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 املقدمة  01
 

يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية ان يقدم النتائج الرئيسية لدراسة العالقة       
 اإلحصائيةمعايير الية الفلسطينية التي نفذت من خالل ثالث عينات تم اختيارها وفقا لالسس واالردن

 وهذه العينات هي :
 

 ،وعينرة المخيمرات  ،علر  جميرم محافترات المملكرة  ( اسرر  موزعرة1176العينة الوطنية: شملت )
رد واحد عمره وقد اختير بشكل عشوائي ف  ،موزعة عل  المخيمات في األردن أسر (  279وشملت )

( سنة فأكثر من كل اسر  في العينتين السابقتين. امرا العينرة الثالثرة فعري عينرة قراد  الررأ  فري 19)
( فرد وزعرت بشركل حصرل علر  بعرع الفعاليرات والقطاعرات الوتيفيرة 500وشملت )  ،األردن

 ،برات معنيرةونقا  ،وأمنراء عراميين حراليين  ،وقيادات حزبية  ،والمعنية شملت وزراء حاليين وسابقين
 وطلبة جامعات وغيرهم. وأساتذ  ،وكتاب  وأدباءوصحفيين  أعمال،ورجال  ،واعيان ونواب 

 
 وأراء  ،وقد تم من خالل هذه الدراسرة جمرم البيانرات عرن الخصرائل الشخصرية للفررد المسرتجيب 

حول تفاعلعم ودرجة انصعارهم ضمن  ،من اصل اردني ومن اصل فلسطيني ،وتوجعات المواطنين
والعوامل التي تشكل عائقا امام   ،واالختالفات التي قد تؤد  ال  عدم االنصعار ،الشعب الواحد   بوتقة

ة برين حكومرة المملكرة االردنيرة العاشرمية قركما ترم جمرم بيانرات اخرر  عرن العال  ،الوحد  الوطنية
منتمرة واثر االتفاقيرات التري وقعرت برين ال  ،تحسين هذه العالقة  ب ومنتمة التحرير الفلسطينية وسب

عررن شرركل العالقررة بررين األردن  األفررراد توجعررات  إلرر  باإلضررافة األردن،وحكومررة اسرررائيل علرر  
 وفلسطين مستقبال.

 
 األفرراد وجميرم  ،يشكر جميم المؤسسات التي ساهمت بانجاح هذه الدراسة المعمة  أن  ،ويود المركز

وبعم وتعراونعم اكبرر االثرر فري الذ  كان لتجراو ،ن( في العينة الذين تم جمم البيانات منعمي)المبحوث
هذا العمل الكبير مرن اعضراء هذه الدراسة، والشكر أيضا إل  جميم الذين ساهموا في إنجاح  انجاح  

 العيئة التدريسية في الجامعة األردنية وخارجعا.
 

ويأمل المركز ان تفيد المعلومات التي يوفرها هذا التقرير جميم المعتمين بعذه القضايا من مخططين  
 باحثين عل  المستو  الرسمي واالكاديمي والخال.و
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 اهداف الدراسة: 02
 
تعررده هررذه الدراسررة الرر  ترروفير بيانررات تفصرريلية عررن العالقررة بررين المررواطن مررن اصررل اردنرري    

 اآلخرر،وكيه يختله كرل منعمرا عرن   اآلخر،وكيه ير  كل منعما    ،والمواطن من اصل فلسطيني
كما وحاولت الدراسة تحديد مد    ،لتي قد تحول دون انصعارهماوهواجسعما ومخاوفعما والعوائق ا
وتحراول هرذه الدراسرة ايضرا التعرره علر  شركل العالقرة   لآلخر،االستقطاب في تصور كل منعما  
كمررا يراهررا المواطنررون داخررل االردن مررن االصررلين االردنرري  ،المسررتقبيلة بررين األردن وفلسررطين

 والفلسطيني.
 

ات هذه الدراسة ال  تركيز االهتمام علر  ايجابيرات هرذه العالقرة للحفرات ومن المتوقم ان تؤد  بيان
القررار السرتعمال مثرل هرذه صرانم  يحترا     إذ   ،وكشره سرلبياتعا لمحاولرة معالجتعرا  ،عليعا وتنميتعا

كما يستفيد منه المرواطن العراد  لريقعم وجعرة نترر اخيره مرن االصرل   ،المعلومات كقاعد  لقراراته
وأخيررا   ،هرذه العالقرة يلربس فر  أ   وإزالرة  لألمرورعم مشترك  فللوصول ال   االخر ويتواصل معه  

 يمكن للباحثين سبر غور هذه العالقة من خالل البيانات التفصيلية.
 

