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 ة ــــــــــــالمقدم

الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز  أجرى 
حكومة  تشكيل  حول  العام  للرأي  استطالعاً  األردنية 

بين  دولة   الفترة  في  الذهبي  نادر  -29/11المهندس 
المكتملة 4/12/2007 الوطنية  العينة  حجم  وبلغ   .

أصل    1133لالستطالع   من  حيث 1200مستجيباً   ،  
االستطالع   في  المشاركة  بنسبة    67رفض  )أي  فرداً 

حجم    بالنسبة   أما  %(94مشاركة   فبلغ  الرأي  لقادة 
المكتملة   ً   623العينة  أصل    مستجيبا حيث    ،700من 

نسبة   أن  فرداً أي  77رفض المشاركة في االستطالع  
كانت   االستطالع  في  موزعين   %،89.0المشاركة 

ويهدف    .(1)على سبع فئات كما يبين الجدول رقم   
األردنيين   المواطنين  توجهات  معرفة  إلى  االستطالع 

دولة    وتوقعاتهم حكومة  الذهبيمن  نادر  ،  المهندس 
نجاحها في تحمل مسؤوليات   بإمكانيةومدى اعتقادهم  

الثقة في هذا االستطالع    المرحلة القادمة. وبلغت نسبة
الخطأها  كان،  96.0% االستطالع  مش  هذا    ±   في 

2  .% 

 

 

 القسم األول: التوقعات بنجاح الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري  
 لقدرة  العام  الرأي قادة  عينة وآراء ) الوطنية العينة (األردني العام  الرأي لتوقعات القسم  هذا يعرض 

 كما  .المقبلة المرحلة سؤوليات بم  القيام  في ) الرئيس باستثناء (الوزاري والفريق الرئيس الحكومة،

 .الرأي  قادة  وعينة الوطنية العينة من المستجيبون عرفها كما المقبلة المرحلة مسؤوليات ألهم  يعرض

 

 : الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري  العينة الوطنية -أ

 
كومة الجديدة ستكون قادرة  % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الح62.0أظهرت نتائج االستطالع بأن  

فيما  مئوية(،  كنسبة  لالجابات  الحسابي  )المتوسط  متفاوتة  بدرجات  المقبلة  المرحلة  على تحمل مسؤوليات 

% بأن  59.0الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأفاد   % بأن رئيس66.0أفاد  

 على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.  الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( سيكون قادراً 

النجاح   توقعات  مع  الوزاري(  والفريق  ورئيس،  )حكومة،  الجديدة  للحكومة  النجاح  توقعات  مقارنة  وعند 

لهذه   النجاح  توقعات  أن  النتائج  تظهر  والفايز(،  وبدران،  البخيت،  )حكومات  األخيرة  الثالث  للحكومات 

النجا توقعات  مدى  ضمن  زالت  ما  توقعات  الحكومة  انخفضت  وإن  األخيرة.   الثالث  للحكومات  ح 

( رقم  الرأي  1الجدول  قادة  عينة  أفراد  توزيع   )
 حسب الفئة 

 المجموع رفض المكتمل الفئة

 رجال األعمال
83 17 100 

قيادات األحزاب  
 100 3 97 السياسية

 المهنيون 
92 8 100 

الكتاب،  
فيون،  الصح

 100 12 88 الفنانون 

 قيادات نقابية 
94 6 100 

 كبار رجال الدولة 
84 16 100 

 أساتذة الجامعات
85 15 100 

 المجموع
623 77 700 
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غير   الزيادة  أو  االنخفاض  هذا  زال  فما  الثالث،  بالحكومات  مقارنة  زادت  أو  الحكومة  لهذه  المستجيبين 

 . جوهري من الناحية اإلحصائية وضمن هامش التوقعات للحكومات الثالث السابقة

منذ    الحكومات  تشكيل  استطالعات  مقارنة  أن  بقدرة    1996إال  المواطنين  ثقة  أن  إلى  تشير  اآلن  ولغاية 

