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 لأردينسلسةل اس تطالعات املؤرش ا

 12 –نبض الشارع الأردين 

2020/2/5 

ّالّرنف ّ ّاستطالعات ّدائرة ّأذت ّاالستراتيجية ّالدراسات ّمركز ّفي ّامليدانية ّواملسوح ّالعام ّاألردنية،ّبي الجامعة

ّّعشرّالثانيّ استطالعها
 
-21منّردني"ّخاللّالفترةّأّلنبضّالشارعّا-رّاألردنيمنّضمنّسلسلةّاستطالعاتّ"املؤش

 .كافةّللمجتمعّاألردنيّومنّاملحافظاتممثلةّّ،ّعلىّعينة2022\1\25

، وتواجه اإلقليم على  12-وقد ركز موضوع استطالع نبض الشارع األردني
ً
أبرز القضايا التي تواجه األردن محليا

املخدرات، ومدى انتشارها والفئات األكثر  وتواجه املجتمع الدولي. باإلضافة الى تركيز االستطالع على موضوع 

عرضة لتعاطيها وأهم أسباب تعاطيها من وجهة نظر املستجيبين، وتطرق االستطالع الى موضوع اتفاقية الغاز 

التي ابرمتها شركة الكهرباء األردنية مع شركة نوبل انيرجي الستيراد الغاز من إسرائيل، واالحتجاجات الشعبية 

 على هذه االتفاقية.والنيابية اعتراض
ً
 ا

ّ  
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 ملخص النتائج:

 اتفاقية الغاز ومصادر الطاقة

 (ّّسمعواّع82الغالبيةّالعظمىّمنّاملستجيبين)%ّنّاتفاقيةّالغازّالتيّوقعتهاّشركةّالكهرباءّاألردنيةّمع

 %(ّمنّاملستجيبين.18،ّفيماّلمّيسمعّبهاّ)شركةّنوبلّانيرجيّللطاقةّالستيرادّالغازّمنّإسرائيل

 (ّّمعّالغاء66.5ّالغالبيةّالعظمىّمنّاألردنيين)%ّمعّاتفاقيةّالغازّالتيّوقعتهاّشركةّالكهرباءّاألردنية

ّ%(ّالّيعرفونّعنّهذهّاالتفاقية.17.8ّ%(ّضدّالغاءّهذهّاالتفاقية،ّو)15.7شركةّنوبلّانيرجي،ّو)

 (ّّمنّاملستجيبينّنوعّالوقودّاملستخدمّفيّتوليدّالطاقةّالكهربائ39يعرف)%ّيةّفيّاألردن،ّفيماّالّيعرف

ّنوعّالوقودّاملستخدمّفيّانتاجّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألردن.ّالغالبيةّالعظمى

 (ّ77ّسمعّثالثةّارباعّاملستجيبين)%ّحولّعنّاالحتجاجاتّالشعبيةّالتيّحدثتّفيّاألسابيعّاملاضية

عنّمناقشاتّمجلسّالنوابّالتيّحدثتّفيّاأليامّ%(67ّاتفاقيةّالغاز،ّفيماّسمعّثليّاملستجيبينّ)

النوابّبتحويلّّ%(ّعنّقرارّمجلس52.ّوسمعّنصفّاملستجيبينّ)هذهّاالتفاقيةّحوّلواألسابيعّاملاضيةّ

"قرارّاللجنةّالقانونيةّاملتعلقّباستيرادّالغازّمنّإسرائيل"ّالىّالحكومةّلصياغتهّعلىّشكلّمشروعّ

 .قانوّن

 بهاملخدرات: انتشارها وأسبا

 ّيعتقدّالغالبيةّالعظمىّمنّاملستجيبينّأنّاملخدراتّمنتشرةّفيّاألردنّبدرجةّكبيرةّومتوسطةّ)كبيرة

%(،ّفيماّيعتقدّأكثرّمنّنصفّاملستجيبينّأنّاملخدراتّمنتشرةّبدرجةّكبيرة23ّ%،ّمتوسطة68ّ

 %(.23%،ّمنتشرّبدرجةّمتوسطة30ّومتوسطةّفيّمناطقّسكنهمّ)منتشرّبدرجةّكبيرةّ

 هيّأكثرّالفئاتّتعاطيّللمخدرات،ّوالبطالةّوالفقرّوالظروفّاملعيشيةّاألسبابّّةالشبابيّالفئات

 الرئيسيةّالتيّتدفعّاألشخاصّلتعاطيّاملخدرات.