ウ :منهجية الدارسة 
 
 تم تنفيذ هذه الدراسة من خالل اربم مراحل هي:   

 المرحلة التحضيرية: 3/1
 

تتضمن مجموعة من العمليات لكونعا  اإلحصائي،مل تعتبر هذه المرحلة من اهم مراحل الع     
تنفيذ العمليات في المراحرل الالحقرة حيرث  أساسي،المتشابكة والمتكاملة التي يعتمد عليعا بشكل 

تشمل هذه المرحلة وضم جميم الخطط الالزمة لتنفيذ الدراسة مرن بردايتعا وحتر  نشرر نتائجعرا 
 وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:

 

 الجهاز الرئيسي للدارسة:تنظيم  3/1/1
 

 األردنيرة،يتكون هذا الجعاز مرن ادار  الدراسرة ممرثال بمتابعرة االسرتاذ رئريس الجامعرة         
نخبرة مرن   إلر   باإلضافة  ،مباشر من مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة  وبإشراه

لجعاز ايضرا مرن عردد ومختصين في هذا المجال. ويتكون ا  ،اعضاء هيئة التدريس في الجامعة
والترردقيق والترميررز  ،ومجموعررات العرردادين ،والمررراقبين الميرردانيين ،مررن المشرررفين الميرردانيين

 والتجعيز االلكتروني. ،المكتبي
 

حيرث وضرعت الجردول  ،بدأت العمليات المتعلقة بعذه الدراسة بتشركيل لجنرة مرن المتخصصرين
عداد االستمار  وكتيبرات إو، العينة الذ  اتبم  أسلوب ومناقشة    ،الزمني لمراحل الدراسة المختلفة

وجداول  ،خطط العمل الميداني إل  باإلضافة ،وتحديد المتطلبات البشرية ،التعليمات المتعلقة بعا
 ونشر النتائج. ،المخرجات وخطة التجعيز االلكتروني للبيانات 
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 الوثائق الرئيسية للدراسة: 3/1/2
 تتضمن هذه الوثائق ما يلي:    
 
 استمارة الدراسة .أ

وذلك تمشيا مم االهداه المتوخا  وطبيعة البيانرات التري سريتم   ،تم تصميم استمار  هذه الدراسة
جمععا. كما اخذ بعين االعتبار عند تصميم االستمار  تسعيل عملية ادخال البيانات عل  الحاسب 

 االلي والتجعيز االلكتروني بشكل كامل.
 افة ال  البيانات التعريفية االقسام التالية:وقد تضمنت االستمار  باالض   
 
 جدول اختيار المستجيب. -1
 بيانات عن العالقة االردنية الفلسطينية. -2

 بيانات عامة عن الفرد المستجيب. -3

 
 ،وقد سبق تنفيذ الدراسة اجراء مقابالت مرم عردد مرن المرواطنين مرن مختلره قطاعرات العمرل

ي الجامعرة االردنيرة واللجنرة المشررفة علر  التري جمعرت مرم المختصرين فر  اإلجابات ونوقشت  
بشركلعا االولري. وبعرد ذلرك اجرر  لالسرتمار  مسر     وضوء ذلرك صرممت االسرتمار  ،الدراسة
فرري الميرردان علرر  بعررع شرررائ  المجتمررم فرري محافتررة    PILOT  SURVEYتجريبرري 

عا العاصمة. وبناء عل  ذلك اجريرت التعرديالت الالزمرة علر  االسرتمار  حيرث اصربحت بشركل
 النعائي.

 
 كتيب التعليمات وقواعد التدقيق: . ب
 

يتضمن هذا الكتيب مجموعة من التعاريه والتعليمات المفصلة والواضرحة للعراملين الميردانيين 
كما يتضمن هذا الكتيب تعارفا وشروحا مفصلة لجميم االسئلة والمفاهيم والتعاريه   ،والمكتبيين

استيفاء البيانات بصور  تكفرل الحصرول علر  اعلر   كيفية إل  باإلضافةالوارد  في االستمار ، 
درجة ممكنة من صحة البيانات ودقتعا ويشمل الكتيب ايضا قواعد التدقيق االساسية التري يجرب 
ان يتبععا العاملون بمختله مستوياتعم اثناء قيرامعم بتردقيق االسرتمارات، سرواء علر  المسرتو  

وخالية من التناقضات. وتم التركيز عل  العالقرات   الميداني او المكتبي لتكون االستمار  مكتملة
المنطقية بين االجابات )االتساق الداخلي( وكيفية اكتشاه االخطاء وتصحيحعا ما امكن لضمان 

 منطقية البيانات واتساقعا.
 