البياني   الرسم  خط  يبين  كما  مستمر،  تراجع  في  هي  المرحلة  مسؤوليات  تحمل  على  المتعاقبة  الحكومات 

 (  أدناه.  1( في الشكل رقم )األسود الغامق)

 

   )1الشكل رقم )

 

نسب من يعتقدون أن "الرئيس" و "الحكومة" و "الفريق الوزاري" سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات 

المرحلة  - العينة الوطنية
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الكباريتي  المجالي  الطراونة  الروابدة  ابو الراغب

1

ابو الراغب

2

الفايز  بدران  البخيت  الذهبي

استطالعات تشكيل الحكومات

رئيس 

حكومة 

فريق 

 
 

 
حكو بنجاح  التوقعات  مقارنة  عند  جلياً  التراجع  هذا  كما وبدا  الالحقة  بالحكومات  والمجالي  الكباريتي  متي 

%( من المواطنين أن تنجح حكومة السيد عبد الكريم  76(. إذ توقع ما نسبته )1يوضح ذلك الشكل رقم )

%( لحكومة 77، مقارنة بـ )1996الكباريتي في تحمل مسؤوليات المرحلة عند تشكيل حكومته في شباط  

%( لحكومة السيد  68%( لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وبـ )53.0ـ )الدكتور عبد السالم المجالي، و ب

الراغ%( للحكومة األولى للمهندس علي  75عبد الرؤوف الروابدة، و بـ )  %( لحكومته 62، وبـ )   بأبو 

( وبـ  )60.0الثانية،  وبـ  الفايز،  فيصل  السيد  لحكومة  وبـ   ( %58%(  بدران  عدنان  الدكتور  لحكومة 

ا69.0) لحكومة  هناك %(  أن  نجد  الذهبي،  نادر  المهندس  حكومة  إلى  وبالنظر  البخيت.  معروف    لدكتور 

بنحو سبع نقاط مئوية بنسبة من يتوقعون أن تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة  انخفاضاً  

الرئيس   بنجاح  التوقعات  على  ذاته  الشيء  وينطبق  البخيت،  الدكتور  حكومة  وهي  سبقته،  حكومة  بآخر 

لفريق الوزاري )باستثناء الرئيس(.  إال أن توقعات النجاح للحكومة والرئيس والفريق الوزاري هي أعلى  وا

والفايز.    بدران  السادة  لحكومتي  الرئيسمنها  نجاح  توقعوا  نسب من  أن  ولكل ويالحظ  عام  بشكل  ، هي 

    لوزاري )باستثناء الرئيس(. الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق ا 
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مع   الحكومات،  بنجاح  المواطنين  توقعات  في  والمستمر  البطيء  التراكمي  التراجع  هذا  يعزى  أن  ويمكن 

بعض االستثناءات التي ال تمثل نمطاً عاماً، إلى أن المواطنين لم يلمسوا تحسناً ملحوظاً في معالجة القضايا  

الس  خالل  لهم  أولويات  يعتبرونها  كل التي  تشكيل  عند  األمل  المواطنون  يعقد  ذلك  ومع  األخيرة.   نوات 

من   كغيرها  الحكومة  هذه  فإن  ولذا  الرئيسية،  قضاياهم  بمعالجة  الحكومة  هذه  تقوم  بأن  جديدة  حكومة 

السابقة،   )   مهيأة الحكومات  المواطنين  ثقة  تتراجع  في   العينةالن  بإنجازها  يشعروا  لم  إذا  فيها  الوطنية( 

 يسية.   قضاياهم الرئ

 

ُطلب من المستجيبين تحديد أهم مسؤوليات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام بها، وقد أظهرت نتائج  

على  حيث حصلت  المسؤوليات،  كأهم  األسعار  ارتفاع  مشكلة  يضع  األردني  العام  الرأي  بأن  االستطالع 

مس 32.5) وتحسين  الرواتب  رفع  مشكلة  تلتها  اإلجابات  مجموع  من  بنسبة  %(  للمواطن  المعيشة  توى 

