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 الملخص:

الوحدوية، التي كانت تمثل بن الحسين ااألول كفاار المل  عددهلل ألتمثل هذه الدراسة نوعًا من التوثيق 
تسليط الضوء  وذل  عن طريقللوصول إلى وحدة العرب وتحقيق آمالهم.ة، عربي  أحد أهداف حركة التحرر ال

ها والعراق بشكل خاص، وذل  ألن   األردنة بشكل عام وتاريخ عربي  على حلقة جديدة من حلقات النهضة ال
 .م(1951-1921الدلدين كفي الفترة )ة مهمة بين تاريخي  توثق حقبة 

كفي تحقيقها. كما  األميرديان نشأة كفارة الوحدة مع العراق والمساعي التي بذلها تتطرق الدراسة؛ ل
، وحتى استشهاد األردنكفي الفترة منذ نشأة اإلمارة كفي شرق  األردنت الوحدة بين العراق و والاتستعرض مح

سباب التي أدت إلى عدم تنتقل الدراسة إلى رصد وتحليل األم. ثم 1951عام  ولعددهلل بن الحسين األالمل  
 تحقيقها.

مع قيام المؤتمر  عددهلل األولوخلصت الدراسة إلى أن كفارة الوحدة مع العراق بدأت كفي كفار المل  
 األميروتنصيب  ،ةعراقي  استقالل البالد الفيه عن ن علوأ  ،م1920أذار  8كفي  بدمشقعقدالذي العام  عراقي  ال

كمرشح لعرش العراق، عددهلل  األمير بروز.كما خلصت الدراسة إلى أن عليها دستورياً  ملااً بن الحسين عددهلل 
منذ تاثيف جهوده كفي سديل قيادة مشروع الوحدة مع العراق كفي عملية مستمرة ومن ثم استبعاده، أدى إلى 

 م.1951عام وحتى استشهاده ، تأسيسه لإلمارة

 .األردنة، العراق، عربي  ، الوحدة العددهلل األولالمل  الكلمات الدالة:
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King Abdullah I and the Union with Iraq 

 

Abstract: 

   This study aimed to investigate the King Abdullah I union attempt with Iraq. The 

study shows the Arab Renaissance in Jordan and Iraq Union (1921-1951). The 

study talks about King Abdullah efforts to achieve the union with Iraq. Then to 

tackle the Unity attempts between Iraq and Jordan (1921-1951). Then to monitor 

why they didn't achieve their goals. The results showed that the idea of unity with 

Iraq began at the thought of King Abdullah I in the Iraq General Conference in 

Damascus 1920. However, The King failed to achieve her ambition in the Unity of 

Iraq, despite his hard efforts. 
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 المقدمة:

: برزهههامهن أو المسههتقلة، ة سياسهي  ، ظهههور بعهل الايانههات الةعربي هالثههورة العقهاب أ كفههي  عربهي  شههد الههوطن ال
، تحهههههت زعامهههههة األردنمهههههارة شهههههرق إو م(، 1933-1883)ولالملههههه  فيصهههههل األتحهههههت حكهههههم  ةعراقي هههههالمملاهههههة ال
ى ولهم(، حيث تدنى كٍل منهما بعل المشاريع الوحدوية، كفاان مشهروع الوحهدة األ1951-1882)هلل األميرعدد

 عددهلل. األمير، والذي تصدر له األردنموحد يضم العراق وشرق  سياسي  بالتنفيذ، هو قيام كيان 

وشههرق يتطلههع نحهو وحههدة سهوريا الادههرى )سهوريا ولدنههان  األردنعدهدهلل منههذ قدومهه إلههى شهرق  األميههركهان 
وكفلسهطين( تحههت عرشههه. ومههن ثههم يضههم العههراق. وبعهد أن واجههه معار ههة كفههي قيههام سههوريا الادههرى، أتجههه  األردن

المرحلة الثانية بمشروع سهوريا الادهرى، أي أنهه أنطلهق إلهى الخطهوة  اإلى قيام الوحدة مع العراق على أساس أنه
 التالية، مما يسهل  م سوريا بعد إتمام الوحدة مع العراق.

اسههههتمرت العالقههههات قههههد بالتعههههاون الوثيههههق، و  همامنههههذ تأسيسهههه األردنو اتسههههمت العالقههههات بههههين العههههراق لقههههد 
م كفهي 1958ام عالهاشهمي عربهي  إعهالن االتحهاد الم، و 1951عام  ولبينهماكذل ، حتى بعد وكفاة المل  عددهلل األ

 .م(1958-1935م(، والمل  فيصل الثاني )1999-1935عهد المل  حسين بن طالل )

اه هدكفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي  عدهدهلل بهن الحسهين )المله  فيمها بعهد( كفهي سهديل  األمير أد 
طالع على أهم مشهاريع الوحهدة بهين الدلهدين. ، وكذل  االاألردنة وإمارة شرق عراقي  تحقيق الوحدة بين المملاة ال

 دة، وتسددت كفي عدم نجاحها.هذا باإل اكفة إلى التعرف على الصعاب التي واجهت مشاريع الوح

كفي عههد  األردنو  بين العراق االتحادالوحدة/المتخصصة كفي كفارة مشروع  من الدراسات هذه الدراسة تعد  
 األردنتبحههث كفههي مشههروع االتحههاد بههين العههراق و  –حسههب علههم الباحههث  –، وال يوجههد دراسههة عدههدهلل األولالملهه  

االتحههاد بههين الدلههدين، مهها هههي إال شههذرات متنههاثرة كفههي المعلومههات المتههوكفرة عههن الوحههدة أو  كفههي تلهه  الفتههرة، وأن  
سههوريا الادههرى  يالدراسههات المتعلقههة بمشههروع وأة بشههكل عههام، عربي ههالدراسههات التههي بحثههت كفههي مشههاريع الوحههدة ال

 بشكل خاص.  ةعراقي  ة الي  األردن، والعالقات الهالل الخصيبو 



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م      2021 -ملحق مؤمتر "املكل املؤسس: الشخصية والقيادة والتارخي"  -( 7اجملدل ) 

 

195 
 

عدهدهلل كفهي سهديل تحقيهق الوحهدة بهين العهراق  األمير أداه أنطلقت الدراسة من إشكالية؛ ما هو الدور الذي 
ة، عههدة تسها الت كفر ي هه ترحهم(؟. وبنههاء علهى هههذا السهؤال المحههوري ط  1951-1921كفههي الفتهرة ) األردنوشهرق 
كفههي  باعههتت  ااآلليههة التههي  هههي بههن الحسههين؟. وكيههف عدههدهلل األميههرالوحههدة مههع العههراق كفههي كفاههر مهها طديعههة هههي؛ 

التههي أدت مهها هههي األسههباب مههن ثههم م(؟. و 1951-1921كفههي الفتههرة ) األردنبههين العههراق و  الوحههدة سههديل تحقيههق
 ؟.إلى عدم تحقيق الوحدة مع العراق

مولإلجابة على تل  التسا الت  الوحدة مشروع  نشأة، ولالفصل األ ولاتن البحث إلى؛ ثالثة كفصول: ق س 
عددهلل. أما الفصل الثاني، كفقد سلط الضوء على مشاريع الوحدة التي طرحها  األميرمع العراق كفي كفار 

التي أدت إلى عدم تحقيق الوحدة مع ص لألسباب خص  كفعددهلل كفي كفترة الدراسة. بينما الفصل الثالث،  األمير
 . ستعراض النتائج الختامية للدراسة، وكذل  الالعراق

والعراق  األردنالدراسة تؤرخ لفترة هامة كفي تاريخ  ، ألن  الوصفي   تاريخي  الدراسة على منهج ال اعتمدت
على المنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص  اعت مدعن طريق وصف األحداث التي مر بها الدلدين. كما 

دالتي تهم مو وع الدراسة.  د  ، كفي حين شمل إطارها األردناإلطار المكاني للدراسة بحيث يغطي العراق و  وح 
 .م(1951-1921الزمني الفترة )

 عبدهللا بن الحسين. األمير: الوحدة مع العراق في فكر الفصل األول

 نشأة فكرة الوحدة مع العراق.أواًل: 

سوريا كفي  هأكفاار  سعى إلى تطديقلذل  ة، عربي  بالحرص على وحدة األمة ال عددهلل األمير أكفاارتميزت 
-1921كفي الفترة  مع العراق األردناتحاد كفي ته المستمرة والاباإل اكفة إلى مح وحدة الضفتين.، و الادرى 
م( نهجًا ألسرته، بحيث 1931-1853علي )بن حسين الو ع الشريف ة عربي  مع إنطالق الثورة الو  .م1951
م( كفي الحجاز، ويصبح "عددهلل" ملاًا على العراق، و"فيصل" ملاًا على 1935-1879"علي" ) األميريخلفه 

ة، أصبح الشريف ملاًا على الحجاز وعلي ولي عهده، وتوج فيصل على عربي  سوريا. ومع نهاية الثورة ال
 األميرتوجهت أنظار  مستقدل العراق لم يتضح بعد، وهكذا ألن   ؛سوريا، وتولى عددهلل وزيرًا لخارجية الحجاز
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ظديان، ؛ 1946نطونيوس، أ)عددهلل إلى عرش العراق، ولان هذه الخطة تمزقت بسقوط الحكومة الفيصلية
1967). 