 كتيب الدليل: -ج
 

ل روعي في تصميم االستمار  ان تكون معتم االسئلة ذات دليل محدد مسبقا، حيث تضمن الدلي
كيفية معالجة البيانات المرمز  مسبقا، وكيفيرة ترميرز البيانرات ذات االجابرات المحردد  ووضرم 
رموز مناتر  لعا. كما تضمن تعليمات تتعلق بترميز االسئلة المفتوحة، حيرث اعرد هرذا الجرزء 

تجميم هذه االجابات في مجموعات ذات   وأعيد خالل عملية الترميز لالستمارات بشكل مفصل،  
 متشابعة. خصائل 
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 التعاريف والتصانيف 3/1/3
 
التجمم السكاني: الغراع هذه الدراسة يعتبر التجمم السكاني، هرو المكران الرذ  يقريم فيره  -1

 فيه. اإلقامةينو   أو المكان الحالي الذ  يقيم فيه أ الفرد بشكل معتاد، 

 
ويسراهمون   االسر : عبار  عن فرد او اكثر يشغلون وحد  سكنية مسرتقلة )او جرزءا منعرا( -2

، ومن الشائم وجرود صرلة قربر  أفرادهامعا في االنفاق من دخل رب االسر  و/ او بعع  
تربط معتم افراد االسرر  الواحرد  بعضرعم بربعع، ومرن الشرائم ايضرا ان يشرترك افرراد 

 االسر  في وجبات الطعام او بعضعا.

 
 الجنس: وهو اما ذكر او انث  -3

 
او المحسوبة بين تاريخ المريالد وتراريخ المقابلرة معبررا العمر: وهو الفتر  الزمنية المقدر    -4

 معاما كان عددها. واأليامالشعور  بإهمال أ عنعا بسنوات كاملة، 

 
المستو  التعليمي: ويقصد به الحالة التي يكون عليعا الفرد وقت المقابلة وقد تكرون احرد   -5

 الحالت التالية:

 

 قد ال يحمل الفرد مؤهال علميا مثل: •
 

و الشخل الذ  ال يسرتطيم القرراء  والكتابرة معرا ، وبالترالي ال يسرتطيم كتابرة امي: وه
 وصه بسيط عن حياته باية لغة كانت.

 
ملم: هو الشخل الذ  يستطيم القراء  والكتابة معرا برا  لغرة كانرت وال يحمرل مرؤهال 
ة، عليما، وعل  سبيل المثال تتضمن هذه الفئة االفراد الرذين التحقروا بمؤسسرات تعليمير

 ولم ينعوا المرحلة االبتدائية بنجاح.
 

ويقصد به اعلر  مرحلرة دراسرية اتمعرا الفررد   -أو قد يحمل هذا الفرد مؤهال علميا •
 بنجاح حت  يوم المقابلة، وقد يكون احد  التصنيفات التالية:

       
 ابتدائي         
 اعداد          
 ثانو          
 دبلوم متوسط         
 كالوريسب         
 دبلوم عالي         
 ماجستير فأعل          

 
مدنية الحالية التي يكون عليعا الفرد وقت المقابلة، وقد تكون الالحالة الزواجية: وهي الحالة  -6

 احد  الحاالت التالية:
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أعزب:هو الفرد الذ  لم يسبق له ان تزو  زواجا فعليا وفقا للعره السائد )ا  لرم يرتم الردخول 

 .بعد(
 

مترزو : هرو الفررد المترزو  زواجرا فعليرا  وفرق العرره السرائد سرواء كران/ كانرت )الررزو  او 
 الزوجة( مقيما مم الطره االخر ام ال وقت المقابلة.

 
أخر : وتشمل المطلق وهو الفرد الذ  سبق له الزوا  فعال وانفصرم اخرر زوا  برالطالق ولرم 

زوا   آخرسبق له الزوا  فعال، وانفصم   لذ وهو الفرد ا األرمليتزو  مر  أخر ، كما تشمل 
 بوفا  الطره االخر ولم يتزو  مر  أخر .

