحيمولة دوف وقوع اوروبا الغربية او دوؿ العالـ النامي تحت النفوذ الشيوعي.
صندوق المشاريع الرأسمالية  : Capital Fund Ventureىو مشروع خاص بتمويؿ
رؤوس االمواؿ لممشاريع الكبيرة تابع لصندوؽ النقد الدولي.
صندوق النقد الدولي  :ىيئة نقد دولية تأسست عاـ  1944بموجب اتفاقية بريتوف وودز
وباشرت اعماليا سنة  1947في مركزىا بواشنطف وتيدؼ الى تشجيع التعاوف المالي عمى
نطاؽ دولي.
مؤتمر مدريد لمسالم :

مؤتمر دولي بدأ اعمالو في العاصمة االسبانية مدريد بتاريخ

 1991/10/30لمدة يوميف بيدؼ احبلؿ السبلـ في الشرؽ االوسط .ويعتبر اوؿ خطوة
تصالح بيف العرب واالسرائيمييف.
مشروع قناة البحر األحمر -البحر الميت :

مشروع قناة ييدؼ الى ربط البحر االحمر

بالبحر الميت.

الممخص
تيدؼ ىذه االطروحة الى دراسة العبلقات السياسية األردنية – األمريكية خبلؿ عقد التسعينيات

واظيار الدور األردني في القضايا اإلقميمية ومدى تأثيره عمى استقرار المنطقة .باإلضافة إلى إبراز
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نقاط الضعؼ والقوة في العبلقات األمريكية-األردنية وكيفية تطويرىا بحيث يتـ االستفادة مف ىذه

الدراسة عند الحاجة إلييا .وأخي اًر بحث مدى تأثير العبلقات األمريكية–األردنية في نيضة األردف
االقتصادية واالجتماعية.

ويوجد ىناؾ نقاط تقاطع مشتركة بيف االردف والواليات المتحده االمريكية دبموماسية وسياسية

واقتصادية وامنية تسعى لحماية المصالح االردنية االمريكية ،وتعتبر العبلقات االردنية االمريكية
الحسنة ىي الحؿ االمثؿ لمعديد مف المشكبلت االقتصادية واالمنية التي يعاني منيا االردف ولدى
الواليات المتحده االمكانيات والنفوذ والموارد االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية لمساعدة االردف

عمى تجاوز الصعوبات والعقبات التي تواجو نموه وتطوره.

واستخدمت الدراسة المنيج التاريخي ،ومنيج التحميؿ الوسطي والمنيج الوصفي وقاـ الباحث بتقسيـ

البحث إلى تسعة فصوؿ وخاتمة.

وخمصت الدراسة إلى أف حرب الخميج الثانية (  )1991-1990أحدث شرخاً في العبلقات األردنية

األمريكية ،إذ شيدت العبلقة بيف الدولتيف تدىو اًر ممحوظاً بسبب األزمة واختبلؼ المواقؼ السياسية
بينيما ،حيث نادى األردف فييا بالحؿ العربي ،واعتبر ذلؾ انحيا اًز إلى جانب العراؽ ،كونو لـ

ينسجـ وسياسة الواليات المتحدة التي شنت حرب عمى العراؽ مع التحالؼ الدولي ،وعمى اثر ذلؾ

تعرض األردف لشتى انواع الضغوطات السياسية واالقتصادية ،وبدأ معاناة جراء تراجع جميع

األنشطة االقتصادية التي سببيا توقؼ المساعدات العربية والدولية ،باإلضافة إلى الحصار الذي

فرضتو الواليات المتحدة عمى خميج العقبة وجممة التيديدات األمنية لكيانو ووجوده كدولة ،بطرح
فكرة الوطف البديؿ مجدداً.

وتحسنت العبلقات األردنية األمريكية اثر انعقاد مؤتمر مدريد لمسبلـ في عاـ

 1991في مختمؼ

المجاالت السياسية واالقتصادية واصبحت في أحسف أحواليا وازدادت عمقاً لتؤسس لشراكة حقيقية،
ويرى الباحث اف سبب قوة األردف في عبلقاتو مع امريكا يعود إلى القيادة الياشمية المعتدلو والى

قدرة األردف عمى مناورة الواليات المتحدة وتجنب الخجؿ الدبموماسي الذي يشعر بو كثير مف العرب
في تعامميـ مع السياسة االمريكية في المنطقة ،فخدمة المصالح واألىداؼ األردنية ىي التي توجو

سياسة األردف الخارجية.

ويوصي الباحث بضرورة الحفاظ عمى حسف العبلقات األردنية االمريكية كوف اف االردف يشترؾ مع

الواليات المتحدة األمريكية بقضايا استراتيجية مشتركة ،باإلضافة إلى التزاميما بعممية السبلـ .كما

يوصي باستمرار التعاوف بيف الدولتيف في اطار الثوابت والمصمحة الوطنية والقومية ،والتي ستؤدي

بالنياية الى استقرار العبلقات االردنية االمريكية بما يضمف لؤلردف االستمرار بمعب دور حيوي في

المنطقة يؤىمو بشكؿ رئيسي.
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ABSTRACT
The Jordanian-American Relationship
during the period 1990-2000

by: Bashar Aldaboubi

10

This thesis aims to study the Jordanian American relationship during the
decade of the 1990s and to evaluate the significance and impact of this
relation on the political and economic stability and security of the
Jordanian political system. It also investigates American influence on the
economic development of Jordan.
The study utilizes the historical methodology and the analytical approach
to reach its conclusions.
The thesis is composed of nine chapters and the conclusions.
The study concludes that the second Gulf War (1990-1991) has caused a
wide rift in the American Jordanian relations as a result of the clash in the
policies of both nations on how to deal with the crises. On the one hand,
Jordan called for an „Arab Solution‟ to the crises and for resolving the
conflict peacefully. On the other hand, the United States saw that the
conflict cannot be resolved except through military intervention. This made
the United States classify Jordan as siding with Iraq. Eventually the United
States and its allies resolved the conflict by war. Consequently Jordan was
exposed to political and economic pressures resulting in the deterioration of
economic conditions in Jordan. In addition, the idea of Jordan as a
substitute state for Palestine was revived to undermine the stability of the
Jordanian political system.
However, in the aftermath of the Madrid Peace Conference held in late
1991, the Jordanian American relations began to improve and to take shape
in the form of real partnership.
In 1999, HM King Hussein died and his son Prince Abdullah was
proclaimed king to Jordan. The transition was peaceful and the young
monarch worked hard on nurturing the Jordanian relationship with the
United States.
The researcher recommends that Jordan continues to nurture its good
relations with the United States as a strategic policy to protect its security
11

and stability in the region, in addition to its need for economic
development.

فيرس المحتويات
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

 1-1خمفية البحث
بعد انتياء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
السوفيتي ،وانتياج الواليات المتحدة لمبدأ االحتواء ،حمت الواليات المتحدة األمريكية في موقع
بريطانيا كمصدر رئيسي لممساعدات الخارجية والداعمة لممممكة األردنية الياشمية ،وعمد األردف
عمى إقامة عبلقات متميزة مع الواليات المتحدة األمريكية ،بدءاً بإنشاء عبلقات دبموماسية في العاـ
.1949
ونشطت الواليات المتحدة عبلقاتيا مع األردف عاـ  1957عندما أعمف وزير الخارجية األمريكي
جوف فوستر داالس بأف الواليات المتحدة تنظر إلى استقبلؿ األردف وسبلمتو كأمر حيوي لمصالح
الواليات المتحدة األمريكية.
ويكسب العاـ  1958أىمية خاصة في العبلقات األمريكية حيث جاءت الزيارة األولى لمممؾ حسيف
لمواليات المتحدة بدعوة مف الرئيس االمريكي دوايت ايزنياور والتي لحقتيا زيارات متعددة في عيد
اإلدارات االمريكية المتعاقبة.
ويعتبر االىتماـ األمريكي باألردف تاريخياً مف حيث الموقع نتيجة اعتباره جزءاً مف الحزاـ األمني
لممنطقة ،واسيامو في الدعـ األمني لمخميج لحماية تدفؽ النفط ومقاومة المد الشيوعي مف جية
أخرى .ومف ىنا بدأ الدعـ األمريكي بجميع جوانبو منذ نياية الخمسينيات ولكف بطريقة أقؿ مف
اسرائيؿ لكي تتـ المحافظة عمى تفوؽ اسرائيؿ في المنطقة ،كوف األردف بمدا صغير الحجـ قميؿ
الموارد ،األمر الذي جعمو يعتمد وبشكؿ كبير عمى المساعدات الخارجية سواء مف الغرب أو مف
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الدوؿ العربية وخاصة دوؿ الخميج لمتعويض عف شح الموارد ولدعـ برامجو االقتصادية
واالجتماعية والعسكرية التي تساعد عمى استق ارره.
ونظرت الواليات المتحدة األمريكية إلى األردف كعنصر رئيسي وفاعؿ لمسبلـ في منطقة الشرؽ
األوسط نظ اًر لمسياسة المعتدلة والحنكة السياسية العالية التي كاف يمتمكيا الممؾ حسيف إضافة إلى
الموقع الجغرافي الذي يفصؿ بيف األردف واسرائيؿ والمناطؽ الفمسطينية مف جية وبيف ثبلثة دوؿ
عربية دائماً ما اختمفت في وجيات النظر والعقائد السياسية.
وعمى الرغـ مف أف الواليات المتحدة األمريكية واألردف لـ يدخبل في معاىدة ،إال أف سياسة
الواليات المتحدة كانت متجية منذ الخمسينيات نحو االىتماـ بمستقبؿ األردف السياسي وحماية أمنو
واستق ارره ،وفي الفترة التي حكـ بيا الممؾ حسيف (  )1999-1952حاوؿ خبلليا الموازنة ما بيف
مصالح األردف والحفاظ عمى عبلقات وطيدة مع الواليات المتحدة األمريكية.
 2-1مشكمة البحث
كشفت فترة التسعينيات مف القرف الماضي كثير مف االختبلفات في التوجيات السياسية لكؿ مف
الواليات المتحدة واالردف حوؿ العديد مف القضايا اإلقميمية واىميا أزمة الخميج التي أدت إلى
تدىور العبلقات األردنية-األمريكية ،حيث تمسؾ األردف بمصالحو الوطنية ومواقفو اإلقميمية ،أما
بالنسبة لمجانب األمريكي فقد اعتبرت أف ىذا االختبلؼ خروجاً عف أىدافيا السياسية االمنية
االمريكية لممنطقة.
ولو أطمعنا عمى واقع السياسة الخارجية األمريكية في اؿ تسعينيات في اؿمنطقة العربية لوجدنا ما
يمي:
 حصار العراؽ والسوداف وليبيا وما نتج عنو مف مشكبلت في جميع مجاالت الحياة. -استخداـ القوة العسكرية أكثر مف مرة ضد دوؿ عربية منيا العراؽ والسوداف.
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 -الدعـ غير المشروط إلسرائيؿ .والذي يتضمف

استمرار االحتبلؿ االسرائيمي و إقامة

المستوطنات و بناء جدار الفصؿ العنصري ومصادرة االراضي الفمسطينية و

ؽصؼ منازؿ

الفمسطينييف وغير ذلؾ.
 3-1اىمية البحث
أحدثت حرب الخميج الثانية شرخاً في العبلقات األردنية -األمريكية ،حيث شيدت العبلقة تدىو اًر
ممحوظاً بسبب األزمة واختبلؼ مواقؼ الدولتيف والسبؿ الواجب اتباعيا لحؿ األزمة ،حيث نادى
األردف بالحؿ العربي لؤلزمة ،وأعتبر في ذلؾ الوقت منحا اًز إلى جانب العراؽ ،وغير منسجـ مع
سياسة الواليات المتحدة التي قادت تحالفاً مف (  )30دولة إلخراج العراؽ مف الكويت ،وعمى أثرىا
تعرض األردف إلى شتى أشكاؿ الضغط السياسي واالقتصادي ،وبدأ يعاني مف تراجع في جميع
األنشطة االقتصادية والتي سببيا توقؼ المساعدات العربية والدولية ،والحصار الذي فرضتو
الواليات المتحدة عمى خميج العقبة ،ورافؽ ذلؾ جممة مف التيديدات األمنية لكيانو ووجوده كدولة،
بطرح فكرة الوطف البديؿ مجدداً.
وتبرز أىمية دراسة القضايا اليامة التي تتمحور حوليا ىذه العبلقة بيدؼ فيـ ابعادىا ومحاولة
األردف السعى لمحفاظ عمى المصالح القومية بما يحقؽ تفيـ اكبر مف قبؿ اإلدارة األمريكية
لممصالح الوطنية األردنية ،فضبلً عف مزيد مف االرتقاء باإلدوات األكاديمية التي تفيد الباحثيف
وأصحاب القرار ،وىو ما يمكف أف نممسو مف خبلؿ ىذه الدراسة.
وتكمف اىمية البحث فيما يمي:
 حساسية وأىمية منطقة الشرؽ األوسط بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية. -يكتسب ىذا الموضوع أىمية خاصة كونو يعالج موضوعاً لـ يعالج مف قبؿ الباحثيف.
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 أىمية االستفادة مف الدور األمريكي في المنطقة ،ومحاولة وجود قوى أخرى غير إسرائيؿ مؤثرةفي القرار األمريكي.

 مبررات البحث6 1
مف اىـ مبررات ىذه الدراسة قمة االىتماـ بدراسة ىذا الموضوع وعدـ نيمو ما يستحؽ مف االىتماـ
عمى المستوى األكاديمي ،فمـ يتوفر اي تقييـ أردني خاص لمعبلقة التي تربط األردف بالواليات
المتحدة لفترة التسعينات ،ولـ تتوفر رؤية تجيب عمى االسئمة األساسية في ىذا الموضوع .إف ندرة
البحوث المتخصصة في دراسة العبلقات األردنية-األمريكية دفعت الباحث إلى دراسة ىذا
الموضوع.
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 اىداف البحث7 1
يممؾ األردف خطوط المواجية مع إسرائيؿ باإلضافة إلى احتوائو عمى أكبر عدد مف البلجئيف
الفمسطينييف ،وكؿ ذلؾ أعطى األردف أىمية فاقت حجمو الجغرافي وجعمت اتجاىات السياسة
الداخمية والخارجية مدار اىتماـ خاص مف قبؿ القوى األقميمية الرئيسة المحيطو بو والقوى العالمية
األخرى المعنية بالمنطقة ،وعمى رأسيـ الواليات المتحدة األمريكية.
وتسعى ىذه الدراسة الى دراسة التطور التاريخي لمعبلقات السياسية األردنية-األمريكية واثرىا عمى
السياسة الخارجية االردنية وتحميؿ الصراع القائـ بيف الدوؿ العربية واسرائيؿ والخبلفات العربية-
العربية وانعكاساتيا عمى العبلقات االردنية-االمريكية.
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:
.1

إظيار الدور األردني في القضايا اإلقميمية ومدى تأثيره عمى استقرار المنطقة.

.2

إبراز نقاط الضعؼ والقوة في العبلقات األمريكية-األردنية وكيفية تطويرىا بحيث يتـ

االستفادة مف ىذه الدراسة عند الحاجة إلييا.
.3

اظيار الدور األردني لحؿ القضية الفمسطينية بالتعاوف مع الواليات المتحدة األمريكية.

.4

دراسة مدى تأثير العبلقات األمريكية–األردنية في نيضة األردف االقتصادية واالجتماعية.

 6-1أسئمة البحث
تسعى الدراسة لبلجابة عمى االسئمة التالية:
 .1ما ىي النقاط المشتركة بيف كؿ مف الواليات المتحدة االمريكية واالردف والتي تيدؼ إلى حماية
المصالح األمريكية مف جية وبيف المواقؼ القومية األردنية مف جية أخرى؟
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 .2ما يجعؿ صانع القرار األردني عمى اىتماـ مباشر بالشأف األمريكي والمواقؼ األمريكية إزاء
التطورات العربية واإلقميمية والدولية؟
 .3ىؿ تعتبر العبلقات الحسنة مع الواليات المتحدة الحؿ األمثؿ لكؿ المشكبلت التي يعاني منيا
األردف بعد اف اصبحت تمتمؾ وسائؿ القوة والسيادة والتفرد في العالـ اقتصادياً وعسكرياً
وتكنولوجياً؟
 .4ما ىو المطموب أردنياً مف ىذه العبلقة؟ ما ىو المتوقع منيا؟ وما ىي آفاؽ تطويرىا بحيث
تستجيب لمصالح الطرفيف؟
 .5ما تأثير عممية السبلـ مع إسرائيؿ عمى العبلقات االمريكية االردنية خبلؿ عقد التسعينيات؟
وما مدى صحة القوؿ أف األردف تقدـ إلى السبلـ مدفوعاً بالرغبة لتحسيف عبلقاتو مع الواليات
المتحدة ،بعد أف وصؿ االقتصاد األردني إلى درجة األزمة لتسييؿ الدخوؿ في عممية السبلـ؟

 7-1فرضيات البحث
اف فرضيات ىذه الدراسة ىي ما يمي:
 أف الدوؿ المانحة لممساعدات تزداد قدراتيا عمى التأثير عمى سياسات الدوؿ المتمقية لممساعدات.
وتيدؼ المساعدات الخارجية الى خمؽ حالة اعتمادية لمدوؿ المستفيدة عمى الدوؿ المانحة
وتكييؼ سموؾ الدوؿ المستفيدة حسب رغبات الدوؿ المانحة ،وكمما سارت الدوؿ المستفيدة ضمف
السياسات المرسومة ليا يزداد حجـ المساعدات التي تتمقاىا.
 السياسة المعتدلة التي ينتيجيا األردف وبالرغـ مف موقعو الجغرافي بيف اسرائيؿ ودوؿ عربية
قوية ،يعطيو أىمية بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية كونو يعتبر دولة مؤىمة التخاذ مواقؼ
داعمة لبلعتداؿ ولتنشيط عممية السبلـ في المنطقة.
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 ازدياد التقارب األردني-العراقي في عيد الرئيس العراقي المخموع صداـ حسيف كاف لو اثر سمبي
عكسي عمى العبلقات االردنية-األمريكية بسبب تردي العبلقات العراقية-االمريكية.
 تحسف العبلقات األردنية-األمريكية يؤدي الى ازدياد فرص االستقرار السياسي لمنظاـ األردني
وفي خمؽ توازف سياسي في المنطقة.

 8-1حدود البحث
تشمؿ حدود ىذه الدراسة العبلقات االردنية-االمريكية لمفترة الزمنية بدأ مف عاـ

 1990الى عاـ

 2000حيث رافؽ ىذه المرحمة تطورات محمية واقميمية ودولية ىامة بدأت بالمسيرة الديمقراطية
األردنية وحرب الخميج الثانية والمسيرة السممية ،واثفاقية اوسمو ووتوقيع معاىدة السبلـ األردنية-
اإلسرائيمية ،باإلضافة إلى وفاة الممؾ حسيف وانتقاؿ السمطة لمممؾ عبداهلل الثاني.

 9-1محددات البحث ومعوقاتو
يقع نظاؽ البحث في الفترة الزمنية ما بيف  ،2000-1990ومف اىـ المعوقات لمبحث عدـ توفر
المصادر والمراجع والوثائؽ الدقيقة التي تناولت الموضوع وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بحجـ
المساعدات األمريكية لؤلردف ومدى تأثيرىا وانعكساتيا.

 10-1منيجية البحث
يستخدـ الباحث عدة مناىج إلثراء الدراسة وىي كالتالي:
 .1المنيج التاريخي :والذي يقوـ عمى " تتبع الظاىرة" وييدؼ الى تفسير االحداث والكشؼ عف
العوامؿ التي ادت الييا والنتائج التي تمخضت عنيا .اف التاريخ مصدر ىاـ مف مصادر
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المعمومات السياسية فالخبرات الماضية تساعد عمى فيـ الحاضر والتخطيط لممستقبؿ .وىو يعتمد
عمى دراسة االحداث السياسية حسب تسمسميا التاريخي حيث تترتب معرفة الحاضر عمى تجارب
الماضي ،وقد استخدمو الباحث إلثراء الموضوع المتعمؽ بمسار العبلقات األردنية ػ األمريكية في
معوقاتيا ومتغيراتيا منذ نشأتيا وتطورىا طواؿ سنوات الدراسة.
 .2منيج التحميؿ الوسطي :حيث يقوـ الباحث بوصؼ العبلقات األمريكية األردنية وتحميؿ أثر
معاىدة السبلـ وحرب الخميج ،عمى ىذه العبلقات .وما ارتبط بيذا التأثير عمى العبلقات مف
أحداث وتطورات تمييداً إلبراز الدور الذي لعبتو الواليات المتحدة لدى صناع القرار األردني.
 .3المنيج الوصفي :والذي يتضمف وصؼ وتسجيؿ وتحميؿ وتفسير الظروؼ التي نحياىا .ويشمؿ
بعض االنواع مف المقارنات ويحاوؿ استكشاؼ العبلقات بيف المتغيرات ،ويدرس الباحث ظاىرة مف
الظواىر عف طريؽ جمع معمومات وافية ودقيقة حسب الواقع ووصفيا وصفاً يوضح خصائصيا
واسبابيا ،لموصوؿ الى استنتاجات محددة بشأنيا.
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الفصل الثاني
استعراض االدبيات

25

الفصل الثاني

استعراض االدبيات
 1-2مراجعة الكتب المتعمقة بالبحث
ينطوي كتاب الحسين حياة عمى الحافو تاريخ ممك ومممكو لمؤلفو روالن دالس

عمى تاريخ

المممكة االردنية الياشمية في المعنى المنيجي-الشامؿ ،ويضـ ما يزيد عف قرف مف ىذا التاريخ
الحافؿ بالتطورات والمحطات ،وىو كتاب عمى اىميتو وغناه ودقتو ،يعبر عف رؤية مؤلفو لتاريخ
يتجاوز في دالالتو حدود المممكو الراسخو الى ما ىو ابعد.
ويعالج عدد مف الكتاب والمؤلفيف موضوع العبلقات االردنية-االمريكية مف جوانب متعددة .ومف
ىؤالء كتاب السياسة الخارجية االردنية في النظرية والتطبيق لممؤلف د .محمد عوض اليزايمو
الذي يمقي الضوء عمى السياسة الخارجية االردنية مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية ،حيث يصؼ
السياسة الخارجية مف واقع االردف ظروفاً وعوامؿ في ضوء التطورات االقميمية والدولية.
وتعالج د .مديحو المدفعي في مؤلفيا االردن وحرب السالم دور االردف في جيود الواليات المتحدة
االمريكية لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ االوسط خبلؿ ادارات الرؤساء جيمي كارتر ورونالد ريغاف
وجورج بوش (االب) .وتتناوؿ المدفعي االحداث التي كانت ذروتيا قرار الممؾ حسيف بقطع الروابط
مع الضقة الغربية .وتتابع المؤلفة تطور االستراتيجية االمريكية خبلؿ عقد الثمانينات وتحمؿ تأثير
العبلقات االمريكية االردنية عمى االستقرار السياسي في منطقة الشرؽ االوسط ،وتفسر اسباب
فشؿ السياسة االمريكية في تحقيؽ السبلـ.
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ويرى داف تشيرجي في كتابو الواليات المتحدة والسالم في الشرق االوسط اف الواليات المتحدة لـ
تر ما يدعو لممغامره بإثارة وتغيير وضع قائـ مناسب او اف تورط نفسيا في متاعب داخميو اذا ما
شاركت بصوره اكثر نشاطاً في المشكمة الفمسطينية .وكانت النتيجة استمرار ما اصبح نمطاً ثابتاً
لصنع السبلـ في عيد الرئيس رونالد ريغاف بمعنى انو بينما كاف يعمف عف التسوية بيف اسرائيؿ
وخصوميا العرب عمى اعتبارىا ىدفاً امريكياً رئيسياً ،فإف افعاؿ واشنطف كانت تكذب اقواليا،
وظمت-في الوقت نفسو -المساعدات االقتصادية العسكرية االمريكية تقدـ إلسرائيؿ دوف نقصاف.
ولـ يكف قميبل عدد المراقبيف الذيف حذروا مف سير االحداث المتعاقبة في الشرؽ االوسط ،ولكف
صانعي السياسة االمريكية اظيروا المباالة بيذه التحذيرات.
واكدت ازمة الخميج وتقصد نتائجيا ،المركزية المريره لمقضية الفمسطينية عمى المصائر السياسية
في الشرؽ االوسط ،ولـ يعد ىناؾ ادنى شؾ في اف استمرار االنكار لمحقوؽ القومية لمشعب
الفمسطيني يدعو الى عدـ االستقرار اإلقميمي .وقد اصدرت الحكومة االردنية

الكتاب االبيض

االردن وازمة الخميج وذلك لشرح سياساتيا خبلؿ مختمؼ مراحؿ ازمة الخميج بيف صيؼ 1990
واوائؿ سنة  ،1991معززة ذلؾ بالوثائؽ الرسمية ،سواء اكانت مف مصادر رسمية او خاصة.
ويدافع كتاب العسل والخل :الحوافز والعقوبات والسياسة الخارجية لمؤلفيو ريتشارد ىاس وميجاف
اوسوليفاف عف سياسة االرتباط حتى مع الدوؿ المارقو مف المنظور االمريكي ،والتي تتضمف
استخداـ الحوافز االيجابية كوسيمة لتعديؿ سموؾ النظـ المناوئة لمواليات المتحدة ،ويؤكد انيا اكثر
فعالية مف سياسة العقاب .ويمقي الضوء عمى التكاليؼ الباىظة لمجوء لمجزاء او القوه العسكرية،
ويؤكد اف استخداـ الحوافز ال العقوبات يبلئـ عالـ ما بعد الحرب البارده ،حيث جعمت العولمو
عزؿ اي بمد ام اًر غير ممكف ،وجعؿ انييار االتحاد السوفييتي االغراءات االمريكية اكثر جاذبيو
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لمف اعتمدوا مف قبؿ عمى السوفييت .ويقدـ الكتاب سبع حاالت لتأكيد جدوى سياسة االرتباط :مع
الصيف ،ايراف،العراؽ،كوريا الشمالية ،جنوب افريقيا ،االتحاد السوفييتي وفيتناـ.
ويعالج الدكتور حسيف كنعاف في كتابو مستقبل العالقات العربية-االمريكية بطريقة موضوعية،
السؤاؿ لممعضمة المتعمقة بالعبلقات العربية-االمريكية ومسألة الصراع العربي الصييوني وما
يشوب ىذه المسألة المعقدة مف تناقضات وسوء فيـ وتقدير ليا وآللية العمؿ عمييا ،ولكف بالوقت
ذاتو يرى المؤلؼ أف ىذه العبلقة معقده ولكف مف الممكف تفيميا عف طريؽ المنطؽ الوضعي
وليس بالتمنيات وال باالنتقادات الشخصية والغرائزية .ويحاوؿ الدكتور كنعاف اف يجيب عمى بعض
االسئمة التي مف الممكف اجابتيا اف تساعد عمى السبلـ واالستقرار في الشرؽ االوسط.
ويتناوؿ ثروت سبلمو العمرو في كتابو "المساعدات االمريكية والتحول الديموقراطي في االردن
" 1995-1985موضوع المساعدات الخارجية االمريكية كاداة لمسياسة الخارجية خبلؿ الفترة
الممتده مف عاـ  1995-1985وذلؾ لمعرفة مدى تأثير ىذه المساعدات عمى مستوى التحوؿ
الديموقراطي في االردف في ظؿ الظروؼ الدولية التي جعمت مف الواليات المتحده االمريكية قوه
مييمنة عالمية ،وانطمقت الدراسة مف فرضية اساسية ىي اف ثمة عبلقة ايجابية (طردية) بيف تقديـ
المساعدات االمريكية وبيف مستوى التحوؿ الديموقراطي في االردف .وىؿ زيادة المساعدات
االمريكية ادت الى زيادة التحوؿ الديموقراطي في االردف .اـ العكس؟
وتبرز اىمية الدراسة مف تأثير الظروؼ الدولية عمى توجو السياسة الخارجية االمريكية في منطقة
الشرؽ االوسط ،فبإنتياء الحرب البارده تدنت اىمية القوة العسكرية لمدوؿ الكبرى ،وظيرت قضايا
اكثر اىمية في السياسة الدولية مثؿ قضايا التجارة والتطوير والتنمية ،وعدـ االعتماد عمى التسمح
بؿ تخفيض النفقات العسكرية التي كانت تشكؿ رقما مرتفعاً جدا في المخصصات المالية لمدولة،
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وتـ االعتماد عمى المساعدات االقتصادية التي تقدميا الواليات المتحدة االمريكية عادة بشروط
تحددىا ضمف سياستيا.
ويحاوؿ وىيب الشاعر في كتابو " االردن ..الى اين؟ اليوية الوطنية واالستحقاقات المستقبمية"
( )2004فيـ ما حدث عمى المسرح االردني واسبابو ودوافعو وما ىو قائـ االف وامكانياتو ومخاطره
ويشرح الكاتب التحديات المستقبمية التي يواجييا االردف ويعرؼ القضايا ويشرحيا في محاولة

لكشؼ استحقاقاتيا المستقبمية واسبابيا التاريخية ومكوناتيا وارتباطاتيا وعناصر عبلجيا وذلؾ

بغرض توسيع الرؤى المتطمعة لتوخي الحموؿ الشاممة وغير المتناقضو في اجراءاتيا ونتائجيا.

