
   
   

     
 التاسع والعشرونالعدد 

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

393 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 

 "صنع السياسة الخارجية األردنية العوامل الداخلية وأثرها في"

 

 :عداد الباحثانإ

 هادي محمد حسين برهم        .د

 كاديمي                                   أباحث 

 القاضيعبد الناصر  غيث    

 كاديميأباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 التاسع والعشرونالعدد 

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

394 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المخلص:

هذه الدراسة هدفت الى التعرف على اثر العوامل البيئة الداخلية والخارجية على صنع السياسة الخارجية االردنية حيث تشمل البيئة 
الديمغرافي ، وأثرها على السياسية الخارجية االردنية، اما بالنسبة للبيئة الداخلية على العامل االقتصادي ،والعامل الجغرافي ، والعامل 

 الخارجية تدور حول التحديات التي واجهت النظام الدولي .

وتطرقت الدراسة للعديد من التحديات ذات مجاالت مختلفة ، سياسيا، واقتصاديا، اجتماعيا، كان لها اثرها على السياسة الخارجية 
خلصت الدراسة الى العديد من االمور اهمها ان العامل االقتصادي لعب دورا كبيرا في رسم السياسية الخارجية األردنية كما االردنية ، و 

ان العامل األمني أي هاجس التهديد نتيجة االوضاع اإلقليمية ساهم بشكل كبير في تحرك السياسية الخارجية في مكافحة االرهاب 
 ردني.هدد لالستقرار الداخلي االالم

 :المقدمة

تنطلق هذه الدراسة في محتواها في تسليط الضوء المحددات الداخلية  تجاه صنع السياسة الخارجية ، في الوقت الذي يشير فيه 
البعض أن العوامل الداخلية لها دور وأثر اساسي كون الذي يبين طبيعة في دراسة مقومات الدولة الداخلية وكيفية توظيفها في بناء 

لدول ، في الوقت الذي يشير اليه بعض الباحثين على أهمية  دورها وخصوصا ما تواكبه الدول من تطورات في اإلستراتيجية القومية ل
 المجال الصناعي وحاجتها الى الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق أهدافها العليا . 

الدولة  فهي ليست فقط تفتش عن حاجات وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى إعادة النظر في بنية الدولة الداخلية  والى مدى صالحيته
من في المستقبل أي أنه ينظر إلى مستقبل الدولة في بيئتها ومجالها الجغرافي والسكاني والتاريخي واالقتصادي والعسكري من حيث 

بيل المثال ال س التوسع واكتساب القوة المجالية على حساب اآلخرين ، بل على اعتبار تفسير وتحليل سياسات الدول وتحركاتها فعلى
الحصرعندما نرصد توجه الصين إلى إفريقيا واستغالل الموارد الطبيعية نرصد األسباب لهذا التحرك والغايات التي تدفع الدول في 

 التغلغل ، وبذلك نربط في العالقة بين المحددات الداخلية من ناحية االمكانيات ومن ثم قياس قدراتها في عالقاتها الدولية . 

نا جاءت هذه الدراسة لقياس مدى فعالية وأثر تلك العوامل الداخلية وقدرتها على تنفيذ ورسم السياسة الخارجية للدولة وهنا ومن ه
المملكة االردنية الهاشمية كحالة دراسة  ، هذا اذا ما افترضنا نظريا استجابة صانع القرار السياسي بأهمية تلك المحددات لتوجية 

كون تلك األخيرة تتأثر بالبيئة الداخلية وتتأثر ايضا بالبيئة االقليمية والدولية ، وتسعى الدراسة لمعرفة مدى أثر السياسة الخارجية  ، 
المحددات الداخلية في السياسة الخارجية وقدرتها على التأثير ، ومن ثم التفسير والتحليل لهذه التوجهات ، تم استخدام منهج صنع 

 الواقعي الجديد لهذه الدراسة .القرار باالضافة الى المنهج 
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 Significance of Researchأهمية الدراسة  

 تبرز أهمية الدراسة 

ويتمثل في عدة اعتبارات أهمها أن الدراسة تسعى للكشف عن دور العوامل الداخلية وأثرها  في صنع السياسة العامة للدولة ، في حين 
ولة تدخل ضمن المقدرات الداخلية ، وان الدول البد ان تأخذ بعين االعتبار البيئة يشير البعض الى ان صنع السياسة الخارجية للد

لنظرية ا الداخلية كونها البنية االساسية للدولة ومن ثم االنتقال التدريجي لالخذ بالبيئة االقليمية ومن ثم البيئة الدولية  ، وتكمن األهمية
كرين الى أن المحددات الداخلية  تعمل على خلق فرصة امام صانع القرار في التحرك ، العلمية لهذه الدراسة في اعتقاد الكثير من المف

وذلك من خالل أن تلك المحددات أيضا وسيلة لقيام أجهزة صنع القرار بدراسة وتحليل المقومات التي تملكها الدولة وايصال المعلومات 
احثيين ارات وتوجهات السياسة الخارجية وتبرز اهمية الدراسة في تزويد البوتفسيرها وتحليلها الى صانع القرار السياسي ومن ثم بناء قر 

السياسيين بجملة من العناصر المهمة التي سوف تسعى هذه الدراسة في تسليط الضوء على  المعالم األساسية لهذه المؤسسات 
 دنية.وانعكاسها في رسم السياسة الخارجية األر  األجهزة المعنية في تزويد صانع القرار األردني بالمعلومات دون تعرضها للتشويهات

  Objectives of Researchأهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة الى تحقيق عدد من األهداف يمكن اجمالها فيما يلي: 

 . األردنية. معرفة مدى أثر المحددات الداخلية  وقدرتها  في صنع السياسة الخارجية 1

. رصد وتحليل و استجابة النظام السياسي لهذه المحددات وبالتالي قياس مدى انعكاساتها ومن ثم  توصياتها ووجهات نظرها 2
 لمختلف القضايا ومن خالل استراتيجيتها وخططها ودورها كعامل في رسم استراتيجيات السياسة العامة للملكة األردنية 

السياسي األردني وطريقة تفاعلة مع بيئته الداخلية  ومدى أدراك صانع القرار السياسي . تسليط الضوء على طريقة عمل النظام 3
 الخارجي.