 
 
 أحرد العالقة بقو  العمل: وتعني عالقرة الشرخل قيرد البحرث بالنشراط االقتصراد ، وتكرون  -7

 التصنيفات التالية:
يعمل: ويقصد بذلك المشتغل/ المشتغلة، وهو كل شخل يزاول عمال فري القطراا الحكرومي او 

 قطاا اخر. ا ي ف
 

ال يعمل: ويقصد بذلك غير ما ذكر في بند يعمل والتي تشمل المتعطل، والطالب وربة المنرزل، 
 والذ  له دخل او ايراد، والعاجز.

 
المعنة: وتعني نوا العمل الرئيسي الذ  يمارسه الفررد المشرتغل مثرل، حرداد، نجرار، معلرم  -8

 جامعة .... أستاذ طبيب، 
 :اإلقليم -9

 حافتات عمان، مادبا، الزرقاء والسلط. م ملالوسط : ويش
 الشمال : ويشمل محافتات اربد، جرش، عجلون والمفرق
 الجنوب: ويشمل محافتات الكرك، الطفيلة، معان والعقبة.

 

 البرنامج التدريبي   3/1/4
 

ه نيصاعقد المركز بعد االنتعاء من تصميم االستمار  ووضم التعليمات المتعلقة بالمفاهيم والت        
المستخدمة، عقد المركز دور  تدريبيرة لتردريب المشررفين والمرراقبين والعردادين، وشرمل التردريب 

جمم البيانات، وسرية المعلومات، وكيفية التعامل مم المستجيب، والتغلب   وأسلوب الدراسة،    أهداه
ت العل  الصعوبات التري يمكرن ان تواجره فري الميردان. كمرا شرمل التردريب شررحا مفصرال لمردخ

االستمار ، والمفاهيم المستخدمة فيعا، والتعليمات المتعلقة بجمرم المعلومرات وتردقيقعا فري الميردان، 
تطبيقات عملية مكتبية وميدانية عل  تعبئة االسرتمار  لتفراد  ايرة  وإجراءوكيفية اختيار المستجيب، 

 اخطاء يمكن ان تحدث في الميدان.
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ليات التجعيز المكتبري تردريبا اضرافيا علر  قواعرد التردقيق عمي  وبعد ذلك تم تدريب العاملين ف     
الخاصة باالستمار ، وكيفية اكتشاه االخطراء، وترم كرذلك تردريب المرمرزين علر  قواعرد الترميرز 

 واساليبه.
 
وقد قام المختل بالتجعيز االلي بتدريب مدخلي البيانات عل  عملية االدخال وعل  كيفية تنتيه     

 اء.خطالالبيانات من ا
 

 مرحلة العمل الميداني   3/2
 
تم تنفيذ هذه الدراسة ميدانيا باسلوب المقابلة الشخصية للفررد المسرتجيب الرذ  تعرر فري العينرة     

وجمم البيانات منره مباشرر ، حيرث بردأ العمرل الميرداني للعينرة الوطنيرة، وعينرة المخيمرات بتراريخ          
د كان العمل يسير وفق الخطة المقرر  لره، حيرث ترم وق،  6/9/1994بتاريخ    ع ، وانت30/8/1994

( مراقبا من ذو  الخبر  في هذا المجال من حيث العمرل 12تحديد مواقم العينة، وتم توزيععا عل  )
( طالبا وطالبة من الجامعة االردنية اسرتخدموا 49عل  )  لإلشراهالميداني ومعرفة المناطق، وذلك  

 ت.كباحثين، وقاموا بجمم البيانا
 

م بتوزيم اسر المسرتجيبين المخترار  فري العينرة ووكان المراقب يتوجه مم فريقه الميداني يوميا، ويق
عل  الباحثين، ويتابم سير العمل، ويدقق بعع االستمارات المستكملة، ويحضر بعرع المقرابالت، 

كملة فكان ستلمويساعد في حل المشكالت التي تصاده الباحثين في العمل. اما بالنسبة لالستمارات ا
 المراقب يعمل عل  تسليمعا يوميا لالدار  في المركز.