( باقتراح مT. E. Lawrence( )1888-1935تقدم لورنس ) كفي العراق، بعد أن   األميرزاد اهتمام 
 األميرى كفي سوريا تحت حكم ولثالث دول؛ األة إلى عربي  م، بتقسيم المنطقة ال1918كفي تشرين الثاني 

والثالثة كفي جنوب م(، 1970-1898الموصل لألمير زيد ) فيصل، والثانية كفي شمال العراق وعاصمتها
وعلى أثر ذل  بدأت الدرقيات ترد من العراق إلى الشريف عددهلل.  األميرالعراق وعاصمتها بغداد برئاسة 
 .(2015الهندي، ؛ Khadduri, 1951)العراقحسين لترشيح ولده عددهلل لعرش 

حاً عددهلل  األميروهكذا برز  كفي االستطالع  ون عراقي  اللعرش العراق، وخاصة بعد أن اختاره  أول مرش 
م بخصوص رأيهم بدولتهم 1918تشرين الثاني  30العام الذي أجرته اإلدارة الدريطانية كفي العراق كفي 
حفاد أ أحدسها أة على ر عربي  قيام دولة  ون يفضل همأن  الجديدة، ومن يريدون أن يحكمهم؟. وكانت النتيجة 

ة كفي عراقي  بعل الهيئات القامت بالتأييد. كما  نظاراأل إليهاألمير عددهلل هو من تتجه  ، وأن  الشريف حسين
استقالل العراق، وإقامة حكومة دستورية ب المطالبةالعهد، بجمعية ، و حرس االستقاللم، كجمعية 1919آب 

 .(2000)عليوي، عددهلل  األميرتحت زعامة 

مؤتمر مشابه ون إلى عقد عراقي  م. تشجع ال1920أذار  6بعد عقد المؤتمر السوري العام بدمشق كفي 
أذار عقد المؤتمر  8السلطات الدريطانية منعتهم. مما دكفعهم لعقده كفي سوريا. وكفي  كفي مدينة النجف، إال أن  

 األمير بزعامة استقالل العراققراراته بالمؤتمر ة، وأصدر عراقي  شخصية  (29) رو حضب بدمشقالعام  عراقي  ال
طموحاته وأحالمه كفي عرش العراق، لذل  قام بالاتابة إلى أعضاء حقق المؤتمر لألمير عددهلل . وقد عددهلل

المؤتمر معربًا عن شكره وأمتنانه للمطالبة به ملاًا، ثم توجه إلى القاهرة لمقابلة المندوب السامي كفي مصر 
 ليعرض عليه مقررات المؤتمرم، 1920نيسان  26م( كفي E. Allenby( )1861-1936اللورد ألندي )

تل  القرارات كفردية  نيا أن  عتبار بريطاه لم ينجح كفي مسعاه، الالبه بتنفيذ تل  القررات، إال أن  وط، عراقي  ال
 .(2001الحيالي، ؛ Brand, 1994)وباطلة
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عار ه،  عراقي  الشعب ال م كفر ت بريطانيا انتدابها على العراق، إال أن  1920بعد سان ريمو عام 
 األميرعددهلل. مما دكفعت  األميروأشعل ثورة عارمة "ثورة العشرين"، التي أعلنت استقالل العراق تحت عرش 

عددهلل إلى مساندة الثورة التي دكفعت الدريطانيين إلى إلغاء االنتداب، وتوقيع معاهدة جديدة. وبسدب المكاسب 
ين الموالين ألخيه فيصل، إلى العدول عن عراقي  ن القوميين الالتي حققتها الثورة، قام مجلس قيادتها، بإيعاز م

م، وهو ما شكل صدمة لألمير، 1920عام  ولترشيح عددهلل، ومبايعة فيصل ملاًا على العراق كفي تشرين األ
 .(2015حميدي، ؛ 2015)الهندي، ى له بالعرش ولين األعراقي  ه لم يتنازل عن دعوات الإال أن  

 لعرش العراق.المرشحون ثانيًا: 

ليترأس الدولة، وينظم  عربي  ختيار حاكم لى تشكيل حكومة انتقاليه مهمتها اة ععراقي  نصت المعاهدة ال
م، شكل الحكومة عدد الرحمن الايالني 1920تشرين الثاني  11نيا، وكفي اعالقاتها الجديدة مع بريط

لعرش العراق، وهم: نقيب أشراف م(. وقد قدمت بريطانيا للحكومة مجموعة من المرشحين 1841-1927)
( من البصرة. وكذل  أحد م1929-1871بغداد عدد الرحمن الايالني. ونقيب البصرة طالب باشا النقيب )
م(. 1953-1875يز آل سعود أمير نجد )أمراء األسرة الخديوية كفي مصر. باإل اكفة إلى السلطان عدد العز 

التركي محمد برهان  األميرالملقب بأمير المحمرة. و م( أمير عرب ستان 1936-1861والشيخ خزعل خان )
-1860م( نجل السلطان عددالحميد الثاني. وكذل  عدد الهادي باشا العمري )1949-1885الدين )
م( ز يم الطائفة اإلسماعيلية كفي الهند. وأخيرًا 1957-1877م( من الموصل. واآلغا خان الثالث )1932

فيصل، وأخوه ختيار األكفضل، للمل  وبعد استعراض األسماء كان اال .فيصل وعددهلل؛ أنجال الشريف حسين
 .(1998كوري ة، ؛ 1987حم اد، )عددهلل األمير

م، 1918عددهلل على عرش العراق كفي تشرين الثاني  األميركانت الحكومة الدريطانية قد طرحت اسم 
م( نائب وزير الخارجية. 1864-1958)( R. Cecilأيده اللورد سيسل ) إذ  تنصيبه باهتمام،  نوقشوقد 

ه الرجل ن  إم( وزير الدولة لشؤون الهند الذي قال: "E. Montagu( )1879-1924وكذل  السير مونتاغيو )
 .Kكورنواليس )المستر المثالي المطلوب لحكم البالد". كما أيده القنصل الدريطاني كفي جدة، وكذل  

Cornwallis( )1883-1959)الدريطاني كفي القاهرة عربي  مدير المكتب ال م(Wilson, 1989, p 77 ؛
 .(2017/2018إبتسم ولدنة، 
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م( A. Wilson( )1884-1940وعارض ترشحه المندوب السامي الدريطاني كفي العراق ويلسن )
قيام أحد أبناء الشريف حسين كفي العراق  م( محتجين بأن  G. Bell( )1868-1926ومستشارته المسز بيل )

عددهلل بالرغم من التأييد الذي  األميرد بعة. وهكذا است  عربي  الجزيرة الئقًا أمام السياسة الدريطانية كفي سيشكل عا
نظرًا لصفاته التي يعركفها الغرب، كما وجده كفي أروقة السياسة الدريطانية. واستقر الرأي على اختيار فيصل 

 .(1998ة، )كوري  اعرش سوري ةر اخسبعد شيء أي ل و مستعدًا لقد ه أصبحأن

ه ما إال أن   مع أخيه عددهلل المسمى لعرش العراق. واألدبي   رتباطه العائلي  اكان فيصل مترددًا بسدب 
. وقد تعهد الدريطانيون بالتفاهم غيرهركفضه سيجعل بريطانيا تجد شخصًا أخر  ألن  ؛ واكفق على ذل  لدث أن  
أي اعترا ات على تنصيب  ه لن يثيراألمر، ثم أعلن بأن  الذي لم يكن مقتنعًا كفي بادىء ، عددهلل األميرمع 

 .(2003، قاسمية؛ 1967)ظديان، مكانهفيصل 

عددهلل أصبح موشكًا على  األمير ة، ظهر أن  عراقي  تحت  غط المتغيرات التي حدثت كفي األحوال ال
 عم ان تقدم نحوخسارة عرش العراق، لذل  بدأ يوجه أنظاره نحو الشمال، وأنطلق على رأس قوة إلى معان ثم 

الزركلي، ؛ Salibi, 1993) األردنشرقي على سيدًا نفسه م معلنًا 1921التي وصلها كفي مطلع أذار عام 
2009). 

م( الدعوة لألمير W. Churchill( )1874-1965) تشرشل وجه، م1921بعد مؤتمر القاهرة عام 
عرش العراق  ، وألن  األردنمؤقتًا كفي شرقي  األميرعلى تثديت و ع  اتُّفقعددهلل لمالقاته كفي القدس، حيث 

لزوم الفارة، ونصحه تشرشل: "ب ور كفضتمع العراق،  األردن، كفقد طالب بتوحيد شرق األميرما زال كفي ذهن 
يساعد على  أن   األميره يجب على طالب عرش العراق كثيرون، وأن   إلى عرش العراق، ألن  إنصراف فيصل 
ين عراقي  ه ال يستطيع مخاطبة ال: "أنه يسره التايف مع فيصل كمل  للعراق، إال أن  األميرورد هذا الغرض". 