%(، وتحسين الخدمات الصحية  8.4%(، ومعالجة مشكلة الفقر )14.0%(، معالجة مشكلة البطالة )14.5)

كلفها ) )7.5والتعليمية وتخفيض  البيئة االستثمارية  مبدأ سيادة  7.2%(، وتحسين  والعمل على تحقيق   )%

%(.  والعمل على تحسين الخدمات العامة 4.9ية بنسبة )القانون والمساواة بين المواطنين وتعزيز الديمقراط

 (. 2%( من مجموع اإلجابات كما يبين الجدول )3.1)

 

وتجدر المالحظة بأن القضايا المتعلقـة بالوضـع االقتصـادي للمـواطنين مـا زالـت تحتـل اهتمـام المـواطنين، 
إال أن نتـائج هـذا االسـتطالع   وبفرق جوهري عن قضايا السياسة الخارجيـة أو قضـايا األمـن واالسـتقرار.  

تظهر جلياً بأن ارتفاع األسعار ومستوى دخـل المـواطن ومعيشـته احتلـت صـدارة اهتمـام المـواطنين لتحـل 
مكان مشـكلتي البطالـة والفقـر اللتـين تصـدرتا اهتمـام المـواطنين لعـدة سـنوات حسـب نتـائج االسـتطالعات 

الــرأي العــام بقـدرتها علــى النجــاح، ال بــد ان يشــعر السـابقة. ولكــي تســتطيع الحكومــة المحافظـة علــى ثقــة 
 .المواطن بأن ادائها ينعكس ايجابياً عليه

 
 من وجهة نظر العينة الوطنية   بهامسؤوليات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام   أهم (2جدول رقم ) ال 

 النسبة  العدد  

 32.5 792 معالجة مشكلة ارتفاع األسعار  

 14.5 355 ة للمواطنواتب وتحسين مستوى المعيشرفع الر 

 14.0 341 مشكلة البطالة معالجة 

 8.4 205 مشكلة الفقر   معالجة

 7.5 184 ها الصحية والتعليمية وتخفيض كلف الخدمات  تحسين مستوى 

 7.2 176 تحسين البيئة االستثمارية

بين المواطنين وتعزيز    والمساواة   سيادة القانونالعمل على  
 لديمقراطية ا

120 4.9 

 3.1 77 ن مستوى الخدمات العامة ي تحس

 2.3 56 محاربة الفساد   

 1.3 30 المحافظة على األمن واالستقرار  

 1.0 25 وبالذات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، السياسة الخارجية 

 1.0 24 أخرى  

 2.3 57 ال اعرف/ رفض اإلجابة  

 100.0 2441 اإلجابات  مجموع
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وتظهر النتائج بأن ليس هنالك فرق بين المستجيبين حسب اإلقليم )شمال، وسط، جنوب( وتوقعاتهم بنجاح  

اإلناث   المستجيبين  بين  طفيفاً  تفاؤالً  هنالك  أن  النتائج  أظهرت  فيما  الوزاري،  والفريق  الرئيس  الحكومة، 

الذكور.  أما الفئة العمرية التي أظهرت تفاؤالً   أقل بنجاح الحكومة مقارنة مع المعدل مقارنة بالمستجيبين 

سنة(،    34-25من الفئة العمرية )  نللمستجيبيالعام )ولكن غير جوهري من الناحية اإلحصائية( فقد كانت  

%  63.0% من هذه الفئة بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد  60حيث أفاد  

% بأن الفريق الوزاري، )باستثناء الرئيس(،  55ؤوليات المرحلة وبأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مس

 سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة. 