 2-2مراجعة الدراسات المتعمقة بالبحث
يعالج نبيؿ التؿ في رسالة ماجستير اعدىا لممعيد الدبموماسي األردني (  ،)2003بعنوان" العالقات
السياسية األردنية-األمريكية في الفترة

 "2000-1990التطور التاريخي لمعبلقات السياسية

األردنية األمريكية باإلضافة إلى الكشؼ عف العوامؿ التي اثرت وما زالت تؤثر في صياغة ىذه
العبلقات ،كما تيدؼ إلى تقديـ رؤية مستقبمية لتطوير ىذه العبلقات وتفعيميا عمى أساس الفيـ
األفضؿ لحاجات ومصالح طرفييا والسعي لتمبيتيا .وأخير التعرؼ عمى تأثير ىذه العبلقات عمى
جيود األردف التنموية وسياستو في اإلقميـ.
وتناولت ىذه الدراسة التطورات التي حدثت عمى صعيد القضية الفمسطينية بعد أزمة الخميج،
وتأثيرىا عمى العبلقات األردنية-األمريكية ،حيث تضمنت رؤية الواليات المتحدة وجيودىا لتحقيؽ
السبلـ في الشرؽ األوسط بعد حرب الخميج ،والتي أعطت الدور األمريكي زخماً وقوة تمكنت مف
خبللو قيادة أطراؼ النزاع حوؿ مؤتمر السبلـ في مدريد .كما تناولت القضية العراقية وتأثيرىا عمى
العبلقات األردنية –األمريكية خاصة وأف األردف يرتبط بعبلقات استراتيجية مع العراؽ يقابميا
عبلقات خاصة مع الواليات المتحدة األمريكية عمى الصعيد السياسي واالقتصادي ،ومعاناة األردف
في تحقيؽ التوزاف ما بيف البمديف .وتتناوؿ الدراسة العبلقات االقتصادية األردنية األمريكية وحجـ
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المساعدات لؤلردف سواء كانت االقتصادية أو العسكرية ،التي قدمتيا الواليات المتحدة لؤلردف عمى
مدى سنوات الدراسة وتأثيرىا عمى توجو األردف السياسي .ولقد خمصت الدراسة إلى اإلجابة عف
التساؤؿ الرئيسي وىو كيؼ أثر تطورات القضيتيف الفمسطينية والعراقية عمى العبلقات األردنية

–

األمريكية ،بعد اف ترؾ توقيع األردف التفاقية السبلـ مع إسرائيؿ وابتعاد األردف عف العراؽ سياسياً،
أث اًر ايجابياً عمى العبلقات األردنية األمريكية.
واظيرت الدراسة صحة الفرضية األولى القائمة بأف موقع األردف الجغرافي وتبنيو لسياسة الوسطية
واالعتداؿ ،قد لعب دو اًر رئيسياً في دعـ جيود السبلـ األمريكية .كما أظيرت إلى حد ما صحة
الفرضية الثانية القائمة بأف العبلقات االستراتيجية بيف األردف والعراؽ قد أثرت سمباً عمى العبلقات
األردنية األمريكية .وانتيت الدراسة إلى عدة نتائج كاف ابرزىا العبلقات األردنية-األمريكية ىي
عبلقات ذات طابع استراتيجي تستند إلى المصمحة الوطنية القومية ،وأف المتغير األمريكي بالنسبة
لؤلردف سيبقى مف أكثر المؤشرات الدولية عمى السياسة الخارجية األردنية وتوجيات صناع القرار
السياسي الخارجي األردني.
وتتناوؿ دراسة اعدىا عماد البشتاوي بعنواف "العالقات األردنية األمريكية لمفترة "1967-1946
(رسالة ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،1995 ،نشرت في عاـ  2003ككتاب بعنواف العالقات االردنية
االمريكية) ،اشكالية العبلقات األردنية األمريكية منذ إعبلف استقبلؿ المممكة األردنية الياشمية عاـ
 1946حتى الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  ،1967وىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى
التغمغؿ األمريكي في الشرؽ األوسط حتى الحرب العالمية الثانية فأشارت إلى العبلقات األمريكية
العثمانية حتى الحرب العالمية األولى والى موقؼ الواليات المتحدة مف ذلؾ الوعد ومف استثناء
شرقي األردف مف وعد بمفور والى االىتماـ األمريكي باألردف ،خبلؿ الحرب العالمية الثانية ،كما
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة موقؼ الواليات المتحدة األمريكية مف استقبلؿ األردف ،ومشروع
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سوريا الكبرى ،والحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  ،1948وىدنة رودس .كما ىدفت الدراسة إلى تتبع
العبلقات األردنية األمريكية مف خبلؿ البياف الثبلثي ومشروع قيادة الشرؽ األوسط ومشروع
جونستوف وحمؼ بغداد ومشروع داالس عاـ

 1955وعضوية األردف في األمـ المتحدة وتولي

سميماف النابمسي رئاسة الحكومة بعد انتخابات  1956والموقفيف الرسمي والحزبي مف مبدأ ايزنياور
 1957وأزمة نيساف  1957واالتحاد العربي .1958
ويتناوؿ الباحث التغمغؿ األمريكي في الشرؽ األوسط حتى نياية الحرب العالمية الثانية،

فيناقش

العبلقات األردنية األمريكية  ،1957-1946ويمقي الضوء عمى الظروؼ التي احاطت باالعتراؼ
األمريكي باستقبلؿ األردف ،ومواقفيا مف مشروع سوريا الكبرى والحرب العربية اإلسرائيمية عاـ
 .1948كما يمقي الضوء عمى سياسة كبل مف الرئيسيف كيندي وجونسوف ،تجاه األردف مف خبلؿ
األزمة اليمنية والحمؼ اإلسبلمي واليجوـ اإلسرائيمي عمى القرى الحدودية األردنية .ويتناوؿ الكاتب
تطور العبلقات االقتصادية والعسكرية بيف الواليات المتحدة واألردف ،وتوصمت الدراسة إلى إنو
نتيجة لمتغيرات السياسية التي حدثت برز األردف وموقعو الجيو-استراتيجي ،كوف األردف يشكؿ
الدرع الشمالي لشبو الجزيرة العربية ،ومنطقة الخميج العربي ،واعتباره امتداداً طبيعياً لمصحراء
العربية ،وحاج اًز عازال يفصؿ ما بيف عمؽ الجزيرة العربية مف جية ،والضغوط الناجمة عف
صراعات المشرؽ العربي بما في ذلؾ الصراع العربي اإلسرائيمي مف جية أخرى.
وتيدؼ الدراسة التي اعدىا

مجموعة باحثين وسياسيين بعنوان" العالقات الثنائية األردنية-

األمريكية" (مركز الدراسات االستراتيجية  ،الجامعة األردنية ، )2001 ،إلى تبياف مدى اىمية
العبلقات الثنائية األردنية-األمريكية ،وتظير الدراسة أف

ىنػاؾ إجماع عمى الساحة األمريكية

وقناعة لدى اإلدارة األمريكية بأىمية الدور الذي يمعبو األردف وأنو حميفاً لمواليات المتحدة و يرتبط
مع الواليات المتحدة بمصالح مشتركة .وعمى الرغـ مف العبلقات الخاصة األمريكية اإلسرائيمية إال
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أمر ميـ اً لئلدارة األمريكية .وقد ال يتأثر األردف سمباً في المستقبؿ إذا ما
أف استقرار األردف يعتبر اً
حصمت خبلفات سياسية بيف البمديف في الموضوع اإلسرائيمي كما حصؿ في عقدي السبعينات
والثمانينات .وىذا االنطباع الراسخ أو (السمعة المميزة) كاف بسبب ما يسمى بسياسة األردف
"المعتدلة.
ويتوصؿ الباحثوف إلى إف ىناؾ قناعة أمريكية بأف العقوبات الذكية لف تنجح ما لـ تتعاوف الدوؿ
المحيطة بالعراؽ مع ىذا التوجو ،مع التمميح إلى تعويض ىذه الدوؿ عف الخسائر الناتجة عف
تطبيؽ ىذه العقوبات .كما تبيف أف ىناؾ حالة مف عدـ الرضى الكامؿ عف جيود الوساطة األردنية
بيف العراؽ والكويت .وقد تتأثر العبلقات األردنية-العراقية ،بشكؿ أو بآخر ،نتيجة السياسة
األمريكية بالسير في اتجاه تطبيؽ العقوبات الذكية ،وكاف لذلؾ انعكاسات سياسية وأمنية داخمية
ميمة عمى الرغـ مف اعتقاد األمريكييف أف شبكة األماف التي سيقدمونيا لؤلردف بالتعاوف مع الدوؿ
الخميجية كفيمة بتجنب أية أزمات.
ويناقش عدناف اليياجنو في دراسو بعنواف "العالقات العربية  -األمريكية ..المصالح والمبادئ"
(ىياجنو )2003 ،عدد مف المسائؿ بأسموب فيو كثير مف المصارحة والمكاشفة  ،وتتضمف عدة
محاور وىي ما يمي :المصالح األمريكية في المنطقة العربية ،الواليات المتحدة األمريكية والواليات
العربية ،تصنيؼ الدوؿ حسب معايير الواليات المتحدة األمريكية ،أثر الصراع الحضاري في
العبلقات العربية -األمريكية،وحددت الدراسة عدد مف المصالح المتعارؼ عمييا لدى الواليات
المتحدة األمريكية فيما يتعمؽ بالوطف العربي ويمكف تمخيصيا باآلتي:
 الحرص عمى عدـ سيطرة أي دولة عمى النفط ،ومنع أي ىيمنة خارجية أو عربية عمى مصادره،وضماف تدفقو بأسعار معقولة لمعالـ الغربي والصناعي ،خاصة الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ
الغربية.

32

 اإلبقاء عمى الوضع الكائف مف عدـ استقرار سياسي ،ومنع أي تقدـ في مجاؿ التنمية السياسيةأو التنمية االقتصادية قد يؤثر عمى زعزعة األنظمة العربية الموالية لمواليات المتحدة األمريكية  ،مع
دعـ الدوؿ الحميفة لمواليات المتحدة ،سواء كاف اقتصادياً او سياسياً أو عسكرية ،مثؿ األردف ،الذي
يعد مف أكثر الدوؿ حميفة لمواليات المتحدة.
 حماية إسرائيؿ كحميؼ استراتيجي في منطقة الشرؽ األوسط مف أي خطر عربي أو خارجي قدييدد وجودىا.
إف أي مراجعة عممية لتصريحات الرئيس األمريكي وصناع القرار في اآلونة األخيرة مع مراقبة
حثيثة ألنماط العبلقات العربية ،خاصة بعد انتفاضة األقصى

عاـ  2000يشير إلى أف مسألة

النفط لـ تعد الحمـ الكبير بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية ،ألنيا تحصؿ عمى ىذا النفط بالطرؽ
المريحة ،حيث أف الدوؿ المصدرة ال تستطيع أف تبقى عمى قيد الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
بدوف عوائد النفط .واف مسألة المحافظة عمى الوضع الكائف يثير الكثير مف التساؤالت حوؿ عبلقة
األنظمة العربية مع الواليات المتحدة األمريكية .وبناء عميو فإف تحقيؽ اليدفيف األولييف اآلنفي
الذكر يصب في خدمة اليدؼ الثالث بطرؽ مباشرة ،لذا فبل بد أف تكوف األمور واضحة في أذىاننا
بعيداً عف عالـ التمنيات الذي نتوؽ إليو.
عتبر اياىا
ويصؼ الباحث سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه الدوؿ بأنيا خارجة عف القانوف ـ ا
أداة لمضغط عمى الدوؿ الصديقة ،حيث يمكف ليذه الدوؿ إذا غاب العنصر األمريكي الداعـ أف
يتـ تحويميا إلى دوؿ خارجة عمى القانوف .ويبدو أف العنصر األساسي مف خبلؿ التجربة السابقة
في العبلقات األمريكية العربية ىو مدى قبوؿ الدوؿ العربية بعممية السبلـ أو رفضيا ليا ،أي حوؿ
رضى إسرائيؿ عنيا ،لذا فإف الدوؿ التي تقبؿ عممية السبلـ ووجود إسرائيؿ فيي عادة تقع في
التصنيؼ الذي يضمف الرضى اإلسرائيمي وبالتالي األمريكي والعكس غير صحيح.
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واوصت الدراسة بضرورة دعوة العالـ العربي لصحوة مف ىذا السبات واآلماؿ والسراب الذي يعيشو
وتنتظره مف الواليات المتحدة .فالخبلص واألمؿ يأتي مف الداخؿ وليس مف الخارج درس ال بد أف
نتعممو واف كاف الثمف باىظا؛ بعيداً عف كؿ ىذا اإللياء الحضاري الذي تعيشو األمة وراء المفاىيـ
والنظريات العقيمة التي أوصمتنا إلى أف يصؿ شبابنا في العالـ العربي إلى االستحياء مف عروبتيـ
وانتمائيـ ليذه األمة التي أضاعت كؿ شيء في ظؿ أف يبقى الوضع الكائف عمى ما ىو عميو.
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الفصل الثالث

الخمفية التاريخية
 1-3مقدمة
تأخر ظيور الواليات المتحدة كدولة عمى مسرح السياسة العالمية حتى القرف الثامف عشر ،وقد
قامت سياستيا الخارجية عمى مبدأ الحياد والعزلة ،الذي كاف يعني في األصؿ االبتعاد عف مشاكؿ
الدوؿ األوروبية ،ومنع ىذه الدوؿ مف التدخؿ في أمور العالـ الجديد(محافظة)1990 ،
ولـ تتطمع الواليات المتحدة ،خارج حدودىا إال في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،حينما
كانت الدوؿ األوروبية تتسابؽ القتساـ العالـ ،فسعت لممشاركة في الحصوؿ عمى نصيب منو
واكتفت في المرحمة االولى بالقضاء عمى ما تبقى مف االمبراطورية عمى بعض االمتيازات
الجمركية والتجارية مف الصيف(.قاسمية)1982،
وفي القرف التاسع عشر ،نشط األمريكيوف في مجاالت تعميمية ،وتبشيرية وخيريو متعددة في الببلد
العربية ،ففي سنة  1823أنشأؤا إرساليات تبشيرية وخيريو في القدس وبيروت (.عساؼ  )1990،ثـ
توسعت الواليات المتحدة في ىذه المجاالت حتى شممت عشرات المدارس والمعاىد ،وكانت مف
أشيرىا الكمية البروتستانية السورية التي تأسست عاـ  1866في بيروت ،وأصبحت تعرؼ فيما بعد
بالجامعة األمريكية ،وأنشأت كذلؾ الجامعة األمريكية في القاىرة عاـ

1919ـ ،وكمية روبرت،

وكمية البنات في استانبوؿ ،باإلضافة لمدارس ثانوية في بغداد وطيراف(البشتاوي.)1995،
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 2-3الواليات المتحدة االمريكية والشرق األوسط
ويمكف القوؿ أف الواليات المتحدة األمريكية ،استطاعت حتى الحرب العالمية األولى أف تكسب
مكانة كبرى داخؿ الدولة العثمانية ،ومارست إرسالياتيا نشاطاً كبي اًر في جميع المجاالت ،كما نالت
عدداً مف اإلمتيازات االقتصادية بما فييا مد السكؾ الحديدية ،والتنقيب عف الثروات المعدنية(التؿ ،
 .)2003وخبلؿ الحرب العالمية األولى ،لعبت الواليات المتحدة األمريكية دو اًر كبي اًر في الدولة
العثمانية ،ألف احتفاظيا بحيادىا خبلؿ سنوات الحرب األولى أتاح ليا فرصة تسميـ شؤوف مصالح
الدوؿ الحميفة في الدولة العثمانية ،وقدمت مختمؼ أنواع المساعدة والدعـ لمييود ولممؤسسات
الصييونية(عبدالرحمف ،)1978 ،ولـ تنقطع ىذه المعونة بعد دخوؿ الواليات المتحدة الحرب في
نيساف  ،1917ذلؾ أف دخوؿ الواليات المتحدة الحرب في الجية الغربية ،لـ يتبعو إعبلف الحرب
عمى الدولة العثمانية ،بؿ لقد سعت الواليات المتحدة إلى محاولة إنتزاع الدولة العثمانية مف حمفائيا
األلماف ،وعقد صمح منفرد معيا ،وذلؾ لضماف مصالحيا في الشرؽ األوسط(محافظة.)1990 ،
وبالنسبة لئلىتماـ األمريكي باألردف وفمسطيف في ذلؾ الوقت ،لـ يكف يخمو مف شؤوف البتروؿ،
حيث كانت ىناؾ مذكرة أمريكية مفصمة سنة 1918ـ ،اشتممت عمى موضوع البتروؿ في فمسطيف
وما قامت بو شركة ستاندرد أويؿ ،مف البحث عف البتروؿ في فمسطيف ،ووادي األردف(موسى
 )1985،وكانت ىذه الشركة قد اشترت مف رعايا عثمانييف سبعة امتيازات لمبحث عف البتروؿ في
النقب ،وعف الكبريت والفوسفات في منطقة البحر الميت(قاسمية .)1982،
وبعد نياية الحرب العالمية األولى تجمت عمؽ التناقضات بيف الدوؿ االستعمارية في مؤتمر باريس
 ،1919حوؿ مسألة اقتساـ الشرقيف األدنى واألوسط ،فبريطانيا التي عززت مواقعيا في الشرؽ
األوسط ،بذلؾ جيوداً كبيرة إللغاء كبل اإللتزاميف إزاء العالـ العربي ،ونعنى بذلؾ اتفاقية الشريؼ
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حسيف مع مكماىوف حوؿ تأسيس دولة عربية مستقمة في أسيا واتفاقية سايكس بيكو حوؿ اقتساـ
العالـ العربي بيف بريطانيا وفرنسا(عساؼ.)1990،
وفي ظؿ ىذه األوضاع وفي  20آذار  1919وبناء عمى توصية بميس رئيس الجامعة األمريكية في
بيروت بضرورة ارساؿ لجنة إلى العالـ العربي لدراسة رغبات السكاف المحمييف ،ومقابمة الكولونيؿ
ىاوس مستشار الرئيس األمريكي مع األمير فيصؿ ،وحصولو عمى طمب مف األمير فيصؿ بإقامة
االنتداب األمريكي عمى سوريا الطبيعية(البشتاوي.)1995 ،
وشكؿ الرئيس األمريكي ويمسوف لجنة مكونة مف ىنري كنج رئيس كمية اوبرليف وشارلز كريف رجؿ
أعماؿ أمريكي لتقصي رغبات السكاف المحمييف ،والذي تبيف ليما بأف السكاف المسيحييف
والمسمميف يتخذوف موقفاً موحداً وعدائياً ضد أي ىجرة ييودية أو جيود لتأسيس سيادة ييودية
عمييـ.
كما قامت لجنة (كنج-كريف) بزيارة عماف في  20حزيراف  ،1919وكانت تمؾ الزيارة أوؿ اتصاؿ
امريكي اردني قبؿ تأسيس إمارة شرؽ األردف(موسى ،)1985 ،وقد استمتعت المجنة إلى ممثميف
األقضية والقبائؿ ،والجماعات ،فكانت مطالب األغمبية اإلستقبلؿ التاـ ببل حماية وال وصاية.
وعادت الواليات المتحدة مف جديد لتنسيؽ جيودىا مع بريطانيا مف أجؿ ضماف المصالح األمريكية
في الشرؽ األوسط ،فقد بدأت مفاوضات بيف الدولتيف منذ عاـ  1921وانتيت عاـ  ،1924حوؿ
تسوية شؤوف البتروؿ في الببلد العربية والمصالح األمريكية والبريطانية في فمسطيف وشرؽ األردف،
ولقد ركزت بريطانيا جيودىا مف أجؿ الحصوؿ عمى اإلنتداب عمى فمسطيف.
وفي  24تموز  1922أقرت عصبة األمـ صؾ االنتداب عمى فمسطيف وشرقي األردف ،كما قدمتو
بريطانيا وقد جاء في المادة (  )25مف صؾ االنتداب ( أنو يحؽ لمدولة المنتدبة أف تؤجؿ أو توقؼ
تطبيؽ أية شروط تراىا غير مبلئمة لممناطؽ الواقعة إلى الشرؽ مف نير األردف) ،وبناء عمى اتفاؽ
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األمير عبداهلل مع ونستوف تشرشؿ ،بتأسيس حكومة وطنية في شرقي األردف ،قدمت الحكومة
البريطانية يوـ  16أيموؿ  1922مذكرة إلى عصبة األمـ تطمب فييا إستثناء شرؽ األردف مف
أحكاـ وعد بمفور(عبدالرحمف .)1978،وفي  23أيموؿ وافقت عصبة األمـ عمى قرار استثناء شرقي
األردف مف أحكاـ وعد بمفور(عساؼ.)1990 ،
في عاـ  1946استقؿ األردف عف الييمنة البريطانية ،واعمنت بريطانيا رغبتيا في إنياء االنتداب
في فمسطيف ،واحالة ممؼ فمسطيف إلى األمـ المتحدة التي اتخذت عاـ  1947ق ار اًر بإنشاء دولتيف
في فمسطيف :دولة عربية ودولة ييودية ،وكاف رأي األمير عبد اهلل أف تقبؿ العرب بقرار التقسيـ
اعتقاداً بأف إمكانيات العرب في ذلؾ الوقت ال تسمح ليـ بالدخوؿ في حرب مع الدولة الييودية أو
العصابات الصييونية المسمحة والمدربة جيداً .إال أف موقؼ األمير أسيء فيمو بؿ اتيـ األردف
بالخيانة والتآمر حيث قرر العرب في مؤتمر القاىرة إرساؿ الجيوش العربية إلى فمسطيف( .ىاتيرا،
)1979
انتيت حرب  1948بخسارة الجيوش العربية واحتبلؿ الدولة الييودية لمزيد مف األراضي الفمسطينية
وكاف مف آثار ىذه الحرب نزوح أعداد ىائمة مف الفمسطينييف إلى الدوؿ العربية وأبرزىا األردف
الذي بدأ منذ ذلؾ الحيف يدفع الثمف الكبير في الصراع العربي اإلسرائيمي( .موسى)1985،
أراد األمير عبد اهلل إنقاذ ما يمكف إنقاذه مف األراضي الفمسطينية خارج سيطرة الدولة الييودية،
ولذلؾ عرض عمى أعياف فمسطيف الوحدة مع األردف معتب اًر أف الضفة الغربية ىي وديعة حتى يتـ
تحرير باقي األراضي الفمسطينية يقرر بعدىا أىؿ فمسطيف االنفصاؿ وتقرير مصيرىـ أو االستمرار
في الوحدة مع الضفة الشرقية ،وفي عاـ  1950وافؽ أعياف الضفة عمى الوحدة فأصبحت الضفة
الغربية جزءاً مف المممكة األردنية الياشمية(.محافظة)1990 ،
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ومما تجدر اإلشارة إليو أف ىذه الوحدة ىدفت الى حماية أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه مف أراضي
عماف .وفي ظؿ ىذه
فمسطيف .وبقي اسـ المممكة األردنية الياشمية ىو اسـ الدولة ،وعاصمتيا ّ
الظروؼ الصعبة جرى اغتياؿ الممؾ عبد اهلل االوؿ في القدس عاـ