 Definition of Termsمصطلحات الدراسة  

جميع صور النشاط الخارجي حتى ولو لم تصدر عن الدولة “يعرف الدكتور حامد ربيع السياسة الخارجية بأنها:  :السياسة الخارجية
إن نشاط الجماعة كوجود حضاري، أو التعبيرات الذاتية كصور فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج “ويضيف:  كحقيقة نظامية,

 (37،ص1997.)السيد،  .”تحت هذا الباب الواسع الذي يطلق عليه السياسة الخارجية

السياسة الخارجية بأنها : منهج للعمل أو مجموعة من القواعد أو كالهما ، تم  Richard Snyderكما عرف ريتشارد سنايدر  -
 (20،ص2009اختياره للتعامل مع مشكلة أو واقعة معينة تحدث فعاًل أو يتوقع حدوثها في المستقبل . )النعيمي،

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 التاسع والعشرونالعدد 

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

396 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

يهتم عكس السياسة الداخلية " ذلك الجزء من نشاط الدولة الموجه للخارج والذي  Merle Marcel  ويعتبرها مارسيل ميرل -
 . ( 3)مريل،د.س، ص  "بالمشاكل الواقعة ما وراء الحدود

للسياسة الخارجية فيقصد بها نشاط الدولة الخارجي باالعتماد على العوامل الداخلية التي ينطلق منها النظام  أما التعريف اإلجرائي
 السياسي بقصد التأثير في األوضاع الخارجية .

 Problem of Research مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في محاولة معرفة دور العوامل الداخلية في صنع السياسة الخارجية االردنية  ، وبوصفها دراسة تعنى في قياس 
دولة على لمدى تأثيرها وأدواتها تجاه صنع القرار على صعيد السياسة الخارجية األردنية ، وبالتالي رصد وتفسير االفعال التي تنتهجها ا

الصعيد الخارجي ، وماهية المتغيرات والمواضيع التي تتناولها اجهزة صنع القرار و التي تدعو  لالهتمام واالطالع عليها بالتوازي مع 
 مصلحتها القومية  وفق بيئتها الداخلية .         

وبالتزامن حول دراسة طبيعة دور المحددات الداخلية للملكة األردنية الهاشمية كونها محور البحث ومن ثم ، وبالتالي استخالص ما 
يمكن استخالصه من نتائج قد تساهم على نحو ما في القاء بعض األضواء التي تعالجها هذه الدراسة  بخصوص وضع االستراتيجيات 

ل  العوامل الداخلية ، وإبراز دور المحددات الداخلية   كمتغير ومكانتها في صنع القرار للسياسة الخارجية المستقبلية للدول من خال
االردنية   ،   وقدرتها على تطوير وتحليل وتفسير الظواهر السياسية  الداخلية على المدى البعيد وخصوصا ما يتعلق باالستراتيجية 

ما هي مرتكزات ومنطلقات النظام السياسي االردني في شكلة الدراسة  من خالل السؤال التالي القومية الشاملة من هنا تأتي وتبرز م
 السياسة الخارجية من خالل المحددات الداخلية؟

 : التاليةكما وتسعى هذه الدراسة باألجابة عن التساؤالت الفرعية 

لنظام السياسي عند التعامل مع القضايا والمشاكل المطروحة . ما هي األسس والرؤى ) االطار الفكري ، القيم ( التي يستند اليه ا1
 ؟  االردني في االستجابةالداخلية وطريقة تناولها لها ومدى قدرة  صانع القرار السياسي 

. هل هنالك محدد أو اكثر ينشط دون غيره يسى النظام السياسي  لمعالجتها دون غيرها ، لها عالقة  مباشرة في المصلحة القومية 2
 ؟ للدولة تحقيق االهداف والغاياتالعليا خصوصا المتعلق بالسياسة الخارجية واعتبارها أساسا، لبناء ووضع الخطط واالستراتيجية ل
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  Research Hypothesisفرضيات الدراسة 

 : من فرضية رئيسية وتتمثل فيما يليتنطلق الدراسة 

 . ا في دوائر صنع القرار السياسيواثرههنالك عالقة ارتباطية بين دور البيئة الداخلية 

 كما يتمخض عن الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية تتمثل فيما يلي: 

ان طبيعة النظام السياسي االردني يساعد على افساح المجال لتفهم احتياجات البيئة الداخلية  واعطاء  تصور واضح المعالم عند  -
 قومية العليا لدى صانع القرار في السياسة الخارجية .وضع الخطط وتحديد معالم االستراتيجية ال

كلما زاد ارتباط النظام السياسي بالمؤسسية اثر ذلك بشكل طردي امام قدرتها على تقديم رؤية لصانع القرار في السياسة الخارجية  -
  . 

كلما زاد ارتباط النظام السياسي بمنطلقات فكرية واقعية  محددة  بالقدرات الداخلية أثر ذلك بشكل طردي على التأثير والمشاركة   -
 تجاه التفاعل نحو اهداف محددة  في السياسة الخارجية  . 

  Variables of Researchمتغيرات الدراسة 

الفرضيات سالفة الذكر، يظهر كل من المتغير المستقل والمتغير التابع. وعلى النحو من خالل عنوان الدراسة وتساؤالتها وبالتالي 
 التالي :

 . المحددات الداخلية المتغير المستقل: -

 . االردنيةالسياسة الخارجية  المتغير التابع: -

  Methodology of Researchمنهجية الدراسة  

  –دور العوامل الداخلية  في صنع السياسة الخارجية    راسة ، وكون الدراسة تتناولبناء على التساؤالت والفرضيات التي طرحتها الد
منهج صنع القرار الخارجي  حيث يعتمد في هذا المنهج على دراسة الكيفية التي تتعامل فيها الدول وما  –لذا فإن المنهج المالئم 

فيها من أجهزة من خالل تفاعلها مع المؤثرات والمتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية ، وتركز على متخذي القرارات الخارجية في 
 (181،ص1987ا بين مالمح النظام السياسي القومي ومالمح النظام الدولي ككل . )مقلد،تصوره للمواقف التي يشكل طرفا فاعال فيه

