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املوقف األردني من قيام ثورة  41متوز  4591يف العراق

م .م .طه خلف

م .م .محمد عماد رديف طالب
محمد الجبوري
جامعة تكريت  /مركز صالح الدين األيوبي للدراسات التاريخية
والحضارية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

تعد ثورة 41تموز  4998حدثا تاريخيا مهما في تاريخ العراؽ الحػدي

إلػػإ إاهػػان الاظػػاـ الم اػػي فػػي الع ػراؽ ،واف تهميػػا الثػػورة مػػان مػػف اواهػػا فام ػ
ت ػوازف فػػول إف يمػػي لػػيس فػػي اػػالحها تاػػدا وااا ػ

محاطػػا تاػػل ا لػػد ا

والتػي تد
فػػي ظػػرؼ

ػػدان مػػف دوؿ

الموار ومف اياهـ ا ردف.
إذ تف لػػنردف حػػدود اريػػا م ػ العػ ػراؽ وارتااطاتػػر المعروفػػا م ػ الو يػػا

ا مرياي ػػا واريطااي ػػا وطايع ػػا العلف ػػا

المتح ػػدة

الصياص ػػيا وا فتا ػػاديا وا متما ي ػػا وا صػ ػريا مػ ػ

الاظاـ الم اي في العراؽ مع تر يتخذ موففا مف فياـ الثورة.
و هميا هذا الموضوع ااف ذلؾ صااا ختيار اواف الاحػ

ػف الموفػؼ ا رداػي مػف فيػاـ

ثورة  41تموز  4998وطايعا هذا الموفؼ وتطوراتر ار التص صؿ الزماي لنحدا .
فصـ الاح

إلإ فصميف:
القص ػػـ ا وؿ تا ػػاوؿ التح ػػذير ا ردا ػػي م ػػف في ػػاـ ااق ػػل

ص ػػار ف ػػي العػ ػراؽ وت ػػـ

التطػػرؽ فيػػر إلػػإ طايعػػا العلفػػا اػػيف الع ػراؽ وا ردف وتثرهػػا فػػي التحػػذير مػػف ااػػد ع الثػػورة
والتحراا

الصياصيا التي رافق

التحذي ار .
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تمػػا القصػػـ الثػػااي فقػػد تاػػاوؿ الػػدور ا رداػػي فػػي موامهػػا الثػػورة ومحاولػػا إحااطهػػا
والتطو ار التي رافق

ازوؿ القوا

الاريطاايا في ا ردف والتحراا

صايؿ تحقيؽ ماالحهـ ودف خطر الثورة.
ا تمػ ػػد الاح ػ ػ
الوثائقيا والتي تصهم

الصياصػيا ا ردايػا فػي

ػ ػػإ ػ ػػدد م ػ ػف الماػ ػػادر المتاو ػ ػػا العرايػ ػػا وا ماايػ ػػا والات ػ ػ
في تقديـ واشؼ اعض الحقائؽ التاريخيا حوؿ الموضوع.

التحذير األردني من قيام انقالب عسكري في العراق
تعػػد العلفػػا

القراػػإ والاص ػ
هػذ العلفػا

اػػيف العػراؽ وا ردف لفػػا خااػػا تػرتاط اػػروااط فويػػا مػػف اػػل

والم ػوار والػػديف اػػالاظر لومػػود حاػػـ العػػائ تيف الهاشػػميتيف فػػي الا ػػديف واف

تطػور وتعػزز

صػيما اعػد تػػولي الم ػؾ الحصػيف اػف طػلؿ ػرش المم اػػا

ا ردايػػا الهاشػػميا فػػي /2تيػػار  4999/وتػػولي ااػػف مػػر الم ػػؾ فياػػؿ الثػػااي اػػف ػػاز
ػػرش الع ػراؽ فػػي اليػػوـ ذاتػػر ،واصػػتمر العلفػػا

تد

إلػ ػػإ وحػ ػػدة صياصػ ػػيا تمث ػ ػ
()4

ا ردايػػا ػ ػ ػ العرافيػػا تصػػير حصػػاا إلػػإ تف

اػ ػػر لف فيػ ػػاـ ا تحػ ػػاد العراػ ػػي الهاشػ ػػمي فػ ػػي 41شػ ػػااط

. 4998
وف ػػي مط ػ ػ ش ػػهر تم ػػوز ط اػ ػ

الحاوم ػػا ا رداي ػػا م ػػف العػ ػراؽ إرص ػػاؿ فطع ػػا

ص ػػاريا رافي ػػا إض ػػافيا إل ػػإ ا ردف لتعزي ػػز ال ػ ػوان الع ارف ػػي الم ػػدرع الموم ػػود ف ػػي ا ردف
ل وفػػوؼ اومػػر التهديػػدا

الص ػرائي يا

ػػإ ا ردف وفػػد ت ػزامف هػػذا الط ػ

م ػ شػػاوؾ لػػدل

الحاومػػا ا ردايػػا امحاولػػا ل قيػػاـ اثػػورة ضػػد الاظػػاـ الم اػػي فػػي العػراؽ وا ردف وفػػد مػػان
ت ػػؾ الش ػػاوؾ ،حصػ ػ

م ػػا م ػػان ف ػػي م ػػذا ار الم ػػؾ الحص ػػيف ،ف طري ػػؽ ا تق ػػاؿ ش ػػخص

ااار يد إ تحمد يوصؼ الحيػار ترداػي مػف رمػاؿ اتياػا المػدر ا

الرااعػا واػاف يعتػزـ

إ تيػػاؿ الم ػػؾ الحصػػيف وخالػػر الش ػريؼ اااػػر و ػػدد مػػف المص ػ وليف ا ردايػػيف خػػلؿ حفػػؿ
رصمي ،وتدلإ ايضاً اا ت ارفػا

اام ػا ػف إاقػل

ضد العراؽ وا ردف في ماتاؼ شهرتموز في وف
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اتاؿ الم ؾ الحصيف هاتفياً ام ؾ العػراؽ فياػؿ الثػااي خاػار امحاولػا ا اقػل
ماػػر إرصػػاؿ مػػف يعتمػػد

ضػػد وط ػ

يػػر إلػػإ مػػاف لمقاا تػػر لطل ػػر

ػػإ التفاػػيل ،

ف مر الم ؾ فياؿ الثااي اصفر رئيس ترااف المػيش الفريػؽ محمػد وفيػؽ ػارؼ إلػإ مػاف

لمقاا ا الم ؾ الحصيف

(.)9

وا ػ ػػؿ وفي ػ ػػؽ ػ ػ ػارؼ إل ػ ػػإ م ػ ػػاف ي ػ ػػوـ  44تم ػ ػػوز  4998ل تااحػ ػ ػ
ا ردايػػيف ،مػػر مقاا ػػا ػػارؼ ل م ػػؾ الحصػػيف احضػػور اهم ػ

مػ ػ ػ تف ارا ػ ػػر

الت هػػواي رئػػيس الػػديواف

الم ا ػػي ا ردا ػػي وص ػػمير الرف ػػا ي رئ ػػيس ال ػػوزران ا ردا ػػي واخا ػػرهـ ا ػػاف العػ ػراؽ ف ػػرر د ػػـ
ا ردف اررصاؿ فطعا

فاصـ إلإ ا ردف(.)1

صػاريا وفػرر إرصػاؿ ال ػوان التاصػ

شعر الم ؾ الحصيف االغض
اػػداا مع ومػػا

فائل ((:اريد هػذا ال ػوان و

اػد الاػريـ فاصػـ ااػا

ت ػوافر لػػدل تمه ػزة ا صػػتخاا ار العصػػاريا ا ردايػػا ػػف طريػػؽ ضػػااطيف

ترداييف اااا في زيارة صاريا ل عراؽ واط عا
امع وم ػػا

شػر اقيػادة الػز يـ اػد الاػريـ

إ ا وضاع الداخ يا ل ميش الع ارفػي و ػادا

تفي ػػد اوم ػػود حرا ػػا ي ػػر طايعي ػػا ف ػػي الم ػػيش الع ارف ػػي وال ػ ػوان التاصػ ػ

تصػػتهدؼ ا اقػػل

ػػإ الاظػػاـ الم اػػي فػػي الع ػراؽ))،ولاػػف الفريػػؽ ػػارؼ رد

ش ػػر

ػػإ الم ػػؾ

((إف المػػيش الع ارف ػػي م صػػس
الحصػػيف ا ػػالقوؿّ :
الشػػرؽ ا وصػػط واف الحراػػا التػػي تػػد إ ومودهػػا فػػي المػػيش يػػر مومػػودة)) ،وزاد ػػارؼ
((إف لدياا ااطااع اضرورة الق ؽ
ا ردف وليس العراؽ)) (.)9

ػػإ تقاليػػد متياػ ػا وهػػو تفض ػػؿ مػػيش ف ػػي

إ ماير ا ردف فهػذا ا اقػل

ولما ومد الم ؾ الحصيف تف رفيؽ ارؼ لـ ي

يهػدد الم ػؾ الحصػيف و

لتص ـ ا صػرار وحم هػا إلػإ الم ػؾ

فياػػؿ الثػػااي اػػؿ تاػػاا مشػػاحااً وماتقػػداً لػػنردف ،تفهمػػر تف مهمتػػر التص ػ ـ والتص ػ يـ ولػػيس
ال ػػدخوؿ ف ػػي ماافش ػػا وا ػػؿ م ػػا ط ػ ػ

مع وما

ما ػػر اه ػػذا الشػ ػ ف تف ياق ػػؿ ا ماا ػػا م ػػا تودع إلي ػػر م ػػف

إلإ الم ؾ فياؿ الثااي وولي العهد اد اللر(.)6

ػػادر وفي ػػؽ ػػارؼ م ػػاف مغتاظ ػػا م ػػف الا ػػذا ار ا رداي ػػا اع ػػد تف ف ػػاؿ لػ ػرئيس
الػػوزران ا رداػػي صػػمير الرفػػا ي تثاػػان لقائػػر معػػر واحضػػور رئػػيس ا راػػاف ا رداػػي ال ػوان
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حػااس تلممػػالي والعميػد احمػػد محمػد يحيػػإ والػذ تاػػاا وزيػر الداخ يػػا الع ارفػي اعػػد الثػػورة
والػذ اػاف معػاوف لػرئيس ا راػاف ا رداػي للصػتخاا ار اػد مػف ال ػوان ا رداػي اػادؽ
يمػوز تف ااػدؽ الشػا ا

الشرع الػذ اػاف فػي العػراؽ تثاػان الثػورة ((:ااػر

التػي تريػداا

تف اعتقؿ تلؼ ضااط مف ضااطاا المخ ايف ..اطمئاوا الميش العرافي في مياي)) (.)7

ومان افي رفيػؽ ػارؼ ل تحػذي ار ا ردايػا اػر اػاف مػف تاثػر المعايػيف اشػ وف
الضااط ا حرار واار ااف متصامحا معهـ واػاف يغػض الطػرؼ ػف ت مػالهـ وحراػاتهـ ولػـ
يتخذ ت إمرانا

ضدهـ م اار ااف يع ـ ما يعم وف(.)8

ػػاد وفي ػػؽ ػػارؼ إل ػػإ اغ ػػداد ي ػػوـ  44تم ػػوز  4998وط ػ
ل ت اػػد مػػف اػػحا المع ومػػا