( .1951خوري ،برحامت ،

)1997
تولى الممؾ طبلؿ الحكـ لمدة وجيزة وشيدت الببلد في عيده تطورات سياسية أبرزىا دستور عاـ
 1952والذي جاء نتيجة لضغوط شعبية تجاوب معيا الممؾ طبلؿ ذو التوجيات الميبرالية.
تولى الممؾ حسيف السمطة بعد مرض والده الممؾ طبلؿ وقد كانت المنطقة العربية تشيد مرحمة مف
عدـ االستقرار تميزت بالثورات واالنقبلبات العسكرية وال سيما ثورة الضباط األحرار في مصر عاـ
( .1952سمماف)1975،
انتيج الممؾ حسيف سياسة معتدلة حافظ مف خبلليا عمى عبلقات وثيقة مع الغرب وال سيما
بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ،وحاوؿ التقرب مف األنظمة العربية المعتدلة ،وال سيما العراؽ
والسعودية .وعمى الصعيد الداخمي استمر الممؾ حسيف في النيج الديمقراطي فنشطت الحياة
الحزبية في تمؾ الفترة وأجريت انتخابات نيابية حرة نزيية في الضفتيف (سمماف،

 .)1975ووقع

النظاـ السياسي األردني طواؿ الفترة مف  1956بعد العدواف الثبلثي عمى مصر والى عاـ 1970
تحت ضغوط داخمية واقميمية ىددت النظاـ السياسي والكياف األردني ،فعمى الصعيد الداخمي أدت
الضغوطات التي مارسيا الزعماء السياسييف في األردف وفمسطيف إلى تغيير الحكومات األردنية
باستمرار ،كما مورست ضغوط إقميمية دفعت بالممؾ حسيف إلى اتخاذ عدة ق اررات في تمؾ الفترة
منيا تعريب الجيش األردني وطرد كموب باشا عاـ

 ،1956وبعد الوحدة بيف مصر وسوريا عاـ

 1958استجاب الممؾ حسيف لمضغوط الشعبية فتـ إعبلف الوحدة بيف األردف والعراؽ في ما سمي
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االتحاد العربي الياشمي( .المدفعي .)1993 ،وانيار االتحاد الياشمي بوقوع االنقبلب في العراؽ
عاـ .1958
وعمى الصعيد الفمسطيني شيدت ىذه المرحمة والدة منظمة التحرير الفمسطينية عاـ

 1964والتي

أصبحت فيما بعد منافساً وخصماً لمدولة األردنية .انتيت ىذه المرحمة بحرب  1967وىزيمة العرب
واحتبلؿ الضفة الغربية وقدوـ موجة جديدة مف البلجئيف و النازحيف الفمسطينييف إلى األردف.
أدت مشاركة األردف الجزئية في حرب عاـ  1973إلى استمرار عبلقتيا مع الواليات المتحدة كما
كاف موقؼ األردف مف الصراع في الشرؽ األوسط معتدالً ،حيث أف ىذا الموقؼ أدى إلى تمكيف
وزير خارجية الواليات المتحدة ىنري كيسينجر مف توقيع اتفاقيات فصؿ القوات -بيف كؿ مف
إسرائيؿ ومصر وسوريا  .ودعا الممؾ حسيف إلى السبلـ في الشرؽ األوسط بتاريخ 1973/10/17
مؤكداً عمى عدـ رضوخ العرب إلى المطالب اإلسرائيمية اإلقميمية ودعا إلى االستمرار في العمؿ
مف أجؿ إعادة األراضي العربية المحتمة ،ولقد أكد كيسينجر خبلؿ جولتو في الشرؽ األوسط" :أف
الممؾ حسيف صديؽ لو قيمة بالنسبة لمواليات المتحدة ،وأمؿ رئيسي لمتقدـ الدبموماسي في المنطقة،
وأف ىدفنا يجب أف يكوف تقوية مركزه"(.شرابي)1990،
وقدـ رئيس الواليات المتحدة إلى عماف عاـ  1974األمر الذي أدى إلى التأكيد عمى دعـ الواليات
المتحدة لؤلردف مف الناحية العسكرية واالقتصادية ،واتفؽ الطرفاف عمى تشكيؿ وكالة مشتركة
تشرؼ عمى مجاالت التعاوف في حقوؿ التنمية االقتصادية :التجارة ،االستثمار ،المساعدات
العسكرية ،العموـ االجتماعية واألمور الثقافية ،يرأسيا رئيس الوزراء األردني ووزير الخارجية
األمريكي ،وعقدت اجتماعات المجنة األولية في أثناء زيارة رئيس ا لوزراء األردني إلى واشنطف في
 17-16آب  . 1974واتخذت ىذه االجتماعات ق اررات تبشر بتوافر مصالح متبادلة ،واستمر عمؿ
المجنة االقتصادية المنبثفة مف ىذه الوكالة حتى عاـ (.1979ىاتيرا)1979،
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باإلضافة إلى تشكيؿ ىذه الوكالة تعيد الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسوف أنو سوؼ يدعـ األردف
مف أجؿ االتفاؽ بيف األردف بخطوات واضحة لرعاية السبلـ بيف البمديف حسب ما نادى بو مجمس
األمف في ق ارره  338في  1973/10/22وىو القرار الذي ناؿ دعـ األردف والواليات المتحدة.
وجاء قرار مؤتمر القمة المنعقد في الرباط عاـ

 1974والذي جعؿ منظمة التحرير الفمسطينية

الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني ،ليؤثر عمى النظرة األمريكية لؤلردف حيث أف الواليات
المتحدة كاف موقفيا سمبياً بالنسبة لمقرار كونو سوؼ يبعد األردف عف الدور الرئيسي الذي ترغب
الواليات المتحدة أف يمعبو(.سمماف .)1975 ،اال أف الواليات المتحدة استمر اىتماميا باألردف
ويظير ذلؾ بوضوح في عاـ  1977عندما زار وزير الخارجية األمريكي سايرس فانس األردف حيف
أعاد التأكيد عمى تعيد واشنطف بتقديـ المساعدات لؤلردف في سبيؿ التعاوف المشترؾ لمبحث عف
السبلـ وترجـ ذلؾ بالمساعدة االقتصادية لؤلردف بمعدؿ يزيد عمى

 200مميوف دوالر سنوياً منذ

عاـ  1974وحتى  1979وفي نفس الوقت اوضح الممؾ حسيف لموزير األمريكي بأف األردف عمى
استعداد لمدخوؿ بالمفاوضات مع إسرائيؿ في حاؿ اعبلف إسرائيؿ عف االنسحاب مف الضفة
الغربية بأكمميا ،وعف حؿ لمشكمة الوطف الفمسطيني وىذا ما أكده الممؾ حسيف مرة أخرى عند
التقائو بالرئيس كارتر في عاـ  1977والذي رحب بالحسيف كصديؽ مخمص وكحميؼ دائـ لمواليات
المتحدة( .خوري ،برحامت )1997 ،
وجاء الرد األردني عمى قياـ الرئيس المصري انور السادات بزيارة القدس في تشريف الثاني 1977
بحذر أكبر وأدانو أقؿ مف ردود فعؿ الدوؿ العربية األخرى عمى ىذه المبادرة إذ تركزت إدانتو عمى
ما أسماه عدـ االستجابة الكافية مف رئيس الوزراء االسرائيمي مناحـ بيغف لعرض السادات لعممية
السبلـ وعمى استم اررية سياسة إقامة المستوطنات الييودية في الضفة الغربية ،وكاف االنتقاد الوحيد
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الذي وجيو الممؾ حسيف إلى السادات ىو أنو لـ يقـ بالتخطيط مع رفقائو العرب
لتحركاتو(.سعيد)1988،
وفي أوج االنتفاضة الفمسطينية التي اندلعت في اواخر عاـ  ،1987بعثت اإلدارة األمريكية بمذكرة
نيساف  ،1988جاءت عمى صيغة تحذير ودعوة لؤلردف واسرائيؿ التخاذ ق اررات تاريخية ،ألف مثؿ
ىذه الفرصة قد ال تتكرر إليجاد تسوية لمشكمة الشرؽ األوسط إال أف الرد األردني جاء عمى
صيغة وثيقة مكتوبة بخط اليد ،سمميا الممؾ الحسيف لموزير شولتز تحدد موقؼ األردف مف عممية
السبلـ ،وىي التمسؾ بمؤتمر دولي لو صبلحيات كاممة لتحقيؽ السبلـ الشامؿ في المنطقة،
واالعتراؼ بحؽ تقرير المصير لمفمسطينييف ،وأف يكوف قرار مجمس األمف رقـ

 242أساس

التفاوض في المجاف الثنائية ،وأف األردف لف يمثؿ الفمسطينييف أو يتفاوض باسـ المنظمة(.أبو
طالب)1988،
وجو األردف عاـ  1988ضربة قاضية لمجيود األمريكية لفرض حؿ عمى الفمسطينييف مف خبلؿ
األردف ،بعد أف قرر الممؾ الحسيف فؾ االرتباط مع الضفة الغربية في

 1988/7/31وأعطى

المنظمة المسؤولية الكاممة في تمثيؿ الشعب الفمسطيني ،وقد أتى قرار الممؾ الحسيف بعد أف يئس
مف المماطمة األمريكية بالتأثير عمى إسرائيؿ لممباشرة بإيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية ،فشعرت
الواليات المتحدة أف ىذا اإلجراء موجو ضدىا ولسياستيا في المنطقة ،فمف بيف ضغوطيا المختمفة
كاف مف أىميا الضغط االقتصادي والمعنوي حيث أكد الممؾ الحسيف خبلؿ لقائو مع أعضاء
مجمس األعياف يوـ  " ،1989/6/19أف األزمة االقتصادية التي تعيشيا األردف ،ىي جزء مف
الضغوط األمريكية لتمرير الخيار األردني ،مشي اًر إلى أف لؤلردف مكانة وتأثي اًر أكبر مف حجمو،
ومف رقعة أرضو وعدد سكانو "( .خوري ،برحامت )1997 ،
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شيد اواخر القرف العشريف أحداثاً جسيمة كاف ليما الدور الكبير في تغيير مجرى العبلقات الدولية
وال شؾ أف نياية الحرب الباردة بيف القطبيف األمريكي والسوفيتي ىي الحدث األبرز الذي احدث
تحوالت وتغيرات ىائمة ويرى البعض أف أىميتيا ال تقؿ عف أىمية اآلثار التي احدثتيا الحرباف
العالميتاف األولى والثانية) Prados, 2005(.

الخالصة:
تميز الخطاب السياسي األردني أو أيديولوجية النظاـ السياسي األردني ،في ىذه الفترة بعدد مف
المزايا لعؿ أبرزىا:
 - 1التأكيد عمى شرعية النظاـ السياسي لمدولة ،وتأميف حمايتيا واستقرارىا ،وذلؾ بالتحالؼ مع
الغرب وال سيما الواليات المتحدة األمريكية ،خصوصاً في ظؿ التيديدات والضغوط التي كاف
يتعرض ليا األردف مف األنظمة الثورية العربية.
 - 2ممارسة األردف التأكيد عمى دوره فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية واعتبار الوحدة حقيقة
واقعة رغـ كؿ محاوالت التشكيؾ فمسطينياً وعربيا.
 - 3استجابة النظاـ السياسي لمضغوط الشعبية اإلقميمية واتخاذ ق اررات مثؿ تعريب الجيش
األردني أو االتحاد مع النظاـ الممكي في العراؽ.
 - 4تأميف الجية الداخمية واستعادة ىيبة الدولة سمطتيا بعد أحداث .1970
 - 5استمرار تدفؽ الفمسطينييف عمى األردف واإلخبلؿ بالتوازف السكاني في الدولة األردنية.
 - 6أخذ التيار اإلسبلمي ينادي بالتوفيؽ بيف الديمقراطية والمشاركة في مفيوميا الغربي
والشورى بمفيوميا اإلسبلمي.
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الفصل الرابع
أنواع المساعدات الخارجية االمريكية وأىدافيا
 1-4مقدمة
يطمؽ مصطمح المساعدات ضمف العبلقات الدولية ،عمى المساعدات الخارجية المالية والتقنية التي
تتمقاىا الدوؿ النامية مف مصادر مختمفة لتحقيؽ تنميتيا(الكيالي .)1986 ،ويذىب البعض إلى أف
المساعدات الخارجية ىي االنتقاؿ الرسمي لرؤوس األمواؿ ،والبضائع والخدمات والتكنولوجيا
والميارات التقنية إلى الدوؿ المختمفة التي ال تستطيع الحصوؿ عمييا بالوسائؿ التجارية
العادية(والترز .)1991 ،
وتتكوف المساعدات الخارجية مف جانبيف ىما :المنح والقروض .فبينما نجد تعريؼ المنحة واضحاً
بوصفيا قيمة ال ترد ،فإف تعريؼ عنصر المنحة في القروض يثير جدالً واسعاً بسبب االختبلؼ
في طريقة حسابو وتحديده ،إال أف ىذه القروض تقدـ في شكؿ ميسر بحيث تؤجؿ فترة االستحقاؽ
لمدة طويمة نسبياً ،وتقدـ بأسعار فائدة منخفضة عف األسعار في السوؽ ويشتمؿ في نفس الوقت
منحو ال تقؿ عف  %25مما يجعؿ تمؾ القروض بمثابة معونات رسمية(الفخراني.)1982 ،
ال يرتبط تعبير المعونات أو المساعدات وفقاً لممعنى االقتصادي لو بضرورة وجود حاجة ممحة
إلييا بؿ تشترط تمؾ المعونات طبقاً لمفيوـ العبلقات الدولية القائمة :وجود طرفيف أحدىما لديو
فائض مادي ،واآلخر يستطيع استيعاب ذلؾ الفائض ،وتحويمو إلى مشروعات استثمارية تعود عميو
بفائدة ما.
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 2-4أىداف برنامج المساعدات األمريكية:
تتعدد األىداؼ وراء تقديـ المساعدات الخارجية فيمكف تقسيميا إلى ثبلثة أنواع مف األىداؼ
السياسية واألىداؼ االقتصادية واالعتبارات األخبلقية.

 1-2-4األىداف السياسية:
وينطوي تقديـ مساعدات خارجية لبمداف العالـ الثالث ،عمى أىداؼ سياسية متعددة ،تبتغي فييا
الدوؿ المانحة تحقيقييا مف وراء تقديـ ىذه المساعدات ،ونبلحظ في الفترة الحالية ازدياد تركيز
برامج المساعدات الثنائية عمى البمداف ذات األىمية االستراتيجية لمدوؿ المانحة.
واليدؼ الرئيسي لممساعدات المقدمة في أوج الحرب الباردة ىو المحافظة عمى أمف المعسكريف
الغربي والشرقي ،وأف المساعدات ما كانت لتبمغ ىذا الحجـ واالتساع ما لـ تكف مكافحة الشيوعية
لدى المعسكر الغربي أساساً في قياـ ىذه المساعدات .ولقد توصمت الدراسات إلى أف الدوؿ
المقدمة لممساعدات تزداد قدراتيا عمى التأثير عمى الدوؿ المتمقية لممساعدات(.تريبز.)1979 ،
 2-2-4األىداف االقتصادية:
يتمثؿ اليدؼ االقتصادي لممساعدات الخارجية ،في ضماف استثمارات الدوؿ المانحة في الخارج
وتشجيعيا ،مما يفتح الباب دائماً لفرص كبيرة لمنمو ،والتوسع أماـ اقتصاديات ىذه الدوؿ ورجاؿ
األعماؿ األجانب ،كما أف تزويد الدوؿ بالمساعدات تمكنيا مف شراء المنتجات الصناعية والزراعية
مف الدوؿ التي تقدـ المساعدة ،فالدوؿ النامية تضـ ثمثي سكاف العالـ لذلؾ فيي تمثؿ سوقاً رائجاً
وواسعاً لمنتجات الدوؿ المتقدمة كما أف الدوؿ النامية تمتمؾ الكثير مف الخدمات والمواد األولية،
مما يوجب عمى الدوؿ المتقدمة تحريؾ اقتصاديات ىذه الدوؿ إلى المستوى الذي يسمح باستغبلؿ
ىذه الخامات ،كما تحتؿ الدوؿ النامية مواقع ممتازة لكثير مف المشروعات الصناعية والزراعية،
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بحيث يمكف الدوؿ المانحة أف تستفيد مف تمؾ الميزات النسبية التي ما زالت تتمتع بيا الدوؿ
كرخص األيدي العاممة ،والمواد الخاـ وغيرىا(.ميرداؿ)1975،
 3-2-4االعتبارات األخالقية
ىناؾ حاالت خاصة في المعونات تظير فييا االعتبارات األخبلقية لتكوف واقعاً لبرنامج المعونات،
كاإلغاثة في الحاالت الطارئة بعد حوادث الدمار الطبيعية ،وتمعب الدوافع الدينية واالنسانية دو اًر
بار اًز في ساحة المساعدات الرسمية وغير الرسمية ،مف دوؿ الشماؿ إلى دوؿ الجنوب .ولقد أكد
الرئيس األمريكي نيكسوف في رسالتو لمكونغرس حيف قاؿ" :إف في أمتنا اىتماـ وتوعية أخبلقية ال
تسمح لنا أف نغمض أعيننا أماـ أي عوز في العالـ"(.( Prados ,2005
ويسعى برنامج المساعدات األمريكية في المنطقة الى تحقيؽ مصالحو السياسية والتي يمكف ايجازىا
فيما يمي:
 -1تقوية أمف الواليات المتحدة ودورىا الدولي.
-2مساعدة الواليات المتحدة عمى الوصوؿ إلى األسواؽ العالمية ومصادر الطاقة والمعادف
االستراتيجية.
 -3احتواء األنظمة والحركات السياسية المعادية لؿواليات المتحدة.
 -4الحفاظ عمى التفوؽ العسكري اإلسرائيمي عمى الدوؿ العربية(.ربيع)1990 ،
والخبلصة ىي أف المساعدات الخارجية تشكؿ عمى المدى البعيد ضعؼ استراتيجي لشعوب العالـ
الثالث ،عمى الرغـ مف الفوائد التي يبدو أنيا تأتي بيا عمى المدى القريب .أما بديميا المنطقي فيو
العمؿ لخمؽ حموؿ اقتصادية حقيقة لمشكبل ت التنمية .ويأتي عمى رأس ىذه الحموؿ التخمص مف
استنزاؼ الموارد والفساد في العالـ الثالث ،والسعي لتشكيؿ تكامؿ اقتصادي وتكتبلت إقميمية قد
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تكوف السوؽ العربية المشتركة مف بينيا المفتاح األىـ لمخبلص االقتصادي بالنسبة لؤلردف وغيره
مف الدوؿ العربية.

 3-4أنواع المساعدات الخارجية:
يمكف تصنيؼ المساعدات الخارجية عمى نوعيف وىما المساعدات الثنائية والمساعدات متعددة
األطراؼ.
 1-3-4المساعدات الثنائية:
تقوـ عمى ترتيبات ثنائية ىي بمثابة اتفاقيات منظمة ليدؼ المعونات بيف الدوؿ المانحة والدوؿ
المتمقية ،وبمقتضاىا يتحدد حجـ المعونة ومداىا وكيفية االستفادة منيا ،وطريقة سدادىا والفوائد
المحصمة عمييا(مقمد  .)1989 ،ويؤخذ عمييا أنيا تعطي الدوؿ المانحة السيطرة المباشرة عمى
الكيفية التي تستخدـ بيا ىذه المعونات ،مما يضيؽ حرية التصرؼ واالختيار أماـ الدولة المتمقية،
ويجعميا في مركز المضطر إلى إنفاؽ المعونة بالكيفية التي تحددىا ىذه االتفاقيات ،والتي تمعب
فييا الدوؿ المانحة الدور األكبر بالطبع ،وكما تمنح ىذه الترتيبات الثنائية البمد المانح فرصة
التدخؿ ،لتحديد أنواع المشروعات التي تقوـ بيا الدوؿ النامية والمعنية.
 2-3-4المساعدات متعددة األطراف:
وىي المساعدات التي تقوـ مف خبلؿ مؤسسات األمـ المتحدة ،في إطار المشاركة الدولية الواسعة
بيف األطراؼ المانحة واألطراؼ المتمقية ،لتمؾ المعونات ويتـ تمحيص أوجو استخداـ ىذه
المساعدات مف خبلؿ األجيزة المعنية التابعة لممنظمة العالمية مثؿ صندوؽ النقد الدولي الذي
تأسس عاـ 1945ـ ،مف أجؿ تخفيض حدة أزمة مديونية الكثير مف دوؿ العالـ الثالث ،واجبار
بعض الدوؿ المحتاجة عمى تغيير سياستيا االقتصادية ،ويعد مثبلً لمدور الذي تقوـ بو المعونات
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المتعددة األطراؼ مف خبلؿ المنظمات(اندريو،د.ت) وعمى الرغـ مف تطور ىذه المنظمات بعيداً
عف السياسة الدولية فإنيا تتعرض عممياً لضغوط الدولة المساىمة بالحصة األكبر ،إذ تييمف
الواليات المتحدة األمريكية عمى معظـ الييئات الدولية المساىمة بتقديـ المساعدة إلى الدوؿ النامية
فيي تقدـ الحصة األكبر.
 4-4االردن في إطار المصالح االمريكية
إف مفتاح تفسير سياسة الواليات المتحدة في األردف نابع مف معارضتو لمنفوذ السوفياتي ،وما ارتبط
بو مف عوامؿ عقائدية وبسبب موقعو الجغرافي في المنطقة لذلؾ قامت الدراسة باستعراض العوامؿ
مجتمعة.
 1-4-4العامل األمني
منذ السنوات األخيرة مف الحرب العالمية الثانية بدأت عقدة الخوؼ مف االتحاد السوفياتي الذي برز
بعد الحرب كقوة كبرى وجوىر ىذه العقدة ىو أنو سيعمؿ االتحاد السوفياتي مف أجؿ خمؽ مناطؽ
نفوذ جديدة تابعو لو ،لذا بدأ صانعي السياسة الخارجية األمريكية الخوؼ مف االتحاد السوفياتي.
ونتيجة لممنافسة الدائمة بيف الشرؽ والغرب في المنطقة ،كاف ينظر إلى األردف بالرغـ مف أنو ليس
جزءاً مف المعاىدة السياسية في المنطقة عمى أنو عامؿ داعـ لممعسكر الغربي في منطقة الشرؽ
األوسط.
ظير ىذا العامؿ لكبح المد الشيوعي حيث تراءى لمواليات المتحدة قياـ حمؼ دفاعي تتبناه جامعة
الدوؿ العربية وتعمؿ عمى تحقيقو وشعر الممؾ الحسيف في البداية أنو إذا انضـ إلى ىذا الحمؼ
والذي سمي (حمؼ بغداد) فإف ذلؾ يؤدي إلى نصر معنوي لمعالـ الحر ،باإلضافة إلى أف
إنضمامو إلى الحمؼ ،سوؼ يزيد المعونات االقتصادية والعسكرية لؤلردف ،كما أف الفرصة ستكوف
مييأة لمضباط األردنييف باستبلـ مناصب قيادة في الجيش وفي معرض حديث الحسيف مع الرئيس
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التركي أبدي رغبة في االنضماـ لمحمؼ حيف قاؿ " :نعيش في األردف في وضع غريب قائـ عمى
الخوؼ الدائـ مف عدو قوي شرس ،كما أننا في ضائقة اقتصادية بسبب وجود مميوف الجئ دوف
عمؿ ونحف بحاجة لمماؿ لتنفيذ مشروعات التنمية(.سعيد)1988 ،
وفي غمرة التيديدات المصرية والسورية والعراقية لؤلردف وتحريضيا لمقوات المسمحة والجماىير
العامة لئلطاحة بالحكـ عاـ  1958كاف التصرؼ البريطاني األمريكي بدعـ األردف نابعاً مف خوفيا
مف تسرب العدو مف العراؽ ،والذي أطيح بالنظاـ الممكي فيو إلى السعودية التي فييا أكبر مخزوف
نفطي ،فخرؽ األسطوؿ الجوي الناقؿ لمنفط األمريكي الحصار العربي عمى النفط لؤلردف ،وأظيرت
الواليات المتحدة أنيا تستطيع منع األردف مف االختناؽ اقتصادياً(.سعيد)1988 ،
وتجدد ىذا العامؿ األمني في الثمانينات فقد عبر وزير الدفاع األمريكي كاسبار واينبرغر أماـ لجنة
الشؤوف الخارجية بمجمس النواب بشأف برنامج المساعدات العسكرية عاـ

1984ـ ،مؤكداً عمى

ضرورة مساعدة األردف لمواجية ما وصفو بأنو تيديد متزايد ألمنو مف قبؿ القوات السوفياتية في
سوريا إذ قاؿ " أف التيديد لؤلردف واضح ألنو يوجد اآلف أكثر مف