كما يقوم المنهج الى دراسة عمليات التحضير لصنع القرار وتستمر بعد صدوره ثم تنفيذه وتقويمه ، ووفق منهج صنع القرار فأن دائرة 
مشاركة معه في صنع القرار ، أو قيادة مؤسسة أو جماعة ، أو البحث تدور عادة حول رئيس الدولة والمجموعة محدودة العدد ال

منظمة وما يحيط بها من مجموعة مؤثرة تتولى صنع القرارات ، وما يمثله هؤالء من تفضيالت وقيم وادراكات، أو ردود أفعال ازاء 
دولة اتاحتها ، وقد تلعب أجهزة الالبيئة المحيطة وما تفرزه من ضغوط وتأثيرات ، وقد تتسع لتشمل عمليات توفير المعلومات و 

ومؤسساتها دورا مركزيا في العملية ، كما ترتبط القرارات االستراتيجية بدور أجهزة المعلومات واألمن فضال عن المؤسسات ذات 
 (  219، ص 2007األهمية .)القصيبي، 
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  Review of Literatureالدراسات السابقة 

لتي ناقشت موضوع الدراسة ، حيث تناولت ذلك من خالل دراسات متخصصة ، أو جزئية هنالك العديد من الدراسات المنشورة ا
تعرضت لها الدراسات من خالل تناول العوامل الداخلية المؤثره في السياسة الخارجية االردنية  ، وكيفية تحركها وتفاعلها في البيئة 

 الداخلية وما تقوم به من تأثيرات تجاه صانع القرار . 

الباحث دراسات دولية وإقليمية ، ذات عالقة مباشرة بالمشكلة البحثية ، وهي في معظمها منشورة في مجالت محكمة ،  ويستعرض
 الوظيفي  ، والمنهج الوصفي ، والمنهج التاريخي ، وفيما يلي عرض لهذه –استخدم الدارسون فيها مناهج مختلفة منها المنهج البنائي 

 الدراسات :

 (2008إعادة تنظيم الخارطة الداخلية والدور اإلقليمي" )الحمد، :بعنوان " األردن  2008واد الحمد,. دراسة للباحث ج1

تناول الباحث في دراسته طبيعة االحزاب السياسية األردنية واظهار دورها في الضغط على صانع القرار السياسي األردني مبينا االطار 
سالمية واليسارية ، كمكون داخلي تعمل على التأثير وفق رأي الكاتب ، وتناول في الفكري وااليدلوجي اليها وخصوصا االحزاب اال

حديثه عن القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل وأثرها على السياسة الخارجية بشكل عام ، كما خلص الى نتيجة مفادها وجود 
 ية والدولية .  عوائق تحد من تقدم السياسة الخارجية االردنية وأساسها البيئة االقليم

 (2013األمريكية وّافاقها المستقبلية  ". ) الفايز ،  –, بعنوان  " العالقات األردنية 2013.. دراسة للباحث ذياب الفايز,  2

أشار الباحث ضمن دراستة الى دور العوامل الداخلية وأثرها في الضغط على صانع القرار السياسي األردني في االرتباط بتوجهاتها مع 
الواليات المتحدة االمريكية ، مستعرضا المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية ، ومركزا على الجانب االقتصادي الذي يعاني منه 

االردن بشكل كبير وما ينجم عنه في تلقي المساعدات والقروض والمنح ... وغيرها من االمور التي جعلت االردن رهين الدول االخرى 
 ية الخارجية .في توجهاته السياس

 , بعنوان السالم والتنمية في فكر الملك عبدهلل الثاني ابن الحسين 2009دراسة بصبوص  -3

حيث إن هذه الدراسة حاولت في البحث برؤى التي يحملها فكر جاللة الملك عبدهلل الثاني, حول السالم والتنمية ونظرا الفتقار منطقة 
 التنمية والسالم وتفعيل المبادرة العربية لسالم , وخلق عالقات ايجابية بين دول المنطقة .الشرق االوسط, حيث ينشط الملك في جانب 

من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين انها تطرقت الى  العالقات االردنية الدولية ، دون ان تتطرق بشكل مباشر الى العوامل 
جية االردنية  ، وهذا ما سوف تسعى اليه الدراسة لقياس مدى تأثير  العوامل الداخلية ودورها في التأثير على صنع السياسة الخار 

الداخلية في صنع السياسة الخارجية  ، وبالتالي تسلط الضوء على هذا المكون ، وهل يمكن ارجاع هذا الدور الى طبيعة النظام 
اخلية لصانع القرار السياسي االردني  من خالل معرفة السياسي االردني  ، من هنا تبرز أهمية الدراسة في اظهار مالمح البيئة الد

 دورها في السياسة الخارجية لالردن  . 
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كما تسعى الدراسة الى ابراز أهم العوامل الداخلية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية من خالل استعراض المقومات التي تحوزها 
ظام السياسي االردني  ووفق البيئة الداخلية لصانع القرار السياسي ، ووفق المملكة االردنية الهاشمية  ، للوقوف على مدى تأثر الن

 .  منهج صنع القرار ، بالتزامن مع منهج تحليل النظم  لدراسة البيئة الداخلية لصانع القرار السياسي

 الفصل االول: االبعاد الداخلية للمملكة األردنية الهاشمية

الداخلية للمملكة االردنية الهاشمية مبينا اهم المالمح والموقمات التي تتمتع بها االردن والتي يقوم هذا الفصل على استعراض االبعاد 
لها االثر فيما بعد للقياس والوقوف على اهم نقاط القوة والضعف وهذا بالتالي يسلط الضوء على ابرز المعالم االساسية التي قد يكون 

رجية الذي سوف يتم التطرق اليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة ، حيث سيتم التطرق لها دور في رسم المالمح العامة للسياسة الخا
 ضمن هذا الفصل على مبحثين على النحو التالي : 

 .النظام السياسي –العامل السكاني  –المبحث األول : العامل الجغرافي 

 .االجتماعيالعامل  –عامل العسكري ال –المبحث الثاني : العامل االقتصادي 

حيث سوف يتم االشارة الى اهم المقومات التي يقوم عليها كل عامل بشكل عام مبينا المالمح التي يتمتمع بها ضمن اطار ما يخدم 
 هذه الدراسة لتشكيل رؤية واضحة االساس حول استغاللها في محور السياسة الخارجية . 