حػػوؿ ا اقػػل

ف فاد((:اػػاف المػػيش يػػديف اػػالو ن إلػػإ الػػالط
هذ الم از ـ وا د انا )) (.)9

و يماف تف يق وـ اا اشاط ضد الحاـ وتاد اذ
واتيما لهذ التطو ار

ا ػػد الل ػػر مقاا ت ػػر

فرر العراؽ ت ميػؿ إرصػاؿ ال ػوان التاصػ

شػر اقيػادة الػز يـ

اد الاػريـ فاصػـ إلػإ ا ردف واف يصػافر فا ػر احػد تفػواء ال ػوان العشػريف وهػو الفػوء الثالػ

اقيادة العقيد الراف اد الصلـ ارؼ يوـ  41تموز .)44(4998

و إ الر ـ مف موفؼ الحاوما العرافيا وتطميااتهػا لاػف الحاومػا ا ردايػا وااػانا
ػػإ المع وم ػػا

الت ػػي ل ػػديها اعثػ ػ

رئ ػػيس المخ ػػاا ار ا رداي ػػا محم ػػد الايلا ػػي لخط ػػار

الحاوما العرافيا اقر صا ا الافر وتافيذ الحراػا العصػاريا ومػ ذلػؾ لػـ ي تفػ

التحذير(.)44

احػد الػإ

الدور األردني في مواجهة ثورة  41تموز 4591
اػػاف يػػوـ  41تمػػوز  4998ادايػػا تحػػرؾ الفػػوء الثالػ
إلإ ا ردف مرو ار ااغداد وا لف لقياـ الثورة والقضان اهائيا
وتد

ال ػوان العش ػريف مػػف م ػػو ن
ػإ الاظػاـ الم اػي فػي العػراؽ

إلإ فتؿ الم ؾ فياػؿ الثػااي والواػي اػد اللػر ورئػيس الػوزران اػور الصػعيد  ،وتمػا

ف الماا

ا رداي فقد فتؿ ااراهيـ ااشا اائ

رئيس مم س الوزران وص يماف طوفاف وزيػر
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الػػدفاع تمػػا خ واػػي خيػػر وزيػػر الدولػػا ل شػ وف الخارميػػا فقػػد تاػػي
ماها اعد معالما طوي ا(.)42

امػػروي خطيػرة امػػا

تاػػدر العػراؽ ايااػاً فػػي  49تمػػوز  4998ت ػػف فيػػر ااصػػحاار مػػف ا تحػػاد العراػػي

الهاشمي م ا ردف ،و ػد ممي القرار والتشريعا

التي تم

ػ ّػد افصػػر فػػي حػػؿ مػػف مميػ ا لت ازمػػا
في ػ ػػاـ ذل ػ ػػؾ ا تح ػ ػػاد ،واا غػ ػ ػ و ازرة الخارمي ػ ػػا العرافي ػ ػػا الهيئ ػ ػػا

امومار ااط ا و يػر ،امػا

الماليػػا والعصػػاريا و يرهػػا ومػػا فػػرض

والم صصػػا

يػػر اتيمػػا

الدا وماص ػ ػػيا ف ػ ػػي اغ ػ ػػداد

العرافيػػا فػػي الخػػارء اافػػا ت ػع مها ااػػدور فػرارمم س الػػوزران اااصػػحا

مف ا تحاد ،وفي ضون ذلػؾ فطعػ

العلفػا

العػراؽ

الدا وماصػيا اػيف العػراؽ وا ردف ،فقػد اا غػ

و ازرة الخارميا العرافيا ا ردف اتوفؼ ت ماؿ صفارتها في ماف وفاا يتها في القدس

(.)49

تما الحاوما ا ردايا فقد ّد فياـ الممهوريا العرافيػا مػل ً اػاطل ً فممػد
تمواؿ العراؽ وصائر ماالحر في ا ردف وحمز ت ضان صفارتر ،امػا ط اػ مػف شػراا
ال ػػافط ا مااي ػػا العام ػػا ف ػػي العػ ػراؽ ت تا ػػرؼ إل ػػإ الحاوم ػػا العرافي ػػا المدي ػػدة ش ػػيئاً م ػػف

ا مػ ػواؿ ،ولا ػ ػف الحاومػ ػػا العرافيػ ػػا هػ ػػدد
التزاماتهػػا( ،)41وط ػ

ا ردف واالمقااػػؿ ط ػ

الص ػػفير الع ارف ػػي ف ػػي م ػػاف اه ػػان ال ػػديف ا ػػور ال م ػػون الصياص ػػي ف ػػي
الم حػػؽ الثقػػافي ا رداػػي ااػراهيـ اػػلي والصػػارتير الخػػاص ل صػػفير

(ص ػ يـ الشػػاويش) ،والقػػائـ اا
ذلػػؾ ،وا ف ػ
والعمؿ

اوفػ ػػؼ ضػ ػػخ الػ ػػافط إذا ت ػ ػ خر الشػ ػػراا

ػ ػػف

مػػاؿ اػػدر الم قػػي ال مػػون الصياصػػي فػػي الع ػراؽ وتػػـ مػػاحهـ

الحاومػػا العرافيػػا الصػػفارة الهاديػػا فػػي مػػاف تلقيػػاـ ا مػػاؿ الصػػفارة العرافيػػا

إ إ ادة المحتمزيف واتيما الوصػاطا الصػعوديا اػيف الا ػديف تػـ إ ػادة المحتمػزيف

فعػاد القػػائـ اا

مػاؿ الع ارفػػي فخػر طػػاهر و ػاد تيضػػاً الصػفي ار رداي فرحػػا

ا ردف و ودة الم حؽ العصار في اغداد

(.)49

شػايل

إلػػإ

قػد الم ػػؾ الحصػػيف امتما ػاً طارئػػا ً لمم ػػس الػػوزران ا رداػػي لماافشػػا ا وضػػاع
المدي ػػدة ف ػػي العػ ػراؽ ،وف ػػد افت ػػري مم ػػس ال ػػوزران ػػإ الم ػػؾ الحص ػػيف ف ػػي ذل ػػؾ ا متم ػػاع
مقاومػػا الاظػػاـ المديػػد فػػي الع ػراؽ و العمػػؿ

ػػإ ارصػػاؿ ف ػوا

تردايػػا الػػإ الع ػراؽ ل قضػػان

إ الثورة وطرد المتآمريف وا ػادة الاظػاـ الم اػي الصػااؽ إلػإ الحاػـ ا اف الم ػؾ الحصػيف
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تاػػدل تخوفػػر م اػػداً ((تف المػػيش العراػػي ا رداػػي صػػوؼ لػػف ياػػوف متحمص ػاً فػػي مصػػا دتر
ػػإ تافيػػذ العم يػػا)) وزاد الم ػػؾ(( :إذا اػػاف الشػػع

احتػػرـ ذلػػؾ ولػػف اتػػدخؿ إ إذا طػ ػ
ضراتاا يم

الع ارفػػي فػػد اػػمـ

ماػػا التػػدخؿ ،اذا اػػاف

ػػإ اختيػػار فػػاحف

ياػػا القتػػاؿ ضػػد الع ػراؽ ف ػرف

تف تومر ضد العااار التي دار الم امرة وليس ضد ا اريان))

(.)46

ااف لوان الهاد العصػار الع ارفػي المػرااط فػي ا ردف فػد فػرر العػودة إلػإ العػراؽ
إثػػر فيػػاـ الثػػورة لاػػف الم ػػؾ الحصػػيف الػػذ ت ػػف تاػػر رئػػيس ا تحػػاد العراػػي التقػػإ يػػوـ 49
تموز في فار اصػماف العميػد احمػد محمػد يحيػإ وزيػر الداخ يػا الع ارفػي الصػااؽ واحضػور

الصفير العرافي في ماف اهان الديف اور ورئيس الديواف الم اػي ا رداػي اهمػ

واحضػػور صػػمير الرفػػا ي رئػػيس الػػوزران واخاػػرهـ ااػػر فػػرر إرصػػاؿ اعػػض الق ػوا
اقي ػػادة الشػ ػريؼ ااا ػػر ا ػػف ممي ػػؿ إل ػػإ الح ػػدود العرافي ػػا

الت هػواي
ا ردايػػا

ػػإ تم ػػؿ تف تاض ػػـ إلي ػػر القػ ػوا

العرافيػػا المتمراػزة فػػي ا ردف ،وتمػػر ارحتمػػاز ػػدد مػػف الضػػااط العػرافييف لاضػػعا تيػػاـ فػػي
ا ردف ف ػػي محاول ػػا ل ص ػػيطرة
الثورة(.)47

ادت

ػػإ لػ ػوان اله ػػاد والزح ػػؼ اػ ػػر إل ػػإ اغ ػػداد لص ػػقاط حاوم ػػا

الحاوما ا ردايا واالتعاوف م المقدـ االا اد المميػد الصػامرائي الم حػؽ

العصػػار الع ارفػػي فػػي مػػاف امحػػاو

ل صػػيطرة

ػػإ ال ػوان ػػف طريػػؽ فط ػ ا تاػػا

ايف ال وان في ماف ووحداتهـ العصاريا فػي العػراؽ وتػـ تحريػؾ الػداااا
اوحػػدا

ل ػوان الهػػاد فػػي محاولػػا ل صػػيطرة

الثورة(.)48

ا ردايػا وتحاطػ

يػػر والزحػػؼ ا ػػر إلػػإ اغػػداد لصػػقاط حاومػػا

وفػػي يػػوـ  49تمػػوز 4998الصػػا ا الصػػااعا اػػااحا ذه ػ

الضػػااط الع ػرافييف إلػػإ

فار اصماف لحضور مقاا ا مػ الم ػؾ الحصػيف اػف طػلؿ ل ط ػ

ماػر العػودة إلػإ العػراؽ

وتاهـ ليصوا ضد الثورة ولاف المقاا ا لـ تتـ اصا
ذه ػ

امتااع الم ؾ ف مقاا تهـ (.)49

الضػػااط العػرافييف إلػػإ رئاصػػا ا راػػاف ا ردايػػا فػػي الصػػا ا الصادصػػا والرا ػ

مصػػان يػػوـ  49تمػػوز حا ػ

مقاا ػػا اػػيف رئػػيس ا راػػاف ا رداػػي ال ػوان حػػااس تلممػػالي

والضػػااط الع ػرافييف ارئاصػػا العميػػد الػػراف اػػد ار العمػػر والػػذ اػػاف يمثػػؿ وفػػد مػػف ا يػػا
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ا رااف العرافي يزور ا ردف في دورة تدريايا،واخار ال وان حااس الضػااط العػرافييف((:تااـ
صتظ وف هاا لحيف ودة ا رداييف الموموديف في اغداد)) (.)24
لاف ال وان العرافي و إ الر ـ مػف اػؿ محػاو

الحاومػا ا ردايػا تطػاع ا وامػر

الا ػػادرة م ػػف اغ ػػداد وتومهػ ػوا إل ػػإ العػ ػراؽ ا ػػااي ي ػػوـ  49تم ػػوز 4998للحتف ػػاؿ ا ػػالثورة
وااتمؿ واولها يوـ  46تموز .)24(4998

وفػػي ي ػػوـ  46تمػػوز  4998افت ػػري رئ ػػيس الػػوزران ا ردا ػػي صػػمير الرف ػػا ي ادايػػا