 األميرل على تمس  ه ألنهم قد يكون  د رغباتهم"، وهذا ما يديللتخلي عن ترشيحهم له كمل ، ومبايعة أخ
 .(2015حميدي، ؛ 184-183، ص 1989)ابن الحسين، عددهلل بعرش العراق 

على التخلي عن عرش العراق ألخيه، مقابل قيام إمارة شرق  األميرعلى نصيحة تشرشل واكفق  وبناءً 
عددهلل،  األميروعلى رأسها  األردنشرق  أ سس، على أن تتم إعادته كمل  على عرش سوريا. وهكذا األردن
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، وبدأ معهما نوع من االستقرار بين م1922 بآ 23كفي ج فيصل ملاًا على عرش العراق كما تو  
 .(1993)العددالالت، الدلدين

 .عبدهللا لعرش العراق األميرسباب عدم تولي أثالثًا: 

يعرف كيف  فيصالً  ألن   ؛ستحالة تنصيب عددهلل على عرش العراقكان رأي الحكومة الدريطانية، ا -أ
نذ مؤتمر الصلح، وال تعرف م دول أوروبا تعرف فيصالً  تجري السياسة كفي أوروبا، وعددهلل اليعركفها. كما أن  

 .(2000)ويلسون، عددهلل 

تهالعام، الذي  عراقي  عددهلل للعراق جاء به المؤتمر ال األميرأن اختيار  -ب ه ألن   ؛بريطانيا باطالً  عد 
ة المنتظرة مستقباًل عند عراقي  الفردية، وخاصة أنه قام بتعيين أتباعه كفي المناصب ال األميرمن مخططات 

 .(1999)رزق، توليه العراق

العام منسجمة مع مقررات المؤتمر السوري العام من حيث قيام  عراقي  جاءت مقررات المؤتمر ال -هه
)العمري، ا مع كفرنسا والحركة الصهيونية طانياتحاد كفدرالي بين العراق وسوريا، وهو ما يخل كفي اتفاقات بري

1935). 

ين الذين عملوا مع فيصل كفي عراقي  ة، بدعم من القوميين العراقي  عدول مجلس قيادة ثورة العشرين ال -و
 ,Weldon؛ 1998كوري ة، )عددهلل لعرش العراق، وتحويله إلى أخيه فيصل األميرسوريا، عن ترشيح 

2006). 

 .عبدهللا على تولية فيصل عرش العراق األميرد فعل ابعًا: ر ر 

ت الشائعات ر سراق مبكرًا، فبعد معركة ميسلون، عددهلل على عرش الع األميربدأت ردود األكفعال عند 
كفي بحر من عددهلل، أغرقته  األميربريطانيا ستعوض فيصل بعرش العراق، وعندما وصلت الشائعات إلى  أن  

، وإنه بات بال أكفق مستقدلي". لذل  أثارت ولار اآلن رجل بريطانيا األص فيصالً  ن  عدم االرتياح، وقال: "إ
، كفهم من حالوا بينه وبين السفر إلى العراق بعد قرارات المؤتمر األمير السياسة الدريطانية حفيظة

 .(174، ص 1989ابن الحسين، ؛ 1959الما ي وموسى، )عراقي  ال
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ساخطًا لعدم تقيد والده بمنهج األسرة الهاشمية، بأن يصبح عددهلل ملاًا على العراق، بل أنه  األميركان 
عرش العراق، الذي كان مقررًا له، لذل  لم يغفر ألخيه قدوله بعرش العراق، ألنه تعدى على ل فيصالً دعم 

حل المأمون أن لماذا عركفت اآل لقد، زادت به التباريح حتى قال: "فيصل أخذ يسلقه بالمثالب ع ي نحقه. ولما 
 .(م82/1/2021، تاريخ االسترجاع 22، ص 1947، )السراجين" مخيه األأدم 

 عرش العراق حقي، أخي فيصل يريد أن   إن  عددهلل دائم التظلم من خسارة العراق، بقوله: " األميركان 
يغتصبه مني". وقد شاع األمر حتى أصبحت الصحف التركية تنشر تل  األخبار، كوسيلة تفشي من ثورة 

د الحسين الخائن يتنازعون على عرش العراق"، أوالالحسين. إذ نشرت أحدى صحف أنقرة، مقااًل بعنوان: "
طنية. ولان هؤالء كانوا ه كان مدكفوعًا لغايات قومية و وملخصه: "عندما ثار الشريف حسين، ظن البعل أن  

هلل يتنازعان على عرش العراق". وبعد مررو  على خطأ عظيم، فبعد أنجالء الحقيقة، بدأ نجاله فيصل وعدد
 األميرم( بين يدي 1957-1880عدة سنوات على تسلم فيصل العرش، ألقى شاعر الثورة كفؤاد الخطيب )

تنازل عن عرش العراق أكرم به من تنازل"، وعندما عددهلل قصيدة عدد بها خصاله، ومما قاله كفي مدحه: "
، )الحصري هذا الاالم، صاح على الفور: "كال، لم أتنازل!". وذل  أمام جمع غفير من الحا رين األميرسمع 
 .(43-42 صص، 1985

 م.1951-1921في الفترة  األردن: الوحدة بين العراق و الفصل الثاني

 م.1933-1921 ولالوحدة في عهد الملك فيصل األ أواًل: 

 والعراق. األردنعبدهللا في األتصال البري بين  األميردور  -1

من جو كفي  األردنم بدأت عالقاتها مع 1921فيصل على عرش العراق كفي آب عام  المل  بعد تتويج
كفي شرق  عددهللكفي العراق، و  فيصلالدلدين )س الحكم كفي أوجود شقيقين على ر لذل  و  ،الوئام والتفاهم

ها ريطانيا (، وكذل  وجود باألردن  .(2015الهندي، ؛ 1933الحسني، )دولة منتدبة على الدلدين بعد 

تباحث مع الحكومة  إذ  تصال الفعلي مع العراق منذ نشأة اإلمارة، عددهلل جهودة نحو اال األميربدأ 
بين الدلدين، وعلى أثر ذل  قامت قوة بريطانية كفي أيار  الصحراءالدريطانية كفي أمكانية التواصل الدري عدر 
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ل فلتحديد معالمها.  األردنم بعملية استاشاف للطريق بين العراق و 1921  الشريف محسن الحارثي وك 
الطريق وا ح  بعد أن أصبح بغداد بلغتحتى  زرق األنطلقت من ا م(، بمراكفقة القوة التي1899-1957)

؛ 1959)الما ي وموسى، وأخذت المركبات تنتقل عليه بسهولهبين الدلدين، مما سهل الحركة المعالم. 
 .(2011خماس، 

م، لتأييد 1923تموز  27كفي  عم ان، بعد زيارة المل  فيصل إلى التنسيق بين الدلدين يأخذ مجراه  أصبح
 ولوالعراق والحجاز. وكفي كانون األ األردنة. وطرح فيصل على أخيه كفارة اتحاد ي  األردناستقالل اإلمارة 

بقيادة المل  حسين وشي  جدًا، وسوف  عربي  أرسلت القنصلية األمريكية بالقدس تقريرًا جاء فيه: "أن االتحاد ال
 .(68، ص 1989، هالل؛ Khadduri, 1951)"األردنو يضم الحجاز والعراق 

م، وقدل 1923قد مؤتمر الاويت عام ع   األردنبهدف تسوية الحدود بين نجد والحجاز والعراق وشرق 
ة لتسهيل مهمة ترسيم الحدود بينهما، ألنهما متاخمان عراقي  عددهلل مع الحكومة ال األميرالمؤتمر تواصل 

ين لركفل المطالب عراقي  يريد ربط بالده مباشرة مع العراق. كما دكفع ال األميربحدود ممتدة وواسعة، كما أن 
ها تسهل موصالت قواتها كفي ألن   ؛األميرمع سوريا. وقد أيدت بريطانيا مطالب النجدية كفي االتصال الحدودي 

 .(2016ص،المقصق؛ م2021شباط  8تم االسترجاع بتاريخ ، 2001، محاكفظة)المنطقة 

ابن سعود يطالب بوادي السرحان لربط بالده بسوريا مباشرة، ذل  لضرورات أمنية، بمنع االتصال  كان
والعراق، وعرقلة أي عمل مشترك بينهما مستقباًل. كما أن هذا االتصال يحمي خطوط مواصالتها  األردنبين 

، وبقيت المسألة مؤتمرالمن  ي  األردننسحاب الوكفد سوريا. وقد تسددت هذه المطالب، باالتجارية مع 
 .(م2021شباط  8، تم االسترجاع بتاريخ 2001محاكفظة، ؛ Brand, 1994)معلقة

اء لترسيم الحدود بين شرق  األميرم واكفق 1925وكفي تشرين الثاني  عددهلل على توقيع معاهدة حد 
ونجد بعد حصوله على اتصاله مع العراق، مقابل  مان حرية مرور القواكفل التجارية النجدية إلى  األردن
)المقصقص، ةالعشائر الغازيومعاقبة كاكفة،  لقبائللتتعهد الحكومتان بالمحاكفظة على حقوق الرعي أن و سوريا، 
2016). 
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ة متصلة. مما أدى إلى مزيد من عراقي  ة الي  األردنعددهلل بالمحاكفظة على الحدود  األميروهكذا نجح 
لغزوات الوهابية ابير الالزمة لوقف او ع التدالطركفان على  م اتفق1924التنسيق بين الدلدين، كففي عام 

المتاررة، وذل  بدعم القبائل القائمة على حدود الدولتين. وبعد انتهاء الحكم الهاشمي كفي الحجاز عام 
، وتباحثا كفي مو وع االتحاد الذي أصبح  رورة ملحة بعد األردنم، زار فيصل أخيه عددهلل كفي 1925

ة كفي الخارج، بصالحيات المفوض عراقي  خالل تل  الزيارة على أن تقوم القنصليات ال اتٌّفقسقوط الحجاز. كما 
 .(2011خماس، ؛ 2009)سن ها، ةي  األردنعن الدبلوماسية 

تموز عام  25في بين القبائل الددوية الحدودية، كف أدت الحدود المشتركة بين الدلدين على إحالل التفاهم
ن عن الحكومتين، لدراسة الخالكفات بين قبائل و شائري، شارك فيه مندوبعددهلل مؤتمر ع األميرم عقد 1927

دون  كاكفة نهاء الخصومات، أي إ"ر"حفار ودكفاالطركفين، واتفقوا على عقد صلح شامل بحسب التقاليد الددوية 
 .(2016، 58-57ص ص ،)المقصقصقيد أو شرط