 المبحث األول

 :اوال: العامل الجغرافي

تقع المملكة االردنية الهاشمية في قارة اسيا ، وهي جزء من الوطن العربي يحيط بها اربع دول مجاورة يحدها من الشمال الجمهورية 
 العربية السورية ومن الشرق جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية ومن الغرب فلسطين المحتلة . 

العقبة ، مساحة االردن محدوده بالمقارنة مع دول الجوار حيث تبلغ مساحة المملكة االردنية  االردن له حدود برية وميناء بحري 
محافظة  12، شكل الدولة االردنية قريب متقارب وسهل السيطرة عليه متماسك ، تتكون المملكة من  2الف كلم  89,000الهاشمية 

الزرقاء ، البلقاء ، عمان ، مأدبا ، الكرك ، الطفيلة ، معان ، العقبة ( وفق التقسيم االداري وهي ) اربد ، عجلون ، جرش ، المفرق ، 
، لدينا تنوع في التضاريس وهذا التنوع ساهم نوعا ما في توفر الموارد الطبيعية المختلفة ومنها ) الصخر الزيتي واالمالح والفوسفات 

 والبوتاس وغيرها ( .
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 (1قم )الشكل ر  –خارطة المملكة االردنية الهاشمية 

 : ثانيا: العامل السكاني

م ، ويتوزع السكان على 2016مليون نسمة وفق احصاءات عام  500000,7يبلغ عدد سكان المملكلة االردنية الهاشمية ما يقارب 
كافة المحافظات غير ان المدن الثالث الرئيسية عمان العاصمة واربد والزرقاء مدن مليونية من السكان ، كما ان هنالك حضر وريف 

جتماعية وما لمستوى المطلوب نتيجة البنية االوبادية ويمتاز السكان بارتفاع نسبة المتعلمين ، غير ان الثقافة السياسية لم ترقى الى ا
يتخللها من االنتماءات الفرعية للعشائرية نوعا ما وهي احد االسباب في ضعف المشاركة السياسية وقدرة االحزاب السياسية وعلى 

 الرغم من ذلك هنالك انتماء قوي للنظام السياسي وللدولة بشكل اساسي . 

 : ثالثا: النظام السياسي

 الحكم في المملكة األردنية الهاشمية هو ملكي وراثي نيابي وظهر على عدد من المقومات لعبت دور في اكتساب الشرعية .نظام 

 استند النظام السياسي الهاشمي في االردن على عدة مقومات أساسية ، لعبت دورا بارزا في اكسابه الشرعية وهي : 

ة الى ال البيت ) الرسول صلى هللا عليه وسلم ( وهذا العامل الديني لعب دورا النسب الهاشمي : حيث أن جاللة الملك يعود نسب -
 بارزا في اضفاء الشرعية الدينة . 

عامل الدين ونسب الشريف الحسين طيب هللا ثراه ودوره في الثورة العربية الكبرى وهو حامي حقوق المسلمين والمكانة الدينة  -
كان لها األثر في مرتكزات الخطاب السياسي القومي االردني للحياة السياسية الالحقة وقد  واالطروحات القومية التي تبناها والتي

 عبرت تلك الطروحات عن الحس والمشاعر العربية المرتقبة . 
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البعد الديغرافي بشقيه التركيبي البدوي والعشائري ، حيث تسود عالقات القبائل المودة والتسامح ، ويعبر مكون من المكونات  -
ساسية في بناء الدولة االردنية ، كما تلتقي القبائل البدوية مع النظام الهاشمي لكونه يلتقي معهم بجذوره البدوية وهذا ولد الرضا اال

واالنسجام بين الحاكم والمحكوم فيما بعد ، وارتضت كذلك العشائرية بالنظام ألنها رأت فيها الضابط للعالقات بين العشائر نفسها 
 اهمت العشائرية في بناء الدولة االردنية .، وبالتالي س

خالل محاور يمكن اجمالها بما وبالتالي يبرز هنا عدة عوامل ساهمت في استقرار النظام السياسي وعملت على بقاءه وتبرز من 
 : يلي

حزبي  لم يتم اعدام أي جرة ،. مقدرة النظام على احتواء التيارات والتوجهات السياسية التي نشأت على أرض االردن أو الدخيلة المها1
 . في األردن

 .من العرب السنة %97ني في االردن . التجانس الدي2

. األهتمام بالجيش والمساعدة على االستقرار وتجربة جاللة الملك حسين طيب هللا ثراه من خالل طول فترة حكمه وتجربة الخاصة 3
 ؟استخدمها في المحافظة على الحكم هي االلية التيسنة حكم األردن . وبالتالي هذا االمر يطرح سؤال ما  47

 .داخلي أو خارجي  للنظام السياسي . التركيز على الوحدة الوطنية لمنع أي تهديد1

 . اعتماد الجيش العربي على القبائل وتوزيع المناصب من مختلف انحاء المملكة ) هنالك عدالة في توزيع المناصب ( .2

 ملكي وراثي من االب الى االبن األكبر .. نظام الحكم مستقر كونه 3

 . االهتمام بجميع مناطق المملكة حسب الكثافة السكانية وحسب الحاجة واالهتمام بالمشاريع التنومية .4

ما ي التطوير ويمكن اجمالها بكما أن  هنالك خصائص قام عليها النظام السياسي األردني لالستمرار واالستقرار واالقلمة ساهمت ف
  :يلي

 . هو نظام ملكي وراثي اسري مفتوح .1

 . هو نظام سياسي مرن ولديه قابلية في التأقلم .2

 . الدور التكنوقراطي الذي منحته النظام السياسي األردني .3

 . افساح العمل الحزبي وقانون االحزاب .4
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 : على ثالث اسياسيات، والتي تركزت دور النظام السياسي في التأثير على السياسة الخارجية االردنية 