 ّّمنّاملستجيبينّأنّاالهلّهمّاملسؤولينّفيّالدرجةّاألولىّعنّمكافحةّاملخدرات،ّفيماّيعتقد42ّيعتقد%

 عنّمكافحةّاملخدرات.ّةخمسّاملستجيبينّأنّالحكومةّهيّاملسؤول

 ّيعتقدّغالبيةّاملستجيبينّأنّالحكومةّومؤسساتّاملجتمعّاملدنيّواالعالمّيقومونّبدروّكافيّفيّالتوعية

 منّمخاطرّاملخدرات.

 القضايا امللحة عند األردنيين 

 ّالتيّتواجهّاألردنّاليوم.ّاملحليةتصدرّالفسادّوالبطالةّوالفقرّقائمةّالقضايا 

 ّالتيّتواجهّاإلقليم.ّاإلقليمية )منطقة الشرق األوسط(القضايا وتصدرتّالقدسّوالقضيةّالفلسطينيةّقائمة 

 ّالتيّتواجهّاملجتمعّالدولي.ّالقضايا الدوليةوتصدرتّالقدسّوالقضيةّالفلسطينيةّوصفقةّالقرنّقائمة 
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 أبرز القضايا التي تواجه املجتمع املحلي، واإلقليمي والدولي

ّتواجهّاألردنّاليوم،ّوالبطالةّوالفقرّاحتلتّأولوياتّاألردنيينّكأهمّالقضاياّالتيّالفسادّايانتائجّأنّقضأظهرتّال

ّ)الفسادّ
ً
ارتفاعّاألسعارّوغالءّاملعيشةّمشكلةّّتلتهم،ّ%(25.3%،ّالفقر25.5ّ%،ّالبطالة25.9ّوبنسبّقريبةّجدا

(20.6)%ّّ

 ، ما هي أهم قضية تواجه األردن اليوم؟ سوف أقوم بذكرهامن بين القضايا املحلية التالية التي (: 1الشكل رقم )

ّ
،ّوقدّ)منطقةّالشرقّاألوسط( اليومتمّإعطاءّاملستجيبينّأربعّقضاياّليختارّمنهاّواحدةّكأهمّقضيةّتواجهّاإلقليمّ

%(،ّتلتهاّمشكلةّاألزماتّوالحروب46ّاألولىّبنسبةّ)أظهرتّالنتائجّأنّالقدسّوالقضيةّالفلسطينيةّاحتلتّاملرتبةّ

16ّقضيةّالالجئينّفيّاألردنّ)%(،ّومنّثم25ّالتيّتواجهّاملنطقةّ)
ً
ّ.%(5)ّالتصعيدّاإليرانيّاالمريكيمشكلةّ%(،ّوأخيرا

هم قضية تواجه من بين القضايا اإلقليمية )منطقة الشرق األوسط( التالية التي سوف أقوم بذكرها، ما هي أ(: 2الشكل رقم )

 ؟ اإلقليم )منطقة الشرق األوسط(

ّ

25.9 25.5 25.3

20.6

1.8
0.7

الفساد البطالة الفقر ارتفاع األسعار وغالء 
المعيشة

أخرى ال أعرف 
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الفلسطينية

االزمات والحروب التي

تواجه املنطقة

قضية الالجئين في 

األردن

التصعيد اإليراني 

االمريكي

أخرى  ال أعرف 
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مشكلةّف%(29ّفيّاملرتبةّاألولىّ)ّضيةّالقدسّوالقضيةّالفلسطينيةّوصفقةّالقرّنجاءتّقّوعلىّالصعيدّالدولي،

،ّوتليهاّمشكلةّ(%7.4)ّوإيرانالتوترّبينّأمريكاّ،ّومنّثمّتأتيّمشكلةّ%(21.3)ّالحروبّوالنزاعاتّوعدمّاالستقرار

ّ.ّ%(6.4األوضاعّاالقتصاديةّالصعبةّ)

 ما هي أهم قضية (: 3الشكل رقم )
ً
 ؟ دولية تواجه املجتمع الدولي حاليا

ّ

ّاملخدراتّوانتشارها

املخدراتّومدىّانتشارها،ّوالفئاتّاألكثرّتعاطيّلها،ّواألسبابّالرئيسيةّالتيّتدفعّيتطرقّهذاّالقسمّالىّموضوعّ

مسؤوليةّمكافحتها،ّودورّالحكومةّومنظماتّاملجتمعّاملدنيّواالعالمّفيّالتوعيةّمنّتقعّعليهمّاألشخاصّلتعاطيها،ّّو

ّمنّمخاطرها.