 .م1933عام حتىم192٨ةي  األردنة المعاهدمنعبدهللا  األمير -2

ق عت م1928كفي عام  ستقالل اإلمارة، وو ع الدريطانية، التي نصت على ا -ة ي  األردنالمعاهدة  و 
، ي  األردنتين الستخدام بريطانيا التي ستاون مسؤولة عن تدريب الجيش قانون أساسي، وإقامة قاعدتين جوي  

م، 1922الدريطانية لعام  ةعراقي  اهدته متااكفئة للمعاهدة الأن تاون مع األمير والشؤون الخارجية. وقد سعى
. وبالرغم من اختالف ندماج بين الدلدين مستقبالً المل  فيصل كفي العراق، وسهولة اإلوذل  لرغدته كفي مواكبة 

تارسان الهيمنة تابالن الدلدين، و ، كفهما نفسها حتوتا تقريبًا على الدنودامعاهدتين، إال أنهما الالدلدين، وتوقيت 
(، التي جاء كفيها: ال تو ع عقبة كفي سديل 8عددهلل تمكن من إدراج المادة ) األميرإال أن  .عليهما الدريطانية

لتزاماتها للحكومة الدريطانية. وقد وكفرت اة، ما دامها تتفق مع عربي  ، بمن تود من الممال  الاألردناتحاد شرق 
 .(Abu Nowar, 2006. pp 178-179)ية التحرك نحو الوحدة التي يريدها هذه المادة لألمير قابل

تعين الطرق الخاصة بمرور أدى التعاون بين الطركفيين إلى تفعيل قانون الجمارك والمكوس، وكذل  
قانون امتياز الاهرباء لعام م، و 1927قانون وقاية النبات ومكاكفحة الجراد لعام  ن ظ مكما البضائع والدريد. 

 .(2015/2016)الجدوري، م 1928
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يضم الدلدين،  عربي  عددهلل لو ع نواة اتحاد  األميرم بدأ المل  فيصل مشاوراته مع 1930كفي عام 
ة على اعتبار عربي  أن المشروع لقي معار ة لالتفاق على أسس االتحاد الجديد، إال  عم انوأرسل وكفدًا إلى 

أنه كفارة بريطانية. كما عار ته بريطانيا وكفرنسا، والحركة الصهيونية. وصرحت بريطانيا: "أن عملية الوحدة 
هذه الوحدة تشكل خطرًا على األقلية  ، إال أن  األردنمن الناحية العملية تقتصر على العراق وشرق 

 .(1999رزق، ؛ 83-81صص ، 1967)ظديان، اليهودية"

رسمي ه لم يجمعهما أي اتفاق ة بالطابع األسري، إال أن  عراقي  ال -ة ي  األردنبالرغم من اتسام العالقات 
لب، طالقًا من حالة التقار م، وان1931حتى عام  مشروع االتحاد إلى معاهدة "الصداقة وحسن الجوار"  ح و 

ق عتالتي  الشؤون  وحيدوت، الدلدينبين  لعلى االعتراف المتبادالمعاهدة نصت م، و 1931أذار  25كفي  و 
 (.Brand, 1994؛ 1993)العددالالت، ةمنيواأل ةسياسي  ال

حيفا، أحد الحواكفز المهمة كفي تطور العالقات بين الدلدين،  –م أصبح طريق بغداد 1931بعد معاهدة 
عددهلل بتوقيع اتفاقية لمرور الزيوت المعدنية مع شركة بترول العراق، بهدف مد أنابيب النفط  األميرإذ قام 

البالغ طوله بيب اناألخط ل يمحاذ. وقد بدأت الشركة بتعديد الطريق الاألردنمن العراق إلى ميناء حيفا عدر 
الرويشد والصفاوي ك محطات،، كما قامت بإنشاء عدة ةي  األردنداخل األرا ي  كم(340)منها كم(، 1080)

ة ببعل أعمال شق ي  األردنقامت دائرة الناكفعة  إذ  تعليماته بتقديم التسهيالت للمشروع،  األميرق. وأصدر والمفر 
 (.Salibi, 1993؛ 1990)الموسى، الطرق 

ة على قانون المصرف عراقي  مع الحكومة ال اتُّفقعددهلل بزيارة بغداد،  األميرم قام 1932وكفي مطلع 
الزراعي، وقانون سكة الحديد، وقانون رسوم الديون للشركات التجارية. كما قامت شركة بترول العراق بإنشاء 

م 1932شبكة خطوط برق وهاتف بين الدلدين. مما سهل أكثر كفي عملية التواصل بين الدلدين. وكفي أيلول 
المل  فيصل كفي  ه لم يتحقق بسدب وكفاةخر، إال أن  آكفيدرالي  ، واقترح قيام اتحادعم انقام المل  فيصل بزيارة 

 .(Abu Nowar, 2006؛ 1959 )الما ي وموسى،م1933أيلول عام  8

 م.1939-1933 وللوحدة في عهد الملك غازي األ ا -3
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عددهلل الذي انفتح له  األميرنتقلت زعامة األسرة الهاشمية إلى م ا1933بعد وكفاة المل  فيصل عام 
فيصل، بفرض نفسه وصيًا على المل  المل  باب جديد للولوج إلى العراق، وعقد آماله على الحلول مكان 

رشيد الايالني ة عراقي  العندما تقدم رئيس الحكومة  م1933 عام ولواخر تشرين األأكفي غازي، وبرز ذل  
نصح المل  بعدم حل المجلس تحت  األمير النيابي، إال أن  م( إلى المل  غازي بحل المجلس 1892-1965)

أي ظرف كان، وذل  من أجل المحاكفظة على بقاء العناصر التي تشكل المصلحة العامة للعراق وتدين بالوالء 
خاء الوطني الحاكم من التخلص من تل  العناصر، من قيام حزب اإل األميرللمل  فيصل، وكذل  خوف 

 األميرالمل  غازي قام بحل المجلس، مما أدى إلى عدم نجاح  إال أن  ى المل  الجديد، لتالي سيطرتهم علوبا
 (.Wilson, 1989؛ 1946نطونيوس، )أ عددهلل كفي مسعاه

هنا بدأت بوادر التوتر كفي العالقة بين الطركفين، وذل  الختالف وجهات النظر، كفالمل  غازي يخالف 
 معها وثيقة، بينما عالقتها مع المل  كفاترة. كما أن   األميرعددهلل كفي نظرته إلى بريطانيا، كفعالقة  األميرعمه 
ا المل  كفيتالم بعنفوان وطموح الشباب. وقد ظهر هذا التوتر جليًا كفي يتالم من منطلق الخدرة، أم   األمير

مدعومة من المل  غازي، حيث وجهت المواقف اإلعالمية التي قادتها "إذاعة قصر الزهور" كفي بغداد، وال
 .(1999)رزق، عددهلل  األميراإلذاعة انتقادات حادة لسياسة 

عددهلل بعدة زيارات إلى بغداد كفي الفترة  األميرلة التوتر القائم بين الدلدين، قام اولتدديد المخاوف وإز 
الذي وجه دعوة إلى عمه  من تلطيف األجواء مع ابن أخيه المل  غازي  األميرتمكن  إذ  م، 1933-1935

خاللها كفارة قيام  األميرم للمشاركة كفي احتفاالت انتهاء مد خط أنابيب النفط. وقد طرح 1933كفي نيسان 
 .(1993)العددالالت، اتحاد بين الدلدين

ن بالدنا ألمجلس التشريعي الثالث: "اخطاب اكفتتاح عددهلل كفي  األميرم ذكر 1934تشرين الثاني  وكفي
، وهو ما يتيح مجااًل لقيام مشروع وحده بين الجاندين". وقد موصولة بالعراق عن طريق الدرق والهاتفستاون 
م، وطرح مشروع وحدة 1935عددهلل أكثر لمشروع الوحدة، بعد وكفاة أخيه المل  علي عام  األميرتشجع 

)الما ي ر ة المعهودةالمشروع وجد المعا الهالل الخصيب )العراق وسوريا الادرى( تحت حكمه، إال أن  
 .(Porath, 1986؛ 381، 355ص ص ، 1959وموسى، 
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-1890ة كتلة عسكرية بقيادة بكر صدقي )عراقي  م برزت على الساحة ال1936-1933خالل السنوات 
م. وقد 1936 ولتشرين األ 29(، أخذت تخطط للوصول إلى السلطة، ثم قامت بانقالب عسكري كفي م1937

ليف الوزارة الجديدة (، بتأم1964-1888قدمت الحكومة استقالتها، وعهد المل  غازي إلى حكمت سليمان )
م بتدني مشروع اتحاد 1937مع بقاء بكر صدقي رئيسًا ألركان الجيش، وقد قامت الحكومة الجديدة كفي شباط 

م اغتيل بكر صدقي، 1937آب  11وكفي  والعراق وكان مصيره كسابقه، األردنكفدرالي يضم كفلسطين وشرق 
 .(1987حم اد، ؛ Khadduri, 1951؛ 1933الحسني، )وعادت األمور إلى طديعتها

من انقالب العراق لضياع سلطة ابن أخيه غازي، وعندما زال االنقالب قام  عددهلل مستاءً  األميركان 
به، وبصفته ز يم األسرة الهاشمية، وجه  شخاص المحيطينزي كفي بغداد، ولم يكن مرتاحًا لألبزيارة غا األمير
 م(1972-1909) أرسل ابنه طالل عم انلى عاد إملاته، ولما لمل  غازي الى األخطار المحدقة بما أنظار

