
1 

 

 
 

 استطالع للرأي العام 
 حول 

 1995العالقة األردنية الفلسطينية  
 )البعد الخارجي(

 
 

 1995تشرين أول  
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 الفلسطينية األردنيةالعالقة 
 "البعد الخارجي" 

 
 

, بتنفيذ مشروعه  1994ام  لقد بدأ مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية, منذ ربيع ع
 البحثي حول العالقة االردنية الفلسطينية, وقد اتم المراحل الثالث األولى, وهي:

 
 ( 1995استطالع للرأي حول العالقة االردنية الفلسطينية "البعد الداخلي".  )شباط,  -1
2- ( الفلسطينية.    االردنية  العالقة  ومستقبل  واقع  حول  المستديرة  -13المائدة 

14/4/1995) 

 (1995اصدار ورقة "العالقة االردنية الفلسطينية البعد الداخلي". )ايلول/ -3

 
الثالث للمراحل  العالقة    -كرذال  اآلنفة-واستكمااًل  للرأي حول  باجارء استطالع  المركز  قام  فقد 

األردنية   المملكة  مواطني  اراء  على  الوقوف  اجل  من  الخارجي  ببعدها  الفلسطينية  االردنية 
وموا واطارها الهاشمية,  الفلسطينية  األردنية  العالقة  تجاه  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  طني 

وفهم   تعميق  في  تساعد  اسئلة  مجموعة  على  االستطالع  استمارة  شملت  وقد  المستقبلي. 
 اتجاهات المواطنين ازاء هذا الموضوع.
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د االستطالع  هذا  بتنفيذ  االردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز  المملكة  وقام  اخل 
( فرد, وعينة خاصة بالمخيمات حجمها   1200االردنية الهاشمية على عينة وطنية حجمها )

مشكورا 400) نابلس  في  الفلسطينية  والدراسات  البحوث  مركز  قام  متزامن  وبوقت  فرد.   )
باالشراف الكامل على مراحل االستطالع في الضفة الغربية وقطاع غزة من تصميم العينة الى 

ا بذلك جمع  مجسدًا  بها.  نظيف  بيانات  ملف  وتجهيز  اآللي,  الحاسب  على  وادخلها  لبيانات 
( 1144عمق العالقات البحثية االكاديمية بين المركزين. وقد بلغ حجم العينة في فلسطين )

 ( فردًا في قطاع غزة.415( فردا في الضفة الغربية و )729) فردًا منهم
 

لمقابلة الشخصية للفرد المستجيب, الذي ظهر في العينة  وتم تنفيذ العمل الميداني بأسلوب ا
بتاريخ   الميداني  العمل  بدأ  البيانات منه مباشرة, حيث  بتاريخ  12/10/1995وجمع  , وانتي 

15/10/1995. 
 

ويسر المركز بهذه المناسبة ان يتوجه بالشكر الى جميع المؤسسات التي ساهمت بانجاح هذا 
المسرتجيبين فري العينرة الرذين ترم جمرع البيانرات مرنهم, والشركر االستطالع, والى جميع االفرراد  

 ايضًا الى جميع الذين ساهموا في انجاح هذا العمل في الجامعه االردنية وخارجها.
 

ويأمل المركز أن تفيد المعلومرات التري يوفرهرا هرذا االسرتطالع جميرع المهتمرين بهرذه القضرايا, 
حليل المتعمرق اسرتخدام البيانرات التفصريلية المتروافرة ويمكن للباحثين الراغبين في مزيد من الت

 لدى المركز.
 

 وفيما يلي النائج الرئيسية لالستطالع:
 
一- :خصوصية العالقة بين الشعبين 

أظهرررت النتررائج أن هنرراأ شرربه أجمرراع عنررد مررواطني المملكررة االردنيررة الهاشررمية يتمثررل بوجررود 
ب االردنري والشرعب الفلسرطيني, وان هرذه "خصوصية ايجابية" في العالقة التي تربط برين الشرع

 الخصوصية ال تتوافر في عالقة اي من هذين الشعبين مع اي من الشعوب العربية األخرى:
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%( من افراد عينة المخيمات حددوا  99.0العينة الوطنية و )  أفراد%( من  98.3) •
منهم     والفلسطيني,  األردني  الشعبين  بين  العالقة  خصوصية  حول  موقفًا 

%( أفادوا بوجود هذه الخصوصية وذلك لكل من افراد العينة  95.5%, و  92.7)
 الوطنية وعينة المخيمات على التوالي.