الهمػػوـ
اهمػ

ػػإ المعصػػا ار العرافيػػا ومهػػز ف ػوا

الت هػػواي ط ػ
ػػإ القػوا

الحاضػر

تردايػػا خااػػا ولاػػف رئػػيس الػػديواف الم اػػي

مػػف صػػمير الرفػػا ي المحافظػا

ػػإ افصػػر و ػػدـ الهمػػوـ فػػي الوفػ

العرافيػػا وتمػػاوز الحػػدود العرافيػػا ػ ػ ا ردايػػا ،و ػػاد

الخااا االحم ا مف دوف تف تحقؽ تهدافها

(.)22

القػوا

ا ردايػػا

وف ػ ػػي ا ػ ػػااي ي ػ ػػوـ  24تم ػ ػػوز  4998وا ػ ػػؿ الم ح ػ ػػؽ العص ػ ػػار ا ردا ػ ػػي ف ػ ػػي
اغداد،وفي يوـ  22تموز واؿ ال وان اادؽ الشػرع معػاوف رئػيس ا راػاف ا رداػي ومعػر
اثا ػػا ش ػػر ض ػػااطا ترداي ػػا،وفرر الحاوم ػػا ا رداي ػػا الص ػػماي امغ ػػادرة الض ػػااط العرافي ػػوف

ا ردف(.)29

ويقػػوؿ الم ػػؾ الحصػػيف فػػي ػػودة الضػػااط العرافيػػوف (( :ام اػػاهـ اماتهػػإ الر اي ػا
وا اراـ ااا ااػا اػود الت اػد مػف الصػماي لنردايػيف الػذيف مػازالوا

االعودة إلإ الدهـ)) (.)21

ااف لقياـ الثورة ااعاػاس صػ اي

ػإ فيػد الحيػاة فػي اغػداد

ػإ ا وضػاع الداخ يػا فػي ا ردف و التػي ااػ

م ػػف ت ػػدهور ااي ػػر ف ػػي توض ػػا ها ا فتا ػػاديا و ص ػ ّػيما اع ػػد في ػػاـ العػ ػراؽ اقطػ ػ ا م ػػدادا
الافطيا و ؽ الحػدود اػيف الا ػديف وتدل إلػإ حػدو ارتاػاؾ فػي مػاف وتقػاطر الاػاس ػإ
محطػػا

الاا ػزيف ،وتيض ػاً ت ق ػ

صػػوريا حػػدودها الاريػػا و المويػػا وماع ػ

اػػور اػػهاري

الوفود المتمهػا مػف لااػاف اػر صػوريا وهػذا تدل إلػإ معػؿ ا ردف فػي زلػا صياصػيا وتزمػا

افتااديا خااقا اصا

ف ا الوفود اللزـ لضخ المان ل صااف وف ا ااتاء توليد الاهراان(.)29
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ولموامهػػا ذلػػؾ الوض ػ ومػػر الم ػػؾ الحصػػيف اػػدان الػػإ الو يػػا
التػػي اااػ

توماس راي

ماػػادرها مػػف الػػافط فػػي الماطقػػا
القائـ اا

المتحػػدة ا مريايػػا

حػػدود لهػػا ،فقػػد فػػاـ الم ػػؾ الحصػػيف امقاا ػػا

ماؿ ا مرياي في مػاف ورمػا تف تقػوـ الحاومػا ا مريايػا ااػذؿ

مهودها مف تمؿ مصا دتر في التخ ص مف هذ ا زمػا وزاد الم ػؾ الحصػيف(( :إف الموفػؼ
حػػرء ومػػف دوف هػػذا الػػافط صػػوؼ لػػف اصػػتطي ا صػػتمرار فػػي العػػيش)) ،وفػػي خػػلؿ ترا ػ

و ش ػريف صػػا ا اػػدت الطػػائ ار ا مريايػػا المرااطػػا فػػي فا ػػدة الظه ػراف ااقػػؿ الػػافط م ػوا ً
مػػف المم اػػا العرايػػا الصػػعوديا إلػػإ ا ردف ،ولاػػف م يػػا اقػػؿ الػػافط لػػـ تصػػتمر طػػويل ً

اصا

فياـ المم اػا العرايػا الصػعوديا اماػ الطػائ ار ا مريايػا مػف التح يػؽ فػوؽ ت ارضػيها،

فضلً ف ما

ودة الطائ ار

المومودة في الخ ي حتإ لو ااا

فار ا

(.)26

ولموامهػػا الموفػػؼ اتاػػؿ الم ػػؾ الحصػػيف هاتفي ػاً االم ػػؾ صػػعود وط ػ

المران الصعود اما الطػائ ار

ماػػر تغيػػر

ولمػاذا تقاا اػا دولػا رايػا اػرفض المصػا دة ف مػا
تاػرف

الم ػؾ

صعود االقوؿ(( :لو اا مط عػا ً ػإ هػذ التفااػيؿ لااػ
ف الحاومػا فػد صػاؽ لهػا تف اتخػذ فرارهػا)) ولاػف الم ػؾ الحصػيف تمػا
فقد فػا الوفػ
فائلً اغض

اشػاؿ اخػر تمػا ا ف

فاؿ إففاؿ الصما ا(( :لف تاصإ حتإ اخر يػوـ فػي حيػاتي هػذا العمػؿ الشػائف

ضد ا د وشعاي في صا ا الحاما للاقان
وفػػي الاهايػػا اػػدت

الو يػػا

إ حياتاا))(.)27

المتحػػدة ااقػػؿ الػػافط مػػف لااػػاف ولاػػف اظػ اًر لعػػدـ ومػػود
اق ػػؿ ال ػػافط اػ ػر(إصػ ػرائيؿ) اع ػػد صماي(إصػ ػرائيؿ)

ح ػػدود مش ػػتراا ا ػػيف ا ردف ولاا ػػاف تومػ ػ

ل طائ ار ا مريايا االمرور فػي تموائهػا إلػإ ا ردف لرفػ الحاػار اػر وفػد تثػر هػذا
موفػػؼ الم ػػؾ الحصػػيف فػػي دائػػر ل اػػهيوايا و (إص ػرائيؿ) احي ػ

ػإ

تف الم ػػؾ لػػو اػػري ت
(.)28

تاريا دائي ضد (إصرائيؿ) في ت ؾ الصاا لادا تف ذلؾ ام ار ً ريااً

االت يي ػػد الااي ػػر ل ش ػػع

ولا ػػف الم ػػؾ الحص ػػيف ف ػػد وامهت ػػر تزم ػػا ثااي ػػا ً تمث ػ ػ
ا رداػػي حيػػاؿ فيػػاـ الثػػورة فػػي الع ػراؽ فقػػد ااط ق ػ التظػػاه ار الااي ػرة فػػي المػػدف ا ردايػػا
مع ااً ت ييػدها لقيػاـ الثورة،فضػلً ػف ترحيػ

المػيش العراػي ا رداػي اهػا وفيػاـ ػدد اايػر

مػػف ضػػااطر اررصػػاؿ التهائػػا إلػػإ مم ػػس الصػػيادة ت ا ػوا ت يي ػدهـ ل ثػػورة وامػػا فػػاموا اتوزي ػ
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مااش ػػير ا ػػيف الوح ػػدا

العص ػػاريا ومعص ػػا ار الت ػػدري

المػػيش العراػػي ا رداػػي ،تحػ

الظالـ والوفوؼ اومر محاو
في الالد

(.)29

ت اػ

الماػػود

تحم ػػؿ توفيػ ػ الما ػػود ا حػ ػرار ف ػػي

ػػإ اللتحػػاـ م ػ الشػػع

معػؿ المػيش تداة ً لضػر الشػع

لاقػػاذ الػػوطف مػػف الحاػػـ

وفمػ الشػعور الػوطاي

الحاوماا ردايػػا يػػوـ 46تمػػوز 4998تاػ ػها ف ػد تحاط ػ

اقيادة المقدـ الراف المتقا د محمود الروصاف ااا

الع ػراؽ وتلق ػ

تشرين الثاني ()9002

القػػاض

صتافذ في اليوـ افصر م ثورة تمػوز فػي

ػػإ ػػدد مػػف العصػػارييف شػػم

التقا ػػد وفيػػاـ حم ػػا تطهيػػر اقيػػادة الشػريؼ حصػػيف وضػػم

المػػيش العراػػي ا رداػػي وفػػد حاػػـ
زملئر االصمف لمدد متفاوتا

(.)94

محاولػػا ً ااقلايػػا
ػػإ

ػػدداً مػػف الضػػااط المحػػاليف

الضػػااط المعارضػػيف ل م ػػؾ فػػي

ػػإ الروصػػاف االصػػمف شػػر صػػاوا

ايامػػا حاػػـ

ػػإ

د ػػا الم ػػؾ الحص ػػيف إل ػػإ ق ػػد مػ ػ تمر مش ػػترؾ يض ػػـ الحاوم ػػا ومم ػػس الاػ ػوا
وا

ي ػػاف وتخا ػػرهـ(( :فػ ػرار ط ػ ػ

ل مرااطػػا وحمايػػا ا ردف)) وط ػ
موافقتهـ

الع ػػوف م ػػف القػ ػوا

ا مرياي ػػا و الاريطااي ػػا واص ػػتد ائها

مػػف الحاض ػريف الموافقػػا

ػػإ ذلػػؾ ،ف ػ ف الممتمعػػوف

إ المقتري ،لذا فاـ الم ػؾ الحصػيف اررصػاؿ رصػالا مصػتعم ا إلػإ اػؿ مػف هارولػد

م ػػااميلف رئ ػػيس ال ػػوزران الاريط ػػااي وال ػػإ الػ ػرئيس ا مريا ػػي ايزاه ػػاور ((دا يػ ػاً إيػ ػاّهـ إل ػػإ

ضرورة التدخؿ العصار وارصاؿ فواتهـ إلػإ ا ردف ،و يهػـ الدولػا التػي صترصػؿ فواتهػا إلػإ
ا ردف ،فصوؼ احتاء هػذ القػوا
تمم دوؿ العالـ الحر في توفا

لمػدة محػدودة وتاػا ت ػد هػذ الخطػوة ارمػز ل ػروااط التػي

ا زما ))

(.)94

اتخػذ مم ػس الػوزران الاريطػااي فػ ار اًر اررصػاؿ  2444مظ ػي مػف وحػدا

المظ يػػيف

اػ ازاؿ فواتهػا

الاريطػااييف المتوامػديف فػي فاػرص إصػتمااا ً لمااشػدة الم ػؾ الحصػيف واػدت
العصاريا في ا ردف فػي الصػاا شػر مػف تمػوز  4998ػف طريػؽ الطػائ ار التػي اػر
ا موان (الصرائي يا)
فام

(.)92

اريطاايا ا رصاؿ وزيػر الخارميػا صػ ويف لويػد إلػإ واشػاطف لمػران محادثػا

م ػ فوص ػػتر دا س وزي ػػر الخارمي ػػا ا مرياي ػػا لغ ػػرض مع ػػؿ العم ي ػػا العص ػػاريا ف ػػي ا ردف
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م .م .طه خلف محمد الجبوري

المتح ػػدة واريطااي ػػا ،لا ػػف الو ي ػػا

تػ ػػدخؿ الق ػ ػوا

ػػف المقت ػػري

المتح ػػدة ا ت ػػذر

ا مريايػ ػػا فػ ػػي لااػ ػػاف اتيمػ ػػا تاػ ػػا د اشػ ػػاط المعارضػ ػػا

المااهضػػا ل غػػر ولصياصػػا ال ػرئيس ال ااػػااي اميػػؿ شػػمعوف ،لاػػف الو يػػا

المتحػػدة ت ا ػ

تعهدها لاريطاايا اتصهيؿ م يا ا ازاؿ في ا ردف وذلؾ مف خلؿ فياـ الحاومػا ا مريايػا
ا ػرمران إتا ػا تها م ػ المص ػ وليف (الص ػرائي ييف) خػػذ م ػوافقتهـ االصػػماي ل ق ػوا