 
وانتعر  بتراريخ        19/10/1994اما فيمرا يتعلرق بعينرة قراد  الررأ  فقرد بردأ بيجمرم البيانرات بتراريخ 

، حيث كان الباحث يعمل عل  تحديد موعد مسبق مم الفرد المستجيب الذ  تعر في 22/11/1994
 ( باحثا.15(مراقبين، و ) 3منه. وعمل في هذه المرحلة ) ات انالعينة لجمم البي

 

 تجهيز البيانات 3/3
 

 التدقيق المكتبي   3/3/1
 

تول  جعاز التجعيز المكتبي معمة اعمال تدقيق االستمارات الوارد  من الميدان اوال برأول،  
في اليوم التالي لعمليرة ي تبحيث تم التركيز عل  تدقيق اتساق البيانات واكتمالعا، وقد تم التدقيق المك

 ( مدققين.9جمم البيانات من الميدان، وعمل في هذه المرحلة )
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 ترميز البيانات 3/3/2
 

تمت المباشر  بعمليات الترميز جنبا ال  جنب مم عملية التدقيق المكتبري وذلرك بتخصريل  
الذ  اعد لعذه الغاية  يلدلافضل العناصر من ذو  الخبر  السابقة للقيام بترميز البيانات وفق كتيب ال

 ( مرمزين.10 قد عمل في هذه المرحلة )
 

 التجهيز االلكتروني 3/3/3
 

 وتضمن ذلك ما يلي: 
تول  محلل النتم المختل معمات وضم النتام الخال بالدراسة، كما اشرره علر    -ا

 مدخلي البيانات بشكل مباشر.

 
( 3لترميرز وذلرك باسرتخدام )ا يرةبدأت عملية ادخرال البيانرات جنبرا الر  جنرب مرم عمل  -ب 

حويسبات شخصية من خالل شاشات خاصة باالستمار  مرم اجرراء التردقيق االلري الفرور  
علرر  البيانررات بواسررطة الحاسرروب مباشررر . وكانررت عمليررة االدخررال تررتم يوميررا لمعتررم 

 االستمارات التي تصل ال  المركز اوال باول.

 
كانرت   إذااكتمال ادخال البيانات، وفيما    يقدققام محلل النتم باعداد برامج خاصة لت  - 

القيم المرمز  تقم ضمن المد  الصحي . كما تم تطبيرق بررامج االتسراق للتأكرد مرن ان 
البيانات متسقة ومنطقية حسب المتغيرات المختلفة، وذلك باالعتماد عل  قواعد التردقيق 

باشرر  اثنراء م طرقالمن  أوالتي اعدت لعذا الغررع. حيرث ترم تطبيرق قواعرد االتسراق،  
االدخررال للتأكررد مررن ان البيانررات المدخلررة متسررقة مررم بعضررعا الرربعع ومنطقيررة حسررب 

 المتغيرات االخر .
 
بعررد االنتعرراء مررن اعررداد ملرره البيانررات النتيرره تررم عمررل جررداول تكراريررة لجميررم  -د 

المتغيرات وتمت دراستعا ومراجعتعا من قبل المشرفين عل  الدراسة، وعل  اثرر ذلرك 
ع القواعد المباشر  عل  بعرع االسرئلة للتأكرد مرن صرحة البيانرات الروارد  بعت  طبق

فيعا، ومراجعتعا مم االستمارات والتأكد من صحتعا ال  ان تم االنتعاء من اعداد ملره 
 البيانات النتيه بشكل نعائي.

 

 استخراج النتائج واعداد التقرير  3/3/4
 

وشرر باسرتخرا  الجرداول المطلوبرة ب يرهبعد االنتعاء من اعداد مله البيانرات النت 
المشرفون عل  الدراسة حيث تمت مراجعتعا من حيث   أعدهاويبات التي  بوفق خطة الت

االتساق الداخلي للبيانات في الجدول الواحد، واالتساق الخارجي بين الجرداول المختلفرة 
التاحتره   عراليذات العالقة. وقد بد ء باعداد التقرير لعذه الدراسة مرن قبرل المشررفين ع

 لمستخدمي البيانات.
وتجدر االشرار  الر  ان هرذه الدراسرة سرتوفر قاعرد  مرن البيانرات تمكرن البراحثين  

 والراغبين في دراسة هذا الموضوا من اجراء تحليل متعمق حول اوجه هذه العالقة.
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 تصميم العينةاوال : 
 

( التي ترم Master Sampleة )تستند العينة الوطنية في هذه الدراسة ال  العينة الرئيسي    
تصررميمعا فرري دائررر  االحصرراءات العامررة والترري تتكررون مررن مجموعررة مررن المكررررات                

(Replicates ويستند التصميم الر  االسرلوب الطبقري، العنقرود  المتعردد المراحرل، وترم )
 استخدام المحافتات كطبقات لعذا التصميم.