 .(Abu Nowar, 2006)ن عمه غازي، ولانه لم ينجح بمهمتهلمساعدة اب

بالمل  غازي إلى دعوته إلى بغداد ، مما حدا عن كثبة عراقي  الشؤون اليتابع عددهلل بعدها  األميرظل 
الو ع لم يكن على الدرجة التي تصورها من الخطورة. وبالفعل  م، ليرى بنفسه أن  1938كفي كانون الثاني 

. وقد بلغ الحكومةعددهلل شعر باالرتياح إزاء ما وجده، وال سيما النزعة االنعزالية التي طبعت  األمير كفإن  
قربيه م، حيث أكثر من أرسال الرسائل عن طريق م1938ق أوجه كفي ربيع عام عددهلل كفي العرا األميرتدخل 

ي ذريعة إبالغ إلى تدن   عراقي  تصاالته الهاتفية على بغداد، حتى ا طر المقسم الإلى المل ، وكذل  أكثر من ا
 .(2000)ويلسون، أن الخط كان معطاًل  األمير

عددهلل لمشروع اتحاد بين الدلدين، وواكفق المل  غازي على أن  األميرأثمرت تل  االتصاالت عن تقديم 
عددهلل ابنه طالل إلى بغداد  األميرم بعث 1939بداء رأيها. وكفي مطلع عام ة بدراسته إلعراقي  تقوم الحكومة ال

إذ كان االتحاد، رئاسة  علىخالف الالمشروع بسدب لالستفسار عن مشروع االتحاد، وكانت النتيجة، كفشل 
، باإل اكفة إلى معار ة عراقي  ، األمر الذي ركفضه الجانب الالمتحدة لهذه المملاة يصبح رئيساً ليخطط  ألميرا

نيسان عام  4. وقد تم التخلي عن المشروع بعد وكفاة المل  غازي كفي الحكومة الدريطانية لهذا المشروع
 .(Abu Nowar, 2006, p 144)يقودها بعمود كهرباء كان م نتيجة اصطدام سيارته التي1939
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، مراتة عدم( بزيارة بغداد 1939-1933عددهلل قد قام كفي الفترة ) األميروتجدر اإلشارة إلى أن 
)خماس، الفترةنفسقط خالل  عم انلم يزر . أما المل  غازي، كفأكثر من مرة كفي نفس العامكرر الزيارة  وأحياناً 
2011). 

 م.1951عام م وحتى 1939الوحدة في عهد الملك فيصل الثاني منذ عام ثانيًا: 

ة عام ي  األردن -ة عراقي  إلى قيام المعاهدة الالعراق الملك عبدهللا والعراق من الوصاية على عرش  -1
 م.1947

 عبدهللا والوصاية على عرش العراق. األمير -أ

 األميرثالثة أسماء من الهاشميين للوصاية على  عراقي  أثر وكفاة المل  غازي رشح البالط الملاي ال
-1913)بن علي  عدد اإلله األميرو ، زيد األميرو ، عددهلل األميرفيصل الذي كان صغيرًا كفي السن، وهم؛ 

زوجته تركية،  ألن   ؛على الوصاية، بعد استبعاد زيد عدد اإلله األمير، وقد حاز فيصل األمير خالم( 1958
 .(Wilson, 1989خشيتهم من سيطرته على عرش العراق )لثم استبعد عددهلل 

بغداد، وكان كفي قنصلية  أولم قام باكفتتاح 1939لمنصب وزير الخارجية عام  األردنبعد استحداث 
عددهلل كفي سرعة تطور العالقات بين الدلدين. وكفي عام  األميرممثلها الدبلوماسي بدرجة وزير مفوض، لرغبة 

ق الروابط بين الدلدين يتدنى مشروع حقيقيًا لتوثي عددهلل أن   األميرمن  اإللهعدد  األميرم طلب 1940
 .(2011خماس، ؛ 1990الموسى، )ين الهاشمي

ما دكفع م، صاحب الالمة العليا، حتى أصبح الجيش هو سريعاً  تطورت األحداث كفي العراقبعدها 
من التيارات الموالية لدول المحور داخل  اإللهعدد  األميرم إلى تحذير 1941عددهلل كفي كانون الثاني  األمير

الذي قام بتشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة رشيد عالي ، ه لم يتمكن من مواجهة الجيشال أن  الجيش، إ
م( وصيًا على العرش، ونتيجة 1955-1881الشريف شرف بن راجح ) واخِيرم، 1941الايالني كفي شباط 

 .(1987)حم اد، األردنإلى  ينعراقي  الساسة البعل مع لهذه الحركة، لجأ الوصي على العرش 
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، كفأرسل إلى الحكومة الدريطانية يطالدها بالقضاء عليها، وقد تمكنت االنقالبهذا خطورة  األميرأدرك 
م، وعاد 1941بالقضاء على حركة الايالني كفي أيار  ي  األردن عربي  الفيلق المع  كاشتر الاالقوات الدريطانية، ب

ل صتالهاشميون إلى بغداد،  ة ي  األردنالعراق من االنقالبيين الذين هربوا إلى إيران. وقد رسمت المشاركة  وخ 
 .(Glubb, 1957)مرحلة جديدة من التفاهم بين الدلدين

 عبدهللا والعراق ومشروع الوحدة مع سوريا: األمير -ب

إليه، غتنم كل مناسبة للدعوة بدأ يو مشروع سوريا الادرى،  األردنعددهلل بعد استقراره كفي  األميرطرح 
ة، بضرورة عراقي  مذكرة إلى الحكومة ال األميرم أرسل 1941وكفي أعقاب سقوط حكومة فيشي كفي سوريا عام 

 .(1989)هالل، درى هاشمي لتأييد مشروع سوريا الا ة كفي تاتلعراقي  ال –ة ي  األردنتوحيد الجهود 

بطرح كفارتين لمشروع  األميرم قام 1943م( عام A. Eden( )1897-1977وبعد تصريح إيدن )
سوريا الادرى، هما: مشروع سوريا الادرى المتضمن قيام دولة موحدة كفي سوريا الطديعية تحت عرشه، مع 
وجود إدارة خاصة كفي لدنان وكفلسطين، وبعدها يتم دعوة العراق. ومشروع الدولة السورية االتحادية، التي تضم 

ء لدنان، وقيام و ع خاص كفي كفلسطين حادية، بعد استفتاوكفلسطين كفي دولة ات األردنسوريا ولدنان وشرق 
(Shwadran, 1959 2013حمدان، ؛). 

وطبقًا لتل  المشاريع كان االتحاد مع العراق هو الخطوة التالية للوحدة مع سوريا، كما جاء كفي الفقرة 
 وهذا ما يدل على أن   ( من مشروع الدولة السورية االتحادية،13( من مشروع سوريا الادرى، وكذل  الفقرة )5)

 28وكفي عددهلل أثناء عمله على مشروع سوريا الادرى.  األميركفي ذهن  كفارة الوحدة مع العراق كانت خامرةً 
المل  عددهلل لم ييأس وأندكفع بقوة  أن  ة المشروع نهائيًا. إال عربي  م ركفضت الجامعة ال1946تشرين الثاني 

ني لن أهدأ، حتى ن  دها يسهل  م سوريا. وكان يقول: "إللوحدة مع العراق، كخيار تاتيكي ال كهدف نهائي، بع
توجه بعد كفشل مشروع سوريا الادرى و . أحقق وحدة هذا الدلد مع إخوانه كفي الديار الشامية ثم بعدها العراق"

 .(23-22 ص، ص2010مكاوي، ؛ Simon, 1974)الحقاً  اسورييسهل  م ق، مما عراصوب ال

م( مشروعه االتحادي "الهالل 1958-1888نوري السعيد ) عراقي  طرح رئيس الوزراء ال وبعد أن  
رئيساً   عدد اإلله األميرم، وقدم فيه 1943م و1942الخصيب" الذي يضم العراق وبالد الشام كفي عامي 
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. كما عار تهما بريطانيا وكفرنسا، والدول مةاويته للزعأولالعتقاده ب ينمشروعالعددهلل  األميرركفل لالتحاد، 
 .(2000ويلسون، ؛ 1946نطونيوس، )أ ةعربي  ال

قيام اتحاد بين  م لتعرف موقفه من1949آب  14المل  عددهلل كفي  أرسلت الحكومة السورية رسالة إلى
ه لن يسمح بتدخل أي جهة كفي شؤون سوريا الداخلية". وقد هاجمت العراق وسوريا. كفاان رد المل : "بأن  

 ، جاء كفيها: "أن  ولتشرين األ 10ة المشروع، وبعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الدريطانية كفي ي  األردنالحكومة 
كفي ة". و عربي  ستقرار بين الدلدان ال، وسيؤدي إلى عدم االاألردنمشروع االتحاد مصطنع، ويشكل خطرًا على 

المقترحات المعرو ة لتوحيد سوريا والعراق بمثابة و ع  م صرح المل  عددهلل: "بأن  1949 ولتشرين األ
القاطع  األردن عن ركفلة، عراقي  ة و أردني  العربة أمام الجواد". كما أسفرت اللقاءات التي جرت بين أطراف 

 .(147، ص 2001)الحيالي، للوحدة بين سوريا والعراق

 

 ة.عربي  ونشأة الجامعة ال األردنالعراق و  -ج

م طلب 1943آب  24ة، كففي عربي  قدل نشأة الجامعة ال األردنبدأت عمليات التنسيق بين العراق و 
 ة السير على سياسة موحدة كفي اجتماعات تأسيس الجامعة. كما تم التواكفقعراقي  عددهلل من الحكومة ال األمير