%ّبأنها23ّ%ّمنّاملستجيبينّبأنّاملخدراتّبأنواعهاّاملختلفةّمنتشرةّفيّاألردنّبدرجةّكبيرة،ّفيماّيعتقد68ّيعتقدّ

ّ%ّبأنهاّمنتشرةّبدرجةّقليلةّفيّاألردن.5ّمنتشرةّبدرجةّمتوسطة،ّويعتقدّ

هاّمنتشرةّبدرجةّكبيرة،ّ%ّبأن30وعندّالسؤالّعنّمدىّانتشارّاملخدراتّفيّاملنطقةّالتيّيسكنّبهاّاملستجيب،ّأفادّ

%ّيعتقدونّانهاّغير21ّ%ّيعتقدونّأنهاّمنتشرةّبدرجةّقليلة،ّو20ّشرةّبدرجةّمتوسطة،ّوّت%ّيعتقدونّأنهاّمن21و

 منتشرةّعلىّاالطالق.ّ
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ايران و

االوضاع 

االقتصادية 

الصعبة

االزمة السورية 

نوقضية الالجئي

قضايا دولية 

أخرى 

غياب العدالة 

واملساواة 

انتشار الفسا دو

االمن واالمان 

واالرهاب 

والتطرف

ال أعرف
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  (: مدى انتشار املخدرات في األردن وفي املنطقة التي يعيش بها املستجيب4الشكل رقم )

ّ

 

%(ّمنّاملستجيبينّأنّفئةّالشبابّهي80ّتعاطيّللمخدراتّفيّاألردن،ّفقدّأفادّ)وعندّالسؤالّعنّالفئاتّاألكثرّ

ّللمخدراتّفيّاألردن،ّتليهاّفئةّطالبّاملدارسّواليافعينّ)
ً
%(،ّوفئة3ّ%(ّومنّثمّفئةّالفتياتّ)5األكثرّتعاطيا

ّ%(.2.7الفقراءّواملحتاجينّ)

 للمخدراتّفيّاألردن؟ّاألكثرّتعاطيهيّالفئاتّبرأيك،ّمنّ(:5ّالشكلّرقمّ)

 

68

23

5
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30
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9

منتشرة بدرجة كبيرة ةمنتشرة بدرجة متوسط منتشرة بدرجة قليلة قغير منتشرة على االطال  ال أعرف 

هل تعتقد ان املخدرات بأنواعها منتشرة في األردن؟

هل تعتقد ان املخدرات بأنواعها منتشرة في املنطقة التي تسكن بها؟

79.6%

4.9% 2.9% 2.7% 2.1% 1.8% 1.4% 1.1% .5% 3.0%

الشباب طالب 

املدارس 

واليافعين

الفتيات الفقراء 

نواملحتاجي

الرجال فئات أخرى  االغنياء طالب 

الجامعات

ن املتعطلي

عن العمل

ال أعرف
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%(ّأنّالسببّالرئيس يّالذيّيدفعّاألشخاصّالىّتعاطيّاملخدراتّهوّالبطالةّوعدم33.4ّيعتقدّثليّاملستجيبينّ)

%(ّأنّالسببّالذيّيدفعّاألشخاص8.7ّ%(ّأنّالسببّهوّانتشارّالفقر،ّفيماّيعتقدّ)10.6العمل،ّفيماّيعتقدّ)

ّ)ّلتعاطيّاملخدرات ّويعتقد ّالصعبة، ّويعتقد7.6ّهوّاألوضاعّاملعيشية ّهمّالسببّالرئيس ي، ّأنّرفاقّالسوء )%

ّ%(ّانّالسببّهوةّالتربيةّوالتنشئةّالسيئة.6.6)

ّباعتقادك،ّماّهوّالسببّالرئيس يّالذيّيدفعّاألشخاصّالىّتعاطيّاملخدرات؟(:6ّالشكلّرقمّ)

 
ّ  
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الظروف املعيشية الصعبة

الفقر
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%(21.1ّاملخدراتّهيّمسؤوليةّاألهلّفيّالدرجةّاألولى،ّفيماّيعتقدّ)%(ّمنّاملستجيبينّأنّمكافحة41.7ّيعتقدّ)