 4500جندي مف المعسكر

السوفياتي في سوريا وحدىا" (.مقمد )1989،
 2-4-4العامل الجغرافي
ليس ىناؾ أدنى شؾ في أف لممعطيات الطبيعية الجغرافية دو اًر يتعيف التنبيو إلى أىميتو في مجاؿ
العبلقات الدولية بعامة ،وفي سياسات الدوؿ الخارجية بخاصة ،ويعد الموقع الجغرافي أىـ العوامؿ
المؤثرة عمى السياسة الخارجية لمدولة ،إذ يكتسب الموقع الجغرافي أىميتو مف ديمومتو واستم اررية
تأثيره في السياسة الخارجية بأشكاؿ متفاوتة ،وكثي اًر ما يتردد القوؿ بأف موقع الدولة الجغرافي يعد
مف العوامؿ التي تمارس تأثي اًر كبي اًر عمى مدى مشاركتيا في المجتمع الدولي وقوتيا اإلقميمية.
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ويحتؿ األردف موقعاً جيواستراتيجياً حيوياً في المشرؽ العربي ،فيو يشكؿ الدرع الشمالي لشبو
الجزيرة العربية ومنطقة الخميج ،بحيث يمكف أف نعده امتداداً طبيعياً لمصحراء العربية وحاج اًز عازالً
يفصؿ ما بيف عمؽ الجزيرة العربية ،والضغوط الناجمة عف الصراع العربي اإلسرائيمي كما وتشكؿ
المممكة عازالً بيف العراؽ واسرائيؿ وبيف إسرائيؿ وسوريا وبيف منطقتي الشرؽ األوسط والبحر
األحمر ،وىذا الموقع المميز يعطي المممكة أىمية استراتيجية تفوؽ حجميا الجغرافي وتجعؿ
وجيات السياسة الداخمية والخارجية مدار اىتماـ خاص مف قبؿ القوى اإلقميمية الرئيسية المحيطة
بيا والقوى العالمية (.البحيري .)1991،
كما لوحظ اىتماـ الدوؿ الكبرى بموقع األردف مثمما حصؿ عندما ركزت الواليات المتحدة عمى
األردف ،لبلنضماـ إلى حمؼ بغداد ،وذلؾ مف أجؿ تطويؽ االتحاد السوفيتي.
وخبلصة القوؿ أنو كاف لخصوصية الموقع األردني ،دور كبير في حصولو عمى الكثير مف
المساعدات الخارجية المالية والعسكرية ،سواء ما كاف منيا عربياً أو أجنبياً وأكد األمير الحسف ذلؾ
يقولو " :أف األىمية التي عمقت في األردف بفضؿ موقعو ودوره االستراتيجي كحد بيف المجتمعات
أكبر في األىمية التي اكتسبيا بفضؿ أي حصة مف المصادر أو الثروة الطبيعية داخؿ
حدوده(.طبلؿ ،ح)1985،
 3-4-4العامل العقائدي ( األيديولوجي)
يقصد بالعامؿ العقائدي نسقاً مف األفكار والمفاىيـ والتصورات المتفاعمة السائدة في مجتمع الدولة
وذات التأثير في سموؾ صانع القرار وتمعب األيديولوجية دو اًر ميماً في تقرير األىداؼ القومية
لمدولة ألنيا تييئ المناخ السياسي والفكري الذي يعمؿ في إطاره المسؤولوف عف وضع السياسات
الخارجية وتحديد أىدافيا ،ولذلؾ فإف اإليديولوجية المسيطرة في الدولة غالباً ما تكوف مف عوامؿ
التقارب والتعاوف بيف الدوؿ التي تديف بإيديولوجية متماثمة.
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كانت األيديولوجية تقريباً المحور الذي دارت حولو الحرب الباردة وحركت اتجاىاتيا إذ بدت في
جوىرىا نزاعاً عالمياً بيف الميبرالية .الديمقراطية والشمولية واتخذت الواليات المتحدة لنفسيا دور
رعاية العالـ الحر .ورأت بأف ينظر لمشيوعية بوصفيا مرضاً لممرحمة االنتقالية المدربة والمنظمة
كما أشار لذلؾ رئيس ىيئة التخطيط في و ازرة الخارجية األمريكية رستو (سمطاف.)1984 ،
توافقت النظرة األمريكية مع النظرة األردنية لمشيوعية إذ رأى الممؾ الحسيف بأف الشيوعية تتنافى مع
عدة مبادئ يقتنع ويؤمف بيا فيو يرى فييا استعمار ييدؼ إلى التدخؿ في الشؤوف الداخمية لؤلردف
كما تتنافى مع القيـ اإلسبلمية التي تعتبر ديف الدولة ،ولقد حددت معتقدات الممؾ الشخصية طبيعة
العبلقات األردنية واالتحاد السوفيتي فيو يقوؿ " عدوانا األكثر خطورة ىما الشيوعية
والصييونية"(.الحسيف)1978 ،
 5-4أنواع المساعدات األمريكية لألردن:
 1-5-4المساعدات االقتصادية
تأثرت المساعدات االقتصادية لبلردف سمبيا مف الموقؼ الرسمي االردني مف المفاوضات المصرية
االسرائيمية لمسبلـ التي رفض االردف المشاركة بيا حيث لـ يجد الممؾ حسيف في االقتراحات التي
قدميا رئيس الوزراء االسرائيمي مناحيـ بيغف لمرئيس المصري انور السادات في عاـ  1977والتي
تقضي بمنح السكاف العرب في الضفة الغربية وغزة حكماً ذاتياً في جميع الشؤوف ما عدا الشؤوف
األمنية الخارجية ما يحمس عمى االنضماـ إلى الرئيس المصري انور السادات في ىذه المفاوضات
وأكد الممؾ حسيف عمى موقفو حيث أف الرئيس كارتر كاف يسعى إلدخاؿ دولة عربية أو أكثر في
المفاوضات إلى جانب مصر واسرائيؿ فاتصؿ بالممؾ الحسيف إال أف الممؾ كاف حذ اًر وطمب
االطبلع عمى وثائؽ كامب ديفيد وأف تجيب الواليات المتحدة عمى أسئمة محددة يوجييا إلييا بشأف
القدس العربية والسيادة في المرحمة االنتقالية واالنسحاب اإلسرائيمي إلى حدود
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 1967بما فييا

القدس الشرقية وحؽ تقرير المصير لمفمسطينييف والمستوطنات والبلجئيف ،وعندما لـ يجد الحسيف
في األجوبة األمريكية إجابات شافية قاـ باالنضماـ إلى الدوؿ العربية الرافضة التفاقية كامب
ديفيد) Jureidini, P. McLaurin 1984(.
وأدى رفض األردف الدخوؿ في محادثات كامب ديفيد إلى التوتر في العبلقات األردنية-االمريكية
بعد أف كانت ىذه العبلقة جيدة ووصؼ الممؾ حسيف في مقابمة مع شبكة تمفزيوف

(

 )CBSاألمريكية في  1978/10/1عبلقاتو مع الواليات المتحدة ،بأنيا تمر في مفترؽ طرؽ وبأف
الواليات المتحدة تضغط عمى األردف لتؤيد معاىدة الصمح العربية اإلسرائيمية وأف المطموب مف
الدوؿ العربية أف يؤيدوا وضعاً غير معقوؿ كمياً وأنيـ ييددوف إذا رفضوا ذلؾ باستياء الكونغرس
والرأي العاـ األمريكي كما أشار الممؾ الحسيف في حديث لصحيفة

واشنطن بوست نشر في

 1979/3/21أف السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط غير مقبولة وأنو واف كاف يؤمف بصدؽ
كارتر لكنو ال يقبؿ بأية ضغوط .وقالت الصحيفة أف الحسيف وصؼ الواليات المتحدة بممارسة
لوي الذراع لمحصوؿ عمى تأييد األردف لمعاىدة الصمح وقاؿ جبللتو " :أف الواليات المتحدة ال تيتـ
بالمشاعر الحقيقية لمشعب وىي تطمب منا تأييد موقؼ غير مقبوؿ وأضاؼ أنو ال يعتقد أنو كاف
ىناؾ في أي وقت مف األوقات سوء فيـ خطير بيف األردف والواليات المتحدة مثؿ سوء الفيـ
الحالي لذلؾ فإننا نبحث في كؿ اتجاه عف مصادر بديمو إلمداد الجيش األردني بسبلح غربي وقاؿ
لقد وصمنا إلى ىذه النقطة"(.خوري ،برحامت)1997،
ونتيجة لرفض األردف لبلنضماـ لمباحثات كامب ديفيد قامت الواليات المتحدة بتخفيض
المساعدات االقتصادية مف  100مميوف دوالر في عاـ  1979إلى  10مميوف دوالر في عاـ
 ،1981أما المساعدات العسكرية فقد نقصت مف  109مميوف دوالر إلى  42مميوف دوالر لنفس
الفترة إال أف االقتصاد األردني استمر قوياً وذلؾ لحصولو عمى مساعدات عربية بمغت  1.25مميار
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 1979باإلضافة إلى مميار دوالر سنوياً مف

لمدة عشر سنوات قررت في مؤتمر بغداد عاـ

تحويبلت األردنييف العامميف في الخميج( .أبوطالب)1988،
وفي نفس الوقت قامت الواليات المتحدة بتخفيض مجمؿ المعونات األمريكية لؤلردف وقررت إيقاؼ
ابتداء مف نياية عاـ  1980وبعد أف كانت تمؾ المعونة قد انخفضت إلى
معوناتيا المالية لؤلردف
ً
حد كبير خبلؿ األعواـ السابقة إذ انخفضت المعونة إلى حد كبير خبلؿ األعواـ السابقة حيث أف
المعونة انخفضت مف  30مميوف دوالر في عاـ  1979إلى 18مميوف دوالر في عاـ  1980ثـ
توقفت نيائياً بعد عاـ (.1980أبوطالب)1988،

تقمصت المساعدات األمريكية لؤلردف ،حتى بمغت أدنى مستوى ليا منذ حرب

 ،1967إذ بمغت

فقط  16مميوف دوالر مساعدة اقتصادية و  12مميوف دوالر مساعدة عسكرية( .القضاة والطوالبة،
)1995
يتبيف مما سبؽ أف العوامؿ السياسية كاف ليا تأثير كبير في قيمة المساعدات التي قدمتيا الواليات
المتحدة لؤلردف إذ انخفضت بنسبة كبيرة نتيجة لعدـ اشتراؾ األردف في القتاؿ كما زاد الدعـ العربي
بعد حرب عاـ  1973بوصؼ ىذا الدعـ حقاً مشروعاً لدوؿ المواجية ،وليس ىبة أو صدقة وعمى
أثر قمة بغداد  ،1979قدمت الدوؿ العربية دعماً كبي اًر لؤلردف ،معوضة إياه عف التخفيض الذي
ط أر عمى المساعدة األمريكية ،نتيجة لرفض األردف التفاقية كامب ديفيد.
وألجؿ تحقيؽ أىداؼ المساعدات العسكرية األمريكية لؤلردف ،فقد كانت معظـ صفقات السبلح
ترافقيا شروط سياسية تحد مف حرية القرار السياسي أو العسكري ومف أىـ مصالح الدوؿ المصدرة
لو ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،كما أف تجاوز ىذه الشروط يترتب عميو إما حظر وتحديد
تصدير السبلح لمدوؿ المتمقية لو ،أو إلغاء العقود التسميحية أو منع تصدير قطع الغيار ،كما
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شيدت سنوات منتصؼ السبعينات والثمانينات رفض معظـ صفقات السبلح التي طمبتيا األردف مف
الواليات المتحدة( .خوري ،برحامت)1997 ،
وبمغت قيمة المساعدات االقتصادية لؤلردف في الفترة ما بيف االعواـ  1990-1946نحو 1877.8
مميوف دوالر كانت قيمة المنح فييا  1538.8مميوف دوالر بنسبة وصمت إلى  %81.9إلى مجموع
المساعدات وكانت في الفترة مف  1999-1990حوالي  2088.212مميوف دوالر قيمة المنح منيا
حوالي  1524.212مميوف دوالر .وىذه يمكف تصنيفيا إلى ثبلثة أنواع:
 المساعدات المالية لدعم الميزانية 1 15 4
تقدـ ىذه المساعدات عف طريؽ الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية  USAIDحيث تقدـ مساعدات
دعـ الميزانية عمى شكؿ منح نقدية.
 2-1-5-4المساعدات التنموية:

تأتي مساعدات التنمية عمى شكؿ قروض .إذ أنيا ليست

ضمف برنامج التعاوف األمريكي األردني لذلؾ فإف حصة صغيرة مف مساعدات التنمية تكوف عمى
شكؿ منح ومؤخ اًر فقد وضعت الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية عائدات برنامج البضائع المستوردة
وىو البرنامج الذي يعطي البضائع المستوردة مف الواليات المتحدة -وعائدات المنح النقدية
كسياسات لتصدير عدتيا كمساعدات لدعـ الميزانية(.العزاـ)1998،
وبمغ مجموع ما قدمتو الواليات المتحدة لؤلردف ضمف ىذا البرنامج حوالي

 1632.2مميوف دوالر

كاف منيا  1358.5مميوف دوالر منحاً و  273.7مميوف دوالر قروضاً مف خبلؿ فترة قانوف األمف
المشترؾ (  227.5 )1961-1953مميوف دوالر في حيف بمغت  1245.4مميوف دوالر في الفترة (
(.)1986 -1962اليزايمو)2004 ،
وفي أعقاب زيارة الممؾ حسيف لواشنطف في تشريف األوؿ

 ،1985أعمنت الواليات المتحدة أنيا

ستكمؿ برنامج مساعداتيا لؤلردف بإضافة  250مميوف دوالر ،تدفع إلى ثبلث سنوات وكاف منيا
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 160مميوف دوالر لبرنامج البضائع المستوردة مف الواليات المتحدة ،والباقي لمشروعات التنمية.
وأعمف ىذا البرنامج في محاولة مف اإلدارة األمريكية لتعويض األردف عف رفضيا لبيع المعدات
العسكرية ،والتي كانت نتيجتيا مخيبة مع الكونغرس ،لذلؾ ارتفعت قيمة المساعدات خبلؿ السنوات
 1987 -1985إذ بمغت عاـ  192 ،1985مميوف دوالر ،كاف منيا  100مميوف دوالر مساعدات
اقتصادية ،كما بمغت عاـ  178 ،1986مميوف دوالر ،منيا  95مميوف دوالر مساعدات اقتصادية،
أما في عاـ

 1987فقد بمغت حصة المساعدات ضمف ىذا البرنامج

وانخفضت ىذه القيمة في األعواـ البلحقة إلى

 111.1مميوف دوالر

 3.7 ،16 ،23.7مميوف دوالر خبلؿ األعواـ

 1990 ،1989 ،1988عمى التوالي لتحديد أنواع المشروعات التي تقوـ بيا الدوؿ النامية
والمعنية(.عساؼ)1996 ،
ثـ بدأت باالرتفاع بعد ذلؾ حتى وصمت عاـ  1998إلى حوالي  140مميوف دوالر ومف المتوقع
أف تصؿ في عاـ  1999حوالي  150مميوف دوالر وذلؾ حسب خطة المساعدات األمريكية.
 3-1-5-4المساعدات الغذائية:
تقدـ ىذه المساعدات ضمف برنامج الطعاـ مف أجؿ السبلـ تطبيقاً لمقانوف األمريكي العاـ رقـ 216
الذي صدر عاـ  1952والذي يقدـ مساعدات عمى شكؿ منح وكذلؾ عمى أفضؿ استخداـ لفائض
المحاصيؿ الزراعية األمريكية في سبيؿ الوصوؿ بأىداؼ السياسة الخارجية األمريكية إلى أقصى
الغايات والذي يقدـ مساعدات عمى شكؿ قروض.
في فترة قانوف مارشاؿ قدمت الواليات المتحدة لؤلردف  0.4مميوف دوالر ضمف ىذا البرنامج فيما
ارتفعت ىذه القيمة إلى  46.9مميوف دوالر في الفترة (  )1961-1953وصمت إلى  155.5مميوف
دوالر خبلؿ الفترة ( )1986-1962وعادت مرة أخرى إلى الظيور عاـ  1990بقيمة  41.3مميوف
دوالر ،وبمغت في الفترة (  )1999-1990حوالي  237مميوف دوالر(.اليزايمو )2004 ،ويظير أف
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قيمة المساعدات في الفترة (  )1990-1949بمغت  244.1مميوف دوالر كاف منيا  178.7منحاً و
 65.4مميوف دوالر قروضاً.
 4-1-5-4مساعدات أخرى:
وتشتمؿ ىذه المساعدات عمى مدفوعات لمعمؿ التطوعي وأعماؿ اإلغاثة واعادة التوطيف وىي
مبالغ يسيرة جداً إذ بمغت قيمتيا في الفترة (  1.5 )1990-1949مميوف دوالر كاف منيا مميوف
دوالر في فترة مرشاؿ و  1.2مميوف دوالر في فترة قانوف األمف المشترؾ و  2مميوف دوالر خبلؿ
الفترة مف ( (.)1986-1962التؿ )2003،
 2-5-4المساعدات العسكرية
قبؿ عاـ  1957لـ تقدـ الواليات المتحدة أية مساعدة عسكرية لؤلردف أال أف تفاقـ أزمة

1957

دفعت الحكومة األمريكية لتمويؿ الحواالت البريطانية ب  12طائرة و  100سيارة وعربة مصفحة
لنقؿ الجنود وكمية مف األسمحة الخفيفة والمعدات باإلضافة إلى مجموع مف الدبابات و  4طائرات
نقؿ وعدد كبير مف الرشاشات المضادة لمدبابات وكمية إضافية كبيرة مف أسمحة الحرب البرية
والمعدات.
وفي أواخر الخمسينات وافقت واشنطف عمى دعـ جديد لبناء الجيش وتمويؿ شراء  100دبابة وعدد
ٍ
مساو مف العربات الناقمة لمجنود وعدد كبير مف الرشاشات المضادة لمدبابات والمدفعيات وعدة
حربية أخرى كما فتحت الحكومة األمريكية اعتماداً مالياً باعت خبللو لؤلردف سرب مف طائرات
التصدي )(.)f.104الحوراني)1996 ،
وعمى أثر اليجوـ اإلسرائيمي عمى قرية السموع في الخميؿ في تشريف ثاني 1966ـ وبسبب اىتماـ
واشنطف الكبير في ذلؾ الوقت لمحصوؿ عمى الدعـ السياسي والعسكري لؤلردف فقد أنشأت جس اًر
جوياً عسكرياً وأسرعت في نفس الوقت بتزويد األردف بصفقة سبلح أخرى(ربيع.)1990،
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أدت الخسائر الكارثية في المعدات الحربية خبلؿ حرب

 1967إلى زيادة الضغط المحمي عمى

الممؾ حسيف لمتعويض عف خسائر سوريا ومصر -مما دفع واشنطف إلى الموافقة أخي اًر عمى تزويد
األردف بأسمحة رئيسية جديدة لمساعدتو في أواخر عاـ

 1968فأرسمت تقريباً  200دبابة وعربة

مدرعة وكميات كبيرة مف المدفعيات وأسمحة الحرب البرية والمعدات وقد مولت ىذه المعدات مف
قبؿ و ازرة الدفاع األمريكية(.سعيد)1988،
وبعد الحرب األىمية قي ايموؿ عاـ  1970عوضت واشنطف خسائر القوات المسمحة الكبيرة مف
الدبابات وناقبلت الجنود المصفحة ومعدات أخرى كما دافعت إدارة نيكسوف عمى تحويؿ دبابات
وعربات مصفحة إضافية مشتممة عمى نوع الدبابات ( ) m-60وسرب ثاف مف طائرات ( ) f-104
وسربيف مف طائرات (  )f-53متعددة الميمات وعدد مف طائرات النقؿ وصواريخ جديدة مضادة
لمدبابات وباألرقاـ فإف واشنطف قدمت خبلؿ السنوات المالية (  )1973-1971ما مقداره 110.95
مميوف دوالر عمى شكؿ منح كمساعدة عسكرية و  40.5مميوف دوالر عمى شكؿ قروض لمبيعات
األسمحة وزودت الواليات المتحدة األردف بأكثر مف  806.1مميوف كمساعدات عسكرية خبلؿ الفترة
( )1978-1958كاف منيا  480.3مميوف دوالر عمى شكؿ منح غطت شراء أسمحة وتدريبات
عسكرية ونقؿ مواد مف مخزوف المعدات العسكرية األمريكية و  325.8مميوف دوالر حولت مباشرة
مف الواليات المتحدة و  270.1مميوف دوالر مف مبيعات القروض التجارية كانت عمى شكؿ كفالة
لمدفع مف الحكومة األمريكية(.سعيد)1988 ،
وقاـ جوزيؼ سيسكو نائب وزير الخارجية األمريكي لمشؤوف السياسية بطمب مف الكونغرس
األمريكي أف يقوـ بسف قانوف برنامج مساعدة أعدت لمشرؽ األوسط بمبمغ  907مميوف دوالر مف
أجؿ أف يدعـ الدبموماسية األمريكية في المنطقة .ولقد كانت حصة األردف مف ىذه المساعدات
 207مميوف دوالر منيا  100مميوف دوالر لممساعدات و  103مميوف دوالر بشكؿ اعتمادات لشراء
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المعدات العسكرية التي يحتاجيا لمتقوية الدفاعية والباقي سيكوف معونة اقتصادية مف أجؿ تخفيؼ
األعباء االقتصادية وتيدؼ ىذه المساعدات لتعزيز آمف األردف والمساعدة عمى التنمية االقتصادية
وقاؿ" :لقد كاف األردف دائماً قوة اعتداؿ في الشرؽ األوسط وىذه المساعدة تساىـ بشكؿ كبير في
مقدرة األردف عمى االستمرار بيذا المركز"(.خوري ،وبرحامت)1997،
ونتيجة لمخسائر العربية العسكرية بعد الحرب

 1973عمؿ األردف عمى إعادة تجديد قدراتو

العسكرية ،وتوسيعيا وكانت النتيجة لذلؾ برنامج مساعدات لخمس سنوات وافقت عميو الواليات
المتحدة ولقد قاـ األردف في إعداد قائمة مشتريات تتضمف سمسمة عريضة مف المعدات المتطورة
أال أف طمبات األردف أدت إلى ردود فعؿ متعددة في الواليات المتحدة واستمرت المفاوضات بيف
األردف والواليات المتحدة حوؿ الصفقة مدة طويمة مما أدى إلى قياـ الحسيف بالتيديد بإلغاء الصفقة
وأدى ذلؾ إلى موافقة الواليات المتحدة عمى تزويد األردف ب  14بطارية ىوؾ فحسب فيما وافؽ
األردف عمى أف يستخدـ ىذه البطاريات كأسمحة دفاعية مثبتو وقد توصؿ إلى ىذا االتفاؽ في أيموؿ
(.1976ىاتيرا)1979،
وقد تـ بالفعؿ تثبيت ىذه الصواريخ عمى قواعد اإلسمنت وذلؾ بيدؼ تحديد المخاوؼ اإلسرائيمية
كما تقدـ األردف عاـ  1978لممرة األولى بطمب الطائرات المقاتمة المتقدمة مف فئة ؼ 16 -غير
أف إدارة كارتر لـ توافؽ عمى ىذا الطمب مما دفع األردف إلى التوجو إلى فرنسا لمحصوؿ عمى
طائرات ميراج.1-
وفي عاـ  1979قدمت الواليات المتحدة  130مميوف دوالر كاف منيا  45مميوف دوالر عمى شكؿ
منح و  85مميوف دوالر عمى شكؿ قروض مبيعات أسمحة خارجية مما يرفع المجموع إلى
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مميوف دوالر(سعيد .)1988 ،ولكنيا رفضت بيع األردف دبابات( ) a3m-6-بكامؿ عدتيا مما أدى
إلى حصوؿ األردف عمى دبابات ( تشفيف) مف بريطانيا وأما في مجاؿ الدفاع الجوي فقد تسبب
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التردد والتحفظات األمريكية في توجو األردف عاـ  1981لمحصوؿ عمى صواريخ" ساـ  "8وعربات
 Z.S.U 23مف االتحاد السوفياتي بشروط مميزة كما عقد األردف صفقة مع فرنسا لمحصوؿ عمى
 13طائرة (  ) f-n8باإلضافة إلى  36طائرة اشتممت عمييا الصفقة األولية (ابوطالب.)1988،
في عاـ  ، 1986تمقى األردف رسالة مف الرئيس األمريكي ريغاف ،يعتذر فييا عف الصفقة التي
وعد بيا الممؾ الحسيف عاـ  -1985والتي كاف يسعى إلييا األردف منذ عاـ  -1979وذلؾ ألف
قانوف المساعدات الخارجية عاـ

،1986اشتمؿ عمى عبارة نصت عمى عدـ منح األردف

المساعدات العسكرية ،إال عندما يمتزـ األردف عمناً باالعتراؼ بإسرائيؿ ،والتفاوض المباشر معيا
دوف تأخير بناء عمى قراري األمـ المتحدة ذي الرقميف

 ، 338،242لذلؾ انخفضت المعونات

العسكرية مف  92مميوف دوالر عاـ  ،1985إلى  42مميوف دوالر عاـ  ،1987وفي أثناء لقاء
شولتز وزير الخارجية األمريكي بالممؾ الحسيف في لندف في تشريف األوؿ

 ،1987طرح عميو

مشروعاً يقضي بإمكانية إجراء مفاوضات سبلـ مباشرة بيف األردف واسرائيؿ تحت إشراؼ سوفياتي
أمريكي مشترؾ ،عمى أف يكوف التمثيؿ الفمسطيني ضمف وفد أردني فمسطيني مشترؾ ،وأف تدعى
سورية إلى التفاوض في وقت الحؽ ،وقد رفض الحسيف االقتراح األمريكي باعتباره يتعارض مع
سقؼ التحرؾ العربي الذي قررتو قمة فاس (1983أبو طالب)1988،
ومنذ أواسط التسعينات واجو األردف مشكمة مزمنة في سعيو لمحصوؿ عمى األسمحة األمريكية
المتقدمة تتمثؿ في تردد اإلدارة والجياز التشريعي األمريكييف في استثارة ردود الفعؿ اإلسرائيمية
السمبية أماـ قضية تعدىا إسرائيؿ حساسة لمغاية عمى الصعيديف األمني والسياسي إذ تركز المواقؼ
اإلسرائيمية السمبية تقميدياً عمى أف وجود السبلح الغربي الحديث في األردف يشكؿ خط اًر مباش اًر
عمى المناطؽ اإلسرائيمية السكانية والصناعية المركزية نظ اًر لموقع األردف الجغرافي وطوؿ خطوط
التماس األردنية اإلسرائيمية (أبوطالب )1988 ،والتي تبمغ  480كمـ وعمى ذلؾ يؤكد األمير حسف
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بقولو " :أف رئيس الواليات المتحدة ،يجد نفسو ممزماً عند إقداـ األردف عمى طمب شراء األسمحة
البلزمة مف الواليات المتحدة بأف يقؼ أماـ جميور صييوني أمريكي تحشده جمعية النداء الييودي
الموحد ليبرر بيع ىذه األسمحة إلى األردف ويضاؼ ذلؾ أف الكونغرس يرى عند تداولو باألمر أف
مف المناسب فرض شروط ميينة عمى كؿ مف حكومة األردف واإلدارة األمريكية"(.طبلؿ،
ح)1985،
اتخذ الكونغرس األمريكي موقفاً معارضاً لمبيعات األسمحة لؤلردف في أكثر مف مناسبة وذلؾ
العتباريف:
األوؿ ذو طبيعة سياسية :أوضح الكونغرس أنو لف يسمح بمبيعات أساسية لؤلسمحة لؤلردف ما لـ
يشترؾ األخير في عممية السبلـ التي تقوـ بيا الواليات المتحدة في المنطقة وىو القرار الذي اتخذه
الكونغرس عاـ (.1985سعيد)1988،
والثاني وىو ذو طبيعة مالية :ويتمثؿ في ضخامة التكاليؼ المطموبة لموفاء باحتياجات األردف
العسكرية األمر الذي وفقاً لرأي الكونغرس مف شأنو أف يعرض خطط التنمية في األردف لمخطر،
وفقاً لدراسة أمريكية الحتياجات األردف العسكرية فإف توفير المستوى البلزـ لمدفاع يتطمب ضرورة
توفير  700 -400مميوف دوالر في شكؿ قروض لممبيعات العسكرية عمى مدى عشر سنوات.