، عم انبغداد هي عددهلل: " األمير صرح م1945شباط  4كفي و  .م1944آب  5كفي مرة أخرى الهاشمي 
مع الوصي كفي  األمير. كما رسم ة"عربي  الثورة الهو ض واحد ر وغ، وشعب واحد، وطن واحد، هي بغداد عم انو 

ة قدل صياغة ميثاق الجامعة، وقد عدر الطركفان كفي مؤتمر القاهرة عن وجهات نظر المشترك أذار سياستهم
 .(2011خماس، ؛ 255، ص 1989ن، )ابن الحسيمتشابهة

 المحور السعوديعلى مواجهة تنامي  األردنم، تركزت جهود العراق و 1945وبعد تأسيس الجامعة عام 
كفي كانون  جامعةالاالنسحاب من  د الهاشميين داخل الجامعة، حتى وصل األمر إلى تلويحهما بالمصري 
 ن  ألشعوره ب، ةعربي  ستيائه من الجامعة الالدريطاني عن اوزير الخارجية قد أطلع  األمير. وكان م1946الثاني 

 اقد ينسحبق، توصل إلى اتحاد مع العراإذا ه ن  أيوجهانها كما يريدان، و  المصري مل  السعودي والمل  ال
 .(McLoughlin, 1993؛ Simon, 1974)امنه
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ر عد ه الذيمشروعم طرح العراق 1948 ولوعند صياغة مشروع "الضمان الجماعي" كفي تشرين األ
ليف لجنة أتقديم التسهيالت الالزمة كفي حالة الدكفاع المشترك، وتل دعا الذي، و األردنالعراق و فيه عن موقف 

م 1950كفي حزيران  قيام معاهدة الدكفاع المشترك هو ما أدى فيما بعد إلىو ، استشارية عسكرية دائمة
 .(2000)ويلسون، 

 .األردنفلسطين بين العراق و  -د

م، كففي 1946جليًا بخصوص القضية الفلسطينية بدءًا من مطلع عام  ي  األردن - عراقي  اإلجماع الظهر 
، صدر بعدها تصريح بأن العرب أجمعوا عراقي  عددهلل ورئيس الوزراء ال األميرشهر شباط جرت محادثات بين 

م زار رئيس الوزراء 1947تشرين الثاني  4أمرهم على الدكفاع عن كفلسطين بكل الوسائل المشروعة. وكفي 
، للتواكفق على اإلجراءات التي سيسلاها الدلدان  د مشروع عم انم( 1957-1896صالح جدر ) عراقي  ال

ي العراق، ومواجهة القوات الصهيونية يقاف عمل شركات النفط األجندية كفالدولة اليهودية، وتم التواكفق على إ
 .(1933الحسني، ؛ Simon, 1974)ة نظاميةعربي  بقوات 

 الحتالل المناطق المقررة األردنم، خطط 1947وبعد صدور قرار تقسيم كفلسطين كفي تشرين الثاني 
وطالدها بالمشاركة كفيها، وقد أيد ة على خططه، عراقي  ع الحكومة الطالللعرب حسب قرار التقسيم، وقام با

د المتطوعين للقيام م إعدا1948العراق تل  خطوات وواكفق عليها. وعندما قرر مؤتمر القاهرة كفي شباط 
والعراق أن تاون تل  اإلجراءات بقوات نظامية. وبعد صدور  األردنبإجراءات عسكرية داخل كفلسطين، طالب 

أيار  15قرار االشتراك بالحرب، تحرك الجيش العراق، التخاذ مواقعه المخصصة كفي كفلسطين يوم 
 .(1979الروسان، ؛ Glubb, 1957)م1948

طالق والمل  عددهلل قدول وقف إ عدد اإللهاألمير بحضور  عم انى تقرر كفي ولوعندما أعلنت الهدنة األ
لجيش المتواجد كفيها احول تسليم الخطوط م، 1949كفي شباط  الطركفانوبعد الهدنة الثانية تباحث النار. 

انب عن الج منح المل  عددهلل حق التفاوضم. كما 1949كفي نيسان ، وتم ذل  ي  األردن الجيشإلى  عراقي  ال
 .(2015/2016الجدوري، ؛ Glubb, 1957)عراقي  ال
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كفي دولة  األردن، وقام بضمها إلى األردن جزأ منتكفلسطين جزء ال يوعندما أعلن المل  عددهلل أن 
العراق ركفل، وقامت  من مجلسها، إال أن   األردنة كفصل عربي  م، قررت الجامعة ال1950نيسان  24واحدة كفي 

تجاه وحدة الضفتين. عددهلل، الذي ركفل تدديل سياسته الدى عمه المل   عدد اإلله األميرالجامعة بتوسيط 
لن  هذه الوحدة العسكرية القائمة، وأن  تل  الوحدة أملتها الظروف  م أعلن العراق بأن  1950حزيران  11وكفي 
ة عربي  الدول الكات مواقف ة، وأدى موقف العراق هذا إلى إسيثر على التسوية النهائية للقضية الفلسطينتؤ 

 .(1979الروسان، ؛ Shwadran, 1959؛ 1959الما ي وموسى، )المناهضة

 .م1947 لعامة عراقي  ة الي  األردنمعاهدة األخوة والتحالف  -2

. لطرح مشروع اتحاد جديد بين الدلدينإلى بغداد  وكفد حكوميعددهلل  األمير م أرسل1945كفي نيسان 
 "أن   :تشرين الثاني 21كفي  لمناقشة مشروع االتحاد، وصرح بعدها، ولاألكفي تشرين ثم تبعها زيارة لألمير 

". كفستنتظم فيه اتحادات أخرى ، هذا حصلومتى ، األردناتحاد يمكن الحصول عليه هو اتحاد العراق و  أول
 الرئيسة طخطو ال ليدي نطالل لبغداد،  األميرو وحًا، أرسل نجله  وحتى تاون كفارة العراق عن االتحاد أكثر

 .(Salibi, 1993؛ 33، ص 1993)العددالالت، االتحادلذل  

على  اتُّفق، وبعد المباحثات األردنكفي الشونة بغور  عراقي   - أردني   م عقد مؤتمر1946 وكفي شباط
وبعد حصول  والجمارك. سياسي  النواحي العسكرية والتمثيل الالدلدين، أساسه توحيد بين كفعلي اتحاد قيام 
أصبح ، بعد أن ةي  األردنة عراقي  ال على استقالله كفي أيار تجددت المطالب كفي السير كفي طريق الوحدة األردن

كدولة  األردنظهور : "مع جريدة الجزيرة. وذكرت بين الدلدين التشاور كفي الشؤون الخارجية السمة البارزة
سيخلد روابط الصداقة بين قًا وثي حلفاً  كفإن  ، األردنبين العراق و المتبادلة ، ونظرًا للعالقات مستقلة
 (.64، ص 2017/2018إبتسم ولدنة، ؛405، ص 1990الموسى، ؛ Porath, 1986)الدلدين"

يرتقي عرش  م قدم كفارته لرئاسة االتحاد، بأن  1946أيلول  13كفي  بغدادوأثناء زيارة المل  عددهلل إلى 
ة. سياسي  بعد توحيدهما، ويكون فيصل الثاني وليًا لعهده. يعقب ذل  توحيد الشؤون العسكرية وال األردنالعراق و 

)ابن الحسين، "كفي مؤتمر الشونة قاً بسممر تقرر أوالعراق  األردناتحاد  وبعد عودة المل  من بغداد صرح: "أن  
 .(136، ص 1989
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التوسعية. كما لم  األردنه يشجع سياسة ألن   ة؛عربي  واجه المشروع االتحاد معار ًة شديدة من الدول ال
. وقد عملت تل  المعار ة على ةعربي  لحركة القومية كفي البالد الل تدني االتحادخشيتها من ل ريطانياتشجعه ب

نيسان  14وكفي  الوحدة، تل  خلقلن االدلد التي بذلهاالجهود من الرغم تقليص االتحاد إلى معاهدة تعاون، ب
ق عتم 1947 ". وقد حاكفظت المعاهدة على االستقالل الذاتي ةعراقي  ة الي  األردنمعاهدة األخوة والتحالف " و 
 ,Weldon)الحقاً سوريا  حتى يسهل عليه  ممما تقدم نالحظ تمس  المل  عددهلل برئاسة االتحاد، للدلدين. 
 .(2009سن ها، ؛ 2006

 م.1950مشروع اتحاد عام  -3

 –. ثم طرح الفارة عراقي  م طرح المل  عددهلل كفي بغداد كفارة اتحاد تحت التاج ال1949 ولكفي كانون األ
إلى  عدد اإلله األميرحزيران ساكفر  26م. وكفي 1950كفي أيار  عراقي  على وزير الخارجية ال -مرة أخرى 

الدلدين تحت عرش فيصل  يضماتحاد كفدرالي التي بنيت على أساس قيام طالع على كفارة االتحاد، لال عم ان
، وتأسيس مجلس أعلى لالتحاد يرأسه المل  عددهلل. وأن تحتفظ كل مملاة بدستورها الحالي. وتاون الثاني

ة والمعارف مع إزالة الموانع سياسي  ة. مع توحيد األمور العسكرية والعربي  راية االتحاد هي راية الثورة ال
ختيار وريث من ذرية ي  دون وريث وإذا توكفي المل   ولتين نفس الحقوق،الجمركية. ويكون للعائلة المالاة كفي الد