 
أمررا النتررائج الترري افرزهررا االسررتطالع فرري الضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة, فقررد جرراءت  •

 إن كانت بنسب أقل.و لتؤكد هذه الخصوصية ايضًا, 



5 

 

 (1جدول رقم )
 رة التالية صحيحة:ابالسؤال: هل تعتقد ان الع

 " إن العالقة بين الشعب االردني والشعب الفلسطيني لها خصوصية ايجابية               
 ال تتوافر في عالقة أي من هذين الشعبين مع اي من الشعوب العربية االخرى".     

 
 العبرررارة:  األردن فلسطيررررررررررررررررن 

 قطاع غزة  المجموع
 % 

 الضفة الغربية 
 % 

 عينة المخيمات 
 % 

 العينة الوطنية 
 % 

 صحيحرررررررررة 92.7 95.5 84.0 80.3 82.7
 غير صحيحررررررة 7.3 4.5 16.0 19.7 17.3
 نسبة الذين حددوا رأيرا 98.3 99.0 97.7 90.4 95.0
 نسبة "ال اعرف" وغير مبين 1.7 1.0 2.3 9.6 5.0

 
بين مواطني األردن ومرواطني  ةقلم يقتصر هذا التوجه حول تأكيد "خصوصية العال •

الضفة الغربية وقطاع غزة, بل تعدى الى رغبة في ان تترجم هذه العالقرة مسرتقباًل 
الررررررى رابررررررط حرررررردوي دسررررررتوري يجمررررررع بررررررين الشررررررعبين بتأييررررررد يترررررررواح بررررررين         

(77.0%-94.7.)% 
 

 (2جدول رقم )
 ر العالقة المستقبلية؟ اطالسؤال: هل تؤيد اقامة أي رابط وحودي بين األردن وفلسطين في ا

 
 التأييد القامة رابط وحدوي  األردن فلسطيررررررررررررررررن 

 قطاع غزة  المجموع
 % 

 الضفة الغربية 
 % 

 عينة المخيمات 
 % 

 العينة الوطنية 
 % 

 أؤيرررررررررررد   86.7 94.7 77.0 77.5 77.2
 ال أؤيررررررررررد 13.3 5.3 23.0 22.5 22.8
 نسبة الذين حددوا رأيرا 96.8 98.3 95.4 95.2 95.4
 نسبة "ال اعرف" وغير مبين 3.2 1.7 4.6 4.8 4.6
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ظهرت    أما • فقد  المسقبلية,  العالقة  اطار  في  المفضل  الحدودي  الرابط  نوع  عن 
االندماجية      الوحدة  لرابط  مطالبة  أكثر  كانوا  األردن  مواطني  بأن  النتائج  أظهرت 

و  51.8) الوطنية  للعينة  اعينل  %68.6  الوحدة ة  كانت  بينما  لمخيمات(, 
( الغربية  الضفة  مواطني  عند  مطلبًا  األكثر  غزة    44.7الكنفدرالية  وقطاع   )%

(53.7.) 

 
التي   • الوحدة  أشكال  بين  من  الثاني  المركز  في  االندماجية  الوحدة  جاءت  كما 

النتائج   اظهرت  وقد  غزة,  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في  االستطالع,  شملها 
الغربية              نسبًا  أيض الضفة  مواطني  عينة  في  االندماجية  للوحدة  التأييد  ة 

 %(. 15.1%( كانت اعلى مما  هي عليه في عينة مواطني قطاع غزة )22.8)

 
 (3جدول رقم )

السؤال: هل تؤيد إقامة رابط وحدوي بين األردن وفلسطين في اطار العالقة  
 ي تؤيد قيامه؟الذ وي المستقبلية؟ ما هو نوع الرابط الوحد