الخالصة:
قدرت قيمة المساعدات األمريكية لؤلردف خبلؿ السنوات األخيرة  225مميوف دوالر سنوياً ،يذىب
 75مميوناً منيا كمساعدات عسكرية ،و  150مميوناً مساعدات اقتصادية ،باإلضافة إلى 300
مميوف دوالر تـ تخصيصيا لؤلردف مف قبؿ الكونغرس األمريكي خبلؿ العاميف 1999ـ و2000ـ

63

كجزء مف صفقة واي ريفر 200 ،مميوف دوالر تـ تخصيصيا كمساعدة عسكرية ،و  100مميوف
أخرى مساعدة اقتصادية.
مف ىذا المنطمؽ فقط نستطيع أف نفيـ أف المساعدات األمريكية بشكؿ عاـ ،سواء كانت إلسرائيؿ
أو مصر أو االردف او حتى لجميع دوؿ العالـ الفقيرة أو النامية ،ىي في الحقيقة ـ رتبطة بالمسيرة
السممية في المنطقة  ،وترتبط بشكؿ مباشر بعقد االتفاقات السياسية بيف الدوؿ العربية
كما في حالة مساعدات اتفاؽ واي ريفر .وقد تـ إعفاء األردف مف

واسرائيؿ،

 700مميوف دوالر مف الديوف

عاـ 1994ـ بعد اتفاؽ وادي عربة ،وتحصؿ مصر عمى ممياري دوالر سنوياً نتيجة معاىدة كامب
ديفيد(.ربيع)1991 ،
ويصؼ وزير الخارجية األمريكية جورج شولتز برنامج المعونات األمريكية في مقدمة تقرير خاص
صدر عف الخارجية األمريكية عاـ

1983ـ عمى أنو "أداة أساسية مف أدوات سياسة الواليات

المتحدة الخارجية وأنو يرتبط ارتباطاً مباش اًر بأمف الواليات المتحدة القومي و

إزدىارىا

االقتصادي"(.منتصر)1991 ،
ويضيؼ الرئيس األسبؽ رونالد ريغاف في رسالتو السنوية أماـ الكونغرس األمريكي عاـ

1986ـ

في ىذا السياؽ" :إف كؿ دوالر ينفؽ عمى المساعدات األمنية يساىـ في األمف العالمي بالمساىمة
نفسيا لذلؾ الدوالر في بناء قوة الدفاع األمريكية"(.السمطاف)2003 ،
وحتى لو نحينا جانباً االعتبارات السياسية واالستراتيجية وىي األساس ،فإف الواليات المتحدة كانت
حتى اآلف تربح اقتصادياً في األردف أكثر مما تخسر .إذ إف عجز األردف في ميزانو التجاري مع
الواليات المتحدة ،أي الفرؽ ما بيف صادرات األردف ووارداتو مف والى الواليات المتحدة سنوياً ،كاف
خبلؿ السنوات الثبلثة األخيرة حسب تقرير و ازرة الخارجية األمريكية الصادر في شباط/فبراير
2002ـ ما يمي 352 :مميوف دوالر عاـ 2000ـ 391 ،مميوف دوالر عاـ 2001ـ ،و 172مميوف
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دوالر عاـ 2002ـ .وىذا يعني أف واردات الواليات المتحدة مف األردف أكثر مف  900مميوف دوالر
خبلؿ العاميف والنصؼ الماضييف ،وىي كمية تقؿ قميبلً فقط عف المساعدات األمريكية لؤلردف
خبلؿ الفترة نفسيا .فالمساعدات الخارجية األمريكية ،كغيرىا ،تيدؼ إلى فتح األسواؽ أماـ
المنتجات األمريكية ،وخمؽ شريحة مف رجاؿ األعماؿ المحمييف  ،الذيف ترتبط مصالحيـ السياسية
باالستيراد والتصدير مف والى الواليات المتحدة( .الشبوؿ)2004 ،
ونبلحظ ىنا أف تقديرات عائدات الواليات المتحدة السنوية مف األردف في العاـ 2002ـ أقؿ بكثير
مف العاميف السابقيف ،ويعود ذلؾ إلى عامميف:
 )1ازدياد الصادرات مف المناطؽ الصناعية المؤىمة

 QIZمف األنسجة واأللبسة إلى الواليات

المتحدة.
 )2انخفاض الواردات األمريكية إلى األردف نتيجة اشتداد حممة المقاطعة الشعبية عمى المنتجات
األمريكية ،رداً عمى السياسية األمريكية الخارجية المساندة السرائيؿ في خضـ االنتفاضة في
فمسطيف .واذا أردنا أف نفيـ أحد أىـ أسباب تفاقـ الحممة عمى أنصار مقاطعة المنتجات
األمريكية في األردف ،فإف عمينا أف نتمعف في األرقاـ التي تظير انخفاض أرباح التجارة
األمريكية مع األردف أكثر مف النصؼ خبلؿ العاـ 2002ـ ،وما يعنيو ذلؾ بالنسبة لمشركات
األمريكية ووكبلئيا المحمييف(.ديمواني)2005 ،
ويالحظ فيما يتعمؽ بالمساعدات الخارجية األمريكية والموازيف التجارية األمريكية مع الدوؿ المتمقية
ليذه المساعدات ،عمى سبيؿ المقارنة أف الواليات المتحدة تعطي مصر ممياري دوالر في العاـ
مثبلً ،ولكف فائض الواليات المتحدة في ميزانيا التجاري مع مصر خبلؿ العاـ 2001ـ كاف 2،9
مميار دوالر،أي أف واردات الواليات المتحدة ـ ف مصر  900مميوف دوالر أكثر ما أعطتيا خالؿ
العاـ الماضي.بالمقابؿ ،نجد خبلؿ العاـ نفسو ،أي
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2001ـ ،أف تجارة الواليات المتحدة مع

اسرائيؿ نتج عنيا حوالي  5،8مميار دوالر كفائض لمصمحة ا سرائيؿ ،باإلضافة إلى المساعدات
ائيؿ ،وىي أكثر مف أية مساعدات ت منحيا الواليات المتحدة ألية دولة أخرى في
التي تتمقاىا اسر ً
العالـ(.السمطاف)2003 ،
ٍ
بشكؿ عاـ عند الحاجة إلى االقتراض مف الخارج .فإذا نظرنا بعد
ينتج العجز في الميزاف التجاري
ذلؾ إلى رؤوس األمواؿ التي يدفعيا األردف كأقساط وفوائد عمى ديونو الخارجية إلى كمية
المدخرات األردنية التي تذىب لممؤسسات الدولية والدوؿ الدائنة ،فسنجدىا تبمغ بأدنى التقديرات بيف
 14و 15بالمائة مف دخمو اإلجمالي سنوياً ،أي أكثر مف حوالي  500مميوف دوالر سنوياً كمعدؿ.
وىذا يعني أف دفعات أقساط وفوائد الديوف السنوية وحدىا تقارب في حجميا كؿ المساعدات
األمريكية وغير األمريكية ،مجتمعة (إذا استثنينا مساعدات واي ريفر)(.السمطاف)2003 ،
ىذا مع العمـ أف االردف يقصر عف أداء الدفعات المطموبة ،فيصبح ما يدفعو فعبلً كخدمة لمديف
العاـ (األساس النقدي) أقؿ بصورة دائمة مف البلزـ (أساس المستحقات) ،مما يدفع

االردف

لممطالبة بإعادة الجدولة ،وىو ما يعني فعمياً زيادة حجـ الديوف ،وبالتالي األقساط والفوائد المترتبة
عمييا ،وتزداد المساعدات قميبلً عندما تتحوؿ المستحقات إلى جزء مف األصؿ.
فالمساعدات ىي الحؿ المؤقت الذي يشد الدوؿ الفقيرة باستمرار إلى نظاـ العبلقات االقتصادية
الدولية غير المتكافئة الذي يخمؽ الحاجة إلى المساعدات الخارجية في المقاـ األوؿ .وىي تصبح
بذلؾ عائقاً أماـ التنمية االقتصادية الحقيقية والحموؿ الطويمة المدى التي يحتاجيا األردف

خاصة

والوطف ودوؿ العالـ الثالث بشكؿ عاـ.
واالفتراض ىو أف المساعدات الخارجية ىي مساعدات لؤلردف ،والحقيقة أف ىذا االفتراض غير
دقيؽ .فالمساعدة العسكرية األمريكية مثبلً ىي في واقع األمر مساعدة لمشركات العسكرية
األمريكية ،أو لو ازرة الدفاع األمريكية ،أما المساعدات االقتصادية األمريكية فالجزء األساسي منيا
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ضؼ
مشروطٌ بشراء المنتجات األمريكية ،ـ ما يحد مف الفوائد االقتصادية لممساعدات الخارجية ،و ي ا
إلييا أف المساعدات الخارجية األمريكية في المنطقة العربية تذىب فعمياً لصيانة المنظومة اإلقميمية
التي تحافظ عمى المصالح األمريكية في ىذا الجزء مف العالـ ،وتحد بالتالي مف تطوره االقتصادي
والسياسي ،مع العمـ أف

معظـ المساعدات الخارجية األمريكية في العالـ يذىب تقميدياً لمشقيف

األمني والعسؾري.
وتأتي اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحده نتيجة لمخطوات الكبيرة التي خطاىا االردف بقيادة
جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني لتحسيف االسواؽ لممستثمريف االجانب وىو ايضا تقدير امريكي لمجيود
االردنية في السنوات الماضية لممسيرة السممية في المنطقة ،ومنذ دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ في
كانوف اوؿ عاـ  2001ارتفع حجـ الصادرات االردنية الى الواليات المتحدة االمريكية بنسبة %72
بينما شيدت المستوردات مف الواليات المتحده االمريكية نمواً بنسبة

 %14وساىمت االتفاقية في

خمؽ فرص عمؿ وباالضافة الى انيا تتيح اكبر اسواؽ العالـ اماـ السمع االردنية فإنيا تعد فرصة
كبيرة لنقؿ التقنيات الحديثة والخبرات.
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الفصل الخامس
المسيرة الديمقراطية والعالقات األردنية األمريكية

 1-5مرحمة السكون -الالحرب والالسمم وسنوات الطفرة االقتصادية:
بعد وقوع الضفة الغربية تحت االحتبلؿ االسرائيمي وىجرة عدد مف الفمسطينييف إلى األردف اثر
حرب عاـ  1967بدأ االردف في التقاط انفاسو وانعكس ذلؾ في ازدىار االقتصاد األردني وتوسعت
المرافؽ الخدمية في األردف وال سيما في مجاالت التعميـ والصحة .وبانتياء حرب أيموؿ عاـ 1970
بيف الدولة األردنية والمنظمات الفمسطينية واصؿ األردف مرحمة البناء الداخمي مستفيداً مف
المساعدات العربية والدولية.
أما عمى الصعيد الخارجي فقد شيدت ىذه المرحمة حرب  1973والتي لـ يشارؾ بيا األردف بشكؿ
مباشر كما كاف الحاؿ سنة

 1967وكذلؾ توقيع معاىدة كامب ديفيد عاـ

 1978التي رفض

األردف االنضماـ ليا نتيجة اإلجماع العربي عمى رفض الصمح مع دولة إسرائيؿ.
أما عمى الصعيد الفمسطيني فقد شيدت ىذه المرحمة قرار القمة العربية سنة  1974باعتبار منظمة
التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطينية وبدأت المنظمة صراعيا مع األردف
وشاب العبلقات ما بيف األردف والمنظمة الكثير مف التردي واالتيامات انتيت بقرار الممؾ حسيف
فؾ االرتباط مع الضفة الغربية عاـ .1988
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أما عمى الصعيد الداخمي فقد استمرت الحياة السياسية في األردف في أجواء غير ديمقراطية فقد
كانت األحكاـ العرفية سارية واألحزاب السياسية محظورة وكذلؾ تعذر إجراء انتخابات نيابية نظ اًر
لصعوبة إجرائيا في الضفة الغربية بعد االحتبلؿ(.الحوراني)1996،
إف ىذه المرحمة بالرغـ مف استمرارىا ما يقارب العقديف مف الزماف إال أنيا لـ تشيد تغيرات جذرية
في أيديولوجية النظاـ السياسي األردني إذ يمكف تمخيص أيديولوجية النظاـ خبلليا بما يمي:

(أبو

طالب)1988،
 - 1التأكيد عمى حماية الدولة األردنية والحفاظ عمى النظاـ السياسي في وجو األخطار الداخمية
والخارجية والعمؿ عمى بناء الدولة الحديثة.
 - 2التأكيد عمى عبلقات األردف األخوية مع العرب وال سيما الفمسطينييف لحد التضحية
بمصالح األردف في سبيؿ األخوة الفمسطينييف وباسـ العروبة.
 - 3تراجع الحياة الديمقراطية في األردف بسبب احتبلؿ الضفة الغربية.
 - 4فؾ االرتباط بيف األردف والضفة الغربية عاـ .1988
 2-5مرحمة التحول الديمقراطي ()1999-1989
يمكف اعتبار األعواـ مف  1985-1975العصر الذىبي لمدولة األردنية مف الناحية االقتصادية.
(سعيد )1988 ،وانتيت سنوات الطفرة االقتصادية التي شيدىا األردف منذ منتصؼ السبعينات.
وفي نياية الثمانينات برزت زيادة المديونية الخارجية ورافؽ ذلؾ تدني مستوى المعيشة وارتفاع
البطالة واستمرار الكبت في ظؿ غياب الحرية(النيار.)1992 ،
وجاءت أحداث عاـ  1989التي انطمقت مف معاف في الجنوب وامتدت إلى عدد كبير مف أرجاء
الوطف .وكانت أحداث معاف أو الجنوب ىي السبب المباشر وراء التحوؿ الديمقراطي في األردف،
70

فقد استجاب جبللة الممؾ الحسيف لمضغوط النفسية فقاـ بإقالة حكومة زيد الرفاعي وتشكيؿ حكومة
جديدة برئاسة الشريؼ زيد بف شاكر ،وتـ إجراء انتخابات ديمقراطية نزيية عادلة والغاء األحكاـ
العرفية والسماح بإنشاء األحزاب السياسية وىكذا بدأ األردنيوف يتنفسوف أجواء الديمقراطية.
شيدت ىذه المرحمة عدة تطورات عمى الصعيد اإلقميمي والدولي ،منيا انتياء الحرب العراقية-
اإليرانية عاـ  1988واحتبلؿ العراؽ لمكويت عاـ  ،1990وقد تضافرت عوامؿ عدة منيا ضغوط
شعبية إضافة إلى قناعات النظاـ السياسي في أف يقؼ األردف مع العراؽ في مواجية التحالؼ
الدولي .وقد تعرض األردف وال سيما النظاـ السياسي لضغوط كبيرة نتيجة ىذا الموقؼ ،كما عوقبت
عربياً ودولياً وكاف مف آثار الحرب مجيء اليجرة الثالثة مف األخوة الفمسطينييف إلى األردف وما
ترتب عمى ذلؾ مف ضغوط اقتصادية عمى الدولة األردنية إضافة إلى اختناقات اقتصادية واختبلؿ
التوازف الديمغرافي في الدولة األردنية.
وشيدت ىذه المرحمة أيضا بداية انييار التحالؼ االستراتيجي بيف عماف وبغداد باستضافة األردف
لمخارجيف عف نظاـ صداـ والمعارضة السياسية العراقية .وانتيت ىذه المرحمة بوفاة الممؾ حسيف
وانتقاؿ السمطة إلى جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني.
وتمثمت التطورات اإليديولوجية لمنظاـ السياسي األردني في ىذه المرحمة عمى النحو التالي( :التؿ ،
)2003
- 1استمرار النظاـ السياسي األردني بااللتزاـ بثوابتو اإلسبلمية العربية إلى أقصى حد ممكف.
- 2نجاح األردف في المحافظة عمى أمنو واستق ارره في بيئة غير مستقرة وتحممو لضغوط عربية
ودولية.
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- 3استمرار المسيرة الديمقراطية واقرار قانوف األحزاب والتعددية السياسة واف شيدت تراجعاً بيف
الحيف واآلخر.
- 4نجاح األردف في استعادة توازنو وعبلقاتو الخارجية مع حمفائو التقميدييف وعمى رأسيـ الواليات
المتحدة بعد توقيعو اتفاقية سبلـ مع إسرائيؿ بعد مسيرة مفاوضات برعاية دولية انطمقت مف مدريد.
 3-5مرحمة تعزيز المسيرة الديمقراطية:
بدأت ىذه المرحمة بتولي جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني سمطاتو الدستورية والذي تابع المسيرة
الديمقراطية التي بدأىا الممؾ حسيف وسعى بنفس الوقت إلى إقامة عبلقات متينة مع الغرب ال
سيما الواليات المتحدة األمريكية.
فعمى الصعيد الداخمي بدأ جبللة الممؾ عبد اهلل الحكـ بالتأكيد عمى ضرورة أف يكوف األردف الدولة
النموذج في المنطقة ديمقراطياً وتعميمياً وتكنولوجياً ..الخ .فقد استيؿ الممؾ الشاب الحكـ بالقياـ
بزيارات ميدانية تنكرية لمؤسسات الدولة مف أجؿ وضع حدود لمبيروقراطية ومعاناة المواطف ومف
أجؿ تسييؿ االستثمار في األردف وجذب رؤوس األمواؿ وكذلؾ تأكيد عدـ التراجع عف المسار
الديمقراطي(الشبوؿ.)2004،
وعمى الصعيد الخارجي فقد سمؾ الممؾ عبداهلل الثاني سياسة خارجية معتدلة تسعى إلى استعادة
العبلقات الطبيعية مع الدوؿ العربية واالستمرار في الشراكة والتحالؼ االستراتيجي مع الغرب .وبعد
أحداث الحادي عشر مف أيموؿ وما ترتب عمييا مف نتائج مثؿ احتبلؿ أفغانستاف والعراؽ أعمف
الممؾ عبد اهلل أف األردف ال يستطيع أف يقدـ لآلخريف قبؿ أف يقدـ لنفسو فجاء إعبلف شعار
"األردف أوالً" الذي يعني أف يضع األردف مصالحو واىتماماتو قبؿ كؿ شيء وأنو ال بد مف أف
تنطمؽ في األردف مسيرة إصبلح واعمار وبناء دوف التخمي عف الثوابت القومية (.التؿ )2003،
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ولعؿ أبرز مبلمح التطور األيديولوجي لمنظاـ السياسي األردني في عيد الممؾ عبداهلل الثاني ما
يمي:
 - 1استمرار استقرار النظاـ السياسي األردني الياشمي ،وانتقاؿ السمطة بشكؿ سمس مما يعني
أف الياشمييف يتمتعوف بالشرعية واإلجماع الوطني.
 - 2التأكيد عمى أف يواكب األردف التطورات اإلقميمية والدولية باعتبار أف االنفتاح السياسي
واإلصبلح والديمقراطية أفضؿ السبؿ نحو التقدـ واإلنجاز والحكـ الصالح.
 - 3بناء الدولة األردنية الحديثة وخمؽ اإلنساف األردني الجديد المؤمف بقيـ وثوابت الدولة
األردنية حيث أطمؽ شعار "األردف أوالً" وعمى قدر أىؿ العزـ كؿ ذلؾ لمتأكيد عمى دور اإلنساف
األردني في بناء دولتو الحديثة المتطورة.
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الفصل السادس
أزمة الخميج والعالقات األردنية األمريكية
 1-6مقدمة
تعتبر أزمة الخميج الثانية والتي بدأت أحداثيا يوـ

 2آب عاـ  1990مف أىـ األحداث التي

عصفت بالمنطقة العربية ،وعرضت المنطقة العربية عامة والخميج خاصة لفوضى سياسية ،تسببت
في خمخمة بنيتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وادت الى إضعاؼ الموقؼ العربي إلى حد
سيؿ السيطرة عميو .وكاف العدواف العراقي لمكويت بسبب ترسيـ الحدود العراقية الكويتية،
باإلضافة إلى القروض التي قدمتيا الكويت لمعراؽ زمف حربو مع إيراف وقياـ الكويت بالمطالبة
بيا ،مما دفع بالرئيس العراقي صداـ حسيف الى طمب السفيرة اإلمريكية لمقابمتو ،وايحائيا لو بعدـ
التدخؿ في المشكمة كوف ذلؾ شأف عربي داخمي ،األمر الذي فيـ منو الرئيس العراقي أف الواليات
المتحدة لف تتدخؿ في حاؿ غزو الكويت وأحتبلليا ،وىذا ما حصؿ ،فقد أعطى صداـ حسيف
اوامره بالتحرؾ نحو الكويت واجتياحيا(.المجالي)1995 ،
سعت الواليات المتحدة خبلؿ أزمة الخميج  1991/1990إلى تشكيؿ مظمة عربية شاممة ،وقد كاف
لؤلردف أىمية خاصة ،نظ اًر لعبلقتو بالعراؽ ،وعبلقتو التقميدية مع الدوؿ العربية ،كذلؾ كاف الضغط
الغربي عمى األردف لبلنضماـ إلى قوات التحالؼ كبي اًر ،إال أف األردف رفض االنضماـ إلى
الواليات المتحدة وكاف مف نتيجة ذلؾ أف حرمت األردف مف المساعدة ،كما بدأت بمراجعة حصص
السنة القادمة مف المساعدات ،كما تعرضت األردف خبلؿ تمؾ األزمة إلى ضغوط قاسية عمى
استق ارره االقتصادي والمالي ومحاوالت لزعزعة االستقرار االجتماعي الذي بقي صامداً أماـ ىذه
األزمات وتحدي األخطار(القضاة والطوالبة .)1995 ،
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وكانت ىذه الضغوط مف قبؿ أنصار الحرب بشكؿ أكبر حدة سواء مف الحكاـ العرب أو الواليات
المتحدة ،عمى ىذا التوجو األردني الرافض لمعمؿ العسكري والتدخؿ األجنبي وقاموا بأدوار متعددة
ال تخدـ المصمحة القومية لؤلمة العربية كالتحريض الستعجاؿ الحرب ضد العراؽ ،أو مف خبلؿ
اتخاذ إجراءات إعبلمية واقتصادية ضد األردف ،فمثبلً تـ االعتداء عمى صياريج النفط األردنية،
كما أوقفت المساعدات االقتصادية لؤلردف ،وطرد األردنيوف والفمسطينيوف العامموف في منطقة
الخميج العربي كأداة ضغط سكانية واقتصادية عمى األردف(.النيار)1992 ،
وجراء ىذا الموقؼ األردني نجد أف قيمة المساعدات األمريكية لؤلردف انخفضت بشكؿ ممحوظ فبعد
أف كانت ىذه المساعدات بداية عاـ  1990حوالي  223،844مميوف دوالر أصبحت في العاميف
1991و  79 ،105 ،1992مميوف دوالر عمى التوالي.
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 2-6الموقف األردني من االجتياح العراقي لمكويت
قاـ صانع القرار األردني برفض ىذا االجتياح ،منطمقاً مف موقفيف ىما:
 عدـ قبوؿ احتبلؿ العراؽ لمكويت ،وذلؾ نابع مف الثوابت األردنية بعدـ جواز احتبلؿ أراضياآلخريف بالقوة ،اذا قاؿ جبللة الممؾ الحسيف " :األردف ضد احتبلؿ اراضي الغير وخاصة ونحف
نعاني مف احتبلؿ الغير إلراضينا ،فكيؼ نوافؽ عمى الغزو واالحتبلؿ"(خماش،

 )1998كما قاؿ

"األردف ممتزـ بمبدأ عدـ جواز احتبلؿ األرض بالحرب ،وىي قاعدة تنطمؽ منيا جميع القضايا
المماثمة ،ومبدأ تمسكنا بو طواؿ حياتنا السياسية ،بما في ذلؾ الصراع العربي-
اإلسرائيمي"(اليزايمو)2004 ،
 كاف لدى األردف رؤية سياسية تتمخص في عدـ تدويؿ األزمة وابقاء االزمة ضمف االطارالعربي والعمؿ عمى حؿ االزمة ضمف النطاؽ العربي.
إف صانع القرار األردني تنبأ بعد بروز مظاىر أخذت تموح باألفؽ عف ضعؼ االتحاد السوفياتي،
وعدـ استقوائو عمى مسايرة نده الدولي اآلخر الواليات المتحدة األمريكية ،كما بدت اإلشارات تتنبأ
عف قرب نياية وتفكؾ االتحاد السوفيتي ،لذلؾ قاـ صانع القرار األردني في التصميـ عف مواقفيـ
السياسية وفؽ المستجدات الطارئة التي جدت عمى الساحة الدولية ،وىذا اتضح مف اتخاذه موقؼ
آخر تبعاً لتطورات األزمة ،وقبوؿ األردف القرار رقـ (  )665القاضي بفرض حصار شامؿ عمى
العراؽ ،تمشياً مع الشرعية الدولية ،وفي ىذا قاؿ الممؾ حسيف:

" ىناؾ تركيز عمى

األردف ،ونحف مصمموف عمى أف ال نضع انفسنا في موقؼ تتيمنا فيو أي جية فيما يتعمؽ
بمصداقيتنا ،وأود القوؿ صراحة أف األردف ممتزـ بقرار مجمس األمف ،وينفذىا بكؿ طريقة
ممكنة"(خماش)1998 ،
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وكاف الوضع العربي تجاه األزمة رافضاً الحتبلؿ الكويت بشكؿ عاـ ،أما الوضع العربي أزاء تدويؿ
األزمة ،فكاف بيف موافؽ عمى التدويؿ وىذا الخط مثمتو مصر وسوريا ودوؿ الخميج العربي ،وبيف
رافض فقد قاده األردف واليمف وليبيا والسوداف ومنظمة التحرير الفمسطينية ،أما الرأي العاـ الشعبي
في العالـ العربي فكاف ينادي لموقوؼ إلى جانب الكويت النسحاب القوات العراقية ،أما عندما شنت
الواليات المتحدة حربيا ،فكاف الرأي العربي إلى جانب العراؽ ،وحتى في الدوؿ التي شاركت في
العمميات العسكرية إلى جانب دوؿ التحالؼ بقيادة الواليات المتحدة األمريكية(.القرعاف)1993،
لـ يمنع خروج أزمة الخميج إلى الساحة الدولية األردف مف متابعة جيوده مف أجؿ الوصوؿ إلى
تسوية سياسية تساىـ في حؿ األزمة مف خبلؿ إطارىا العربي موف اًر أسباب التسوية العربية،
وضماف حقوؽ ومصالح الدولتيف .ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الغايات قاـ المغفور لو جبللة الممؾ
الحسيف بزيارة بغداد ،والواليات المتحدة األمريكية بيدؼ إيجاد صيغة عربية دولية النياء النزاع في
الخميج ،ووقؼ التصعيد ليكوف ىناؾ مجاؿ لمحؿ السممي(.محافظة)1998،
ولقي الممؾ الحسيف التشجيع مف جميع الدوؿ باستثناء بريطانيا لكي يواصؿ ميمة الوساطة.
ووعي األردف جممة مف مخاطر اندالع الحرب في الخميج وحذر مف نتائجيا المتوقعة ،إذا ما
وقعت حرب في الخميج فإف الدمار سوؼ يكوف كارثة شاممة تؤثر عمى كؿ فرد في العالـ ،كما أف
األردف سيتأثر كثي اًر جراء إندالعيا وسيتعذر تعويض نتائجيا .إضافة إلى أف حرب الخميج سوؼ
تؤدي إلى كارثة تسبب اختبلالً في كؿ الموازيف وضربة إلى األمة العربية ،إذ أف الحرب ستقضى
عمى كثير مف التقدـ الذي توصؿ إليو الوطف العربي خبلؿ سنواتو الماضية(.العزاـ)1998 ،
كما حرص األردف عمى اإلنجازات العربية ،ووحدة الصؼ العربي ،وبأف ال تقع كوارث تؤدي إلى
تعريض اإلنجازات لمخطر وتمزيؽ الوحدة ،ولما اتضح لؤلردف عجزه عف تبلفي نشوب الحرب فإنو
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وجو جيوده لوضع حد ليا بالسرعة الممكنة فبدأ بسمسمة مف االتصاالت مع زعماء العالـ بيدؼ
إقناع العراؽ باإلنسحاب مف الكويت.
وحث مجمس األمف األردف عمى مواصمة جيوده مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ سممي ليذا النزاع ،فقاـ
جبللتو بإرساؿ رسالة إلى الرئيس الفرنسي ميتراف يدعوه إلى بذؿ جيود في احبلؿ السبلـ في
المنطقة العربية والعالـ ،إال أف الدوؿ المتحالفة رفضت ىذه المساعي وتصميميا عمى تنفيذ
مخططيا بتدمير العراؽ بحجة اخراجو مف الكويت(.عساؼ)1995 ،
واخفقت المساعي األردنية ممثمة بالممؾ حسيف لدى رؤوساء الدوؿ العربية واألجنبية نتيجة العراقيؿ
التي وضعت في طريؽ التوصؿ إلى تسوية سممية ،وكانت نتيجة الجيد األردني أف رسالتو لـ تفيـ
ولـ يعجب البعض مضمونيا فنددوا بموقفو تتابعاً بأنو موقؼ تبريري لمعراؽ ثـ يميؿ لمعراؽ ثـ
انحياز لو (.خوري ،برحامت )1997،
بالرغـ مف أنو كاف بإمكاف المجتمع الدولي الذي يمتمؾ ما افتقر األردف إليو مف إيقاؼ الحرب،
ولكف تركزت جيود المجتمع الدولي عمى حشد القوات العسكرية وفرض العقوبات ودفع المبالغ
الطائمة لمنع تحقيؽ الحؿ السممي وخدمة لمحرب(.النيار)1992 ،
وجاء موقؼ األردف إزاء حرب الخميج الثانية متطابقاً عمى الصعيديف الرسمي والشعبي حيث كاف
ىناؾ تعاطؼ طبيعي مع العراؽ ناشئ عف ارتباط مصالح البمديف ،وعف األمؿ بقوة العراؽ
العسكرية ،وعف الثقة بتوجيات العراؽ القومية وتضحياتو في حروب

.1973 ،1967 ، 1948

ولقد بذؿ األردف بقيادة المغفور لو جبللة الممؾ الحسيف جيودا كبيرة في سبيؿ التوصؿ إلى حؿ
عربي يجنب العراؽ ،والمنطقة خيار الحرب إال اف إعبلف العراؽ غزوه لمكويت في /2آب،1990/
واعبلنو اسقاط نظاـ الحكـ في الكويت واص ارره عمى تحدي قرار مجمس األمف الذي طالبو
باإلنسحاب مف الكويت الذي جاء نتيجة إلدانة الدوؿ العربية واألجنبية ليذا الغزو إضافة إلى
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اقتناع دوؿ الخميج وخاصة السعودية ،أف العراؽ ال ينوي االنسحاب ،وأنو بعد أف يتمكف مف
السيطرة عمى الكويت سينتقؿ ليياجـ تمؾ الدوؿ كؿ ذلؾ أدى إلى تعقيد األمور ،واالستعانة بالدوؿ
األجنبية الرغاـ العراؽ عمى االنسحاب مف الكويت ،واستنكر األردف ممكاً وحكومة وشعباً االستعانة
بالدوؿ األجنبية أمبلً في التوصؿ إلى حؿ سممي إذا ما استجاب الكويت لمطالب العراؽ ،وفي
إطار جيود جبللة الممؾ الحتواء المشكمة سافر جبللتو إلى العراؽ في

/3آب 1990/حيث اتخذ

مجمس الثورة العراقي ق ار ار باإلنسحاب مف الكويت يوـ /5آب ،1990/ولكف بشرط عدـ صدور أي
إدانة عربية لمعراؽ ولكف الممؾ حسيف فوجئ عند وصولو إلى عماف بأف مصر أصدرت بياناً
بإدانة العراؽ كذلؾ مجمس الجامعة العربية مما دفع العراؽ إلى تحدي ىذه القرار بعدـ
انسحابو(.القرعاف)1993،
توالت االحداث بوصوؿ قوات مف الواليات المتحدة والدوؿ الحميفة إلى منطقة الخميج والسعودية
استعدادا لبدء ىجوميا عمى العراؽ إذا لـ ينسحب طوعا ودوف أي شرط ،وأثار وصوؿ ىذه القوات
سخطاً كبي ار في األردف تمثؿ بخروج المسيرات الشعبية االحتجاجية وتنظيـ الميرجانات ،وكاف ىذا
الموقؼ الشعبي في األردف ناجما عف ربط الرئيس العراقي صداـ حسيف إنسحابو مف الكويت
بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي التي احتمتيا عاـ .1967
ومف الجدير بالذكر أنو في ىذه الفترة كاف الموقؼ الرسمي لمدولة مع الموقؼ الشعبي في أمريف
ىما رفض الييمنة األمريكية عمى العبلقات العربية والذي ظير بعدما فشمت جميع المساعي
العربية المبذولة واألمر اآلخر ىو رفض الحشد العسكري لمدوؿ الغربية في الخميج أثار موقؼ
األردف ىذا غضب دوؿ الخميج والواليات المتحدة حيث اعتبرت السعودية عدـ موافقة األردف عمى
قرار اإلدانة الذي صدر ضد العراؽ في مؤتمر القمة الطارئ الذي عقد في القاىرة في
/10آب 1990/بأنو تأييد مف األردف لمعراؽ ،حيث قامت السعودية بإغبلؽ مكتب الممحؽ
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العسكري األردني في الرياض وأخرجتو ومعو عدد مف الدبموماسييف ثـ اغمقت حدودىا أماـ
الصادرات والواردات األردنية كما أوقفت ضخ النفط السعودي إلى األردف فقرر األردف سحب سفيره
في السعودية احتجاجاً عمى ذلؾ فردت السعودية باستدعاء سفيرىا ،كذلؾ اضطر األردف إلى
مواجية سخط الواليات المتحدة التي قامت بإلغاء المعونة المقررة لؤلردف وقيمتيا  57مميوف دوالر
وقياميا بقصؼ الصياريج التي تحمؿ النفط إلى األردف ومراقبة السفف المتجية إلى العقبة وما
تتعرض لو مف مضايقات وعمميات تفتيش عمى أساس أف األردف يقوـ بخرؽ الحصار المفروض
عمى العراؽ كؿ ذلؾ أدى إلى خسائر فادحة باالقتصاد األردني(.المجالي)1995 ،
البد مف اإلشارة إلى أف موقؼ األردف ىذا ال يعني موافقتو عمى غزو العراؽ لمكويت بؿ كاف
موقؼ األردف يقوـ عمى االيماف الراسخ بضرورة التوصؿ إلى حؿ ضمف البيت
العربي(.العزاـ)1998،
 3-6نتائج ازمة الخميج عمى األردن
برزت عدة نتائج سمبية لمعارضة األردف تدويؿ األزمة عمى العراؽ وعدـ انضماميا لمتحالؼ
المضاد لمعراؽ في تمؾ األزمة وىي كما يمي:
-

توقؼ المساعدات االقتصادية سواء كانت مف السعودية أو دوؿ الخميج األخرى ،بسبب

موقؼ األردف بعدـ االنضماـ لمتحالؼ.
-

طرد ما ال يقؿ عف  400الؼ اردني كانوا يعمموف في الخميج العربي ،مما ساىـ في نقص

الحواالت المالية ،وزيادة البطالة في األردف ،وحدوث الضغط السكاني الفجائي في
األردف(.عساؼ)1995 ،
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-

اغبلؽ األسواؽ الخميجية أماـ الصادرات األردنية ،باإلضافة إلى العراؽ ،بعد تعرضيا

لمحصار ،مما اثر عمى عوائد األردف المالية ،وتأثر معظـ القطاعات سواء كانت الصناعية أو
النقؿ أو السياحية.
-

قياـ الدوريات األمريكية المرابطة في البحر األحمر بتفتيش البواخر الذي ساىـ في تأخر

البضائع مما اضطر بالتجار إلى تحويؿ بضائعيـ نحو ميناء طرطوس والبلذقية ،الذي حمؿ
األردف خسارة كبيرة(.الحوراني)1996،
-

فقداف األردف دعـ الواليات المتحدة األمريكية الذي كاف بأمس الحاجة لممساعدات

االقتصادية السنوية التي كاف يحصؿ عمييا منيا.
أيد األردف الدعوة إلى الربط ما بيف أزمة الخميج وجميع مشاكؿ المنطقة مف أجؿ ايجاد حؿ شامؿ
وعادؿ ،وذلؾ كوف المشاكؿ متداخمة ومترابطة فيما بيف بعضيا البعض ،وبقاء المنطقة في وضع
قابؿ لئلنفجار في أي وقت ،ليذا وافؽ األردف عمى مبادرة العراؽ عاـ  1990والتي جاء فييا الربط
ما بيف أزمة الخميج وجميع قضايا المنطقة ،وخصوصاً القضية الفمسطينية والتي ترتبط األردف فييا
بعبلقات خاصة ناتجة عف الجوار والتمازج السكاني والتفاعؿ سواء كاف الثقافي أو االقتصادي،
وخبلؿ أزمة الخميج طالب األردف بتطبيؽ ق اررات مجمس األمف في جميع الحاالت ،وأوضح فييا
اإلزدواجية بالتعامؿ مع األزمات ،وبشكؿ خاص القضية الفمسطينية التي انتظرت  23عاما ،والتي
اصدر مجمس األمف العديد مف الق اررات بشأنيا والتي مف ضمنيا قرار (  )242الذي يعد األساس
في حؿ متكامؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي ،إال أنو لـ يتـ تحريؾ أي جيد دولي فييا ،بينما تـ
اتخاذ العديد مف الق اررات وفي مقدمتيا قرار رقـ  660وقياـ الواليات المتحدة بعمؿ تحالؼ مف أجؿ
تطبيقو بإصرار وبأقصى سرعة ممكنة(.محافظة)1998،
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ونرى ىنا توافؽ السياسة األردنية في التعامؿ مع األمور ،وذلؾ مف خبلؿ مطالبتو بالربط ما بيف
أزمة الخميج والصراع العربي اإلسرائيمي ،وعدـ التعامؿ مع ق اررات مجمس األمف بإزدواجية ،إذ أف
األردف لـ يؤيد احتبلؿ اراضي الغير بالقوة سواء كاف العراؽ أـ اسرائيؿ ،إال أف التحالؼ الدولي
عارض فكرة الربط ما بيف ازمة الخميج والصراع العربي اإلسرائيمي لؤلسباب التالية:

(القاضي،

)1998
 اف عممية الربط تنيى المشكمة ألف العراؽ كاف عمى استعداد لبلنسحاب ،والذي اعمنو بتاريخ ،1990/8/12إذا ما انسحبت اسرائيؿ مف األراض المحتمة ،مما سوؼ يتعارض مع ىدؼ
التحالؼ والمتمثؿ بوجوب حؿ األزمة عسكرياً مف اجؿ تدمير القوة العسكرية العراقية وعدـ رغبتو
بأي حؿ سممي لؤلزمة( .العزاـ)1998 ،
 السبب الثاني كاف في التساؤؿ والغضب الذي عـ الشارع األردني بسبب عدـ تطبيؽ ق ارراتمجمس األمف تجاه القضية الفمسطينية بنفس القوة التي تـ في القضية العراقية الكويتية.
خبلؿ الخمس سنوات التي سبقت توقيع المعاىدة أثرت وبصورة جذرية عمى خريطة الشرؽ األوسط
السياسية بعد انتياء الحرب الباردة وما تبع مف تغيير في مختمؼ الحسابات والمعادالت والموازيف.
إذ إف حرب الخميج الثانية عاـ  1991قد أدخمت المنطقة العربية في مرحمة خطرة مميئة باآلثار
السمبية الوخيمة .ليذا تأزمت األوضاع في العالـ العربي وفي األردف بشكؿ خاص وفرض

عمييا

الكثير مف العناء وازدادت الضغوط وتفشت البطالة وتراجع النمو االقتصادي واتسعت جيوب الفقر
ومصادر المياه لـ تعد تسد الحاجة(.السعدي)1999،
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الفصل السابع
المسيرة السممية والعالقات االردنية-االمريكية
 1-7مقدمة
حظيت قضية الصراع العربي -اإلسرائيمي منذ بدايتيا باىتماـ المجتمع الدولي وطرحت العديد مف
المبادرات لوضع حد ليذا الصراع وانصرفت العديد مف الجيود إلى تسوية أزمات تمؾ الصراع أو
حميا أو وقؼ اطبلؽ النار أثناء حروبو المتكررة وكذلؾ الجيود الدولية لوضع إطار لمتسوية يمكف
قبولو مف مختمؼ اطراؼ الصراع ،ومف قبيؿ ذلؾ قرار مجمس اإلمف (  )242الذي يعتبر األساس
القانوني لعممية التسوية السممية في مختمؼ مراحميا في الفترة التالية لحرب عاـ

 1967وتـ عقد

مؤتمر جنيؼ في  1973/12/21تحت إشراؼ األمـ المتحدة ومشاركة الواليات المتحدة واالتحاد
السوفيتي ومصر واسرائيؿ وجمس فيو العرب واإلسرائيميوف عمى طاولة المفاوضات والتي تعتبر
نقطة تحوؿ ميمة نحو موافقة الدوؿ العربية عمى التفاوض بشكؿ مباشر مع دولة إسرائيؿ
واالعتراؼ بيا .وكذلؾ اتفاقيات كامب ديفيد عاـ  1978ومعاىدة السبلـ المصرية-اإلسرائيمية عاـ
 1979وأخي اًر المفاوضات التي بدأت منذ مؤتمر مدريد.
إضافة لذلؾ شيد الصراع مبادرات ومشاريع وجيود دولية واقميمية حاولت أف توجد حبلً ليذا
الصراع ومف قبيؿ ذلؾ محادثات وزير الخارجية األمريكية ىنري كيسنجر في الفترة ما بيف
 1983-1979ومبادرة الرئيس األمريكي رونالد ريغاف في عاـ  1982ومبادرة السبلـ الفمسطينية
عاـ  1988إال أف جميع ىذه المحاوالت لـ تنجح في ايجاد تسوية شاممة ليذا الصراع.
نظرت إدارة الرئيس االمريكي رونالد ريغاف في بداية عيدىا بعطؼ إلى فكرة ما يسمى بالخيار
األردني وكاف يعني ذلؾ بتقسيـ الضفة بيف األردف واسرائيؿ إال أف رفض الممؾ حسيف لفكرة
التقسيـ أدى إلى عدـ تحقيؽ ىذه الفكرة ،لذلؾ قاـ الحسيف بتأييد االقتراح الذي قدمو الرئيس
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السوفياتي ليونيد بريجينيؼ بشأف عقد مؤتمر دولي لمسبلـ عاـ

 1981يضـ منظمة التحرير

الفمسطينية كما وصؼ الممؾ الحسيف موقؼ الواليات المتحدة مف األردف لصحفي أمريكي عاـ
 1981بقولو " أننا بعيدوف عف بعضنا كثي اًر"(.المدفعي)1993،
في بداية الثمانينات تخوفت الواليات المتحدة مف ازدياد نفوذ االتحاد السوفياتي في المنطقة ،لذا
دعا وزير الخارجية األمريكية الكسندر ىيج عاـ  1981إلى تشكيؿ حمؼ مف بمداف الشرؽ األوسط
يكوف قاد اًر عمى الدفاع عنيا في وجو االتحاد السوفياتي وقامت دعوة ىيج عمى أساس التوصؿ
إلى االتفاؽ بيف إسرائيؿ ومصر واألردف والسعودية مف خبلؿ ربط تمؾ الدوؿ بروابط مشتركة مع
الواليات المتحدة .فقاـ ىيج بزيارة األردف في عاـ  1981وقابؿ الممؾ حسيف وقاؿ لو " :نريد أف
نكوف أصدقاء ضد االتحاد السوفياتي"(.عساؼ )1995،فرد الممؾ بقولو" :ونحف أيضاً نرغب في
ىذه الصداقة لكف الذي ييدد باحتبلؿ عماف ليس بريجنينؼ بؿ أريؿ شاروف ومناحيـ بيغف"(.ربيع
)1990،
وبعد توثيؽ العبلقة بيف الواليات المتحدة ،واسرائيؿ أعمف في شباط عاـ

1982ـ ،أف المعونات

لؤلردف أو أية دولة أخرى في منطقة الشرؽ األوسط ،ينبغي أف تكوف متوافقة مع تعيدات الواليات
المتحدة بأمف وتفوؽ إسرائيؿ ،وبعد ىذا التشدد األمريكي في بيع األسمحة لؤلردف قاـ الممؾ الحسيف
بزيارة إلى موسكو في أيار عاـ 1981ـ ،وزارىا مرة أخرى في حزيراف 1982ـ ،لمبحث بشأف تعزيز
الدفاع األردني(.سمطاف)1984،
وبالرغـ مف رفض األردف التفاقية كامب ديفيد ،إال أف األردف والدوؿ المعتدلة األخرى أبقت الباب
مفتوحاً أماـ البحث عف السبلـ مع إسرائيؿ ،ال سيما وأف واشنطف كانت ترغب في وجود دوؿ
معتدلة ،مف أجؿ إبقاء الباب مفتوحاً لمحوار مع إسرائيؿ ،وبعد دعوة الواليات المتحدة إلى حمبة
الشرؽ األوسط ،في محاولة منيا لتحريؾ عممية السبلـ في المنطقة ،مف خبلؿ خطة ريغاف والتي
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تدعو إلى حكـ ذاتي لمفمسطينييف في الضفة وغزة ،مرتبطاً مع األردف ولقد رحب األردف في ىذه
المبادرة وكاف واضحاً مف تصريحاتو ،بأف المبادرة وجدت قبوالً مف األردف ،فوصفيا الممؾ الحسيف
بأنيا تحرؾ شجاع وجريء ولحظة ميمة ويجب عمى العرب اعتناقيا وكاف تبرير الممؾ لدفاعو عف
المبادرة ىو الحاجة إلى إنقاذ األراضي المحتمة وسكانيا قبؿ فوات األواف خصوصاً في ظؿ
استمرار بناء إسرائيؿ  66مستوطنة جديدة في الضفة وغزة .وعمى الرغـ مف تأييد الممؾ حسيف
لممبادرة األمريكية إال أنو لـ يقدـ أي التزاـ بالتفاوض مع إسرائيؿ عمى أساسيا إذ وضع الممؾ ثبلثة
شروط لقبوؿ المبادرة( .أبو طالب)1988 ،
.1

الحصوؿ عمى موافقة منظمة التحرير الفمسطينية عمى القياـ بالتفاوض مف أجؿ القضية

الفمسطينية.
.2

تجميد االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي المحتمة.

.3

انسحاب إسرائيؿ مف جنوب لبناف.
وفي أثناء أحداث خطة ريغاف ،عقد مؤتمر القمة العربية في المغرب في الفترة مف

-6

 1982/9وأقر مشروع سبلـ يدعو إلى انسحاب إسرائيؿ مف حدود عاـ  1967وازالة المستوطنات
وقياـ دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس ولقد حاوؿ األردف كما يقوؿ األمير حسف "أف يمزج العناصر
الواردة في خطة ريغاف مع العناصر الواردة في مشروع السبلـ"(.طبلؿ ،ح)1985،
وقاـ األردف بعمؿ ترتيب مع منظمة التحرير الفمسطينية النتياج منيج أردني -فمسطيني مشترؾ
بشأف المفاوضات حيث كاف مف شأنو أف يجعؿ المفاوضات ممكنة العتبارات ىامة .وفي العاشر
مف نيساف  1983أعمف الممؾ حسيف بعد تسميمو رفض الرئيس عرفات رسمياً عمى المبادرة" :أف
األردف لف يشترؾ منفصبلً أو بدالً عف أي شخص في مفاوضات السبلـ في الشرؽ األوسط عمى
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الرغـ مف إغراء األردف بتقديـ المساعدات االقتصادية والعسكرية لو كوسيمة لمتأثير عميو"(.أبو
طالب)1988 ،
وأدى ىذا اإلعبلف إلى تخييب اآلماؿ التي دعا إلييا الرئيس ريغاف حوؿ إعطاء حكـ ذاتي
لمفمسطينييف باالرتباط مع األردف األمر الذي أدى إلى تعميؽ مسؤوؿ كبير في و ازرة الخارجية
األمريكية عمى إعبلف الممؾ الحسيف الرفض لممشروع بقولو " :لـ يكف بمقدور الواليات المتحدة
إجبار إسرائيؿ عمى أي موضوع دوف وجود شريؾ عربي في عممية السبلـ".
ومع تشكيؿ القيادة المركزية لمواليات المتحدة في  1983/1/1تحت شعار تأميف وحماية أمف الدوؿ
الصديقة باإلضافة إلى تأييد مصالح الواليات المتحدة في جنوب شرؽ آسيا وشرؽ الجزيرة العربية
وشماؿ شرؽ أفريقيا فقد زادت المساعدات العسكرية األمريكية زيادة كبيرة حتى بمغت عاـ

1984

حوالي  114.6مميوف دوالر في حيف بقيت المساعدات االقتصادية منخفضة(.شرابي)1990،
ومع حموؿ منتصؼ عاـ  ،1983عادت فكرة المؤتمر الدولي إلى الظيور عمى المسرح الدولي ،إذا
وافقت األمـ المتحدة بأغمبية  124صوتاً عمى مبدأ عقد المؤتمر الذي كاف األردف يؤيده ،لذلؾ فقد
صرح الممؾ الحسيف لجريدة نيويورؾ تايمز في " 1984/3/15بأف الواليات المتحدة لـ تعد وسيطاً
موثوقاً بو ،أو يعتمد عميو أنيا فقدت مصداقيتيا بسبب سمسمة مف األحداث :حرب لبناف ،استمرار
اسرائيؿ في احتبلؿ األراضي المبنانية ،ومبادرة ريغاف التي لـ تتابع ،والتي كاف جواب إسرائيؿ
عمييا الرفض وتكثيؼ المستوطنات وأضاؼ الممؾ حسيف " :بدأت أالحظ أف المبادئ ال تعني شيئاً
لمواليات المتحدة ،بؿ إف االىتماـ يتركز عمى مسائؿ ذات مدى قصير خاصة في السنة االنتخابية،
وما يؤسفني ىو أني كنت أعتقد بأننا نتفؽ مع الواليات المتحدة في المبادئ والقيـ الشجاعة في
الحؽ"(.شرابي)1990 ،
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منذ أوائؿ  ،1985أخذت الواليات المتحدة تتجاوب مع فكرة المؤتمر الدولي تجاوباً مختمفاً ،ال يقوـ
عمى الرفض المسبؽ الشامؿ ليذه الفكرة ،حيث بدأ عيد جديد مف االنفراج بوصوؿ غورباتشوؼ
إلى السمطة في االتحاد السوفياتي ،لذلؾ فقد عرض الحسيف في أثناء زيارتو لواشنطف في تشريف
األوؿ  ،1985موضوع المؤتمر الدولي وبعد مباحثات مكثفة استغرقت  3أياـ وافقت واشنطف عمى
النقاط التالية(:محافظة)1998،
- 1يدعى إلى عقد المؤتمر الدولي مف قبؿ السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة وبرعاية األمـ المتحدة.
- 2تدعى إلى حضور المؤتمر مع أطراؼ النزاع الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف بما فييا
االتحاد السوفياتي.
- 3يعقد المؤتمر عمى أساس قراري مجمس األمف .338،242
تمسؾ الجانب األمريكي بضرورة قبوؿ منظمة التحرير الفمسطينية بقراري مجمس األمف 338،242
طالما أف المؤتمر سينعقد عمى أساس ىذيف الق ارريف إال أف القيادة الفمسطينية رفضت قبوؿ قرار
االمـ المتحدة رقـ .242
وفي أوائؿ عاـ  1986اقترحت الواليات المتحدة عمى األردف المضي في عممية السبلـ دوف
المنظمة حتى تقبؿ قرار

 ،242إال أف ىذا االقتراح قد قوبؿ بالرفض مف األردف(.أبو

طالب)1988،
أثناء ىذه الفترة الحرجة والعصيبة طرح موضوع السبلـ مف جديد كيدؼ وغاية في المنطقة وىناؾ
إجماع عربي عمى التحرؾ نحو السبلـ ،وكاف لؤلردف إجماع وطني عمى أخذ دوره في المشاركة
العربية الجماعية لمسعي نحو السبلـ العادؿ

والمشرؼ الذي تقبؿ بو األجياؿ مف بعد وتصونو

وكاف ذلؾ في المؤتمر الوطني األردني الذي عقد في ( .1991/10/12اليزايمو)2004،
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وبعد حرب الخميج الثانية (  )1991وانييار االتحاد السوفيتي ومنظومتو تبدؿ الجو السياسي
العالمي وانفردت الواليات المتحدة بقيادة العالـ فكاف اتجاىيا نحو تسوية ىذا الصراع وطرحت
مبادرة الرئيس األمريكي جورج بوش ،لحؿ قضية الشرؽ األوسط عمى أساس النقاط األربع التالية:
-

األرض مقابؿ السبلـ

-

تطبيؽ قراري مجمس األمف ( .)338/242

-

الحقوؽ السياسية المشروعة لمشعب الفمسطيني

-

األمف والسبلـ لمكياف اإلسرائيمي.