%(ّمنّاملستجيبينّأنّمؤسساتّالدولةّاملختلفة11.1ّأنّالحكومةّهيّاملسؤولةّعنّمكافحةّاملخدرات،ّويعتقدّ)

فحةّ%(ّأنّمسؤوليةّمكافحةّاملخدراتّهيّمسؤوليةّإدارةّمكا8هيّاملسؤولةّعنّمكافحةّاملخدرات،ّفيماّيعتقدّ)

ّ.املخدرات

 ؟علىّمنّتقعّمسؤوليةّمكافحةّاملخدرات(:7ّالشكلّرقمّ)

 
ّ

%(ّمنّاملستجيبينّبأنها38ّالدورّالذيّتقومّبهّالحكومةّفيّالتوعيةّمنّمخاطرّاملخدرات،ّأفادّ)وعندّالسؤالّعنّ

الحكومةّالّتقومّبدورّكافيّ%(ّبأن29ّ%(ّبأنهاّتقومّبدورّمتوسط،ّوأفادّ)32تقومّبدورّكافيّفيّالتوعية،ّفيماّأفادّ)

ّعلىّاالطالقّفيّالتوعيةّمنّمخاطرّاملخدرات.

%(ّمنّاملستجيبينّأنهاّتقومّبدور27ّاماّعنّالدورّالذيّتقومّبهّمنظماتّاملجتمعّاملدنيّوالجمعيات،ّفقدّأفادّ)

يّعلىّاالطالقّفيّالتوعيةّ%(ّأفادواّبأنهاّالّتقومّبدورّكاف38%(ّأنهاّتقومّبدورّمتوسط،ّمقابلّ)28كافي،ّفيماّأفادّ)

ّمنّمخاطرّاملخدرات.

%(ّبأنّاالعالمّيقومّبدورّكافي،ّو30ّوعندّالسؤالّعنّدورّاالعالمّاملحليّفيّالتوعيةّمنّمخاطرّاملخدرات،ّأفادّ)

%(ّأفادوّبأنّاألعالمّالّيقومّبدروّكافيّعلىّاالطالقّفيّالتوعيةّمن33ّ%(ّأفادوّبأنهّيقومّبدورّمتوسط،ّوّ)32)

ّطرّاملخدرات.ّمخا
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أخرى 

تجار املخدرات واملهربين

املجتمع كافة

الشخص نفسه

ال أعرف

ادارة مكافحة املخدرات

مؤسسات الدولة املختلفة

الحكومة

االهل
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هلّتعتقدّأنّالجهاتّالتاليةّتقومّبدورّكافي،ّمتوسط،ّامّالّتقومّبدورّعلىّاالطالقّفيّالتوعيةّ(:8ّالشكلّرقمّ)

 منّمخاطرّاملخدراتّ

 

 

  

38

32
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2

27
28

38

7

30
32 33

5

تقوم بدور كافي تقوم بدور متوسط ال تقوم بدور كافي على االطالق ال أعرف 

الحكومة منظمات المجتمع المدني والجمعيات اإلعالم المحلي
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 مصادر الطاقة واتفاقية الغاز 

مصدرّالوقودّالرئيس يّاملستخدمّفيّتوليدّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألردن،ّفيّهذاّالقسمّتمّسؤالّاملستجيبينّعنّ

الشعبيةّعلىّّواالحتجاجاتوالبلدّالذيّيتمّاستيرادّهذاّالوقودّمنه،ّواتفاقيةّالغازّاملوقعةّمعّشركةّنوبلّانيرجيّ

ّهذهّاالتفاقية.

%(ّمنّاملستجيبينّأنهمّالّيعرفونّنوعّالوقودّالرئيس يّاملستخدمّفيّتوليدّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألردن،61.5ّأفادّ)

ّ%(ّأنهمّيعرفونّنوعّالوقودّاملستخدمّفيّتوليدّالطاقةّالكهربائية.38.5فيماّأفادّ)

%(ّأنّالغازّهوّالوقود48ّن،ّأفادّ)وعندّالسؤالّعنّنوعّالوقودّاملستخدمّفيّتوليدّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألرد

ّانّالديزلّهوّالوقودّاملستخدم،14ّ%(ّأنّالوقودّاملستخدمّهوّالنفط،ّوأفادّ)14املستخدم،ّفيماّأفادّ)
ً
%(ّايضا