 
 نوع الرابط الوحدوي  األردن فلسطيرررررررررررررررن 

 قطاع غزة  المجموع
 % 

الضفة 
 الغربية 
 % 

عينة  
 المخيمات 

 % 

العينة  
 الوطنية 

 % 

 وحرررررررردة اندماجيرررررررررة 51.8 68.6 22.8 15.1 20.0
 وحرررررررردة فدراليررررررررررة 9.5 8.2 6.4 4.8 5.8
 وحرررررررردة كنفدراليرررررررررة 18.9 16.1 44.7 53.7 48.0
 أخرررررررررررررررررررررررى  0.3 0.5 2.4 2.9 2.6
 ما يزال الوقت مبكرًا للنظر في هذا الموضوع 5.9 1.1 #  #  # 

 ال أريررررررد أي رابررررررررررط  13.6 5.5 23.7 23.5 23.6
 أيررررررررراا ر نسبرة الذين حررددو  94.1 94.8 92.6 91.1 92.0
 نسبة "ال اعررف" و"غيررر مبيرررررن" 5.9 5.2 7.4 8.9 8.0

 # لم تتضمن االستمارة التي استخدمت في الضفة وقطاع غزة هذا البند.
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  , األردنية  بالحكومات  الفلسطينية  السلطة  تربط  التي  السياسية  العالقة 

 والسورية, والمصرية: 
 

من  93.4) • الوطنية  أفراد%(  الذين 92.5)و    العينة  من  المخيمات  عينة  أفراد  من   )%       
وثيقة    رأياحددوا   إما عالقة  هي  األردنية  بالحكومة  الفلسطينية  السلطة  تربط  التي  العالقة  بأن 

ًً او عالقة وثيقة. بينما اعتبر ) %( من  74.1%( من أفراد عينة الضفة الغربية و ) 75.8جدَا
 قة جدًا او وثيقة. وثيأفراد عينة قطاع غزة بأن هذه العالقة 

 

%( من افراد عينة المخيمات, أفادوا بأن 40.9%( من افراد العينة الوطنية و )43.0) •
عالقة السلطة الفلسطينية بالحكومة السورية هي عالقة وثيقة جدًا او وثيقة. فيما كانت النسبة  

 %(.24.7%( وقطاع غزة )29.8لدى افراد عينة الضفة الغربية )

 

%( من أفراد عينة قطاع غزة, أفادوا  84.9د عينة الضفة الغربية  و )افرا  %( من79.3) •
الوقت   بالحكومة المصرية هي عالقة وثيقة جدًا او وثيقة. في  الفلسطينية  السلطة  بأن عالقة 

%( لدى افراد عينة  68.7%( لدى افراد العينة الوطنية, و )71.1الذي كانت فيه هذه النسبة )
 المخيمات. 
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 (4قم )جدول ر 

 الحكومة  السؤال: العالقة السياسية بين السلطة الفلسطينية و ... )الحكومة األردنية,
 السورية, حكومة جمهورية مصر العربية( هي عالقة: 

 درجة العالقررررررررة األردن فلسطيررررررررررررررررن 

 المجموع
 قطاع غزة 

 % 

 الضفة الغربية 
 % 

 عينة المخيمات 
 % 

 العينة الوطنية 
 % 

 ررررررررة األردنيرررررررةالحكوم

 وثيقررة جدا أو وثيقرررة  93.4 92.5 75.8 74.1 75.2

 غير وثيقررة أو سيئرررة  6.6 7.6 24.2 25.9 24.8

 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  95.8 96.5 94.0 87.5 91.6

 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 4.2 3.5 6.0 12.5 8.4

 ررررةالحكومرررررررة االسوريرر

 وثيقررة جدا أو وثيقرررة  43.0 40.9 29.8 24.7 28.0

 غير وثيقررة أو سيئرررة  56.9 59.1 70.2 75.2 71.9

 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  78.8 77.0 82.9 78.8 81.4

 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 21.2 23.0 17.1 21.2 18.6

 الحكومرررررررة االمصريررررررة

 وثيقررة جدا أو وثيقرررة  71.1 68.7 79.3 84.9 81.3

 غير وثيقررة أو سيئرررة  28.9 31.3 20.7 15.1 18.6

 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  83.0 82.3 90.0 94.0 91.4

 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 17.0 17.7 10.0 6.0 8.6
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السورية إ  -جر والحكومة  الفلسطينية,  والسلطة  األردنية,  الحكومة  دارة 
 ت السالم مع اسرائيل: مفاوضال
أفاد غالبية أفراد العينات أن ادارة الحكومة األردنية لمفاوضات السالم مع حكومة إسرائيل,   •

كانت نسبيًا أكثر نجاحًا من ادارة كل من السلطة الفلسطينية والحكومة السورية لمفاوضاتها مع  
 . اإلسرائيليةالحكومة 

 (5جدول رقم )
 مة االردنية, السلطة الفلسطينية, الحكومة السورية( لمجمل )الحكو السؤال: ان ادارة ...  