الاريطاايػػا

ارص ػػتعماؿ مم ػػالهـ الم ػػو ل ت ػػدخؿ ف ػػي ا ردف ،ف الم ػػرور ف ػػوؽ تمػ ػوان (إصػ ػرائيؿ) تص ػػرع
وتفػػر طريػػؽ مػػو إلػػإ مػػاف ،وفػػد وافػػؽ رئػػيس الػػوزران (الص ػرائي ي) اػػف وريػػوف

ػػإ

الصػػماي اػػالطيراف ف ػوؽ (إص ػرائيؿ) ولاػػف اعػػد تف ت اػػد تف الو يػػا

المتحػػدة تصػػااد اريطاايػػا،

تم ػػويف القػ ػوا

الاريطااي ػػا ا ػػالوفود ػػف

وفامػ ػ الو ي ػػا المتح ػػدة فع ػػل ً االقي ػػاـ اعم ي ػػا
طري ػ ػػؽ الط ػ ػػائ ار ا مرياي ػ ػػا الت ػ ػػي فامػ ػ ػ ااص ػ ػػتعماؿ ا مػ ػ ػوان (الصػ ػ ػرائي يا) ل قي ػ ػػاـ ات ػ ػػؾ

العم يا

(.)99

وفد تحد

التدخؿ الاريطػااي فػي ا ردف ردود تفعػاؿ صػ ايا فػي اريطاايػا ،واااػ

و ازرة الخارميػػا الاريطاايػػا فػػد ت ا ػ
ػػإ ط ػ

فػػي ايااهػػا الرصػػمي يػػوـ  47تمػػوز اف دخػػوؿ الق ػوا

الحاومػػا ا ردايػػا ل محافظػػا

ػان
الاريطاايػػا مػػان ااػ ً
ا ردف وفقاً ل مادة ( )12مف ميثاؽ ا مػـ المتحػدة وتف القػوا

ػػإ الص ػ ـ وا مػػف واصػػتقلؿ

الاريطاايػا لػـ تصػتعمؿ فواتهػا

لتهديد التاامؿ ا ف يمي تو ا صتقلؿ الصياصي يا دولػا ،ولاػف الحاومػا الاريطاايػا تراد
مف خلؿ إرصاؿ فواتها واحص

لما فياـ ااقل

مشاار اقل

الوثائؽ الصريا لو ازرة الخارميا الاريطاايػا مصػا دة ا ردف
العراؽ

(.)91

ااف التدخؿ العصار الاريطااي في ا ردف فد تثػار ردود تفعػاؿ صػ ايا لػدل الػدوؿ

العرايا ،إذ اتهـ العراؽ اريطاايا ا ف إازاؿ فواتهػا فػي ا ردف مػا هػو إ مقدمػا لعم يػا ػزو
العػراؽ تصػػتهدؼ القضػػان
الم اي في ا ردف اصا

ػػإ ثورتػػر الوطايا،وشػػف ا
التدخؿ والد ـ العصػار

الم ؾ الحصيف االعمالا والرمعيا

(.)99
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ػػلـ الماػػر همماتػػر

ػػإ الاظػػاـ

وا فتاػاد ا مرياػي لػنردف واتهػاـ

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61
تد

العدد ()66
ا

الحم ػػل

تشرين الثاني ()9002

لمي ػػا الماػ ػريا إل ػػإ دفػ ػ و ازرة الخارمي ػػا الاريطااي ػػا ا رص ػػاؿ

ارفيػا فػي  21تمػوز  4998إلػإ ا مػيف العػاـ لنمػـ المتحػدة تط ػ

ماػر إرصػاؿ رصػالا إلػػإ

الحاومػا الماػريا ليقػاؼ الد ايػػا الماػريا التػي تهػػامـ ا ردف وااػػذارهـ فيهػا مػػف محاولػػا
إث ػػارة ا ض ػػطرااا

ض ػػد الحاوم ػػا ا رداي ػػا ،واف ت ػػؾ الحم ػػل

الت ػػي ته ػػدؼ إل ػػإ ػػدـ

ا صتقرار صوؼ ت د إلػإ زيػادة التػوتر فػي الماطقػا والػإ ػدـ الواػوؿ الػإ تصػويا م فتػا

في ا ردف(.)96

وفي ظػؿ ت ػؾ التطػو ار ت قػ

و ازرة خارميػا الحاػومتيف ا مريايػا والاريطاايػا فػي
فيهػ ػػا ضػ ػػمااا

مػ ػػف الحاػ ػػومتيف

 48تمػ ػػوز  4998رصػ ػػالا ً مػ ػػف الم ػ ػػؾ الحصػ ػػيف يط ػ ػ
ا مريايا والاريطاايا ت اد التزاـ ال الدولتيف اتقديـ مصػا دا

صػاريا لػر ل محافظػا

وحدة ا ردف واصتقللر ار فد فرر التدخؿ العصار ل قضان

إ الثورة في العراؽ

(.)97

ػإ

وتيض ػػا ا ػػري ا ػػد الممي ػػد حي ػػدر الص ػػفير ا ردا ػػي ف ػػي تاقػ ػرة ي ػػوـ48تم ػػوز4998
((ااف الم ؾ الحصيف ط ػ

المديد في العراؽ)) (.)98
وااا

مػف الو يػا

العوامؿ التي شمع

المتحػدة وترايػا المعواػا العصػاريا لمقاومػا الوضػ
الم ؾ الحصيف

رئػػيس الػػوزران صػػمير الرفػػا ي اومػػود ف ػوا

ا حػػدا

إ اتخاذ فرار هػو

مػر ػف طريػؽ

رافيػػا فػػي فا ػػدة الحااايػػا فػػد تفام ػ

فػػي اغػػداد ،فقػػاـ الم ػػؾ الحصػػيف ا رصػػاؿ ارفيػػا

الػػإ ت ػػؾ الق ػوا

اوفػػوع

مػػف خػػلؿ فائػػد

المااي الاريطااي ادواردز في الحااايا – ت مهـ فيها ا ار فد اااا رئيصػاً للتحػاد الع ارفػي
 -ا رداي واار يد وهـ إلإ العمؿ

تصػ موا
إ ا طاحا ااظاـ الثورة في اغػداد و ػيهـ تف ي ّ

المتحػػدة وففػ

الم ػؾ الحصػػيف فػػي تافيػذ العم يػػا ففػػي

ا وامر مار فقط وليس مف ت شخص اخر
لاػف الو يػػا

()99

.

ضػػد طموحػػا

 24تمػػوز  4998ص ػ ـ تومػػاس اري ػ القػػائـ اا مػػاؿ ا مرياػػي فػػي ا ردف مػػذارة ً إلػػإ
ػػإ رد حاومتػػر ػػإ ط ػ الم ػػؾ الحصػػيف اذ ااػػد الحاومػػا
الحاومػػا ا ردايػػا تحت ػو
ا مريايػا فػي ت ػػؾ المػذارة معارضػػتها التامػا
الوض في العراؽ تااا تاعد مػف اطػاؽ الصػيطرة
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م .م .طه خلف محمد الجبوري

م .م .محمد عماد رديف طالب

صي د إلإ تحرؾ صوفيتي مضاد مما فػد يولػد ردود فعػؿ صػاريا وصياصػيا يػر مضػمواا
الاتائ

(.)14

تمػػا الحاومػػا الاريطاايػػا فقػػد رفض ػ

طػ

الم ػػؾ الحصػػيف ومػػان ذلػػؾ مػػف خػػلؿ

الرصالا التي ومهتها و ازرة الخارميا الاريطاايا إلإ الحاوما ا ردايػا فػي  29تمػوز 4998
والتػػي فػػاـ اتص ػ يمها القػػائـ اا

مػػاؿ الاريطػػااي فػػي مػػاف تاػػد

ػػإ

تف اريطاايػػا ليص ػ

اصتعداد لتوصي مصػا دتها صػارياً وافتاػادياً وصياصػياً لغػرض د ػـ ا ردف فػي ط اػر لقمػ
المخاػ ػػص ل ق ػ ػوا

الثػ ػػورة فػ ػػي الع ػ ػراؽ ،وتف الوام ػ ػ

المصػػا دة لػػنردف ولعػػدـ إيمػػاد اضػػطرااا

الاريطاايػ ػػا فػ ػػي ا ردف هػ ػػو لتػ ػػوفير

داخ يػػا واصػػقاط الحاومػػا ا ردايػػا الشػػر يا مػػف

الممهوريػػا العرايػػا المتحػػدة ولموامهػػا التهديػػد المومػػر ضػػد الصػػلما ا ف يميػػا لػػنردف وما ػ

تصر ا ص حا ار الحدود الشماليا م صوريا(.)14

والحقيقػػا اف هاػػاؾ صػػاااً اخػػر وران رفػػض الو يػػا

صػار ضػػد العػراؽ ود ػػـ محػػاو

المتحػػدة واريطاايػػا

تػػدخؿ

الم ػػؾ الحصػيف وهػػو ر اػػا اػػل ً ماهمػػا ا افتػػاي

ػػإ

الاظػػاـ الممهػػور فػػي الع ػراؽ و صػػيما ً اعػػد تف ت ا ػ
القائمػا ػإ ا يفػان االتزاماتهػا مػ شػػراا الػافط ا ماايػا العام ػا فػي العػراؽ و المحافظػػا
إ تدفؽ الافط و المحافظا

إ لفا

الحاومػػا العرافيػػا المديػػدة صياصػػتها

ميدة م دوؿ العالـ ،وااها ليص

فػػي ا اضػػماـ الػػإ الممهوريػػا العرايػػا المتحػػدة اهػػا تر ػ
دوف تف ياػ ػػوف
والو يا

لػديها تيػا ايػا

فػػي اتاػػاع صياصػػا مصػػتق ا مػػف

طػ ػػرؼ خػ ػػارمي ت ػ ػ ثير فيهػ ػػا ،و ػ ػػإ هػ ػػذا ا صػ ػػاس ا ترف ػ ػ

المتحدة االاظاـ الممهور في الع ارؽ في /4ا

تما الحاوما الترايػا فقػد ت راػ

.)12(4998/

اريطاايػ ػػا

فػي مػ تمر اػحفي قػد وزيػر الخارميػا التراػي

فػػي تاق ػرة يػػوـ  48تمػػوز  (4998ػػف ايػػا الحاومػػا الترايػػا التػػدخؿ فػػي ا وضػػاع الداخ يػػا
ل ع ػراؽ ف رئ ػػيس ا تحػػاد الهاش ػػمي ه ػػو الم ػػؾ الحص ػػيف واف الحاومػػا الش ػػر يا ا ف ه ػػي

حاوما ا ردف)لذا ادا الميش التراي تحرااتر احو الماو  ،ير اف ا تحػاد الصػوفيتي ومػر
م ػػذارة إل ػػإ الحاوم ػػا التراي ػػا ف ػػي  21تم ػػوز 4998ح ػػذر فيه ػػا م ػػف مغا ػػا القي ػػاـ اتحرا ػػا
صػػاريا ضػػد الثػػورة فػػي العراؽ،فضػػل ػػف هػػذا اػػاف لاشػػاط الو يػػا
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المتحػػدة وضػػغوطاتها
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ػػإ الحاوم ػػا التراي ػػا تد