بنجاح الحكومة هي   أما توقعات المستجيبين حسب دخل أسرهم، فقد أظهرت النتائج أن أكثر الفئات توقعاً 

يزيد دخلها على ألف دينار )ألف فأعلى(.     ديناراً( والفئة التي  249-1ديناراً )  250الفئة التي يقل دخلها عن  

التي يتراوح دخلها بين   للفئات  النجاح للحكومة والرئيس والفريق الوزاري    999-250فيما كانت توقعات 

 (( 2ديناراً أقل من توقعات الرأي العام بصفة عامة.  )شكل )

 
 قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة حسب دخل أسرهم نوالفريق الوزاري سيكونوكومة والرئيس بأن الح يعتقدونالذين   العينة الوطنية()المستجيبون  2)شكل 
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الحكومة الرئيس الفريق الوزاري باستثناء الرئيس

 
 

 

 : الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري  عينة قادة الرأي -ب
 

فالموقف يختلف عن العينة الوطنية. إذ إن قادة الرأي وبرغم التذبذبات التي   أما على مستوى قادة الرأي؛ 

بين  يظهرونه عام  وبشكل  فإنهم  وأخرى،  حكومة  بين  الحكومات    1996ا  نجاح  يتوقعون  اآلن،  ولغاية 

البياني )األسود الغامق( في الشكل رقم ) كما يبين خط الرسم  (.  أظهرت  3المتعاقبة بالنسب نفسها تقريباً 

وقعون بأن الحكومة % من المستجيبين يت 68.0نتائج استطالع آراء قادة الرأي العام في هذا االستطالع بأن  

أفاد   فيما  المقبلة.   المرحلة  مسؤوليات  تحمل  على  قادرة  ستكون  الذهبي(  نادر  المهندس  )حكومة  الجديدة 

% اعتقدوا  62.0% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل  77.0

تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.  إن توقعات    بأن الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( سيكون قادراً على
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من   وبالرغم  المرحلة  مسؤوليات  تحمل  في  الرئيس(  )باستثناء  الوزاري  والفريق  والرئيس  الحكومة  نجاح 

عام   منذ  متطابقاً  يكون  يكاد  أخرى  إلى  حكومة  من  من    1996التذبذبات  النوع  هذا  إجراء  )تاريخ 

وقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري  استطالعات الرأي(.  ويبدو جلياً بأن ت

 هي أكثر تفاؤالً من توقعات العينة الوطنية.   

 

قادة الرأي   أظهرت نتائج هذا االستطالع كما هي الحال في االستطالعات للحكومات السابقة بأن توقعات 

قعاتها بنجاح الفريق الوزاري باستثناء  بنجاح الرئيس هي أعلى من توقعاتها بنجاح الحكومة وأعلى من تو

 الرئيس. 

  

وربما يعود السبب في عدم تغيير توقعات قادة الرأي العام من الحكومات على مر السنوات اإلحدى عشرة  
السياسية   النخبة  أن  إلى  مترابطةالماضية،  االختالفات    األردنية  من  الرغم  كبير، على  حد  إلى  ومتداخلة، 

من   بينها  تطرأ  العينة  التي  بتوقعات  الرأي  قادة  توقعات  مقارنة  وعند  منحين آلخر.  الحكومات    الوطنية 
قادة   توقعات  على  تغيير  يطرأ  لم  بينما  عام،  بشكل  انخفضت  قد  الوطنية  العينة  توقعات  أن  نجد  المتعاقبة، 

التناغم بين النخب األ  1996الرأي منذ عام   ردنية من ولغاية اآلن. ويؤشر هذا على وجود حالة من عدم 
جهة والمواطنين من جهة أخرى في الطريقة التي تحدد توقعاتهم من الحكومات المتعاقبة. والمهم مالحظته 
بنسب   بدأت  المرحلة  مسؤوليات  بتحمل  المتعاقبة  الحكومات  رؤساء  بنجاح  الوطنية  العينة  توقعات  أن  هنا 

 ً تدريجيا الوطنية  العينة  بدأت  وفيما  الرأي،  قادة  عند  منها  الرؤساء  أعلى  بنجاح  أدنى  توقعات  بإظهار   
وحكوماتهم، وبقيت عينة قادة الرأي تظهر تقريباً المستوى نفسه من التوقعات مع مالحظة تذبذب التوقعات  

 بين حكومة وأخرى. 
 