 مفاوضات السالم مع اسرائيل حتى االن كانت: 
 درجة النجرررررراح األردن فلسطيررررررررررررررررن 

 المجموع
 قطاع غزة 

 % 

 الضفة الغربية 
 % 

 عينة المخيمات 
 % 

 العينة الوطنية 
 % 

 الحكومررررررررة األردنيرررررررة

 ناجحرة بدرجرات متفاوترة  94.5 92.0 91.2 94.2 92.3

 غيرررررر ناحجررررة  5.5 8.0 8.8 5.8 7.7
 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  95.5 97.3 93.4 91.3 91.4
 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 4.5 2.7 6.6 8.7 8.6

 الفلسطينيرررررررررة  سلطرررررةال

 متفاوترة رجرات ناجحرة بد 85.5 82.4 89.9 92.7 91.0

 غيرررررر ناحجررررة  14.5 17.6 10.1 7.3 9.0
 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  95.0 95.3 96.8 96.1 96.6
 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 5.0 4.7 3.2 3.9 3.4

 لسوريرررررة الحكومرررررررة ا

 ناجحرة بدرجرات متفاوترة  57.6 61.3 65.7 69.8 67.1

 غيرررررر ناحجررررة  42.4 38.7 34.3 30.2 32.9
 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  80.2 76.3 82.0 77.3 80.3
 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 19.8 23.7 18.0 22.7 19.7
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نسبة الذين اعتبروا أن األردن حصل على كامل حقوقه في األرض, والمياه,    أما •
%( 62.8)          طنية و%( في العينة الو 68.6زاألمن فقد وصلت في المعدل الى )

 في عينة المخيمات. 

أقل   • كانوا  غزة  زوقطاع  الغربية  الضغة  عينة  افراد  ان  المجال  هذا  في  يالحظ 
وقد وصلت   واألمن,  والمياه,  االرض,  في  حقوقه  كامل  على  االردن  في حصول  قناعة 

 %( 42.0نسبة هذه القناعة في المعدل الى ) 

 (6جدول رقم )
مل حقوقه في ... )االرض األردنية, المياه االردنية, االمن  على كاالسؤال: هل حصل االردن 

 االردني( نتيجة معاهدة السالم مع اسرائيل؟
 الحقرررررررررررروق  األردن  فلسطيررررررررررررررررن 

 المجموع 
 قطاع غزة 

 % 

 الضفة الغربية 
 % 

 عينة المخيمات 
 % 

 العينة الوطنية 
 % 

 األردنيرررررررة   رضاأل 

 حصرل على كامرل حقوقره  68.7 59.0 38.1 32.0 36.0

 لم يحصل على كامل حقوقره  31.3 41.0 61.9 68.0 64.0
 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  92.3 90.3 87.5 81.4 85.3
 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 7.7 9.7 12.5 18.6 14.7

 ميررررراه األردنيرررررة ال

 قره رل حقو حصرل على كام 56.5 55.2 29.2 18.8 25.8

 لم يحصل على كامل حقوقره  43.5 44.8 70.8 81.2 74.2
 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  87.1 84.8 80.4 66.7 85.4
 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 12.9 15.2 19.6 33.3 24.6

 مرررررن األردنررررري األ

 حصرل على كامرل حقوقره  80.6 72.1 61.6 65.8 63.0

 لم يحصل على كامل حقوقره  19.4 27.9 38.4 34.2 37.0
 نسبرة الذين حددوا رأيرراً  91.7 91.8 86.0 80.5 83.0
 نسبة "ال اعرف" و "غير مبين" 8.3 8.2 14.0 19.5 17.0

 