 . مبادئ الثورة العربية الكبرى ومرتكزاتها وعالقاتها الخارجية .1

 . التركيز على البعد الديني االسالمي واالهتمام بالقضايا االسالمية .2

 . االستمرار في عملية التنمية السياسية االردنية واالستقرار ومحاولة تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين . 3

 : اسي األردني على نقاط أساسية وهيفي جانب ّاخر تقوم العقيدة السياسية للنظام السيو 

 . المحور الديني ) االهتمام بالمقدسات االسلمية والقضايا االسالمية (.1

 ة (.. المحور القومي العربي ) االهتمام بالقضايا العربية المشتركة والعمل القومي ، وان االردن جزء من األمة العربي2

 . استقبال االردن لالجئين واحتوائهم ومساعدتهم من مبدأ عربي ديني انساني . 3

 المبحث الثاني

 : رابعا: العامل االقتصادي

الهاشمية بشكل عام على المساعدات والقروض الخارجية وتأتي على شكل منح أو تسهيالت ، والسبب الرئيسي  األردنيةتعتمد المملكة 
تصادي كما الدبلوماسية لعجزها االق إلىتتقرب من الدول الكبرى واتجهت  األردنهو قلة الموارد االقتصادية التي تمتلكها ومحدوديتها ، 

خفيف من الت إلى األردنو لديها عجز في الميزان التجاري منذ االستقالل وسعت  األردنعلى  أن الزيادة في طلب القروض والمنح أثر
المشاريع االستثمارية ولكنها تنمو وفق مسار بطيء، نتيجة القيود  وإقامةاالعتماد على المساعدات والقروض من خالل التنمية 

 (32،ص2001)تليالن، ينة .والضغوطات الخارجية وخصوصا المنح والقروض المرتبطة بشروط مع

كما أن  االردن يعتمد على الزراعة والتي تعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي االجمالي ، غير أنه يعاني من مشكالت 
تماد عوهي نسبة االراضي الزراعية قليلة وال تزيد المساحة المزروعة في أفضل المواسم مطرا عن نصف المساحة الزراعية نتيجة اال

شبه الكلي على نزول االمطار ، كما ويخلو االردن من األنهار الجارية في المناطق الشرقية وندرتها في المناطق األخرى ، كذلك قلة 
 الموارد المالية المخصصة العمال الزراعة ، واالعتماد على االساليب القديمة في االنتاج وتدني نسبة العمالة الماهرة . 

ات المتعاقبة على معالجة تلك المشكالت للوصول الى انتاجية غذائية متقدمة ، ومنها انشاء مصرف زراعي يهدف لقد قامت الحكوم 
الى تقديم القروض الزراعية للمواطنين ، وجمعية تعاونية أطلق عليها اسم مؤسسة االقراض الزراعي ، وتدشين أول مشروع مائي هام 

من مياه نهر اليرموك كما بنت العديد من السدود مثل سد وادي زقالب ومشروع مياه االزرق  وهو مشروع قناة الغور الشرقية لالستفادة
وسد الملك طالل ، كما قامت الحكومات بأنشاء المدارس الزراعية المتخصصة لتخريج قوى عاملة مدربة مثل مدرسة الشوبك الزراعية 

لسالفة فقد حقق االردن اكتفاء ذاتيا في مجال انتاج الفاكهة بنسبة تصل وأدخلت اساليب وتقنيات حديثة ، ونظرا لالجراءات الزراعية ا
غير أن العجز  %125والبيض  % 3 55,وحقق فائضا عن االكتفاء الذاتي في مجال انتاج الخضار بنسبة تقارب  %95الى نحو 
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ز لم يحقق شيئا ، ان اربعة أخماس فقط ومن مادتي السكر واالر  %22الوارد والخطير يتمثل في انتاج الحبوب اذ لم يحقق سوى 
 متطلبات االردن من أهم عناصر الغذاء تغطى بالمساعدات األجنبية واالستيراد من الخارج . 

 : الصناعة وقصور االنتاجية

ست يان االنتاج الصناعي االردني محدود ويتمثل في المنتجات الصناعية الخفيفة  والحرف اليدوية كل القطاعات في االردن مكملة ل
معتمدة على قطاع معين .الزراعة والصناعة ويعتمد االردن على قطاع الخدمات واعتماد االردن على مياه االمطار في قطاع الزراعة . 

هنالك تعدد في استخدامات المياه ، اعتماد المزارع على االساليب الزراعية القديمة .وقد قامت األردن بانشاء مشاريع وبنك االقراض 
ساعدة المزارعين وبناء السدود وادخلت بعض التقنيات المستخدمة ، وانشاء معاهد زراعية من أجل ايجاد قوة مدربة ومؤهلة الزراعي لم

 ومساعدتهم على ايجاد اللقاحات المستخدمة للزراعة .

، يوجد هنالك ما يحتاجه االردن مزروعاته من خارج االردن وخصوصا المزوعات االستراتيجية كالحبوب وباالخص القمح  80%
قصور في المجال الصناعي والتي تعتمد على الحرف األولية واالشغال الصناعية الخفيفة لعدم وجود المواد الخام األساسية في 

 الصناعات ايضا االردن بحاجة الى استثمارات خارجية من خالل االعفاء الجمركي والضرائب .

نفط وتأثيرها على االقتصاد االردني ، واضافة الى ذلك هنالك عجز في الميزان كما أن هنالك نقص في استخدام الطاقة أي ال يوجد 
 التجاري ، االقتصاد االردني عنده خلل في الصادرات والواردات وعدم وجود صناعات ثقيلة . 

مليارات على  7ام الى السلع المصدرة التي يصدرها االردن للعالم هي البوتاس والفوسفات والفواكة والخضراوات . كما وصل الدين الع
م  . وتعاني االردن التبعية  بالنسبة لها في المجال االقتصادي وعدم وجود صناعات ثقيلة ، وخصوصا 2016األردن وفق احصاءات 

 ةاعتمادنا على الطاقة وخصوصا من الدول الجوار وهنالك تبعية في الموارد االنتاجية وهي الدولة المرتبطة سياستها بالدول البترولي
 وكلما كانت الدولة اقتصادية تستطيع توجيه سياستها الخارجية ، والموارد البشرية تساهم في االقتصاد .