 .(2000عليوي، ؛ 1990)خوري، الحسين بن علي 

على رأسهما المل   عراقي  وال ي  األردنن ية للفارة اقترحت؛ توحيد التاجعراقي  وبعد دراسة الحكومة ال
( من 20يكون المل  فيصل الثاني وليًا للعهد، وإذا توكفي المل  بعدها يعمل بحكم المادة ) عددهلل، على أن  

عراقي  القانون األساسي ال
. كما تتوحد النواحي العسكرية والسياسة، وتزال الموانع الجمركية مع احتفاظ كل (1)

حقة. وما لدث أن ت الالمملاة برايتها الحا رة. كل ذل  كفي مدة خمس سنوات ثم ينظر بعدها كفي الخطوا
ل ق  .(1993)العددالالت، المشروع  ع 

                                                           
بناء أ كدرأرشد رجل عراقي من أها تنتقل إلى ن  إذا شغرت والية العهد، كفإ على أنه؛من القانون األساسي العراقي ( 20المادة ) نصت (1)

 (.70، ص 1993)العددالالت،  الحسين بن علي مدة شغورها
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رادوا اتحاد أون كفعراقي  ا الم  ، أمن تاجين اتحاد بإقامةيرغب كان المل  عددهلل وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
ما هي لمدة خمس كايانات الداخلية البقاء ا أم  . عراقي  لضمان الحكم كفي الفرع الهاشمي التاج واحد من 

لتزامات ا أي  التورط باالتحاد قدل ة مدى الفائدة التي ستجنيها من عراقي  الحكومة ال بهدف ترقبسنوات كان 
 .(1990خوري، ؛ 1979)الروسان، مالية

توكفيق السويدي  عراقي  اء الم كفاتح رئيس الوزر 1951مطلع أيار  وعندما جاء المل  عددهلل إلى بغداد كفي
 ًا على مستقدل م( كفي مو وع الوحدة، وقال له: "أريدك يا توكفيق مساعدتي كفي ذل ، حفا1892-1968)

لمالقاته كفي أنقرة  عدد اإلله األميرطالل أبرق المل  عددهلل إلى  األمير". وعلى أثر مرض العائلة الهاشمية
 عم انلألمر بتعين فيصل وريثًا للعرش. كما دعاه إلى  يحتاط ه يريد أن  أيار، وحدثه عن االتحاد، وأن   17كفي 
 األردنمشكلة والية عرش  على أن   اتُّفقمشاورات الوبعد للعالج،  طالل األمير سفر أثر علىيار أ 30كفي 

إلى مل  وكفاته  بعدل العرش ينتق دلدين بزعامة المل  عددهلل على أن  باتت ملحة، والبد من وجوب توحيد ال
 .(139، ص 1979)الروسان، العراق 

م(، 1951-1894برئيس الوزراء اللدناني رياض الصلح )عددهلل ل المل  صم أت  1951تموز  6وكفي 
قد و  م.1951تموز  16كفي  عم انكفي  اغِتيلالصلح رياض  إال أن  للوساطة مع بغداد،  عم انودعاه لزيارة 

تتجه حينها كانت أكفاار المل  عددهلل ."الذين قتلوا الصلح ال يريدون لمشاريع الوحدة النجاح أن  : "المل  صرح
ه، إذ اغتيل يمهل القدر لم مع العراق أو سوريا، و من أي صيغة وحدوية. إال أن   األردننحو تحقيق وحدة 

الوحدةالتي أكفنى عمره  اتنطوت صفحعددهلل أوبوكفاة المل   ،م1951من تموز  20كفي كفي القدس 
 .(2010مكاوي، ؛ 317، ص 1989)ابن الحسين، اكتابتهب

 األسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الوحدة مع العراق.: الفصل الثالث

 ة الادرى، لذل  كرسعربي  عددهلل لقضية الوحدة، مأخوذة من المفهوم الوحدوي للثورة ال األميرمفهوم  إن  
 عن طريق الوحدة إالالعرب لن تقوم لهم قائمة  ن  أوكان يعتقد ، بالحكمة والسدادحياته لتوحيد أمته  األمير
. وبسدب عدم نجاح مشروع سوريا الادرى، وجه (Porath, 1986Simon, 1974؛ 1967)ظديان، واالتحاد
ت مستمرة، كفي الفترة من قيام والامتدت كفي محوالعراق، التي ا األردنجهوده كفي سديل إقامة وحدة بين  األمير
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كفي الوحدة مع العراق  م، إال أن جهوده1951اد المل  عام م، وحتى استشه1921عام  األردنإمارة شرق 
ذهدت جميعها أدراج الرياح، ولم يكتب لها النجاح، وذل  بسدب تظاكفر مجموعة من األسباب، التي يمكن 

 أجمالها فيما يأتي:

م، ومن 1922واالرتباط مع الغرب، كفالعراق كان خا عًا لدريطانيا كفي معاهدة عام  التأثير األجندي   -1
رتبط م، ومن ثم ا1946ني حتى عام خا عًا لالنتداب الدريطا األردنشرق  م. كما أن  1930ثم معاهدة عام 

جد أن م. وهو ما أدى تاريس الهيمنة الدريطانية على قرار الدلدين، وهكذا ن1948معهم كفي معاهدة عام 
ها تتعارض مع مصالحها، ومع الوعود التي قطعتها ن، ألن  ابريطانيا لم تقم بدعم أي مشروع تقدم به الدلد

 .(1999رزق، ؛ McLoughlin, 1993)لليهود كفي كفلسطين

وكفي سديل تحقيق مصالحها قامت بريطانيا باستغالل الخصومة الواقعة بين الهاشميين والسعودية، لذل  
كفرنسا كانت  جميع المشاريع التي يقترحها المل  عددهلل، بأنها تثير مخاوف السعودية. كما أن  نراها تحتج على 

دتاتحتج باستمرار وبأعلى األصوات على إقامة نظامين هاشميين مجاورين لسوريا، كفايف إذا   و ح 
 .(2009عديدات، ؛ 1985محاكفظة، )معاً 

آل سعود، وملوك  ة على أسس أسرية، لذل  نرى أن  عربي  التناكفس الشديد بين ملوك وزعماء الدول ال -2
ن بشكل عام، ومشاريع يو التي يطرحها الهاشم كاكفة مصر، كانوا كفي محور معارض مع المشاريع الوحدوية

نضم لهما سوريا ولدنان. وقد قام هذا المحور المعارض بدث الدعاية المضادة المل  عددهلل بشكل خاص، ثم ا
ها. كما أن العراق وقف أحيانًا على حياد، حتى ال يتهم باالنسياق وراء السياسة لألسرة الهاشمية وزعامت

ه يضعف مركزها بين إن  غير مستفيدة منها، بل  هامصر مشاريع المل  عددهلل ألن   عار تكفقد  .ةي  األردن
ا سوريا لحجاز. أم  ا ها تخشى قيام وحدة هاشمية تطالدها باستعادة مملاتهم كفين  إ. بينما السعودية كفعربي  الدول ال
 .(2009عديدات، ؛ McLoughlin, 1993؛ Simon, 1974)ختاروا أن يحكموا أنفسهمهم ان  إولدنان، كف

، مما دكفعهم إلى الوالء لايانات مستقلة، وعدم شعور العرب بهويتهم عربي  ال القومي عف الوعي  -3
والحزبية. لذل  نرى المعار ة اللدنانية لقيام أي  يسودها الروابط الضيقة، كالروابط والقدلية والطائفية والمذهدية

تهامها دائمًا ، وااألردنة الفاعلة  د الوحدة مع عراقي  مشروع اتحادي، وكذل  وقوف بعل القوى الحزبية ال
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ة كانت عربي  غالدية الدول ال ااالستعمارية. كما أن   همشاريعبأنها من اإلرهاصات الدريطانية التي تهدف لتسهيل 
ي دعوة مشاريعه أن  كفي لمل  عددهلل بالتساهل مع الدريطانيين، وال يتالم إال بلسانهم، كفاانوا ال يرو تتهم ا

؛ 2001)الحيالي، نضواء تحت السيطرة الدريطانية المستترة وراء العرش الهاشميللوحدة، وإنما هي دعوة لال
Weldon, 2006). 

العام الذي  عراقي  الشفوي المبكر الذي أطلقه المؤتمر الالوعد على  عددهلل منذ الدداية األميرد ااعتم -4
لم يكن مطلعًا  األمير لتقلد عرش العراق، بالرغم من أن   األميرم، ودعا فيه 1920كفي أذار  دمشقعقد كفي 

لتنصيبه ملاًا.  عراقي  ة مع عدم معركفته بالصالحيات التي يتمتع بها المؤتمر العراقي  ة السياسي  على األو اع ال
حقق له ذل  المؤتمر أحالمه دون جهد أو  إذ  ها تلدي طموحاته كفي عرش العراق واكفق عليها ألن   األمير إال أن  
 .(2000عليوي، ؛ 1935)العمري، عناء

هالطموحات الشخصية الواسعة لألمير عددهلل،  -5  د  عي   األميرة، كفعربي  وريث مشروع النهضة ال بعد 
ا الطديعية والعراق أحالمه تضيق عندها حدود إمارته، مما جعله يعيش حياته يحلم بضم سوريأكثر تحررًا، و 

كفشل مشروعه كفي سوريا الادرى، لجأ إلى طرح مشروع الوحدة مع العراق، وعندما  وبعد أن  كفي كيان واحد، 
 بالرغم من المعار ة الشديدةضفتين جه إلى  م الضفة الغربية، وأقام وحدة الالمشروع أكثر من مرة، أت   رقلع  
 .(Simon, 1974؛ 1946نطونيوس، )أ