 ( 3الشكل رقم ) 

 

نسب من يعتقدون أن "الرئيس" و "الحكومة" و "الفريق الوزاري" سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة  

- عينة قادة الرأي
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فئات عينة قادة    وعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( حسب 
أساتذة   وفئة  الدولة  رجال  كبار  وفئة  النقابية  القيادات  وفئة  األعمال  رجال  فئة  أن  النتائج  تبين  الرأي، 
الجامعات هي الفئات األكثر توقعاً لنجاح الحكومة.  حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات  

عي  توقعات  الوزاري  والفريق  والرئيس  الحكومة  رجال بنجاح  فئة  وكانت  بمجملها.   العام  الرأي  قادة  نة 
%( وبنجاح الفريق الوزاري  76الحكومة )  وبنجاح%،  85األعمال هي األكثر توقعاً بنجاح الرئيس وبنسبة  

جاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري  %(.   فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة األقل توقعاً بن77)
أفاد   حيث  بمهامهم،  القيام  في  تحمل  56بالنجاح  على  قادرة  ستكون  الحكومة  بأن  األحزاب  فئة  من   %

المقبلة، و المرحلة  فيما  62مسؤوليات  المرحلة  تحمل مسؤوليات  على  قادراً  الرئيس سيكون  بأن  أفادوا   %
الرئيس( سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة   ءباستثناري )كانت نسبة الذين أفادوا بأن الفريق الوزا

 . %38.0هي 

 

 
 سب فئات العينة ( مستجيبو عينة قادة الرأي الذين يعتقدون أن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ح4شكل )
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المهنيون الكتاب والصحفيون اساتذه جامعات كبار رجال الدوله قيادات نقابيه رجال االعمال المجموع احزاب

% الرئيس الحكومة    الفريق الوزاري باستثناء الرئيس

 
 

المرحلة   بمسؤوليات  يتعلق  فيما  في  أما  مختلفة  كانت  فقد  الرأي،  قادة  عينة  مستجيبو  عرفها  كما  المقبلة، 

بنسبة  األولى  المرتبة  في  االستثمارية  البيئة  جاءت تحسين  األردني، حيث  العام  الرأي  أورده  ترتيبها عما 

%، ورفع الرواتب وتحسين مستوى  17.2% من مجموع اإلجابات، فمشكلة ارتفاع األسعار وبنسبة  22.4

الم الفقر  9.9واطن  معيشة  مشكلة  وحل  السياسي  %9.8،  واإلصالح  الديمقراطية  وتعزيز   ،%9.5   .%

 . (3% كما يبين الجدول )9.1ومعالجة مشكلة البطالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا من وجهة نظر عينة قادة الرأي هبأهم مسؤوليات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام   (3جدول رقم ) 
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 % العدد  

 22.4 336 تثمارية البيئة االس  تحسين

 17.2 258 األسعار معالجة مشكلة ارتفاع   

 9.9 148 معيشة المواطن رواتب وتحسين مستوى الرفع 

 9.8 147 مشكلة الفقر   معالجة  

 9.5 143 السياسي والحريات العامة   واإلصالحتعزيز الديموقراطية   

 9.1 136 معالجة مشكلة البطالة  

 4.9 73 يما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالذات ف ، السياسة الخارجية 

 4.6 69 تحسين خدمات التعليم والصحة  

 4.3 64 تحسين مستوى الخدمات العامة   

 3.5 52 واإلداري محاربة الفساد المالي   

 2.3 35 واالستقرار   األمنالمحافظة على  

 1.8 27 الفرص   ؤبين المواطنين وتكاف  المساواة  مبدأ تحقيق  

 0.3 4 اإلجابة ض  ال اعرف/ رف  

 0.7 10 أخرى  

 100 1502 اإلجابات   مجموع

 

 
 القسم الثاني: التوقعات بنجاح الحكومة في القضايا التفصيلية 

 

 معالجة في الحكومة نجاح نحو  العام الرأي قادة  عينة اءرا واتجاه  العام  الرأي توقعات القسم  هذا يعالج

 .بها كلفت التي الموضوعات

 