القصور في المجال الزراعي والصناعي جعله لديه تبعية وأنه احد محددات السياسة الخارجية ، عدم االكتفاء الذاتي وألن الدول قطرية 
في العالم العربي ادى الى القصور في االكتفاء الذاتي ، وهنالك خلل في االحتياجات وعدم التنسيق في العمل العربي ، على الرغم من 

ت بين الدول العربية والسوق المشتركة وغيرها وهذا أثر على موقف االردن مع الدول الكبرى  والحصول على الدعم من وجود اتفاقيا
 السالم مع اسرائيل .خالل اتفاقيات 
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 : خامسا: العامل العسكري 

م كانت تنص على 1928ت عام م ) الجيش العربي ( و بسبب االتفاقيا1921يعود تأسيس الجيش منذ تكوين امارة شرق االردن عام 
تقديم بريطانيا مساعدات لالردن و بقي الجيش للدفاع عن االراضي االردنية لصد الهجمات القادمة من القبائل في السعودية وتدعيم 

 ركائز الدولة . 

ن نهاء مهام كلوب باشا مانهت االحتالل البريطاني لالردن ، وبرزت الحاجة الى تقوية الجيش العربي و تم ا 1945طبعا معاهدة عام 
م وتعريب قيادة الجيش ، بالنسبة للعقيدة القتالية هي نفسها العقيدة البريطانية وحددت مسار تسلحنا فيما 1956قيادة الجيش في عام 

توريد  فيبعد ، ومن بعدها الواليات المتحده األمريكية من خالل المنح والمساعدات العسكرية المقدمة وكذلك تمتنع الدول المصدرة 
مع العدو الصهيوني عندما امتنعت الواليات المتحده  67السالح في حالة االزمات والحروب وهذا ما حدث مع االردن في حرب 

 وبريطانيا عن توريد السالح لالردن . 

ب لطرف االخر ، وبسبواعتماد االردن على استيراد االسلحة ،كما تكمن الخطورة في قدرة الدول المصدرة على معرفة ماذا يوجد عند ا
العجز المالي يمنع التنوع لدينا ويؤدي الى تعثر في شراء السالح  ، خضوع االردن للدول الكبرى ومنها الواليات المتحدة بسبب 
عد يالمساعدات ، نفقد حالة التوازن مع الدول الجوار ، كما تعتمد القوات المسلحة االردنية على المشاة وليس الطيران أو الدروع ، و 

االردن رافدا لقوات حفظ السالم ،  وتبرز سلبية استخدام الجيش كأداة في السياسة الخارجية بسبب امكانيات الجيش المرهونة بنوعية 
السالح االردن ولهذا يقوم باالعتماد أكثر على االداه الدبلوماسية أكثر من العسكرية في السياسة الخارجية الننا نملك قدرات عسكرية 

 (56، ص2000) الخاليلة ، . محدودة 

 : ي ضمن عدة عدة نقاط أساسية أهمهاوتظهر مالمح  أهداف الجيش العرب

 . صيانة االستقالل واالستعداد لمواجهة العدو .1

 . دعم الدبلوماسية من أجل تقديم المعونة والخبرات ومساعدة الدول العربية .2

 . تقديم المعونة والمساعدات في حالة الكوارث .3

 . تأهيل الكوادر المهنية في الجيش للعمل المدني .4

 . الجيش الشعبي يعمل على تدريب المواطنيين كرديف للقوات المسلحة .5

 . االسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية .6

 . مواجهة االعداء الداخلية والخارجية . 7

 م . 2015الف جندي عامل حسب احصاءات  110 ,  700في حين يبلغ عدد افراد القوات المسلحة االردنية     
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لملكية األردنّية، االجيش األردني له العديد من األفرع منها: القّوات الخاصة األردنّية، والقوة البحرّية الملكّية األردنّية، وكادبي، والقوة البرّية 
 األردنّي، والقوات المسلحة األردنّية، وقيادة العملّيات الخاّصةودائرة المخابرات العاّمة، وسالح الجو الملكّي األردنّي، والحرس الملكّي 

  األردنيةوفيما يلي جدول يبين القوات العسكرية 
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 ال يوجد 39 118 324 1048 2881 مليون  5,2 الف 65
مليار 3,1

 دوالر

 م . 2014وفق احصاءات عام  عالميا 67حاز الجيش األردني المرتبة السابعة بين أقوى الجيوش العربية بينما جاء في الترتيب الـ

 : سادسا: العامل االجتماعي

المجتمع األردني من مكونات متعددة األصول والمنابت حيث يتشكل من عرب واكراد وشركس ، كم أن اللغة الرسمية هي اللغة يتكون 
العربية والدين الرسمي للدولة االردنية هو األسالم ، وعلى الرغم من ذلك المجتمع االردني موحد ثقافيا ومتجانس عرقيا ألنه نسبة 

 من مكونات المجتمع . %98خرى ويشكل الدين االسالمي العامل الموحد العتناق الشعب ما نسبته العرب أعلى من المكونات اال

كما يحمل المجتمع قيما وموحدة ومشتركة خصوصا في القضايا العربية واألسالمية التي تشير الى اتفاق عام حول مختلف القضايا  
التي تهم المواطن األردني بمجمله ، وهذا بالتأكيد يعطي صانع القرار السياسي القوة على الصعيد الخارجي بما يمثله الشعب من 

 كل ايجابي على صانع القرار السياسي . اتجاهات ومواقف تنعكس بش

كما أن قوة المجتمع تنبع من مؤشرات عالية نحو االنتماء للنظام السياسي األردني والدولة ككل ، وهذا يعكس مدى وعي سياسي 
لقضايا المحلية ا وتماسك في االلتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة التي انتهجت سياسة التوازن واالعتدال في مواقفها تجاه مختلف

 والدولية على السواء . 