ّ%(ّأنّالطاقةّالشمسيةّهيّاملصدرّالرئيس يّلتوليدّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألردن.10ّفيماّأفادّ)

وقودّالرئيس يّاملستخدمّفيّهلّتعرفّماّهوّال(:9ّالشكلّرقمّ)

 توليدّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألردن؟

 

ماّهوّالوقودّالرئيس يّاملستخدمّفيّتوليدّ(:10ّالشكلّرقمّ)

 %(38.5)منّالّّالطاقةّالكهربائيةّفيّاألردن؟

ّ

ّ

ّيعتقدّربعاماّفيماّيتعلقّبالدولةّالتيّيستوردّاألردنّمنهاّالوقودّالرئيس يّاملستخدمّفيّتوليدّالطاقةّالكهربائية،ّ

%(ّأنّمصدر12ّويعتقدّ)%(ّأنهاّالعراق،18ّدّ)ق%(ّأنهاّمصر،ّويعت22املستجيبينّأنهاّإسرائيل،ّفيماّيعتقدّ)

 مصدرّالوقودّالرئيس يّهوّالسعودية.ّ%(ّيعتقدونّأن10ّالوقودّمحليّ)منّنفسّاألردن(،ّوّ)

ّ
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 %(38.5)منّالّ الدولةّالتيّيتمّمنهاّاستيرادّالوقودّاملستخدمّلتوليدّالطاقةّالكهربائية؟(:11ّالشكلّرقمّ)

 
عنّاتفاقيةّالغازّالتيّوقعتهاّشركةّالكهرباءّاألردنيةّمعّشركةّنوبلّ%(82ّ)سمعّالغالبيةّالعظمىّمنّاملستجيبينّ

%(ّمنّاملستجيبين.18،ّفيماّلمّيسمعّبهاّ)الستيرادّالغازّمنّإسرائيلّانيرجيّللطاقة  

هلّسمعتّعنّاتفاقيةّالغازّالتيّوقعتهاّشركةّالكهرباءّاألردنيةّمعّشركةّنوبلّانيرجيّللطاقةّ(:12ّالشكلّرقمّ)

 الستيرادّالغازّمنّإسرائيل؟

 
،ّتّفيّاألسابيعّاملاضيةّعلىّهذهّاالتفاقيةعنّاالحتجاجاتّالشعبيةّالتيّحدث%(ّمنّاملستجيبين77ّ)ّوسمعّعن

هذهّّحوّلعنّمناقشاتّمجلسّالنوابّالتيّحدثتّفيّاأليامّواألسابيعّاملاضيةّ%(67ّفيماّسمعّثليّاملستجيبينّ)

النوابّبتحويلّ"قرارّاللجنةّالقانونيةّاملتعلقّباستيرادّّقرارّمجلس%(ّعن52ّ.ّوسمعّنصفّاملستجيبينّ)االتفاقية

ّ.الغازّمنّإسرائيل"ّالىّالحكومةّلصياغتهّعلىّشكلّمشروعّقانوّن
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ّ

هلّسمعتّعنّمناقشاتّمجلسّالنوابّ(:14الشكلّرقمّ)

ّالتيّحدثتّفيّاأليامّواألسابيعّاملاضيةّعلىّهذهّاالتفاقية؟

 

االحتجاجاتّالشعبيةّهلّسمعتّعنّ(:13الشكلّرقمّ)

ّالتيّحدثتّفيّاألسابيعّاملاضيةّعلىّهذهّاالتفاقية؟

 

 

الغاءّاالتفاقيةّالتيّوقعتهاّشركةّالكهرباءّاألردنيةّمعّشركةّنوبلّانيرجيّللطاقةّالستيرادّالغازّوعندّالسؤالّعنّ

%(ّبأنهمّضدّالغاءّهذه15.7ّأفادّ)%(ّبأنهمّمعّالغاءّهذهّاالتفاقية،ّفيما66.5ّ،ّافادّثلثيّاملستجيبينّ)منّإسرائيل

ّ%(ّأنهمّالّيعرفونّعنّهذهّاالتفاقية.17.8ّاالتفاقية،ّوأفادّ)

هلّانتّمعّالغاءّاالتفاقيةّالتيّوقعتهاّشركةّالكهرباءّاألردنيةّمعّشركةّنوبلّانيرجيّللطاقةّ (:15الشكلّرقمّ)

 الستيرادّالغازّمنّإسرائيل؟
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