 ح الحكومة في القضايا التفصيلية: العينــة الـوطنيـــة    التوقعات بنجا -أ
 

تشير النتائج إلى أن ثلث المواطنين اطلعوا على كتاب التكليف السامي للحكومة مقابل ثلثي المستجيبين لم  

يطلعوا على كتاب التكليف، وهي قريبة من نسبة هؤالء الذين اطلعوا على كتاب التكليف لحكومة الدكتور  

 %(.  33%( ولحكومة الدكتور بدران)39البخيت )معروف 

 

تتوقع  األغلبية من مستجيبي العينة الوطنية أن تنجح الحكومة في معالجة جميع الموضوعات الخمسة عشر  
(.   وبذلك تكون حكومة المهندس نادر الذهبي هي 4التي وردت في كتاب التكليف للحكومة الجدول رقم )

بالح  مقارنة  الوحيدة  في الحكومة  النجاح  الوطنية  العينة  مستجيبو  لها  توقع  التي  الماضية  الثالث  كومات 
الدكتور  لحكومة  النجاح  الوطنية  العينة  مستجيبو  توقع  حيث  بها  كلفت  التي  الموضوعات  جميع  معالجة 

البخيت في معالجة   من أصل    17معروف  أن    19موضوعاً  المستجيبون  توقع  فيما  بها.   كلفت  موضوعاً 
ً 16( موضوعاً من أصل )11الدكتور عدنان بدران في معالجة ) تنجح حكومة   كلفت به.  ( موضوعا
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التي كلفت بها، فإن   العام توقع نجاح الحكومة في معالجة جميع الموضوعات  أن الرأي  وعلى الرغم من 

تطوي مثل:  الموضوعات  بعض  في  بنجاحها  تفاؤالً  أكثر  كانوا  المواطنين  أن  إلى  تشير  التعليم  النتائج  ر 

استقالل   دعم  المستقلة،  دولته  لتحقيق  الفلسطيني  الشعب  مساندة  الرسمي،  اإلعالم  تطوير  العالي،  والتعليم 

القضاء، تنفيذ المشاريع اإلسكانية الحالية، من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى: مثل تحقيق  

ا المواطنين، ربط الرواتب بمعدالت  بين  تكافؤ الفرص  العمل مبدأ  لتضخم، توفير فرص عمل للمواطنين، 

النووية   الطاقة  برنامج  إنجاز  في  اإلسراع  الفقر(،  من  )الحد  والمتدني  المحدود  الدخل  ذوي  حماية  على 

 لألغراض السلمية. 

 
مقارنة مع    كتاب التكليف سة التي وردت في بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات الرئي الوطنية( يبين النسب المئوية للذين يعتقدون من عينة 4الجدول رقم )

 حكومات السادة فيصل الفايز وعدنان بدران ومعروف البخيت عند التشكيل. 
 

 العينـــــــــــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــــــــة 
 الذهبي  البخيت  بدران  الفايز 

تعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية    - - - 60 

توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين   52 54 72 65 

تطوير التعليم والتعليم العالي    - 72 82 76 

اإلسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية لألغراض السلمية    - - - 59 

العمل على حل مشكلة المياه   - - - 61 

تطوير اإلعالم الرسمي   - - - 70 

تب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة تحسين روا   - - - 65 

تنفيذ المشاريع اإلسكانية الحالية    - - - 69 

 55   44 35 29 العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني)الحد من الفقر( 

محاربة الفساد بكافة أشكاله    41 48 55 59 

دعم استقالل القضاء    - - - 69 

دة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة مسان   - 67 78 69 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين   43 49 51 57 

توفير فرص عمل للمواطنين)الحد من البطالة(    36 41 49 59 

ربط الرواتب بمعدالت التضخم )ارتفاع األسعار(    - - - 56 

 

 لسامية للحكومات السابقة وان اختلفت الصياغة اللغوية.مالحظة:  وردت هذه البنود في كتب التكليف ا
 