تشرين الثاني ()9002

إل ػػإ ت ارمػ ػ ترايػ ػػا ػػف تحرااته ػػا وت اػ ػ

ا ترافها االاظاـ الممهور في العراؽ في  94تموز.)19(4998

الحاوم ػػا الترايػػػا

وف ػػي  94تم ػػوز  4998ف ػػاـ الص ػػفير الاريط ػػااي ف ػػي م ػػاف ا ق ػػان ص ػػمير الرف ػػا ي

رئػػيس الػػوزران ا رداػػي و واخاػػر ا ػ ف اريطاايػػا فػػرر ا
وفد تقاؿ صمير الرفا ي الخار اشاؿ حصػف
ت ػػؾ ا ااػػان وفػػاؿ ا ػ ف لق ػرار ا

ت ػراؼ االاظػػاـ المديػػد فػػي الع ػراؽ

ػإ العاػس مػف الم ػؾ الحصػيف الػذ لػـ يقاػؿ

ت ػراؼ االاظػػاـ الع ارفػػي ت ػ ثير م ػ لـ

يػػر صػػيما تف الم ػػؾ

الحصيف ت ر ل صػفير فػي لقائػر معػر فػي اليػوـ افصػر تاػ ػر يريػد ا اتقػاـ ا خػذ الثػ ر مػف فت ػا

تفراائػػر مػػف العائ ػػا المالاػػا العرافيػػا م ػلً اا حاػػاـ العرايػػا التق يديػػا ،وزاد الم ػػؾ الحصػػيف
ل صػػفير ا اػػر صػػوؼ يضػػطر لاػػدار ايػػاف اصػػتااار ضػػد الق ػرار الاريطػػااي ،ولاػػف الصػػفير
الاريطااي تماف مف إفاا ر االعدوؿ ف ذلؾ ا صتااار

(.)11

تق ػ ػػدـ ا ردف اش ػ ػػاول إل ػ ػػإ هيػ ػ ػ ة ا م ػ ػػـ المتح ػ ػػدة ي ػ ػػوـ  8ا

 4998ي ػ ػػديف فيه ػ ػػا

المحػػاو المتاػػررة ل ايػػؿ مػػف الصػػيادة ا ردايػػا وز ز ػػا ا مػػف و ا صػػتقرار فضػػل ً ػػف
الحمػػل الد ائيػػا العرايػػا ضػػد  ،وتاػػدر ا مػػـ المتحػػدة الق ػرار رفػػـ  989اتػػاريخ  9ا
 4998والذ ياص

ا ردف ولاااف
ادت
تقػػار

(.)19

إ حفظ صيادة الدوؿ وتعهد الػدوؿ العرايػا االمحافظػا

ػإ اصػتقلؿ

اريطاايا اعد ا ترافهاً االاظاـ الممهور في العراؽ تشم وتػد ـ وتػدف إلػإ

ارفػػي – ترداػػي فػػي محاولػػا لضػػماف إصػػتمرار ماػػالحها فػػي الماطقػػا وخاا ػاً فػػي

العراؽ و دـ الوفوؼ احدة ضد .

قػػد الصػػفير الاريطػػااي فػػي مػػاف لقػػان م ػ الم ػػؾ الحصػػيف فػػي  44اي ػػوؿ 4998

وتاػاوؿ ال قػػان زيػػارة ا مػػيف العػػاـ لنمػػـ المتحػػدة داغ همرشػػولد اغػػداد ولقػػان مػ
فاصـ واف ا خير فد تخار ا ميف العاـ ف تصػفر
ااػػر يرح ػ

تيػاؿ العائ ػا المالاػا وفػد توضػا فاصػـ

اافامػػا لفػػا ا تياديػػا م ػ ا ردف وتاهػػـ ياتظػػروف إشػػارة مػػف ا ردف تعاػػر ػػف

حصػ ػػف الاوايػ ػػا ،واػ ػػاف رد الم ػ ػػؾ الحصػ ػػيف
العلفا

اػػد الاػريـ

ػ ػػإ ت ػ ػػؾ ا خاػ ػػار(( :ااػ ػػر

الطايعيا م العػراؽ فػي يػوـ مػا واف الصػا
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إ تياؿ تااان مومتػر و رتاػاط العاااػر الثوريػا فػي العػراؽ مػ العاااػرالتي تراد
في ماف في تموز الماضي مف اـ .)16())4998

اااقل

القيػاـ

فػػدـ صػػمير الرفػػا ي رئػػيس الػػوزران ا ردا ػػي فػػي لقػػان م ػ الصػػفير الاريطػػااي ف ػػي

ماف الشروط التي يم

ػإ العػراؽ تحقيقهػا لغػرض إ ػادة العلفػا

العرافيػا – ا ردايػا

إلإ طايعتها وهي(( -:تطاي التمثيؿ التمار والصياصي م العػراؽ صػوؼ لػف ياػوف ممااػاً
فػػي الوفػ

الحاضػػر اصػػا

مشػػا ر الم ػػؾ الحصػػيف الشخاػػيا حػػوؿ ا تيػػاؿ العائ ػػا المالاػػا

العرافيا ،وتف ياػوف اوصػ صػفير اػاح
مػػف ت قػػان افصػػها ا ا ػ ػر إذا ااا ػ

اح ػػاد

المللػا فػي اغػداد تف ي ػ ا

ػإ الحاومػا العرافيػا

الحاومػػا العرافيػػا مصػػتعدة لمحاامػػا المم ػرميف المتهمػػيف

ا تي ػػاؿ العائ ػػا المالا ػػا ،واف ترص ػػؿ وف ػػداً إل ػػإ ا ردف ليق ػػوؿ ل م ػػؾ الحص ػػيف ا ا ػ ػهـ

ص ػػيقوموف اػ ػػذلؾ فعادئ ػػذ صػ ػػوؼ ل ػػف ياػ ػػوف هاال ػػؾ ػ ػػائؽ ف ػػي الماا ػ ػ

ا ردا ػػي لصػ ػػتئااؼ

((إف اريطااي ػػا
العلف ػػا الطايعي ػػا ا ػػيف الا ػػديف)) ولا ػػف الص ػػفير الاريط ػػااي تم ػػا ا ػػالقوؿّ :
صػػتاوف مصػػرورة ً ل مصػػا دة ولاػػف هػػذا يعػػد تػػدخل ً فػػي الش ػ وف الداخ يػػا العرايػػا ،فمػػف
ا فضػػؿ فيػػاـ حاومػػا رايػػا تخػػرل اػػدور الوصػػيط اػػد ً مػػف الحاومػػا الاريطاايػػا)) ،ف مػػا

رئيس الوزران ا رداي إف المم اا العرايا الصعوديا هي الدولا العرايػا الوحيػدة التػي يمااهػا

القيػػاـ اػػذلؾ لاػػف ا ردف

ير ػ

ارصػػتخداـ الصػػعودييف اهػػـ صػػيقولوف ل ع ػرافييف ا ػ ف هػػذا

المقتري اريطااي واف ا ردف تفضؿ طري القضيا مف الصيد ماياؿ راي
اغداد اما لو ااا

الفارة اريطاايا(.)17

امتمػ ػ الص ػػير مايا ػػؿ اريػ ػ

صػفير اريطاايػا فػي

الص ػػفير الاريط ػػااي ف ػػي اغ ػػداد ي ػػوـ  49تشػ ػريف ا وؿ
مع ػػر ح ػػوؿ

 4998مػ ػ محم ػػد ا ػػديؽ شاش ػػؿ وزي ػػر الخارمي ػػا الع ارف ػػي واال ػػا ً وتح ػػد
مصػػتقاؿ العلفػػا العرافيػػا – ا ردايػػا اعػػد ااصػػحا الق ػوا الاريطاايػػا وامااايػػا تطايعهػػا،
فاما

شاشؿ ((إف الحاوما العرافيا ار اػا فػي لفػا

افاما العلفا
الماػػادرة يم ػ

ميػدة مػ ا ردف وصػترح

الدا وماصيا ،واما تف ا ردف هو الذ فط العلفا

ا ػادة

فاف العراؽ يشعر اػاف

اف ت ػ تي مػػف ا ردف ولػػيس مػػف الع ػراؽ ،وتف الصػػعودييف رض ػوا وصػػاطتهـ

ػػإ الع ػرافييف حػػوؿ هػػذا الموضػػوع)) تمػػا الصػػفير الاريطػػااي ف ػػـ ياػػف ارضػػياً ػػف موفػػؼ
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شاشؿ وخاااً ادما تحد

ػف الم ػؾ الحصػيف اػالقوؿ(( :إف مػف ا حصػف ل م ػؾ الحصػيف

تف يتػػرؾ ا ردف م ػ الق ػوا

تف تصػػود)) لػػذا اػػاف الصػػفير

الاريطاايػػا ويصػػما لرادة الشػػع

الاريطااي ف قاً ا ف موفؼ العراؽ صياوف ير واضا وفي تصػون ا حػواؿ مومػر احػو تغييػر

الاظاـ ا رداي اعد مغادرة القوا

الاريطاايا

(.)18

اقي الومػود العصػار الاريطػااي فػي ا ردف حتػإ تشػريف الثػااي  4998إذ اػدت
ف ػواتهـ اا اصػػحا

مػػف ا ارضػػي ا ردايػػا ،وتاػػدر الحاومػػا ا ردايػػا فػػي اهايػػا الشػػهر

فااوااً ارفـ  12يقضي ارلغان ا حااـ العرفيا في ا ردف
القوا

مان فرار ااصحا
تمريايػػا مديػػدة االمحافظػػا

(.)19

الاريطاايا اعد تف حاؿ الم ػؾ الحصػيف

ػػإ اظػػاـ حامػػر ،فقػػد توفػػد

الو يػػا

تت ػ لؼ مػػف تصػػعا ضػػااط ارئاصػػا الما ػراؿ ريتشػػارد روصػػيف ل وفػػوؼ

الماليػػا والعصػػاريا وتعهػػد

ػإ ضػمااا

المتحػػدة اعثػػا صػػاريا
ػػإ احتيامػػا

ا ردف

الحاومػػا ا مريايػػا اػػدف  94-14م يػػوف دو ر صػػاوياً ،ف ػزاد

المعواػػا ا مريايػػا مػػف  22.4م يػػوف دو ر فػػي ػػاـ  4997الػػإ  67.4م يػػوف دو ر فػػي
اـ4999

(.)94

ومػػف المػػدير االملحظػػا تف الم ػػؾ الحصػػيف اعػػد تف فشػػؿ فػػي تحقيػػؽ مااصػ
اريطااي ػػا حي ػػاؿ ا ػػادة العلف ػػا

العرافي ػػا – ا رداي ػػا لمػ ػ إل ػػإ الو ي ػػا

مػػف

المتح ػػدة فف ػػي 21

تش ػريف ا وؿ  4998ف ػػدـ رئ ػػيس الػػوزران ا ردا ػػي صػ ػمير الرفػػا ي إل ػػإ الص ػػفير ا مريا ػػي
خطػػا ت ػػد

مػػف فا ػػر شخاػػياً واموافقػػا الم ػػؾ الحصػػيف ااا ػ

تصػػتهدؼ إصػػتعادة العلفػػا

ا ػػيف م ػػاف واغ ػػداد وتوص ػػي ش ػػقا الخ ػػلؼ ا ػػيف ا ػػد الاػ ػريـ فاص ػػـ ومم ػػاؿ ا ػػد الااا ػػر،
وتقضي تمور تافيذ الخطا فياـ ممث ي الو يػا
فيمػػا إذا اػػاف الع ػرافييف