وبالتالي امتزجت تلك المكونات مع العامل التاريخي والتصورات والقيم التي يحملها النظام السياسي وقدرة على التعامل معها وفق 
 دولية . تحقيق االستراتيجية العليا للدولة بشكل عام والتأقلم واالستجابة لكافة الظروف المحلية واالقليمية وال
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 نيالفصل الثا

 االبعاد الداخلية للمملكة االردنية وأثرها في صنع السياسة الخارجية

 ييتناول هذا الفصل من الدراسة المحور الرئيسي وهو دور االبعاد الداخلية للمملكة االردنية وأثرها في صنع السياسة الخارجية ، وبالتال
ا الدور األبرز التي في صنع السياسة الخارجية ، حيث تم التقسيم ضمن هذا الفصل على البد الوقوف على أهم المالمح التي التي له

 مبحثين وهما على النحو التالي : 

 . األردنية : العوامل الداخلية واثرها في صنع السياسة الخارجيةالمبحث األول

حيث يتناول المبحث األول الصورة العامة ألهم عامل مؤثر في السياسة الخارجية األردنية وقد تتفاوت من عامل ألخر وفق متطلبات 
البيئة الداخلية ، فالنظام السياسي ال يتحرك من فراغ فهو يتأقلم ويستجيب للمدخالت بشتى اشكالها وانواعها ، وال ننسى ايضا البيئة 

م وما يدور في دول الجوار من أحداث انعكست على 2011لعبت دورا بارزا في الساسة الخارجية خصوصا في عام  االقليمية التي
الدولة األردنية بشكل كبير ، واضافة الى ذلك ايضا البيئة الدولية جزء من ضمن مستويات البيئة التي يعيش فيها النظام السياسي 

 االردني ويتفاعل معها . 

واخيرا يتناول المبحث الثاني ضمن هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل اليها محددا المالمح العامة لالبعاد الداخلية وقدرتها على 
التأثير في صنع السياسة الخارجية االردنية ، وفق مؤشرات موضوعية علمية ومنهجية ، تسلط الضوء على قدرات النظام السياسي في 

 وب مع مختلف اشكال المتغيرات والتي تنتجه في النهاية كمخرجات متمثلة بالقرارات واالفعال والردود عليها . التفاعل والتجا

 المبحث األول

 األردنية العوامل الداخلية واثرها في صنع السياسة الخارجية

ر السياسي ، حيث شكل العامل يظهر من خالل الفصل السابق عدة امور لها أدوار مختلفة وضمن البيئة الداخلية لصانع القرا
االقتصادي األولوية االولى بالنسبة للقيادة السياسية فمحدودية الموارد االقتصادية للمملكة االردنية الهاشمية ووفق المؤشرات التي 

المملكة  وري علىيعاني منها االردن شكلت عبئا كبيرا عليه ، هذا اذا ما أخذنا بعين االعتبار الضغط االقليمي وموجات الالجوء الس
 زاد من معاناة االقتصاد االردني وما احتواه من ضغط على الخدمات والبنية التحتية وانعكاسات بالتأكيد سلبية وفق العديد من الدراسات

 . التي تناولت هذا الموضوع بالذات

عن التنمية االقتصادية المطلوبة م كانت في مجملها البحث 2016م الى عام 2011حيث نجد أن تحركات النظام السياسي منذ عام 
لسد الفجوة التي يعاني منها االقتصاد االردني نظرا لمحدودة الموارد ، وهذا االمر زاد من معاناة النظام السياسي االردني من 

القروض  ذالصعوبات التي تواجهه وبالتالي انعكس بشكل سلبي في القرارات التي اتخذها صانع القرار السياسي لطلب المعونات وأخ
من المنظمات االقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وهي مؤسسات ال تعطي القروض بالمجان ، بل تتخل في 
 السياسة االقتصادية للدولة وبالتالي يتعرض صانع القرار لضغوطات تكون خارج ارادة للتأقلم وفق المتغيرات التي يعاني منها .
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لقرارات التقشفية االقتصادية التي اتبعها صانع القرار السياسي للتعامل مع البيئة المحيطة به والتي انعكست وكل ذلك أثر من خالل ا
على المواطن ، طبعا بشكل سلبي مثل ارتفاع االسعار بشكل عام وخاصة المشتقات البترولية المختلفة التي زادت من وطأة ومعاناة 

 د في مصادر الطاقة على الغير ، وهذا ما دفعه الى التوجه نحو اسرائيل لتأمينها . االقتصاد االردني خصوصا أن االردن يعتم

وبالنتيجة لعب العامل االقتصادي المحور األساسي في السياسة الخارجية االردنية وتوجهاتها ضمن عامل المدخالت القادمة من البيئة 
ملكة االردنية الهاشمية شكل المحور الثاني وخاصة االزمة السورية وما الداخلية بالتحديد ، كما ان األوضاع االقليمية المحيطة بالم

احتوتها من انعكاسات على الوضع األردني حيث شكل الالجئين السورين عامل ضغط وانعكاسات خطيرة ) االمني واالقتصادي ( . 
 (55،ص2002)قطيشات، 

لفة ، وكانت األولوية بالنسبة له الحفاظ على االمن والنظام واالستقرار المخت األوضاعاتخذ االردن العديد من القرارات للتأقلم مع تلك 
 للنظام السياسي ينصب على عدة امور األمنيوخاصة عصابة داعش في سوريا ، وكان الهاجس  اإلرهابيةللدولة ومكافحة التنظيمات 

يمكن أن نذكر ابرزها سياسة التحالف التي توجه من خالل الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكة ضد االرهاب 
 بشتى توجهاتها .  اإلرهابيةوالتنظيمات 

خذ موقفا لى تحقيق المصلحة القومية العليا ، وكان البد ان يتاستطاع النظام السياسي ان يتأقلم مع البيئة الدولية وتحديد موقفه القائم ع
تجاه تلك األوضاع الخطيرة التي يعاني منها االردن ، في حين يشير البعض بأن الحفاظ على األمن والنظام واالستقرار كانت هي 

لدول االخرى ومناشدة المنظمات الدولية  اولى اولويات صانع القرار السياسي االردني ، والمالحظ من خالل التوجهات والتنسيق مع ا
 والمجتمع الدولي تجاه المشكالت التي تعاني منها الدولة االردنية . 

كما أن العامل الجغرافي واالخص الموقع كان له األثر الكبير على صانع القرار السياسي في ضرورة التفاعل ، فهو ال يستطيع أن 
يطة به وبالتالي موقع االردن شكل جانب سلبي الى حد ما وضغطا في التعاطي مع تلك يبقى بمعزل عن األحداث االقليمية المح

 االحداث . 