وسعت اسرائيؿ والواليات المتحدة إلى استغبلؿ الظروؼ في مرحمة ما بعد حرب الخميج إلقامة
تسوية سممية .لذلؾ كاف التوجو اإلسرائيمي نحو التسوية نابعاً مف خميط يجمع ظروفاً دولية (نظاـ
دولي جديد) واقميمية (اإلنقساـ العربي ومشكمة لبناف) وداخمية ( األمف واالقتصاد).
ويعتبر النظاـ الدولي الجديد ىو أحد المحددات الرئيسة المؤثرة بشكؿ مباشر عمى السياسات
الخارجية لمدوؿ وعمى العبلقات بيف القوى الكبرى والنظـ اإلقميمية حيث أف حركة النظـ اإلقميمية
ووحداتيا تتوقؼ عمى طبيعة النظاـ الدولي .فحرية حركة الدوؿ الصغيرة والمتوسطة تزداد كمما
كاف النظاـ الدولي يميؿ إلى التعددية وعمى العكس مف ذلؾ فإف قدرة الوحدات الصغيرة عمى
الحركة والمناورة السياسية في ظؿ النظاـ الدولي األحادي القطبية تتناقص ،ذلؾ أنو في نظاـ تعدد
األقطاب نجد أف ىنالؾ تنافساً بيف الدوؿ الكبرى لمحصوؿ عمى تأييد ىذه الوحدات مما يزيد مف
القدرة عمى المساومة ليذا الوحدات ،بينما في النظاـ األحادي نجد أف ىذه الوحدات ىي موضوع
لمتنسيؽ بيف القوى الكبرى فينعدـ لذلؾ ىامش المناورة(.سميـ)1989 ،
 2-7انييار االتحاد السوفيتي
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أزاء ىذا فإف النظاـ الدولي الجديد الذي حدث نتيجة انييار االتحاد السوفيتي كاف لو أث اًر كبير في
توجيو مجرى الصراع العربي اإلسرائيمي مف خندؽ المواجية إلى طاولة المفاوضات نظ اًر لما آلت
إليو األوضاع العربية مف تراجع وتدىور في الوقت الذي زادت فيو األوضاع الحالية مف المكاسب
اإلسرائيمية.
اسفرت نتيجة الحرب الباردة عف انتصار امريكي ساحؽ لحميؼ الكياف اإلسرائيمي وانييار تاـ
لمقطب المساند لؤلمة العربية .ومف المعروؼ أف دوؿ العالـ الثالث في ظؿ الحرب الباردة كانت
تستفيد مف تناقض المصالح بيف المعسكريف اإلشتراكي والرأسمالي حتى أنيا أقامت تحالفاً مع كتمة
الدوؿ اإلشتراكية التي أمنت ليا مظمة حماية عف طريؽ استخداـ حؽ النقد مف قبؿ االتحاد
السوفيتي في مجمس األمف وعف طريؽ التصويت إلى جانبيا في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.
واألف أصبحت دوؿ العالـ الثالث معرضة لسيطرة الواليات المتحدة وحمفاؤىا الغربييف بعد أف
أصبحت الواليات المتحدة القوة الرئيسية في العالـ عسكرياً واقتصادياً والقطب األوحد مما يؤىميا
ألف تمعب الدور الرئيسي في عممية السبلـ .وعزز أنفراد الواليات المتحدة بقيادة عممية السبلـ ما
كانت تعانيو االتحاد السوفيتي مف مشكبلت داخمية خطرة مرتبطة باالنييار االقتصادي والجمود
االداري وعدـ االستقرار السياسي ومشكمة األقميات(.اسماعيؿ)1991 ،
 3-7النظام الدولي الجديد والصراع العربي اإلسرائيمي
أدركت الدوؿ العربية المرتبطة بالصراع العربي اإلسرائيمي بشكؿ مباشر القيود التي فرضتيا
التطورات في النظاـ الدولي الحالي عمييا والتي يمكف اجماليا فيما يمي:
أوالً :انعداـ ىامش المناورة المستقمة أماـ الدوؿ العربية :حيث كاف االتحاد السوفيتي في عصر
التوازف الثنائي يمثؿ أحد البدائؿ أماـ بعض الدوؿ العربية عمى األقؿ لتقميص مساحة الييمنة
الغربية.
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ثانياً :زيادة اختبلؿ ميزاف القوى العربي مع الكياف اإلسرائيمي لصالح اسرائيؿ بعد تدمير المقدرة
العسكرية العراقية.
ثالثاً :فرض المزيد مف القيود عمى النظاـ األقميمي العربي مما يزيد مف ىذه القيود ويفاقميا ما
يعني منو النظاـ العربي مف تفكؾ وعدـ التماسؾ بؿ قياـ بعض وحداتو بإعطاء أسبقية لترتيبات
أمنية مع القوى عمى ما عداىا مف ترتيبات عديدة لؤلمف داخؿ الدائرة العربية وعميو فإف التطورات
الحالية تضع قيوداً عمى إمكانية المناورة اإلستراتيجية وتضاعؼ القيود الواردة عمى االختيارات
السياسية لمنظاـ العربي في الساحة العربية(.السعودي)1994 ،
رابعاً :تحوؿ األمـ المتحدة إلى مؤسسة تابعة :فقد كانت األمـ المتحدة في عصر التوازف الدولي
والحرب الباردة تعد أحد األدوات المتاحة لمدوؿ الصغرى لمتعبير عنيا وتنفيذ سياستيا الخارجية
واالستفادة مف مواردىا في أغراض التنمية .ومع تحوؿ التوازف الدولي تحولت معادلة األمـ المتحدة
فأصبح مف السيؿ لمواليات المتحدة أف تستصدر ما تشاء مف الق اررات مف مجمس األمف والجمعية
العامة(.األزعر)1992،
خامساً :تدىور مكانة الدوؿ العربية في النسؽ الدولي وتراجع أىمية قضاياىا مما أدى إلى مزيد
مف االعتماد عمى المجموعة الغربية التي ال تزاؿ تتمتع بقدر مف التجانس حتى اآلف ،كما أف
تدىور مكانة الدوؿ العربية في النسؽ الدولي والعالمي مف ناحية وفي إطار منظومة العالـ الثالث
مف ناحية أخرى قمؿ مف قدرتيا عمى التأثير في المتغيرات الدولية وقمؿ أىمية قضاياىا في أجندة
النسؽ الدولي(سميـ)1992 ،
 4-7موقف الواليات المتحدة من اسرائيل
ىناؾ تحيز صارخ لمموقؼ األمريكي لمكياف اإلسرائيمي وتطابؽ بيف الموقفيف األمريكي واإلسرائيمي،
حيث فرضت اسرائيؿ مجموعة مف الشروط لمجرد القبوؿ بالجموس إلى مائدة المفاوضات في
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عممية التسوية ،ومنيا انيا لف تنسحب مف األراضي العربية المحتمة عاـ

 ،1967ولف تعود عف

ضـ الجوالف والقدس ،ولف تتعامؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية ،وتتمسؾ بأف يكوف ليا حؽ
االعتراض عمى أي اسـ فمسطيني يضـ إلى الوفد األردني-الفمسطيني ،وأف تنيي الدوؿ العربية
مقاطعتيا إلسرائيؿ ،وأف يعيد اإلتحاد السوفيتي عبلقاتو الدبموماسية مع اسرائيؿ ،وأف تقوـ الدوؿ
األوروبية بعدد مف األمور مف بينيا أعطاء اسرائيؿ أفضمية اقتصادية(الدجاني)1994 ،
وقاـ وزير الخارجية األمريكية جيمس بيكر ،بعدة جوالت في منطقة الشرؽ األوسط منذ اعبلف
بوش في /6مارس ،1991/ضرورة حؿ النزاع محاوالً خبلليا تقريب المواقؼ بيف الطرفيف ومف
خبلؿ قراءة رسالة التطمينات األمريكية إلسرائيؿ في  ،1991/10/18نجد أف الواليات المتحدة قد
لبت جميع شروط إسرائيؿ لمذىاب لمدريد ،حيث تعيد باإللتزاـ بأمف إسرائيؿ ،وتفوقيا النوعي وعدـ
تأييد إنشاء دولة فمسطينية مستقمة ،وتأييدىا ألي موقؼ يؤدي إلى تسوية شاممة وسبلـ عادؿ،
يضمف أمف إسرائيؿ وأف المؤتمر المزمع عقده لف يكوف لو قوة فرض حموؿ عمى األطراؼ أو
استخداـ حؽ النقض الفيتو لبلتفاقيات التي ستتحقؽ بواسطتو ،وأف الواليات المتحدة األمريكية ال
تؤيد خمؽ ارتباط بيف المفاوضات المختمفة لتحقيؽ تسوية شاممة(.منتصر)1991 ،
وفي سبيؿ الوصوؿ لطاولة المفاوضات في مدريد ،أعمنت الواليات المتحدة أف التفاىـ سيكوف عمى
أساسات ق اررات مجمس األمف ،وخاصة  ،242ولكف الواليات المتحدة لـ تقدـ تفسيرىا ورأييا في
ىذا القرار ،ولـ تحدد موقفيا النيائي مف موضوعات األراضي والقدس واألمف والمستوطنات ،وتعمف
أف كؿ شيء قابؿ لمتفاوض ،وىي تعترؼ بالقدس الشرقية ضمف األراضي المحتمة ،ولكنيا تعمف
تمسكيا بوحدة المدينة وىي تحصر األمر في أمف إسرائيؿ وىي تتصمب في موقفيا مف بناء
المستوطنات ،إلى أنيا مجرد عقبة في طريؽ السبلـ وتسكت عف كونيا غير شرعية.
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ومف الجدير بالذكر ،أف الواليات المتحدة حرصت عمى وجود راعي ثاني لعممية السبلـ التي بدأت
في مدريد إلعطاء العممية قوة دفع أكبر ،مما لو كانت تحت رعاية دولة واحدة ،واعطاء الجانب
نوع مف الطمأنينة كوف االتحاد السوفيتي يعتبر شبو مساند لبعض مواقفو.
وتشير دالئؿ كثيرة ،إلى أف الواليات المتحدة متجية في ىذه المرحمة إليجاد تسوية لمصراع العربي
اإلسرائيمي ،بمجموعة اعتبارات تتعمؽ بمصالحيا ودورىا العالمي ،وكذلؾ حريصة عمى توفير حد
مف المصداقية لؤلمـ المتحدة ،بعد أف إعتمدتيا مظمة لمشرعية الدولية ،وتحركت باسميا وزالت
تحفظاتيا عمييا ،أثر انتياء القطبية الثنائية في مجمس األمف وىي ممتزمة بالوفاء بالوعد الذي
أصدرتو ،أثناء أزمو الخميج بأنيا تسعى إلى ايجاد حؿ لقضية فمسطيف بعد انتياء األزمة(السعودي،
.)1994
وانطبلقاً مف رغبة األردف الصادقة في تحقيؽ سبلـ عادؿ وشامؿ في الشرؽ األوسط مبني عمى
ق اررات مجمس األمف الدولي رقـ

 338،242وعزمو عمى إسداؿ الستار عمى الحروب وآثارىا

السياسية واالقتصادية المدمرة -التي عانى منيا األردف كثي اًر -والتوجو نحو ازدىار اقتصادي في
المنطقة فقد بدأت المفاوضات األردنية اإلسرائيمية منذ مؤتمر مدريد المنعقد في تشريف أوؿ 1991
وتـ التوصؿ إلى إعبلف واشنطف بتاريخ  25تموز  1994والذي أعمف فيو إنياء حالة العداء بيف
األردف واسرائيؿ وانتيت المفاوضات بالتوصؿ إلى معاىدة السبلـ األردنية اإلسرائيمية وتـ التوقيع
عمييا بتاريخ  ،1994/10/26وتضمنت مبادئ أساسية تحدد العبلقات األردنية اإلسرائيمية عمى
أساس حسف الجوار واحتراـ السيادة واألمف لكؿ دولة والتعاوف في مجاالت عديدة وتأسيس عبلقات
دبموماسية بيف البمديف(. .القضاة والطوالبة)1995 ،
ونتيجة النفاقية السبلـ مع اسرائيؿ التي دعت الواليات المتحدة األمريكية األردف إلييا كثي اًر ارتفعت
قيمة المساعدات األمريكية مرة أخرى وبشكؿ واضح حيث بمغت قيمة المساعدات عاـ  1994أثناء
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المفاوضات إلى حوالي  307 ،748مميوف دوالر وعاـ  1995بعد توقيع المعاىدة إلى 474،184
مميوف دوالر .
وبانتياء حرب الخميج  1991-1990بدأ مؤتمر مدريد عاـ  1991وحاوؿ األردف أف ينسؽ الجيود
مع الدوؿ العربية ،إال أنو فوجئ بتوقيع الفمسطينييف التفاقية أوسمو عاـ  ،1993وكانت مصر فد
وقعت اتفاقية سبلـ مع اسرائيؿ عاـ

 ،1979وىكذا انضـ األردف إلى ركب المسيرة السممية فتـ

توقيع اتفاقية وادي عربة عاـ  1994والتي فتحت المجاؿ أماـ األردف استعادة عبلقاتو مع المجتمع
الدولي وال سيما الواليات المتحدة األمريكية واعتباره حميفاً استراتيجياً ليا(.التؿ)2003 ،
 5-7وضع األردن االقتصادي وانعكاساتو عمى صانع القرار األردني:
وكاف لمظاىر عدـ االكتفاء الذاتي الصناعي ،في عدـ تمكف األردف مف تحقيؽ الحد األدنى مف
الصناعات المطموبة ،وحتى توفير السمع األساسية ،واآلالت واألسمحة الضرورية لمدفاع عف أمنو
الوطني ،وىذا الواقع يمعب دو اًر خطي اًر في توجيو حركة السياسة الخارجية ،ويمكننا إبراز تأثيرات
عدـ االكتفاء الذاتي الغذائي والصناعي عمى السياسة الخارجية بما يمي:
 دفع األردف إلى مزيد مف التقارب والتبعية ألسواؽ الدوؿ الرأسمالية المنتجة لمغذاء والصناعة. جنوح السياسة الخارجية األردنية إلى وسائؿ الدبموماسية والمفاوضات ،لضماف تدفؽ الموادالغذائية والسمع الصناعية لؤلسواؽ العربية ،وتعتبر ىذه الوسائؿ أبرز مبلمح وسائؿ تنفيذ السياسة
الخارجية األردنية.
 6-7مفاوضات السالم
وكانت البداية لمسيرة السبلـ في مؤتمر مدريد الذي عقد قبؿ ثبلث سنوات مف توقيع اتفاقية السبلـ
األردنية مع إسرائيؿ وبالتحديد كاف مؤتمر مدريد في .1991/10/30
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وال يمكف اعتبار المعاىدة األردنية-اإلسرائيمية مفاجئة ألي كاف حيث تـ إبراـ قبميا اتفاقا

ف

ُأردنياف-إسرائيمياف ىما جدوؿ األعماؿ واعبلف واشنطف ففي  1993/9/14أي أكثر مف عاـ مف
توقيع المعاىدة تـ التوصؿ إلى جدوؿ األعماؿ لممفاوضات عمى المسار األردني
اإلسرائيمي(.اليزايمو)2004،
وذكر الممؾ الحسيف بف طبلؿ في  12تشريف أوؿ " :1991إف الشجاعة التي يقتضييا السبلـ ال
تقؿ عف الشجاعة التي تستوجبيا الحرب  .إنيا شجاعة مواجية الخصـ بمواقفو وحججو وشجاعة
مجابية المتاعب .وشجاعة دفف األوىاـ المخدرة .وشجاعة الحوار الذي يحطـ أسوار الخوؼ
والشؾ أنيا شجاعة الواقع"(.معاىدة السبلـ)1994،
بعد أف تـ توقيع إعبلف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي في  1993/9/13مضى األردف في تحقيؽ
إرادتو وممارسة دوره لضماف حقوقو السيادية  .وتـ التوقيع عمى إعبلف واشنطف في 1994/7/25
ضمف إنياء حالة الحرب والعداء بيف األردف واسرائيؿ وكاف المؤتمر الوطني األردني العاـ الذي
عقد في  1991/10/12أجمع فيو ممثمو الشعب األردني عمى قبوؿ الخيار االستراتيجي
لمسبلـ(.سميـ)1992 ،
ووقع األردف جدوؿ األعماؿ عمى المسار األردني اإلسرائيمي في  14أيموؿ  1993بعد توقيع جدوؿ
األعماؿ الفمسطيني اإلسرائيمي بيوـ واحد وبتاريخ  25تموز  1994تـ توقيع إعبلف واشنطف حيث
انتيت بموجبو حالة العداء والحرب بيف الدولتيف وفي  26تشريف األوؿ  1994وفي وادي عربو تـ
توقيع معاىدة السبلـ بيف األردف واسرائيؿ(.معاىدة السبلـ)1994 ،
تمثمت الثوابت التي وردت في المعاىدة عمى ما يمي:
أ .تحقيؽ سبلـ عادؿ ودائـ وشامؿ في الشرؽ األوسط.
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ب .إقامة سبلـ مبني عمى قراري مجمس األمف الدولي  242و 338بكؿ جوانبيما.
جػ .تعزيز السبلـ عمى أسس الحرية والمساواة والعدالة واحتراـ حقوؽ اإلنساف.
 7-7المعاىدة األردنية-اإلسرائيمية والموقف القومي:
وضعت المعاىدة التي رسمت الحدود واالعتراؼ الدولي الشامؿ المحدد لمدولة األردنية وأراضييا
نياية لفكرة إسرائيؿ الكبرى وعمى األقؿ أماـ الرأي العالمي العاـ ولدى كافة الييئات والمنظمات
الدولية واإلقميمية وىذا يعتبر ابرز مكسب قومي.

(النيار  )1992 ،وساىـ ت المعاىدة في دفف

المخططات التي تستيدؼ تصفية قضية فمسطيف بصورة نيائية واقامة وطف بديؿ عمى أرض
األردف ،وكذلؾ أنقذت ما يمكف إنقاذه مف التراب الفمسطيني في ترسيخ بداية الحؽ الفمسطيني في
سمطة الحكـ الذاتي(.سميـ)1992 ،
في بدايات المفاوضات وانطبلقاً مف مؤتمر مدريد كاف الوفد الفمسطيني تحت المظمة األردنية وىذا
عزز موقفيـ وابرز الشخصية الفمسطينية واليوية المستقمة بعدما كانت إسرائيؿ تنكر وجػود شعب
صنديو تايمز في  15حزيراف عاـ
باسـ فمسطيف حيث قالت جولدا مائير في تصريح ليا لصحيفة ا
" :1969ليس ىناؾ شيء اسمو الشعب الفمسطيني"(.محافظة)1990 ،
كذلؾ فإف المعاىدة نصت عمى احتػراـ إسرائيؿ لدور األردف الخاص الحالي تجاه المقدسات
اإلسبلمية في مدينة القدس وبذلؾ وحتى ال تبتمعو و ازرة األدياف اإلسرائيمية قبؿ وصوؿ السيادة
الفمسطينية احتفظ األردف بيذا الحؽ والتي كاف مف المفروض أف تناقش ما بيف الفمسطينييف
واسرائيؿ عاـ  1996ليسمّـ األردف العيدة لمفمسطينييف حيف يحققوف سيادتيـ عمى المدينة المقدسة.
إف المعاىدة عززت الموقؼ الفمسطيني في اتفاقو مع إسرائيؿ في إعبلف المبادئ  -واشنطف والتي
أكدت عمى ضرورة حؿ مشكمة البلجئيف والنازحيف طبقاً لمقانوف الدولي(.شرابي)1990،
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استعاد األردف بموجب المعاىدة كؿ شبر مف أراضيو المحتمة دوف نقص في مساحتيا أو السيادة
عمييا وىذه سابقة إيجابية لممساريف السوري والمبناني لبلعتماد في استكماؿ التفاوض مع إسرائيؿ
تيمناً بالمعاىدة األردنية الستعادة كامؿ األراضي السورية والمبنانية وبسط السيادة عمييا( .النيار،
)1992
 8-7ابعاد المعاىدة االردنية االسرائيمية
إف اتفاقية السبلـ بؿ تحقيؽ السبلـ يعني لؤلردف الكثير خاصة بعد ما عاف ى مف ويبلت الحروب
المتبلحقة منذ عاـ

 48ثـ نكسة  67وىجوـ إسرائيؿ عمى األردف عاـ

( 68معركة الكرامة

 )68/3/21ثـ حرب  1973وما عافى مف تدىور اقتصادي ودمار في المنشآت واستقباؿ لبلجئيف
عمى مر ىذه األزمات ثـ أزمة الخميج  91وعودة عدد كبير مف الفمسطينييف الذيف كانوا في العراؽ
والكويت وكذلؾ في دوؿ الخميج العربي األخرى ،فالسبلـ يعني(:النيار)1992،
أ .استعادة كؿ شبر مف األراضي األردنية المحتمة وممارسة سيادتو الكاممة عمييا.
ب .وضع حد لطموحات توسعيو كانت تستيدؼ وجود األردف وكيانو.
جػ .استيفاء حقو في حصتو في المياه.
د .فؾ الحصار عف األردف وكسر حواجز العزلة التي كانت تضغط عميو مف كؿ جانب.
ىػ .إف استتباب األمف سينتج عنو ازدىار في مختمؼ القطاعات االقتصادية.
و .شطب بعض الديوف الخارجية عمى األردف.
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وصرح جبللة المغفور لو الحسيف بف طبلؿ بتاريخ " :1994/10/17أرجو أف تكوف ىذه المعاىدة
ونساء ورجاالً ،ولكؿ أعضاء ىذه
اليدية التي أعبر فييا عف عرفاني لكؿ األردنييف شيباً وشباباً ..
ً
األسرة الحبيبة التي أعتز ما حييت بانتمائي ليا"(.السعدي)1999 ،
شيدت أوائؿ التسعينات فترة حاسمة في النزاع العربي اإلسرائيمي  ،وتغير عمى ضوء أزمة الخميج
مفيوـ توازف القوى في الشرؽ األوسط  ،وتبدلت العبلقات فيما بيف الدوؿ العربية وظيرت الحاجة
مجددا إلى سبلـ عادؿ وشامؿ في المنطقة.
تضافرت عدة عوامؿ في ىذه األثناء لخمؽ أجواء مييئة لمتابعة جيود السبلـ .حيث أدى انتياء
الحرب الباردة إلى االىتماـ بالصراع العربي اإلسرائيمي عمى اعتبار أنو مشكمة إقميمية.
وأشعؿ ىذا التوجو ،وكذلؾ الموقؼ الدولي الذي يرى أف السبلـ العربي اإلسرائيمي ضرورة الستقرار
المنطقة اليقاظ جذوة الحماس لمسبلـ الكامنة تحت الرماد والح بصيص مف األمؿ عقب تحرير
الكويت عندما قامت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،برعاية عممية السبلـ في مدريد في تشريف
أوؿ سنة  .1991قامت الحكومة األردنية في مفاوضات مدريد سنة

1991ـ بتوفير مظمة لموفد

الفمسطيني ـ ما سمح لمفمسطينييف التفاوض مباشرة مع اإلسرائيمييف ألوؿ مرة(.أبوجاموس)1996 ،
وبعد ذلؾ بعاميف تقريبا أي في

 13أيموؿ سنة  1993ـ ،وقعت منظمة التحرير

الفمسطينية

واسرائيؿ "إعبلف المبادئ " (أوسمو) حددا إطار المفاوضات الذي سيجري العمؿ عمى ضوئو بغية
الوصوؿ إلى الوضع النيائي بيف الشعبيف اإلسرائيمي والفمسطيني .لقد فتح ىذا الطريؽ أماـ األردف
لممضي في مجاؿ التفاوض مع إسرائيؿ ،وبعد يوـ واحد مف اإلعبلف عف توقيع "إعبلف المبادئ"
بيف المنظمة واسرائيؿ تـ وضع جدوؿ أعماؿ

المفاوضات بيف األردف واسرائيؿ .وفي  20تموز

 1994ـ ،التقى المغفور لو جبللة الممؾ حسيف مع رئيس وزراء إسرائيؿ الراحؿ إسحؽ رابيف في
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البيت األبيض األمريكي حيث وقعا بتاريخ  25تموز  1994ـ "إعبلف واشنطف" ليكوف بمثابة نياية
لستة وأربعيف عاما مف حالة الحرب بيف األردف واسرائيؿ(.المجنة االعبلمية األردنية)1994 ،
تـ التوقيع عمى معاىدة السبلـ األردنية اإلسرائيمية بتاريخ