 عينـــــــــــة قــــــادة الــــرأي  -ب
 

%(  اطلعوا على كتاب التكليف  73.0أظهرت النتائج إلى أن حوالي ثالثة أرباع مستجيبي عينة قادة الرأي )

الوطنية   العينة  من  تفاؤالً  أقل  كانت  الرأي  قادة  عينة  وأن  معالجة  للحكومة.  على  الحكومة  قدرة  في 

الموضوعات التفصيلية التي كلفت بها. فمن بين خمسة عشر موضوعاً كلفت بمعالجتها يرى قادة الرأي أن  

 ( أدناه.  5الحكومة ستنجح في معالجة تسعة موضوعات كما يبين الجدول رقم)

 
ة في معالجة بعض القضايا، حيث  أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالي  إلى  النتائجتشير  و

المستقلة، و78.0توقع   الفلسطيني لتحقيق دولته  الشعب  بأن الحكومة ستنجح في مساندة  بأن  %  %74.0 

 %  66.0في دعم استقالل القضاء و % 70.0الحكومة ستنجح في تنفيذ المشاريع اإلسكانية الحالية و

 حيث القضايا، بعض معالجة في عالية ثقة الحكومة يولون الرأي قادة  عينة مستجيبي أن إلى النتائج وتشير

 بأن %74.0 و المستقلة، دولته لتحقيق الفلسطيني الشعب مساندة  في ستنجح الحكومة بأن %78.0 توقع



 10 

 %66.0و القضاء استقالل دعم  في   %70.0و الحالية اإلسكانية المشاريع تنفيذ في ستنجح الحكومة

ً  النتائج أظهرت فيما  .الخ.....العالي والتعليم  التعليم تطوير في ستنجح الحكومة بأن توقعوا  في انقساما

 السلمية لألغراض النووية الطاقة برنامج بإنجاز اإلسراع في الحكومة نجاح نحو  الرأي  قادة  عينة آراء

 .المياه مشكلة حل على والعمل

 بمعدالت الرواتب ربط :هيف معالجتها، في تنجح لن الحكومة بأن المستجيبون توقع التي الموضوعات أما
 من الحد )   للمواطنين عمل فرص وتوفير الحزبية، الحياة  وتنمية السياسية المشاركة وتعزيز التضخم،

 وتحقيق كافة، بأشكاله الفساد ومحاربة (  الفقر من الحد) والمتدني المحدود الدخل ذوي وحماية (البطالة

 .المواطنين بين الفرص تكافؤ مبدأ

 
مقارنة مع    كتاب التكليف  ( يبين النسب المئوية للذين يعتقدون من عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في5الجدول رقم )

 حكومتي السيد فيصل الفايز والدكتور بدران عند التشكيل. 

 ي عينـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــرأ
 الذهبي  البخيت   بدران الفايز 

مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة    - 79 77 78.0 

تنفيذ المشاريع اإلسكانية الحالية    - - - 74.0 

دعم استقالل القضاء    - - - 70.0 

تطوير التعليم والتعليم العالي     77 70 66.0 

تطوير اإلعالم الرسمي      64.0 

ة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنينتوسيع مظل   48 58 64 60.0 

تحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة    - - - 59.0 

اإلسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية لألغراض السلمية    - - - 55.0 

العمل على حل مشكلة المياه   - - - 53.0 

التضخم )ارتفاع األسعار وتحسين مستوى معيشة الفرد(ربط الرواتب بمعدالت    - 41 42 47.0 

 47.0 - - - تعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية 

توفير فرص عمل للمواطنين)الحد من البطالة(    34 38 34 47.0 

 46.0 32 34 35 العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني)الحد من الفقر( 

بة الفساد بكافة أشكاله محار    48 53 42 46.0 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين   45 48 48 44.0 

 

 مالحظة:  وردت هذه البنود في كتب التكليف السامية للحكومات السابقة وان اختلفت الصياغة اللغوية.