الخارميػػا ا مريايػػا ت اػ
التػػدخؿ

المتحػدة واريطاايػا فػي اغػداد امحاولػا لايػاف

ػػإ اصػػتعداد لللتقػػان م ػ ا ردايػػيف ل ػػادة العلفػػا  ،ولاػػف و ازرة
ػػدـ فيػػاـ الو يػػا

المتحػػدة اػ

اػػوع مػػف التػػدخؿ ف مثػػؿ هػػذا

يحتمػػؿ اماحػػر وفػػد يولػػد ضػػر اًر وتف الشػػروط التػػي طرحهػػا الم ػػؾ الحصػػيف يػػر

وافعيا تماماً(.)94

149

الموقف األردني من قيام ثورة  61تموز  6291في العراق

م .م .محمد عماد رديف طالب
اص ػػتمر ااقط ػػاع العلف ػػا

م .م .طه خلف محمد الجبوري

ا ػػيف العػ ػراؽ وا ردف مػ ػ تواا ػػؿ الحم ػػل

والذا يػػا طػواؿ ػػاـ  4999وتػػردد

الا ػػحفيا
ػػإ

د ايػػا ػف ايػػا الم ػػؾ الحصػػيف تحشػػيد فطعػػا

الح ػػدود مػ ػ العػ ػراؽ ا ا ػػر ص ػػوؼ يق ػػوـ ا ػػرد فع ػػؿ تم ػػا د ػػوة ت قاه ػػا م ػػف الق ػػومييف الع ػػر

لمصا دتهـ في مقار ػا الشػيو يف ،وفػد تد
اد الاريـ فاصـ إلإ الرد

إ الم ؾ الحصيف االقوؿ(( :تاتفي تف تذاػر اػ ف الم ػؾ الحصػيف

هػػو ص ػ يؿ الخيااػػا واف الع ػراؽ فػػو احي ػ

الحدود))(.)92
ال اااايا

تقػػدم

ت ػؾ الد ايػا الػإ خ ػؽ حالػا مػف التػوتر دفعػ
يػػتماف مػػف صػػحؽ ت ا تػػدان ي تيػػر مػػف خػػارء

الصػػفارة ا ردايػػا فػػي ايػػرو يػػوـ  49ايصػػاف  4964اط ػ

الػػإ الحاومػػا

إ تا يؼ الصفارة ال اااايا في اغداد ار ايا ش وف ا ردف و الر ايا ا ردايػيف فػي

اغػػداد واعػػد المداولػػا وافػػؽ مم ػػس الػػوزران ال ااػػااي

ػػإ ط ػ

الحاومػػا ا ردايػػا

تا ؼ لاااف ار ايا ش وف الممهوريا العرافيا و العرافييف في ا ردف(.)99

ػػإ تف

وفػػد مثػػؿ المم ا ػػا ا ردايػػا فػػي اي ػػرو الصػػفير اػػد الحمي ػػد الص ػراء الػػذ تم ػػرل

إمتما ػ ػاً مػ ػ الص ػػفير الع ارف ػػي ف ػػي اي ػػرو اميػ ػ
الدا وماص ػػيا ا ػػيف الا ػػديف وف ػػد ط ػ ػ

العلفػػا

اػػيف الا ػػديف وا

الا ػػائ ف ػػي محاول ػػا ل ػػادة العلف ػػا

الص ػػفير الع ارف ػػي م ػػف اظي ػػر ا ردا ػػي اض ػػرورة إ ػػادة

ت ػراؼ االممهوريػػا العرافيػػا ،وفػػد تيػػد الص ػراء الفا ػرة وصػػافر إلػػإ

مػػاف للمتمػػاع االم ػػؾ الحصػػيف والط ػ

ماػػر ا

تػراؼ االممهوريػػا العرافيػػا ،واعػػد ودتػػر

إلػػإ ايػػرو تخاػػر الصػػفير الع ارفػػي ا ػ ف الم ػػؾ الحصػػيف مصػػتعداً لن ت ػراؼ وتاػػادؿ التمثيػػؿ

الدا وماصػػي فيمػػا إذا اػػري اػػد الاػػريـ فاصػػـ ا اػػر لػػـ ياػػف موافقػػا ً ػػإ فتػػؿ الم ػػؾ فياػػؿ
الثااي وتفراد العائ ا المالاػا وفػد ترصػؿ الصػفير الع ارفػي ارفيػا ً إلػإ و ازرة الخارميػا العرافيػا
حوؿ الموضوع والشرط الذ إفترحر الم ؾ الحصيف
واثاػػان إمتما ػػا

(.)91

ا مػػـ المتحػػدة فػػي دورة ػػاـ  4964فػػي ايويػػورؾ إمتم ػ هاشػػـ

مواد وزير الخارميا العرافي االم ؾ الحصيف واقؿ إلير تصؼ اد الاػريـ فاصػـ لمقتػؿ العائ ػا
المالاا وتا ػر لـ يػ مر اقػت هـ ولػـ ياػف لػر

ػـ اػذلؾ ،ووافػؽ الم ػؾ الحصػيف

القضايا الوطايا وتاصيؽ الاؼ العراي فوؽ اؿ ا تاار
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الحاومػ ػػا ا ردايػ ػػا فػ ػػي اليػ ػػوـ ا وؿ مػ ػػف تش ػ ػريف ا وؿ  4964إ ترافهػ ػػا

االممهوريا العرافيا وادر ايػاف مػان فيػر(( :إف ا

الم ػػؾ الحصػػيف الػػذ اػػاف يحضػػر امتما ػػا

تػراؼ مػان اتيمػا لر اػا شخاػيا مػف

الممعيػػا العامػػا اعػػد اف ت اػػد تف اػػد الا ػريـ

فاصػػـ تداف مقتػػؿ الم ػػؾ فياػػؿ الثػػااي)) ،تػػـ فػػتا الحػػدود اػػيف الا ػػديف فػػي  24تشػريف ا وؿ
العلف ػػا

 4964واص ػػت اف

التماري ػػا و ا تا ػػا

الصػ ػ ايا و اللصػ ػ ايا ،ث ػػـ ت ػػـ تعي ػػيف

وا ػػفي الت ػػؿ ص ػػفي اًر ل ػػنردف ف ػػي اغ ػػداد وف ػػدـ توراؽ ا تم ػػاد ف ػػي  49ا ػػااوف ا وؿ 4964
وواؿ ماف توؿ صفير رافي في ادايا اـ 4964
ايف العراؽ وا ردف تعرض

لاف العلفا

حزيراف  4964ار لف اصتقلؿ الاوي  ،والتي ط ا

(.)96

زما

إ تثر فياـ اريطاايا فػي 49

الاضػماـ إلػإ المامعػا العرايػا فػي

 24حزيػ ػراف  ،4964إ تف ا ػػد الاػ ػريـ فاص ػػـ ت ػػف ف ػػي مػ ػ تمر ا ػػحفي ق ػػد ف ػػي و ازرة
ػرحا ػػإ تاػ ػ ػر ص ػػوؼ يا ػػدر مرص ػػوماً ممهوريػ ػاً يع ػ ّػد
ال ػػدفاع ي ػػوـ  29حزيػ ػراف  4964ا ػ ا
ػان رافي ػاً تااعػػا ً إلػػإ ل ػوان الاا ػرة وت ػػف تاػػر صػػيفرض حاػػا اًر ػػإ الاوي ػ
الاوي ػ فضػ ً
يشمؿ حاار اػر واحػر وهػدد االاصػحا مػف المامعػا العرايػا إذا فا ػ الاويػ
ضػواً
فيها

(.)97

وفد ت اػ
مػف فػوة

الاويػ

يػوـ  26حزيػراف  4964حالػا الطػوارو وحشػد

ػإ حػدودها لموامهػا تيػا تحراػػا

اصتقللها ،وفػي  24تمػوز  4964وافقػ

اريطاايا لحمايا الاوي

دوف اصتد ان فوا

المامعا إرصاؿ فوا

وها ػػذا تا ػػوف ف ػػد التقػ ػ

وت ػػاد
العرايا

صػاريا مفامئػا مع اػاً تا ػها صػوؼ تػداف

المامعػا العرايػا

ػإ ضػويا الاويػ

والوفػوؼ تمػاـ از ػا

ول حي ولػا

اػد الاػريـ فاصػـ فػرر

ماػ ػ حا ا ردف مػ ػ تط ع ػػا

ال ػػدوؿ العراي ػػا ض ػػد صياص ػػا العػ ػراؽ

(.)98

اياهما،وفػػد طالاػ

ػػف

رايا مف الصعوديا و الممهوريا العرايػا المتحػدة و المم اػا ا ردايػا

هػػذ الخطػػوة ال تاػػار ل ػػدور ا رداػػي فػػي الت ػ ثير
ت اػ ػ

اػؿ مػا لػديها

الحاومػ ػػا ا ردايػ ػػا ا ترافهػ ػػا ااصػ ػػتقلؿ الاوي ػ ػ
الحاومػػا العرافيػػا ا ردف ارلغػػان ا
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ػػإ ا صػػتقرار لػػدوؿ الماطقػػا
وتػ ػػـ التاػ ػػادؿ الدا وماصػ ػػي

تػراؼ والتمثيػػؿ الدا وماصػػي واتهمػ

الموقف األردني من قيام ثورة  61تموز  6291في العراق

م .م .محمد عماد رديف طالب
ا ردف االصعي لق
مف ذلؾ ااا

م .م .طه خلف محمد الجبوري

اظػاـ الحاػـ الممهػور فػي العػراؽ ل ػادة الاظػاـ الم اػي،و ػإ الػر ـ

الحاوما ا ردايا الماادر ا وؿ لرصاؿ فوا

في الاوي  ،إذ ػادر القػوا

(.)99

الميش العراي ا رداي لتػرااط

ا ردايػا مػاف فػي تي ػوؿ  4964واقيػ

لمػدة صػاا وااػؼ

وااف الم ػؾ الحصػيف فػد اػر ػف موفػؼ ا ردف تمػا فضػيا الاويػ
لقػػان قػػد فػػي الريػػاض فػػي شػػهر ا

((إاػػر اػػاف توؿ المعتػرفيف االاويػ

 4964م ػ الم ػػؾ صػػعود حي ػ

والعػراؽ فػي

فػػاؿ الم ػػؾ الحصػػيف:

وترصػػؿ وفػػداً ل تهائػػا وتف مػػا فػػاـ اػػر اػػد الاػريـ فاصػػـ لػػـ

ياػػف مفامئػػا ً لػػر وااػػر م ػ إ ت ارفػػر االاويػ لػػـ ياػػف يش ػ اف يقػػؼ موففػػا ً فاصػػياً مػػف اػػد
الاريـ فاصـ حتإ يزيد مف اصتفزاز وخشي مف افاا مف ورائر وتا ػر مؿ إ ا تاػاؿ
اػػر ليمػػاد طريق ػاً معػػر لتوحيػػد الاػػؼ العراػػي ،وامػػا اف الم ػػؾ الحصػػيف صػػعإ لديػػر لعقػػد
امتماع

إ مصتول اؿ لاح

ا متمػػاع فػػي الوف ػ

القضيا ،لاف اد الاػريـ فاصػـ تاػدل تاػر

الػػذ تقػػؼ فيػػر الػػدوؿ العرايػػا موفػػؼ المعػػارض ل ع ػراؽ ،وااػػر ماػػر

إ المطالاا االاوي )) وذار الم ؾ الحصيف ((ا ف دخػوؿ الاويػ

ومود فوا

فائػدة مػف هػذا

رايا تحػؿ محػؿ القػوا

الاريطاايػا

ل مامعػا العرايػا وحتػإ

يماػف تف يحػؿ المشػا ا و اػد مػف إيمػاد

حؿ ياوف العراؽ طرفاً فير حتإ يماف حؿ ا مر اشػاؿ مطمػئف ،وفػد تاػدل الم ػؾ الحصػيف
تااػػر

ػػإ الاوي ػ

يحظػػإ مػػف الاوي ػ

ف ا ردف

ا مػ ػ ػ ػػا العرايػ ػ ػ ػػا ايامػ ػ ػ ػػا المليػ ػ ػ ػػيف مػ ػ ػ ػػف تم ػ ػ ػ ػواؿ الاوي ػ ػ ػ ػ

امعاواػػا وهػػو فػػي خػػط الػػدفاع ػػف

الاريطاايا.)64())...