 26تشريف أوؿ  1994ـ في منطقة
أرضو المحتمة (حوالي

الحدود الجنوبية في وادي عربة .وقد ضمنت المعاىدة لؤلردف استعادة
 380كيمومتر مربع)  ،وحصة عادلة مف مياه نير اليرموؾ ونير األردف.
المعاىدة ثبتت نيائياً وألوؿ مرة وضع الحدود الغربية لؤلردف ،ووضع

واألىـ مف ذلؾ أف
ىذا نياية لحمـ اسرائيؿ

الكبرى ولئلدعاء اإلسرائيمي القائؿ أف األردف ىو الوطف البديؿ لمقمسطينييف(.الجوني)1994، ،
في سياؽ السعي لوضع األسس لسبلـ كامؿ وشامؿ وعادؿ

 ،حددت المعاىدة أيضا

مجاالت

لممفاوضات المستقبمية ،وفي سبيؿ ىذه الغاية وقع المفاوضوف األردنيوف واإلسرائيميوف سمسمة مف
البروتوكوالت التي تحدد إطا اًر لمعبلقات القائمة عمى المنفعة المتبادلة في مياديف التجارة ،والنقؿ،
والسياحة ،واالتصاالت ،والطاقة ،والثقافة ،والعموـ ،والمبلحة ،والبيئة ،والصحة ،والزراعة ،ىذا إلى
جانب اتفاقيات التعاوف الخاصة في وادي األردف ومنطقة العقبة وايبلت.
ارتبط المسار الرئيسي الثالث في السياسة األردنية بعممية السبلـ العربية اإلسرائيمية المستمرة .ورغـ
أف المممكة االردنية الياشمية كانت تنادي منذ زمف بالحؿ السممي لممشكمة – إذ كاف جبللة الممؾ
حسيف ،في الحقيقة ،واحدا مف الشخصيات الرئيسية التي شاركت في صياغة قرار األمـ المتحدة
 242والذي طرح وألوؿ مرة صيغة "األرض مقابؿ السبلـ"(.منتصر)1991،
وتعود بداية مسيرة السبلـ الحالية إلى مؤتمر مدريد الذي عقد في عاـ
التصحيح االقتصادي بوضوح إلى تعظيـ العوائد االقتصادية إلى

 1991ـ .ويرمي برنامج

أقصى حد ممكف ،والى تعزيز

مسيرة التحوؿ الديموقراطي بما يخدـ المصالح االستراتيجية البعيدة المدى لؤلردف والمنطقة ،وىكذا
نرى أف عممية السبلـ تنطوي عمى فوائد اقتصادية وسياسية في المدى المنظور ومنافع استراتيجية
ستظير ثمارىا مع مرور الوقت.
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أدت حالة االستقرار التي تحققت بفضؿ السبلـ إلى زيادة االستثمار والى انتعاش قطاع السياحة.
واستفاد األردف مف المعاىدة مع إسرائيؿ والتي

ضمنت لو حصتو المشروعة في المياه وعودة

أراضيو المحتمة.وبضماف أمف حدوده الغربية ،أصبح بمقدور األردف خفض حجـ قواتو المسمحة
وتوجيو األمواؿ إلى برامج أخرى مف شأنيا دعـ مواضيع األمف االجتماعي وتسييؿ ميمة برنامج
التصحيح االقتصادي(حسيف.)1996 ،
ظير مدى الترابط بيف المسيرة السممية وبرنامج اإلصبلح االقتصادي بشكؿ جمي مف خبلؿ قياـ
عدد مف الدوؿ بشطب أو إعادة جدولة أقساط الديوف المستحقة عمى

األردف بعد قيامو بالتوقيع

عمى معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ.كاف عبء الديف قد وصؿ إلى ما يعادؿ (  )%200قيمة إجمالي
الناتج القومي في عاـ  1988ـ ،وبمغت قيمة المديونية (  )8.9مميار دوالر أمريكي في نياية عاـ
 1990ـ ،وكاف ىذا ييدد بالخطر نجاح برنامج التصحيح االقتصادي.
قبؿ حرب الخميج عممت الواليات المتحدة األمريكية في عاـ  1990ـ عمى شطب حوالي ( )700
مميوف دوالر أمريكي

وكانت ىذه أىـ مساىمة في برنامج خفض المديونية عف

الببلد(.حسيف)1996،
في الوقت الذي عادت فيو معاىدة السبلـ مع إسرائيؿ بالفوائد  ،يقوـ األردف بدور فعاؿ مف أجؿ
الوصوؿ إلى تسوية شاممة في المنطقة تخمص

شعوبيا مف أعباء الحروب ،وتوفر ليـ الفرص

الضرورية لبناء مستقبؿ أفضؿ ،ليصار إلى توجيو الكثير مف الثروات الطائمة التي يجري تبديدىا
حاليا عمى األسمحة نحو المزيد مف التنمية.
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الفصل الثامن
انتقال الحكم والعالقات األردنية األمريكية
 1-8مقدمة
شيدت العبلقات األردنية–األمريكية الكثير مف التطورات التي أسيمت في التأثير في ىذه العبلقات
منذ منتصؼ ىذا القرف ،وخاصة ما يتعمؽ منو بالقضية الفمسطينية والمسألة العراقية والمتاف تمعباف
دو اًر ىاماً في السياسة الخارجية لكمتا الدولتيف .وحمؿ مطمع عقد التسعينيات تحديات كبيرة لؤلردف،
وأكتسبت العبلقات األردنية -األمريكية أىمية خاصة بعد أف وصمت إلى أدنى مستوياتيا متأثرة
بتداعيات أزمة الخميج ،فقد تسببت حرب الخميج الثانية (  )1991-1990في تأزـ عبلقات األردف
بالواليات المتحدة تأزماً لـ تعيده مف قبؿ ،وكانت القضية األكثر جدية في العبلقات بيف الطرفيف
الموقؼ األردني مف األزمة كوف األردف بقى بعيداً عف التحالؼ الدولي ضد العراؽ أثناء حرب
الخميج الثانية ،إال أف دخولو الفاعؿ في عممية السبلـ أسيـ في إعادة التوازف إلى عبلقاتو مع
الواليات المتحدة (.التؿ )2003 ،
منذ تولي جبللة الممؾ عبداهلل الثاني ابف الحسيف العرش ،وىو يسير ممتزما بنيج والده الممؾ
الحسيف طيب اهلل ثراه ،في تعزيز دور األردف اإليجابي والمعتدؿ في العالـ العربي ،ويعمؿ جاىدا
إليجاد الحؿ العادؿ والدائـ والشامؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي .ويسعى جبللتو نحو مزيد مف
مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية والتوجو نحو تحقيؽ االستدامة في النمو االقتصادي والتنمية
االجتماعية بيدؼ الوصوؿ إلى نوعية حياة أفضؿ لجميع األردنييف.
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 2-8عالقات األردن الخارجية في العيد الجديد:
يعمؿ جبللة الممؾ منذ توليو مقاليد الحكـ عمى تعزيز عبلقات األردف الخارجية ،وتقوية دور
المممكة المحوري في العمؿ مف أجؿ السبلـ واالستقرار اإلقميمي .وانضـ األردف في عيد جبللتو،
إلى منظمة التجارة العالمية ،وتـ توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع ست عشرة دولة عربية ،وتوقيع
اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية ،واتفاقية الشراكة بيف األردف واالتحاد األوروبي،
مما أرسى أساسا صمبا إلدماج األردف في االقتصاد العالمي.
وعند استبلـ الممؾ عبداهلل الثاني الحكـ ،قاـ بجوالت مكوكية لمعديد مف الدوؿ سواء كانت األجنبية
منيا أو العربية ،مف اجؿ شطب الديوف المتراكمة عمى األردف ،والتي بمغت انذاؾ  12مميار دوالر،
ولقد لقي الممؾ عبداهلل مساعدة كبيرة مف الواليات المتحدة األمريكية ،اذ قامت بشطب جزء مف
الديف المتراكـ عمى االردف ،وتقديـ قروض اضافية ،عمى شكؿ منح ،وقروض بفائدة بسيطة .كما
ساعدت الواليات المتحدة األمريكية األردف مف خبلؿ التوسط ليا لدى الدوؿ األخرى مف أجؿ
مساعدتيا مادياً وشطب بعض الديوف(.العزاـ)1998 ،
وقامت الواليات المتحدة األمريكية بالتوسط لؤلردف لدى دوؿ الخميج العربي مف اجؿ المصالحة اثر
احداث ازمة الخميج ،اذ قاـ جبللة الممؾ عبداهلل بزيارة جميع دوؿ الخميج العربي فاتحاً صفحة
جديدة مف العبلقات العربية–العربية ،المبنية عمى األخوة والعبلقات المصيرية المشتركة.
ونمحظ في ىذا المجاؿ أف العبلقات األردنية العالمية التي اتخذىا جبللة الممؾ مف خبلؿ سياستو
الخارجية ارتكزت عمى المصالح المشتركة والصداقة والتعاوف والتكافؤ في تبادؿ المصالح وىذا ما
أكدت عميو تمؾ الزيارات المتكررة التي قاـ بيا جبللة الممؾ ،لمواليات المتحدة األمريكية ،وبريطانيا،
وفرنسا ،والمانيا ،وكندا واسبانيا وتركيا ،وايسمندا  ،والنرويج ،وجاءت تمؾ الزيارات التي قاـ بيا
جبللتو لتنمية وتطور العبلقات مع تمؾ الدوؿ وازدىارىا ،وتحقيؽ التنمية االقتصادية االجتماعية،

104

ونقؿ الكثير مف أسرار التقنيات التكنولوجية المتطورة لؤلردف ،مف خدمة المشاريع التي يسعى إليو
جبللة الممؾ لتحسيف الوضع االقتصادي األردني ،وعمى تمؾ الزيارات أصبح األردف يتمتع بسمعة
دولية تحظى باحتراـ كافة األسرة الدولية ،حيث جاء ىذا نتيجة قدرة جبللة الممؾ عمى الحفاظ عمى
القرار الوطني المستقؿ بعيداً عف اية مؤثرات خارجية يمكف أف تنقص مكانو ببلده ،كما أف التوازف
في صياغة سياسة جبللة الممؾ الداخمية والخارجية منحو المصداقية في الرأي والتأثير عمى مجمؿ
القضايا العربية واإلسبلمية.
مف ىنا كاف إصرار جبللة الممؾ عمى أف المصمحة الوطنية تفرض عمى كؿ دولة أف تبني
عبلقاتيا مع الدوؿ األخرى عمى أساس المصالح المشتركة ،وتحقيؽ الرخاء والرفاىية ،ال أف
تنحصر عبلقاتيا في دولة واحدة ،ومف ناحية اخرى فنمحظ أف العالـ يمر اليوـ بوضع خاص
يتحتـ فيو عمى الدوؿ الكبرى أف تضع كؿ ثقميا لممساىمة في تحقيؽ العدالة والسبلـ في العالـ،
والعدالة متى تحققت فإف كؿ بؤر الصراع سوؼ تتقمص وتختفي عمى خريطة العالـ ،وطالب
الممؾ عبداهلل الثاني الدوؿ الكبرى بيذه العدالة ألنيا بمفردىا ال تستطيع أف تحقؽ
شيئاً(.بداريف)2003،
 3-8الممك عبداهلل الثاني والسالم
يحتؿ السبلـ أولويات الممؾ عبداهلل بف الحسيف  ،اذ أنو يعتبر السبلـ عامبلً تنموياً مغاي اًر نحو بناء
حضاري يقوـ بوظيفتو ضمف منظومة متباينة ومتعددة مف العبلقات الدولية ،ووفؽ ىذا المبدأ سعى
االردف لبناء سبلـ يرتكز عمى بنية دولية ودبموماسية مثالية ،وعميو نجده قد سعى في جوالتو داعياً
إلى بناء األخبلؽ والحوار العالمييف ،عمى أساس مرجعية وطنية ودولية تكوف قادرة عمى الحد مف
الخبلفات ومف تعقيدىا إلى االعتداء المسمح ،وتكوف قادرة أيضاً عمى بناء مؤسسات دولية أكثر
عدالً ومحافظة عمى النظاـ الدولي بفاعمية تيدؼ إلى تحقيؽ العدؿ والمساواة والتنمية الشاممة.
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ومف ىنا يظير سعي االردف الحثيث لتقوية العبلقات األردنية-العربية والعربية-العربية .ولقد
ارتكزت رؤية الممؾ عبداهلل الثاني فيما يتعمؽ بالسبلـ ،المبني عمى العدؿ والشمولية ،وضرورة عودة
الحقوؽ إلصحابيا بما يحقؽ تطمعات الشعب الفمسطيني في استعادة حقوقو المشروعة واقامة دولتو
المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني ،وكذلؾ السبلـ عمى المسارات األخرى وبالذات السوري
والمبناني الذي يعيد األراضي السورية والمبنانية المحتمة ،وترتكز السياسة االردنية الخارجية عمى أف
السبلـ العادؿ والشامؿ مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألمف واالستقرار ،واذا لـ يتحقؽ ىذا السبلـ العادؿ
فإنو سيقود المنطقة إلى اليأس واإلحباط وربما العنؼ ،ومف ىنا يولي جبللتو أىميو قصوى لق اررات
الشرعية الدولية ومواثيؽ األمـ المتحدة(.أبو السعود)1999،
واكد جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في كممة القاىا في لوس انجموس" :وىي تواكب فصؿ جديد في
تاريخ الشرؽ األوسط ستفرض األلفية الثالثة أسموباً جديداً مف التعاوف األقميمي وسيقدـ اإلطار
الجديد بعد احبلؿ الحموؿ السممية لمصراعات السياسية والفئوية ،وسيؤكد اإلطار الحاجة إلى
التنسيؽ اإلقميمي في أمور األمف والتطوير المشترؾ وحرية حركة البضائع والخدمات عبر الحدود
وسيواجو مثؿ ىذا التعاوف بالضرورة الفروقات القائمة بيف دوؿ المنطقة وسيشجع أسموب الشمولية
وسيسعى اإلطار إلى تطوير االستخداـ الكفؤ لممصادر المتوفرة ،ويضع األسس لتطبيؽ المشاريع
الكبرى".
إف تبنى مثؿ ىذا النموذج متطمب ممح لمساىمتو الفعالة وتداخمو في االقتصاد الكوني ولـ يعد
بمقدورنا أف نبقى متفرجيف عمى اقتصاد عالمي متسارع الحركة ،وليس ممكناً اقتصار مساىمتنا
عمى مستوياتيا الحالية مف قدرات جزر منعزلة إف لدى الشرؽ األوسط القدرة واإلمكانية ألف يكوف
مثاالً لمتطور اإلقميمي(.الممؾ عبداهلل الثاني)1999 ،
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ومما سبؽ نبلحظ أف الممؾ عبداهلل يريد فرصة لمتقدـ والنماء وعمى شعوب المنطقة أف تستغمو
بعقمية متفتحة واعية ،لتصؿ بو إلى مرحمة تسودىا الثقة ويحكميا التعاوف العادؿ ،عمى أف ال يعني
ذلؾ الركود واالسترخاء ،وانما يعني حضور المنافسة الجديدة التي تقوـ عمى تحقيؽ المكاسب
اإلقتصادية ،وتييئة الفرص الطيبة لمشعوب واألجياؿ القادمة .حتى تعوض مآساتيا مف محف
ومآسي ،وتعمؿ عمى تصحيح عبلقاتيا التعاونية واالنتقاؿ بيا إلى حالة مف السبلـ تتوافؽ والنظرة
المستقبمية إلى وحدة اليدؼ والمصير باإلضافة إلى مواجية التحديات التي يمكف أف تعوؽ السبلـ،
وباألخص في ىذه المرحمة مف التاريخ ،التي اصبحت تفيض بالثغرات والتحديات السياسية
واالقتصادية الدولية واإلقميمية ،وتعتبر دوؿ الشرؽ األوسط غير قادرة عمى التعامؿ مع ىذه
التحديات منفردة ،ميما أوتيت أي دولة مف دوؿ المنطقة مف أسباب القوة.
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حافظ األردف عمى عبلقات متميزة مع الواليات المتحدة األمريكية ،وذلؾ نتيجة السياسة التي
اتبعتيا القيادة الياشمية في سياستيا الخارجية ،والتركيز عمى إقامة عبلقة دبموماسية مع جميع
الدوؿ ،ولقد حافظ األردف عمى عبلقات طيبة مع الواليات المتحدة األمريكية وذلؾ مف خبلؿ اقامة
عبلقات دبموماسية في عاـ  ،1949وعمى الرغـ مف أف األردف والواليات المتحدة األمريكية لـ
يرتبطا معاً بإتفاقية رسمية ،إال أنيـ تعاونوا في عدد مف القضايا اإلقميمية والدولية عمى مر السنيف.
وكاف لؤلردف دور كبير في السياسة الدولية ،بالرغـ مف حاجتو االقتصادية والمالية ،إال أنو لـ يرىف
ق ارره السياسي ،فمـ تحد المساعدات التي يتمقاىا األردف مف الواليات المتحدة األمريكية مف اإللتزاـ
بقضايا األمة العربية ،بؿ كاف ليا الدور األكبر في التأثير عمى الكثير مف المواقؼ السياسية وادارة
الصراع بكفاءة وحكمة.
ولقد أحدثت حرب الخميج خمبلً في التوازف اإلستراتيجي الذي كاف يمثمو العراؽ مع اسرائيؿ ،ونجاح
الواليات المتحدة األمريكية في القضاء عمى القوة العسكرية العراقية ،ومف ثـ احتبلليا ،مما ساىـ
في تأميف الجبية الشرقية ضد اسرائيؿ ،ولقد شعر األردف بفقدانو حميفاً استراتيجياً ىاماً سواء عمى
كاف المستوى االقتصادي أو العسكري في مواجية اسرائيؿ ،ولقد قاؿ الممؾ الحسيف في ذلؾ الوقت"
فمنكف واقعييف ونحف لسنا في وضع نتمتع فيو بحماية دولية عظمى وال مجموعة مف الدوؿ ،وال
حمؼ وال أي تنظيـ دولي ،وحتى عربياً عبلقتنا التي تأثرت بأزمة الخميج ال زالت عمى حاليا،
ومعاناتنا ما زالت معاناة شديدة"(الممؾ حسيف)1994 ،

109

إزاء ما سبؽ فإف انفراد الواليات المتحدة األمريكية برعاية عممية السبلـ ىو أمر طبيعي مستند إلى
كونيا القوة المييمنة عمى الساحة الدولية ومستند أيضاً إلى خبرتيا السابقة في تسوية أحد جوانب
الصراع والمتعمؽ بالنزاع المصري

– اإلسرائيمي في نياية السبعينات باإلضافة لقياـ الواليات

المتحدة بتييئة البيئة الدولية المناسبة لعممية التسوية ،سواء عمى الجانب العربي أو اإلسرائيمي ،مف
خبلؿ الوعود بالمكافآت في حاؿ تقديـ التنازالت والوصوؿ لمتسوية السممية وبنفس الوقت التيديد
بالعقوبات والضغط إف حصؿ غير ذلؾ.
لذلؾ رأى األردف في دخولو عممية السبلـ أفضؿ فرصة لخروجو مف العزلة المفروضة عميو نتيجة
حرب الخميج ،وكاف الستياء الواليات المتحدة األمريكية لموقفو مف الحرب الدور في قطع
المساعدات عنو ،والتي اعيدت عند موافقتو المشاركة في العممية السممية .ولقد استشرفت القيادة
األردنية مستقبؿ المنطقة بعد سقوط المعسكر الشرقي وانتياء حرب الخميج الثانية وسيطرة امريكا
في قيادة العالـ ،فكاف عمى األردف أف يكوف لديو االستعداد لمقبوؿ بالحموؿ المطروحة لمصراع
العربي –اإلسرائيمي ،وبالتالي تكيؼ القيادة مع تطورات وأبعاد النظاـ العالمي مف غير الخروج عف
األىداؼ والثوابت القومية والوطنية ،كما كاف لممصاعب االقتصادية التي واجييا األردف في تقميؿ
الخيارات لدييا ،مما جعؿ السبلـ خيا اًر وحيداً وكؿ مف ال يدخؿ عممية السبلـ سيخسر فرصة ربما
لف تتكرر.
وبدأت المفاوضات الثنائية بيف اسرائيؿ واألطراؼ المعنية وخبلؿ ثبلث سنوات مف التفاوض ،عانى
فييا األردف الكثير مف المصاعب ومورست بحقو الكثير مف الضغوط سواء كانت االقتصادية مف
خبلؿ احكاـ الحصار عمى خميج العقبة ،وضرب المصالح األردنية في القطاع السياحي ،ووقؼ
المساعدات األمريكية لؤلردف ،وقياـ امريكا برسـ سياسة بعض الدوؿ العربية تجاه األردف ،وطمب
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امريكا مف حمفائيا التوقؼ عف الدفع لوكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف كي تخفؼ الخدمات المقدمة
ليـ كي يشكؿ ذلؾ ضغطاً عمى خزينة األردف.
واستمر الضغط عمى األردف بإلغاء المقاطعة االقتصادية إلسرائيؿ ومف طرؼ واحد دوف أف تقدـ
اسرائيؿ شيئاً في المقابؿ ،باإلضافة إلى الضغط عمييا مف أجؿ توقيع معاىدة سبلـ مع اسرائيؿ
بسرعة ،دوف انتظار الحؿ الشامؿ عمى المساريف الفمسطيني والسوري.
لقد ربط األردف موقفو مف العممية السممية دوماً بالمسار العربي ،بالرغـ مف قدرتو عمى عقد سبلـ
مع اسرائيؿ بشكؿ سريع ومنفرد ،إال أف األردف اتخذ موقفاً واضحاً وثابتاً مف مجمؿ العممية السممية
والتزـ بمبدأ الحؿ الشامؿ في منطقة الشرؽ األوسط.
ولكي ترضى الواليات المتحدة األمريكية عف األردف ،وتخفؼ الضغوط عمييا كاف ىناؾ مجموعة
مف االستحقاقات التي ال بد لؤلردف أف تقدميا ،وىي استحقاقات ال يستطيع األردف االلتزاـ بيا،
النو محكوـ بمعادالت محمية واقميمية ،مما جعمو يحسب خطواتو بحذر شديد .وحسب ما تراه
واشنطف ال يستطيع األردف أف يتمتع بحسف العبلقة مع طرفي الصراع أما حسف العبلقة مع
واشنطف وبالتالي مع دوؿ الخميج ومصر ،وأما البقاء مع صداـ حسيف ،وعمى ىذا االساس لـ تعد
واشنطف قادرة عمى التغاضي عمى عدـ دفع األردف ثمف البقاء خارج دوؿ التحالؼ في الحرب ضد
العراؽ ،بؿ مطالبة الواليات المتحدة األمريكية مف النظاـ المجاىرة بالعداء لصداـ حسيف.
وكاف صناع القرار األردني يرتكز عمى قاعدة أساسية في سياستو الخارجية ،والمنطمقة مف ثوابت
ىي عدـ قياـ عبلقات مع اي دولة اجنبية عمى حساب أي شقيؽ عربي ،بؿ تجاوزىا صانع القرار،
أف حاوؿ بكؿ السبؿ المتاحة إلى فتح حوار ما بيف دوؿ العالـ ،والقيادة العراقية ،والذي انعكس
عمى األردف ،مف خبلؿ فيميـ الخاطئ ليذا الموقؼ ،والذي تمحور في الحصار الذي فرض عمى
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األردف ،وقطع المساعدات االقتصادية ،الذي سبب فجوة كبيرة في االقتصاد األردني ،كما كاف
لخروج  400الؼ مواطف اردني مف الكويت ،أف حمؿ األردف أعبائاً اقتصادية اثقمت كاىمو.
ورغـ صغر األردف جغرافياً إال أف القيادة الياشمية لعبت دو اًر ىاماً في العبلقات الثنائية األردنية –
األمريكية ،وجعؿ كممة األردف مسموعة لدى صانع القرار األمريكي ،ويرجع السبب في ذلؾ إلى
قدرة األردف عمى المناورة مع الواليات المتحدة ،باإلضافة إلى وضوح الرؤياً بالنسبة ليذه العبلقة
بيف البمديف ،الذي رفع مستوى األردف في عبلقاتيا مع الواليات المتحدة األمريكية إلى مستوى
استراتيجي.
تطورت العبلقات األردنية األمريكية بالرغـ مف حاالت المد والجزر التي كانت تصيب ىذه
العبلقات ،إال أف األردف اآلف يتميز بعبلقات طيبة مع الواليات المتحدة األمريكية ،في مختمؼ
المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية.
مف كؿ ذلؾ نرى أف المساعدات األمريكية لؤلردف كاف ليا توجييات سياسية كبيرة حددت قيمة
المساعدات التي تمقاىا األردف في كؿ سنة مف السنوات( .خوري ،برحامت)1997 ،
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 ،2000-1990رسالة

ماجستير ،المعيد الدبموماسي األردني.
 -القرعاف ،ص :)1993 (.الموقف األردني من أزمة الخميج

 ،رسالة ماجستير غير

منشورة،الجامعة األردنية.

 .4المؤتمرات
 السعدي ،غ :)1999 (.العالقات األردنية -اإلسرائيمية ،مؤتمر السياسية الخارجيةاألردنية ودول الجوار ،المؤتمر الثاني المنعقد في .1999/5/31-30
 القاضي ،ف :)1998 (.األردن والمحيط العربي ( جامعة الدولة العربية) ،بحث مقدملمؤتمر السياسة الخارجية األردنية ،واقع وتطمعات ،المؤتمر األوؿ.
 المجالي ،أ :)1995 (.العالقات األردنية -السعودية ،مؤتمر السياسية الخارجية األردنيةودول الجوار الثاني في الفترة  ،1995/5/31-30عماف ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.
 عساؼ ،ف :)1995( .العالقات األردنية -اإلسرائيمية إلى أين ،مؤتمر السياسيةالخارجية األردنية ودول الجوار الثاني في الفترة  ،5/31-30عماف ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.
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