عددهلل يتطلع دائمًا إلى استمرار الحكم الهاشمي كفي الدلدين، والحفاظ على مستقدل األسرة  األميركان 
كان يطرح نفسه  األمير ة أخرى. لذل  نرى أن  عربي  الهاشمية، ويعمل على زيادة سلطتها باالتحاد مع أي دولة 

 قويةوت األميريعني توسيع نفوذ  امم  دائمًا كز يم على رأس تل  المشاريع، بصفته عميد األسرة الهاشمية. 
كفي السيطرة على عرش  األميرة تخشى من طموح عراقي  ة، لذل  كانت القيادة القوة تناكفسية كفي المنطقك تهسلط
 .(2009)الزركلي، العراق

على أسس ملاية بحته على رأسها األسرة الهاشمية، لذل  كانت هذه المشاريع قيام تل  المشاريع  -6
ة كفي المنطقة تناكفس الهاشميين على زعامة عربي  أغلدية األنظمة ال ألن   ؛جزئية، ال تقدم إال أنصاف الحلول



 ISSN 2519-7436، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا،  جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

 م      2021 -ملحق مؤمتر "املكل املؤسس: الشخصية والقيادة والتارخي"  -( 7اجملدل ) 

 

215 
 

ة ال قيام أي اتحاد على أسس ملاي حرصًا على مصالحها. وخاصة أن  ، كفتحولت إلى معاداتهم عربي  لعالم الا
 .(1985)الحصري، يؤدي إلى عزل بقية األنظمةما ة، م  يخدم إال األسرة الهاشمي  

قادرة على كفرض مواقفها بما وجد حكومات قوية أالذي ، الدستوري كفي العراق الملاينظام وجود ال -7
 . لذل  نرى أن  مات وخضوعه لهامام هذه الحكو أ عف مل  العراق ا أدى يناسب مصالحها القطرية، مم  

تضع التعديالت وتفرض  عددهلل، ولانها ما تلدث أن   األميرة كانت تؤيد أي مشروع يطرحه عراقي  الحكومات ال
الحكومات كانت تضغط،  تل  مؤيدي األسرة الهاشمية. كما أن  لخاصة بلجماهير، و ال كفي عملية إلهاء عراقي  ال

 .(1979)الروسان، عددهلل األمير، وهو ما يتعارض وطموحات بحيث تاون الزعامة لملوك العراق

ها ال تغدو أكثر من لواء من ألوية العراق األربعة بالنسبة للعراق، وخاصة أن   األردنعدم أهمية  -8
ء جديدة نما تلقي على كاهله أ بالى مواجهة األخطار المحيقة به، وإعشر، وهي بذل  ال تساعد العراق ع

عاهدة األخوة يصرحون أثناء مناقشة م عراقي  . ولذل  نرى أعضاء الدرلمان الاألردنك ئية وكفقيرةلحماية بقعة نا
ة من ي  األردنتتلقاها الحكومة كانت جنيه ( ماليين 6من ) حرمه األردناستقالل  م، بأن  1947لعام والتحالف 
يشكل عدئًا  ما االستقالل، وهوتثديت و عها بعد ل جديد من العراق، لذل  أخذت تبحث عن تمويل بريطانيا

 .(2017/2018إبتسم ولدنة، ؛ Simon, 1974)عراقي  على االقتصاد ال

؛ لتأسيس مجلس الجامعة عربي  قطار الة، ودعوة األعربي  الفارة الجامعة تشجيع الحكومة الدريطانية ل -9
ه ألن   ؛على دعم مشروع الجامعةة عربي  . مما شجع الدلدان الة منتظرةعربي  مكان أي وحدة  يحل   بديالً ليكون 

ت من ، وهكذا ظهرت الدعواالخارجية مع المحاكفظة على استقاللها الداخلييقتصر على وحدة السياسات 
ة عربي  ة، مما قد يؤدي ببعل الدلدان العربي  الوحدوية تضعف الجامعة القيام المشاريع  داخل الجامعة، بأن  

 .(2009)عديدات، تاتالت، وتنهار الجامعة ككل لتقليدها، وبالتالي تنقسم هذه الدول إلى
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 الخاتمة

ابن الحسين، باإل اكفة  ولهلل األعراق كفي كفار المل  عددجاءت هذه الدراسة للتعرف على الوحدة مع ال
، كما ط رحتالوحدة التي  عير اإلى معركفة المراحل العملية والنظرية والمفاو ات التي تمت بخصوص مش

هلل الرامية لتحقيق االتحاد مع تي أدت إلى عرقلة جهود المل  عددعلى األسباب ال ت الدراسة التعهرفولاح
وقد ، عير المشتل  ال ةعربي  الدول البعل معار ة ، وخاصة المعار ة الدريطانية والفرنسية، وكذل  العراق

 خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية:

ساهمت الحكومة وقد  ،العراقو  األردنبين د ااالتح ملقيابجهود كديرة  ولهلل األأواًل: قام المل  عدد
 عربي  نواة لمشروع وحدوي بناء  تل  الوحدةى من تحقيق ولالجهود، وكانت الغاية األ تل ة كفي دعم ي  األردن
 .كاكفة ةعربي  ال ينطلق ليشمل الدول ،أوسع

مع  التعار ه ؛عددهلل األميرالمشاريع الوحدوية التي طرحها أي من بدعم  ابريطانيم ثانيًا: لم تق
ليحل مكان ة، عربي  الحتى يتسنى لها طرح كفارة تأسيس الجامعة ، قامت بالمماطلة أكثر من مرهقد مصالحها، و 
 .ة منتظرةعربي  أي وحدة 

يسدب  التناكفس مع الهاشميين أن  لشعورها  ؛كاكفة  مشاريع الوحدة الهاشميةة عربي  ال الدول عار تثالثًا: 
لتشكي  ا ومن ثمتل  المشاريع، تنفيذ  معار ة وإكفشالها، كفعملت بكل قوتها على ناوسلط على مراكزها خطورة
 .كفي الزعامة الهاشميين وطموحاتهمنوايا كفي 

عددهلل كفي قيام الوحدة المنشودة، بالرغم من تزعمه  األميررابعًا: لم يتمكن المل  فيصل من مساعدة 
ة، من جهة، عراقي  نشغاله بتثديت كيان الدولة الين، وذل  الوكفاة والده الشريف حس لألسرة الهاشمية، بعد

ة تحقيق حلمه كفي استعادة عرش سوريا، من جهة أخرى. وأكتفى الطركفان بقيام معاهدة الصداقة ولاومح
 م.1931وحسن الجوار لعام 

النظر ختالف وجهات ال ؛غازي متوترة كفي الددايةعددهلل والمل   األميرخامسًا: كانت العالقات بين 
عالقة المل  مع بريطانيا  كفيتحدث بمنطلق الخدرة. كما أن   األميرا بينهما، كفالمل  يتحدث بعنفوان الشباب، أم  
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لقيام مشروعه االتحادي،  األميروثيقة. وعندما تحسنت العالقات، لم يسعف الوقت  األميركفاترة، بينما عالقة 
 بسدب وكفاة المل  غازي بحادث سير.

كفي عهد المل  فيصل الثاني الذي كان  ط رحتغم من كثرة المشاريع الوحدوية التي الر على سادسًا: 
ة لم يتواكفقا على االتحاد مع شرق عراقي  الوصي على العرش والحكومة ال ، إال أن  عدد اإللهاألمير تحت وصاية 

عددهلل. وقد توصل  األميرها تشكل عدئًا اقتصاديًا على العراق، وكذل  خوكفًا من طموح ، بحجة أن  األردن
ق عتالطركفان أخيرًا إلى ما هو أقل من االتحاد، حيث  لعام  ةعراقي  ة الي  األردنعاهدة األخوة والتحالف م و 

 م.1947

عددهلل كفي الوحدة كفي سوريا الادرى بسدب معار ة الفرنسيين، ورغبة  األميرسابعًا: لم يتحقق حلم 
حالمه بالوحدة مع العراق ذهدت كفي البحث والتدقيق إل اعة الوقت، أ كما أن  يحكموا أنفسهم.  والسوريين بأن  

 ه لم يستطع استعادة ميراث عائلته كفي الحجاز التي سيطر عليها ابن سعود.كما أن  

مستقدل العرب كفي وحدتهم تحت ظل  ن  أيامه يؤمن كفي أخر آ حتى عددهلل األميركان ثامنًا: 
واسع الطموحات، عاش  األمير . وبما أن  هما مصيدتا العرب الادريانالتجزئة وعدم االتحاد  ، وأن  الهاشميين

 يكون على رأسها ملاًا متوجًا. ة، سواء مع سوريا أو العراق أو كفلسطين، وأن  عربي  طيلة حياته يحلم بقيام وحدة 

 ،األردنو  نعش مشروع االتحاد بين العراق جاء اغتيال المل  عددهلل، ليكون المسمار األخير كفيتاسعًا: 
 .ةي  األردن -ة عراقي  ولتنتهي مرحلة مهمة من مراحل العالقات ال

أساسها خصوصية  ها عالقات ذاتوأن  ، الوثيقبالترابط ة عراقي  ال –ة ي  األردنالعالقات عاشرًا: اتسمت 
. وهو ما قاد تنسيق المواقف بين القيادتين ، كما عكست الزيارات المتبادلة الحاجة إلىالترابط األسري الهاشمي

بريطانيا، واليهود، والدول معار ة  من خالل مشاريع االتحاد، غير أن   األردنإلى ربط العراق بعددهلل  األمير
 .حال دون تحقيق الوحدة بين الدلدين، كفي العراق لتل  المشاريع بعل القوى الفاعلةة، وكذل  عربي  ال
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