و ػػإ ال ػػر ـ م ػػف ت ػػوتر العلف ػػا

التماريػ ػػا والثقافيػ ػػا فػ ػػد توصػ ػػع
وازداد

مود ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي خ ػ ػ ػ ػزائف الااػ ػ ػ ػػوؾ

الصياص ػػيا ا ػػيف ا ردف والعػ ػراؽ إ تف العلف ػػا

اياهمػ ػػا ،إذ ارتفع ػ ػ

معػ ػػد

ا صػ ػػتيراد والتاػ ػػدير اياهمػ ػػا

ا اشطا الثقافيا وا متما يا المشتراا ااورة طايعيا وتصفر هذ العلفػا

توفيػ ػ اتفافي ػػا توحي ػػد ال ػػروااط القومي ػػا والطايعي ػػا ا ػػيف الا ػػديف وتط ػػوير العلف ػػا

وا فتااديا وذلؾ في  9اااوف ا وؿ  4969وفد وفعها ف الماا
وزير ا فتااد الوطاي و ف الماا

التماري ػػا

ا رداي حاتـ الز اػي

العرافي اد الحميد الهللي وزير ا فتااد(.)64
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واتوفيػ ػ ه ػػذ ا تفافيػ ػا يا ػػوف العػ ػراؽ وا ردف ف ػػد ط ػػول المرح ػػا الص ػػااقا امميػ ػ
ظروفه ػػا وتطوراته ػػا لت خ ػػذ العلف ػػا

ا ػػيف الا ػػديف مرح ػػا مدي ػػدة تاع ػػا ل تط ػػو ار الصياص ػػيا

الداخ يا في الا ديف وطايعا التطو ار الصياصيا في الماطقا العرايا.
اخلامتة:

مػ ػػف خػ ػػلؿ العػ ػػرض الصػ ػػااؽ ل موفػ ػػؼ ا رداػ ػػي مػ ػػف ثػ ػػورة  41تمػ ػػوز  4998فػ ػػي
العراؽ،خ ص الاحػ

إلػإ تف طايعػا العلفػا

التحذير مف فياـ الثورة واف هػذ العلفػا

مع ػ ػ

اػيف الا ػديف فػد تثػر فػي موفػؼ ا ردف فػي

يحامهػا ػام يف :همػا العػػامؿ ا فتاػاد والػذ

ا ردف يصػ ػػتفيد مػ ػػف الػ ػػد ـ الع ارفػ ػػي لػ ػػر فػ ػػي موامهػ ػػا التحػ ػػديا

التػ ػػي توامهػ ػػر فػ ػػي

الماطقا ،تما العامػؿ ا خػر فهػو :العامػؿ ا متمػا ي فالاظػاميف الحػااميف فػي الا ػديف همػا
الاظاـ الهاشمي وهذا مما معؿ ل علفػا خاواػيا تخت ػؼ ػف ت ا ػد مػف الا ػداف العرايػا
ولهذا مان التحذير ا رداي مف فياـ الثورة.
مػػان التحػػذير ا رداػػي ي اػػد حقيقػػا فػػوة المخػػاا ار ا ردايػػا فػػي تػػوفير المع ومػػا

داخػػؿ ا ارضػػي العرافيػػا وفػػدرة ا مه ػزة ا ردايػػا
هذ المع وما

مػػف

ػػإ ا خت ػراؽ والتوامػػد فػػي الع ػراؽ ولاػػف

التي فدمتها ف فياـ الثورة لـ تما مف تافيذها وفيامها.

ػػإ الػػر ـ مػػف تهديػد الحاومػػا ا ردايػػا اتحريػػؾ فطعػػا

في محاولا ماها ل صيطرة

إ القوا

المػػيش العراػػي ا رداػػي

العرافيا المومػودة فػي ا ردف والزحػؼ اهػا إلػإ اغػداد

لصػػقاط وامهػػاض الثػػورة لاػػف هػػذ الحراػػا لػػـ تاػػف صػػول ضػػما إ لميػػا ووصػػي ا ضػػغط
وتهديػػد فػػي محاولػػا تردايػػا لتحفيػػز اعػػض اااػػر المػػيش الع ارفػػي الم يػػدة لاظػػاـ الم اػػي

لإلطاحا واصقاط الثورة.
ومػػف ماا ػ

اخػػر الحاومػػا ا ردايػػا يػػر فػػادرة

ا ردا ػػي إل ػػإ العػ ػراؽ خوف ػػا م ػػف في ػػاـ ااق ػػل

ػػإ إرصػػاؿ فطعػػا

مػػف المػػيش

يط ػػيا االاظ ػػاـ ا ردا ػػي وخاا ػػا اع ػػد ظه ػػور

ماشػػو ار الضػػااط ا ردايػػيف الػػوطاييف ا ح ػرار تطال ػ

فيػػر اػػالتغير لػػذلؾ ص ػع

ا ردايػػا إلػػإ تعزيػػز الماهػػا الداخ يػػا وهػػذا مػػا دفػ اريطاايػػا إلػػإ إرصػػاؿ فػوا
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الحاومػػا

صػػاريا إلػػإ

الموقف األردني من قيام ثورة  61تموز  6291في العراق

م .م .طه خلف محمد الجبوري

م .م .محمد عماد رديف طالب

ا ردف والمرااطا فير لتعزيز الماها ودف الو يا

افتاػاديا

المتحدة إلػإ تقػديـ مصػا دا

و صاريا لنردف.
د فياـ الثورة في العراؽ ادايا لظهػور لفػا ا ردف يػر المااشػرة مػ (إصػرائيؿ)

مف خلؿ صماي ا خيرة ل طائ ار ا مريايا المحم ا االوفود مػف اػور ممالهػا المػو إلػإ
ا ػػد راػػي تعتاػػر مػػف دوؿ ا

ػػدان وهػػذا يػػدؿ ااػػورة فاطعػػا مػػف خػػوؼ (إص ػرائيؿ)

ػػإ

الاظاـ ا رداي وضرورة اصتمرار خدما لماالحها.
لػـ تػاما محػػاو

الحاومػا ا ردايػا فػػي إفاػاع الو يػا

مػػف مصػػا دتها ل قيػػاـ اهمػػوـ صػػار

المتحػػدة واريطاايػا وترايػػا

ػػإ الع ػراؽ االتعػػاوف م ػ المػػيش ا رداػػي لصػػقاط

حاومػػا الثػػورة وهػػذا مػػان اصػػاايف تولهمػػا تف الحاومػػا العرافيػػا التػػي مػػان

حاوما مواليا للتحاد الصوفيتي واالتالي دـ دخوؿ الو يػا
صػػار و صياصػػي معػػر خاواػػا تف الو يػػا

اعػػد الثػػورة هػػي

المتحػدة واريطاايػا فػي اػراع

المتحػػدة وا تحػػاد الصػػوفيتي يعيشػػاف مرح ػػا

الحػػر الاػػاردة وامػػا حاػػؿ اػػدما وفػػؼ ا تحػػاد الصػػوفيتي فػػي ما ػ ترايػػا مػػف التػػدخؿ فػػي

العراؽ واصقاط الثورة.
تمػػا الصػػا

الثػػااي امػػاي الحاومػػا العرافيػػا فػػي ػػدـ مصػػا دة الو يػػا

المتحػػدة واريطاايػػا

ا ردف فػػي تومهاتػػر ضػػد الثػػورة اعػػد تف ت ػػف الع ػراؽ ااػػر صػػوؼ يضػػمف الماػػالا الافطيػػا

الغرايا ل ا ديف في العراؽ .
امحػ ػ

اريطااي ػػا ف ػػي اص ػػتغلؿ حامػ ػػا ا ردف ل معوا ػػا

الحاوم ػػا ا رداي ػػا والتػ ػ ثير
وا ردف وامحػ ػ

المالي ػػا ل ض ػػغط

ػػإ فراره ػػا الصياص ػػي ف ػػي ال ػػدف لع ػػودة العلف ػػا

ػ ػػإ

ا ػػيف العػ ػراؽ

اريطاايػ ػػا فػ ػػي تغييػ ػػر التومػ ػػر العصػ ػػار لػ ػػنردف تمػ ػػا الع ػ ػراؽ والػ ػػإ دف ػ ػ

الحاوما ا ردايا لمطالاا لعراؽ اتقديـ ا تذار رصمي ف مقتؿ العائ ا المالاا.
وف ػػد امحػ ػ

المه ػػود الدا وماص ػػيا ا ػػيف العػ ػراؽ وا ردف ف ػػي ػػودة العلف ػػا

ػفار
الا ػػديف وا ػػادة فػػتا الصػ ا

ا ػػيف

ولاػػف هػػذا لػػـ يماػ الم ػػؾ الحصػػيف فػػي ػػدـ الوفػػوؼ امااػ

العراؽ تما ت فضيا يوامهها و إ صايؿ المثاؿ فضيا اصتقلؿ الاوي .
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اهلوامش واملصادر:
 .4لطفػي معفػر فػػرء ،الم ػؾ فياػؿ الثػػااي اخػر م ػوؾ العػراؽ ،ايػرو  ،الػدار العرايػػا
ل موصو ا ،2444 ،ص279ػ289.

م ايا)،اشػرها االفراصػيا فريػدوف اػاح

 .2الحصيف اف طلؿ،مهاتي ام ؾ (تحادي

مػـ،

ترمما از زيؿ ،طراا س،م صصا مار ل توزي  ،4987،ص.414
3.Peter Snow, Hussein – A biography, London, 1972, p121.
 .1زهي ػػر ال ػػدمي ي ،مم ػػزرة ال اراػ ػ ش ػػر م ػػف تم ػػوز ف ػػي فا ػػر الرح ػػا  ،ا ػػحيفا الق ػػاس
الاويتيا 49 ،تموز  ،2441ص. 9

ا ػػد الما ػػار محم ػػود العمر،الاا ػػار الثلثػ ػا ث ػػورة  41تم ػػوز  4998ف ػػي 41ص ػػا ا،دار

.9

الش ػ وف الثقافيػػا العامػػا  ،4994ص64ػ ػ 62؛ الحصػػيف اػػف طػػلؿ ،لػػيس صػػهل ً تف
تاػ ػػوف م ا ػ ػاً (صػ ػػيرة ذاتيػ ػػا) ،ترممػ ػػا هشػ ػػاـ اػ ػػد ار ،مػ ػػاف ،ا ه يػ ػػا ل اشػ ػػر والتوزي ػ ػ ،
 ،4999ص499ػ.464

 .6خالدة الؿ االا ،دور العراؽ وا ردف في الصياصػا العرايػا ،4998-4914

رصػالا

مامص ػ ػػتير( ير ماش ػ ػػورة) ،ا ي ػ ػػا ا دا  ،مامع ػ ػػا الموا ػ ػػؿ 4987 ،ص 141؛ ا ػ ػػد

الماار محمود العمر ،المادر الصااؽ ،ص64ػ.62

 .7زهير الدمي ي ،المادر الصااؽ ،ص1.