في حين أن الزيادة السكانية وكما تطرقت اليه زاد من العبئ على صانع القرار السياسي والتي لها ّاثار اقتصادية عمقت من الفجوة في 
اشكالها االقتصادية والعسكرية والسياسية من خالل الزيادة في الطلب على القروض التنمية والتطوير وبالتالي زاد من التبعية بشتى 

 والمساعدات والمنح لمواجهة االزمة االقتصادية وتخفيف حدتها وانعكاساتها السلبية على الوضع الداخلي . 

ل لصانع القرار السياسي من خال وكما أشرت ايضا باالضافة الى سبق شكل الهاجس األمني محورا رئيسيا في التوجهات الخارجية
زيادة الطلب في استيراد االسلحة والمعدات العسكرية ، وهذه االمور تحتاج الى قدرات مالية كبيرة لتأمينها ، ومن ثم انعكس بشكل 

ن االمور مسلبي على الدولة وخصوصا أن االردن يعاني في الجانب االقتصادي وعجز كبير في تغطية النفقات العامة نتيجة العديد 
أهمها ) عجز الميزان التجاري ، قلة الموارد االقتصادية ، الدين العام .... وغيرها ( وبالتالي لعبت كل تلك المشكالت في التوجه 

 االخير وهو التبعية نحو المتغيرات االخرى وهي ) الدول الكبرى والمنظمات الدولية ( . 

 . ي األردني تجاه االزمة  السوريةبخصوص تعامل النظام السياسنموذج تطبيقي لمنهج صنع القرار لديفيد استون 
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 : (البيئة الداخلية)اوال المدخالت 

 الوضع االقتصادي المتردي + الضغط على البنية التحتية + التركيب االجتماعي + عدد السكان 

 : اإلقليمية(البيئة )

 دخول اعداد كبيرة من الالجئين السوريين + التنظيمات االرهابية 

 : (البيئة الدولية)

 الدول الكبرى وموقفها من االزمة السورية + المنظمات الدولية 

ائل دالنظام السياسي : هنا قام النظام السياسي األردني بالعمليات السياسية والتحليل والتصنيف واختيار البديل األفضل من بين الب
 المتوفره ومن ثم التحويل الى مخرجات . 

هنا تكون القرارات والسياسات واالفعال للتعامل مع المدخالت المتنوعة ، ومنها اقامة مخيمات لالجئين السوريين ،  المخرجات : 
 ن والتنسيق مع مختلفالحفاظ على امن الحدود وتعزيز القدرات العسكرية والتحالف مع الدول االخرى لمكافحة االرهاب ، التعاو 

 الوحدات الدولية ومنها المنظمات الدولية للمساعدة على تخطي وتخفيف االزمة وانعكاساتها . 

وبالتالي كافة هذه المخرجات ساهمت بشكل ايجابي من خالل التغذية الراجعة على شكل مدخالت جديد ومن ضمنها المساندة من 
 ي تخطي المعوقات نتيجة االستجابة والتأقلم وفق البيئة المحيطة .خالل تلقي الدعم الدولي ومساعدة النظام ف

 : الخالصة والنتائج الدراسية

 : ي يمكن اجمالها على النحو التالييظهر من خالل الدراسة العديد من النقاط الهامة التي خرجت بها والت

األردنية وخصوصا أن صانع القرار السياسي قام باللجوء . شكل العامل االقتصادي الدور األكبر في توجهات السياسة الخارجية 1
خالل السنوات الماضية في استمالة المجتمع الدولي لتقديم شتى انواع المساعدات في مختلف اشكالها ) القروض ، المنح ، التسهيالت 

 لعسكرية (.المالية ، المساعدات ا

. لعب الهاجس االمني دورا رئيسيا ايضا في صنع القرارات  السياسية نتيجة البيئة االقليمية المحيطة بالنظام السياسي األردني والتي 2
 دفعته الى التحالف الدولي في مواجهة االرهاب الذي يهدد األمن واالستقرار للدولة االردنية وهذا االمر دفع القيادة السياسية للتأقلم

 تجابة للضغوط الدولية في التحالف لتحقيق المصلحة القومية واالبتعاد عن العزلة السلبية . واالس

. البد االشارة بأن األوضاع االقليمية كما أشرت سابقا أثرت بشكل سلبي جعلت صانع القرار السياسي يتوجه الى خيارات متعددة ، 3
ئل الممكنة ومن ضمنها انشاء المفاعل النووي لألغراض السلمية أو التوجه فمثال قلة مصادر الطاقة وشحها دفعت في البحث عن البدا

 الى اسرائيل وعقد اتفاقية الغاز لتأميل احتياجات المملكة من الطاقة . 
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قي لالتأقلم واالستجابة وفق البيئة المحيطة بها وعلى كافة المستويات المختلفة ، ال بل نجح في ت األردني. استطاع النظام السياسي 4
 ودعم دولي واسع المستوى للتعامل مع الوضع الحالي بأقل التكاليف والخسائر المحتملة . 

حد كبير في تنوع التوجهات للنظام السياسي ومخاطبة المجتمع الدولي وهذا واضح من خالل القرارات  إلى. تلك المتغيرات ساهمت 5
 ئمة على االعتدال والتوازن لتحقيق المصلحة القومية . السياسية التي انتهجتها القيادة السياسية القا واألفعال

 قائمة المراجع
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ABSTRACT: 

This study aimed to identify the effect of internal and external environmental factors on the making of Jordanian foreign 

policy, as the internal environment includes the economic factor, the geographical factor, the demographic factor, and its 

impact on the Jordanian foreign policy, as for the external environment revolves around the challenges that faced the 

international system. 

The study touched on many challenges in different fields, politically, economically and socially, which had an impact on 

the Jordanian foreign policy, and the study concluded with many things, the most important of which is that the economic 

factor played a major role in shaping the Jordanian foreign policy, as well as the security factor, i.e. obsessed with the 

threat as a result of the situation. Regionalism contributed greatly to the foreign policy movement in combating terrorism 

that threatens internal Jordanian stability. 
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