 

 الموضوعات من مجموعة معالجة في الذهبي السيد حكومة بنجاح الرأي قادة  عينة توقعات مقارنة وعند

 كانت المستجيبين توقعات فإن (  والبخيت وبدران، الفايز،) :السابقة الثالث الحكومات مع بها كلفت التي

 المحدود الدخل ذوي وحماية (  البطالة من الحد) للمواطنين عمل فرص توفير موضوعي باستثناء متشابهة

 هذه  بقدرة  تفاؤالً  أكثر  كانت الرأي قادة  عينة ستجيبيم أن النتائج أظهرت حيث ،(الفقر  من الحد) والمتدني

  .المجالين هذين في اإلنجاز على الحكومة
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 الخالصـــــة
 

 بقدرة يتعلق  فيما األردني العام  الرأي توقعات بأن الوطنية العينة استطالع من  المستقاة  البيانات  تدل   •

 الرأي توقعات مدى ضمن تقع المقبلة المرحلة ت مسؤوليا تحمل على الوزاري والفريق ورئيسها الحكومة،

ً  العام الرأي قادة استطالع نتائج  أظهرت فيما  .السابقة الثالث للحكومات العام   بقدرة توقعاتهم  في  ثباتا

 توقعات من تفاؤالً  أكثر وهي المقبلة المرحلة مسؤوليات  تحمل على الوزاري والفريق  والرئيس  الحكومة،

ً  وهي  )لوطنيةا  العينة(العام الرأي  مع مقارنة الرأي قادة  عينات تبديها التي التوقعات  ضمن أيضا

 .السابقة االستطالعات

 

 بقدرة  تفاؤالً  الوطنية العينة أبدت فقد بمعالجتها الحكومة ُكلفت التي بالموضوعات يتعلق فيما  أما   •

 ناجحة ستكون الحكومة أنب الوطنية العينة أغلبية أفادت حيث الموضوعات، هذه  معالجة على الحكومة

 بالنجاح للحكومة المستجيبين توقعات وكانت .بها كلفت التي الموضوعات معالجة في متفاوتة وبدرجات

 توقعاتها  من أعلى العالي والتعليم  التعليم  قطاع وتطوير الرسمي اإلعالم  تطوير مثل موضوعات في

 .جديدة  عمل فرص وخلق نيوالمتد  المحدود الدخل ذوي حماية مثل موضوعات في بالنجاح

 

 أقل كانت بها كلفت التي الموضوعات في الحكومة بنجاح الرأي قادة  عينة مستجيبي توقعات إن   •

 الجديدة  الحكومة نجاح توقعت الرأي قادة  عينة أن النتائج أظهرت حيث الوطنية، العينة توقعات من تفاؤالً 

ً  عشر خمسة أصل من مواضيع تسعة معالجة في  .موضوعا

 

 على المحافظة في  الجديدة  الحكومة قدرة على يعتمد الحكومة في الثقة تزايد أو تناقص معيار إن   •

 نجاحها لمدى  العام  الرأي تقييم  وعلى المرحلة، مسؤوليات تحمل على بقدرتها العام  الرأي توقعات نسب

 القيام  الحكومة على التي قبلةالم المرحلة مسؤوليات أهم  كانت ولقد .بها كلفت التي الموضوعات انجاز في

 والحد المواطن، معيشة مستوى وتحسين األسعار، ارتفاع :وهي اقتصادية قضايا معالجة في تتركز بها

 تهيئة هي الرأي قادة  عينة نظر وجهة من المرحلة مسؤوليات  كانت فيما  .الفقر من والحد البطالة من

 .السياسي واإلصالح البطالة، من والحد عار،األس ارتفاع مشكلة ومعالجة االستثمارية، البيئة

 

 أولويات هي المواطنين أولويات بأن المستجيبين نظر وجهة من المقبلة المرحلة مسؤوليات عكست   •
 األولويات هذه  صدارة  تحتل أصبحت المواطن معيشة مستوى وتحسين األسعار ارتفاع وأن  .اقتصادية

 .سنوات لعدة  الصدارة  تحتالن اللتان المشكلتان اهم والفقر البطالة مشكلتا كانت أن بعد
 
 
 