 .8اد الماار محمود العمر ،المادر الصااؽ ،ص. 62
 .9ليػ

اػد الحصػف الزايػد  :ثػورة  41تمػوز  4998فػي العػراؽ ،اغػداد ،ماتاػا

اليقظا العرايا ،ط ،4984 ،2ص.499
 .44المادر افصر ،ص. 482
 .44زهير الدمي ي،المادر الصااؽ،ص6.

 .42فاضؿ حصيف،صقوط الاظاـ الم اي في العراؽ ،القاهرة  ،4974 ،ص99.
 .49دااف صامي اػذير ،اػد الماػار المػومرد اشػاطر الثقػافي ودور الصياصػي ،اغػداد ،دار
الش وف الثقافيا العاما ،4994 ،ص.298
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 .41اػػد الػػرزاؽ الحصػػاي ،تػػاريخ الػػو از ار العرافيػػا ،اغػػداد ،دار الش ػ وف الثقافيػػا العامػػا،
ط ،7ء،4988 ،44ص.278

 .49اػػور

ار العرافيػػا ف ػي العهػػد الممهػػور
اػػد الحميػػد العػػااي واخػػروف ،تػػاريخ الػػوز ا

،4968 -4998ط ، 4ء ، 2444 ،1ص.298
.46الحصيف اف طلؿ ،ليس صهل تف تاوف م اا ،ص. 462
 .47الحصيف اف طلؿ ،مهاتي ام ؾ ،ص. 419
 .48لي

اد الحصف الزايد  ،المادر الصااؽ ،ص498ػ244.

 .49صػ ػ ػ ػ ػػعد تا ػ ػ ػ ػ ػػو ديا،ش ػ ػ ػ ػ ػػهادا

الض ػ ػ ػ ػ ػػااط الع ػ ػ ػ ػ ػرافييف تا ػ ػ ػ ػ ػػاف ث ػ ػ ػ ػ ػػورة تم ػ ػ ػ ػ ػػوز ،مري ػ ػ ػ ػ ػػدة

الغدhttp//www.alghad.Jo/news18/4/2008p.1,،
 .24المادر افصر ،ص4.
 .24لي

اد الحصف الزايد ،المادر الصااؽ ،ص 499ػ244.

 .22صعد تاو ديا،المادر الصااؽ ،ص2.
 .29المادر افصر ،ص1.

 .21الحصيف اف طلؿ ،مهاتي ام ؾ ،ص. 419
 .29اػػد المميػػد اػػد الحميػػد ،العلفػػا

ا ردايػػا -الصػػوريا ماػػذ اصػػتقلؿ الا ػػديف ػػاـ

 4916لغايػ ػ ػػا ػ ػ ػػاـ  ،4976مم ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػ ر العراػ ػ ػػي ،اغ ػ ػ ػداد ،العػ ػ ػػدد ،4988 ،97
ص.241

 .26تصػػاما اػػد الػػرحمف اعمػػاف الػػدور  ،زيػػارة الم ػػؾ الحصػػيف اػػف طػػلؿ إلػػإ الو يػػا
المتح ػػدة ا مرياي ػػا ػػاـ  4999ا ػػفحا مديػ ػػدة م ػػف العلف ػػا
مػػاف ،مامعػػا الحصػػيف اػػف طػػلؿ ،احػػو م ػ تمر ((د ارصػػا

وتراثر)) المممو ا الثاايا ، 2449 ،ص. 69

ا رداي ػػا -ا مريايػ ػػا،
فاػػر الحصػػيف اػػف طػػلؿ

 .27الحصيف اف طلؿ ،مهاتي ام ؾ ،ص.418
 .28صػػعد تاػػو ديػػا ،م يػػا اتخػػاذ الق ػرار فػػي صياصػػا ا ردف الخارميػػا ،ايػػرو  ،مراػػز
دراصا

الوحدة العرايا ،4994 ،ص.481

 .29خالدة الؿ االا ،المادر الصااؽ ،ص. 241
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 .94اػ ػػاس م ػ ػراد ،الػ ػػدور الصياصػ ػػي ل مػ ػػيش ا رداػ ػػي  ،4979 -4924ايػ ػػرو  ،ماظم ػ ػا
التحرير الف صطيايا ،مراز ا احا  ،4979 ،ص.444

 .94الحصيف اف طلؿ ،ليس صهل تف تاوف م اا ،ص. 466
32Yahya Armajani, middle east past and present, New jerssy,
؛ دااف صامي اذير،المادر الصااؽ،ص271ػUSA, 1970p.397. 281.
 .99ف ػواز موفػػؽ ذاػػوف ماصػػـ ،العلفػػا

ا ردايػػا -ا مريايػػا  ،4967-4999رصػػالا

مامصػ ػػتير( ير ماشػ ػػورة) ،ا يػ ػػا الترايػ ػػا-مامعػ ػػا المواػ ػػؿ،2444 ،ص91؛ ػ ػػدااف

صامي اذير،المادر الصااؽ،ص271.

 .91خ ي ػػؿ إاػ ػراهيـ حص ػػيف ،العػ ػراؽ ف ػػي الوث ػػائؽ الاريطااي ػػا  ،4999-4998اغ ػػداد ،ايػ ػ
الحامػػا ،ط ،4ء ،2444 ،4ص447-442؛ ياصػػيف الحػػافظ ،،حػػوؿ اعػػض فضػػايا
الثورة العرايا ،ايرو  ،دار الط يعا ،4969 ،ص.496

 .99ف اد فائؽ صعيد ،الصياصا الخارميا ا ردايػا د ارصػا فػي المتغيػ ار المػ ثرة
القرار،رصالا مامصتير( ير ماشورة) ،معهد الدراصا

واػاا ا

القوميا،4988 ،ص444.

 .96خ يؿ إاراهيـ حصيف ،المادر الصااؽ ،ص. 294
 .97وليد محمد صعيد ا
دراصا معتمدة

ظمػي ،ثػورة  41تمػوز و اػد الاػريـ فاصػـ فػي الوثػائؽ الاريطاايػا

ػإ الوثػائؽ الصػريا الاريطاايػا لعػاـ  ،4998اغػداد ،الماتاػا العالميػا،

 ،4989ص.99
 .98ػػدااف ص ػػامي اذير،الما ػػدر الص ػػااؽ،
العلفػ ػػا

ص274؛ ػػواي ا ػػد ال ػػرحمف الص ػػاعاو ،

العرافيػ ػػا -الترايػ ػػا ،4998-4992المواػ ػػؿ مطاعػ ػػا المامعػ ػػا،4989 ،

ص479ػ484؛ احمد اور الاعيمػي ،الصياصػا الخارميػا الترايػا اعػد الحػر العالميػا

الثاايا ،اغداد ،دار الحريا ل طاا ا ،4974 ،ص. 299

 .99م يػػد اا ػراهيـ الواػػداو  ،وثػػائؽ ثػػورة تمػػوز  4998فػػي م فػػا
اغداد ،4994 ،ص27ػ. 28

 .14وليد محمد صعيد ا

ظمي ،المادر الصااؽ ،ص64.
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 .14خ يػ ػػؿ إا ػ ػراهيـ حصػ ػػيف ،الماػ ػػدر الصػ ػػااؽ ،ص219؛ وليػ ػػد محمػ ػػد صػ ػػعيد ا

ظمػ ػػي،

المادر الصااؽ ،ص61ػ. 67

 .12مميد خدور  ،العراؽ الممهور  ،ايرو  ،الدار المتحدة ل اشر ،4971 ،ص84
 .19لي ػ ػ

اػ ػػد الحصػ ػػف الزايػ ػػد  ،الماػ ػػدر الصػ ػػااؽ ،ص 242؛ احمػ ػػد اػ ػػور الاعيمػ ػػي،

المادر الصااؽ ،ص . 264

 .11خ يؿ إاراهيـ حصيف ،المادر الصااؽ ،ص. 298
 .19ص ػ يماف موصػػإ ،تػػاريخ ا ردف الحػػدي  ،مم ػػا الوثػػائؽ العرايػػا ،مػػاف ،العػػدد ،1
 ،4978ص. 44

 .16خ يؿ إاراهيـ حصيف ،المادر الصااؽ ،ص. 246
.17المادر افصر ،ء ،2ص. 471
 .18وليد محمد صعيد ا

ظمي ،المادر الصااؽ ،ص496ػ. 497

 .19مػاف وولػؼ ،يقظػا العػالـ العراػي ،ترممػا اخاػا مػف ا صػاتذة المػامعييف ،ايػرو
المات

التمار ل طاا ا والتوزي والاشر ،4964 ،ص. 442

.94تصاما اد الرحمف اعمػاف الػدور  ،الماػدر الصػااؽ ،ص 69؛ اػاس مػراد ،الماػدر
الصااؽ ،ص. 441

 .94خ يؿ إاراهيـ حصيف ،المادر الصااؽ ،ء ،2ص.291
 .92المادر افصر ،ء ،2ص.291
 .99اور
 .91اميػ

اد الحميد العااي واخروف ،المادر الصااؽ ،ص298ػ. 299
الاػػائ  ،مػػف توراؽ اميػ

الاػػائ فػػي العهػديف الم اػػي والممهػػور -4917 ،

 ،4969اغداد ،ماتاا اليقظا العرايا ،4994 ،ص.468

 .99المادر افصر ،ص . 468
 .96اور

اد الحميد العااي واخروف ،المادر الصااؽ ،ص214ػ. 214

.97احمػػد الرشػػيد واخػػروف ،الاويػ

مػػف ا مػػارة الػػإ الدولا،مامعػػا القػػاهرة،مراز الاحػػو

والدراصا  ،4999 ،ص199ػ. 191
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 .98ا ػػد الممي ػػد ا ػػد الحمي ػػد ،الما ػػدر الص ػػااؽ،ص241؛محم ػػد ا ػػد ار ا ػػد الق ػػادر،
الحػػدود الاويتيػػا الع ارفػػا ،الاويػ  ،مراػػز الاحػػو والد ارصػػا

ص94ػ. 64

.99إا ػ ػ ػراهيـ راياػ ػ ػػا ،الصياصػ ػ ػػا

الاويتيػػا ،ط،4997 ،2

ا رداي ػ ػ ػ ا حتميػ ػ ػػا المغرافيػ ػ ػػا وتحػ ػ ػػو

التػ ػ ػػاريخ،

المزيرةhttp// www. Al-Jazeera.net./5/7/2008p.4,

 .64محمد حصايف هياػؿ ،صػاوا

الغ يػاف ،القػاهرة ،مراػز ا هػراـ ل ترممػا و الاشػر،ء،4

 ،4988ص918ػ. 994

 .64و ازرة ا فتا ػػاد ال ػػوطاي ،مممو ػػا ا تفافي ػػا

ا فتا ػػاديا الدولي ػػا الت ػػي تػ ػرتاط اهػ ػا

المم اػ ػػا ا ردايػ ػػا الهاشػ ػػميا ،مػ ػػاف ،مطاعػ ػػا الق ػ ػوا
ص.49
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المص ػ ػ حا ا ردايػ ػػا،4979 ،