 
معاينة اولية )حي او مجموعة احياء( موزعة عل   وحد  (100وقد شملت عينة الدراسة )  

المحافتات بالتناسب مم حجم السكان في كل منعرا، وترم اختيرار العناقيرد فري كرل محافترة 
بطريقة مستقلة وذلك كمرحلة اول  لالختيار. اما في المرحلة الثانية فقرد ترم اختيرار حروالي 

حري او مجموعرة أحيراء( بطريقرة لية)  ( اسر  في المتوسط في كل وحد  معاينة او10-12)
( 19لمنتتم. ثم وبطريقة عشوائية ايضا ترم اختيرار فررد واحرد عمرره )ااالختيار العشوائي  

من الذكور والنصه االخر مرن   عدد األفراد يكون نصه    أنسنة فأكثر من كل أسر ، عل   
( اسر . 1176من )االناث لتستوف  بيانات االستمار  منه، وبذلك فقد تكونت العينة الوطنية  

وقد روعي ان تكون العينة موزونة ذاتيا، بمعن  ان كرل مفررده مرن مفرردات المجتمرم لعرا 
 االحتمال نفسه للتعور في العينة.

 
مرن المخيمرات التري تعررت   األربعة  األحياء  إل   فباإلضافةاما بالنسبة لعينة المخيمات،     

فري هرذه المخيمرات بشركل عشروائي حياء  في العينة الوطنية، فقد تم اختيار مجموعة من اال
( اسر  تم جمم بيانات االستمار  من فررد واحرد فري 279حيث تكونت عينة المخيمات من )

 ( سنة فأكثر.19كل منعا عمره )
 
( فرد، فقد وزعت بشركل حصرل علر  500وفيما يتعلق بعينة قاد  الرأ  والتي شملت )  

وزراء حراليين، وسرابقين، وقيرادات   شرملت   بعع الفعاليات والقطاعات الوتيفيرة والمعنيرة
عامين حاليين، ونقابات معنية، واعيان ونواب، ورجرال اعمرال، وصرحفيين   وأمناءحزبية،  

 وطلبة جامعات وغيرهم. وأساتذ وادباء وكتاب، 
 

اما بالنسبة لتنفيذ هذا االستطالا عل  ثرالث عينرات مسرتقلة، الوطنيرة، والمخيمرات، وقراد  
 يلي:ما   إلالرأ ، فيعود 

 
العينة الوطنية: وذلك بعرده الوصرول الر  آراء واتجاهرات المرواطنين. علر  مسرتو   -

المملكة سرواء كرانوا مرن اصرل اردنري ام مرن اصرل فلسرطيني حرول العالقرة االردنيرة 
 الفلسطينية، وهي عينة ممثلة لجميم شرائ  المجتمم ومختله مناطق المملكة.

 
اتجاهرات المرواطنين مرن اصرل فلسرطيني راء وعينة المخيمات: بعده الوصرول الر  ا -

 القاطنين في المخيمات فقط حول هذه العالقة.

 
عينة قاد  الرأ : فيعود السبب في اختيار هذه الفئة من الناس النعم االكثر وعيا والماما  -

 عل  غيرهم من فئات المجتمم. تأثيرابمجريات االحداث، واالكثر 
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 النتائج الرئيسيةثانياً:  
 
 ية والسياسية بين المواطنين من كال األصلينات االجتماعتالفاالخ
 

 * لقد تم قياس القائمة بين المواطنين من اصل اردني والمواطنين من اصل فلسطيني 
 عن طريق مجموعة من االسئلة التي تم وضععا بناء  عل  عدد من المقابالت    
لعمرل، مختلره قطاعرات ا  المفتوحة التي سبق اجراؤها مم عدد مرن المرواطنين ومرن  

ونتيجة مناقشة االجابات التي تم الحصول عليعا مرم االسراتذ  المختصرين فري الجامعرة 
 االردنية، تم اعتماد انواا االختالفات التي تضمنتعا استمار  االستطالا والتي شملت:

     
  

 اختاله في العقلية وطريقة التفكير                        
 ي العادات والتقاليد اختاله ف                        

 الدينية األحزاب  إل ة االنتساب جاختاله في در                       
 اختاله في درجة التعصب االقليمي                       
 اختاله في قطاعات العمل المرغوب فيعا                       
 الحضرية قتراب من الحيا اختاله في درجة اال                       
 اختاله في قو  الوالء للدولة                       
 اختاله في الميل نحو احترام القوانين                       
 اختاله في المستويات التعليمية                       
 اختاله في القدر  عل  الصمود امام المشكالت                        

 والتعامل مععا ايجابيا واألزمات                        
 
 

تراوحت نسبة الذين افادوا بوجود اختالفات تشكل عائقرا  امرام دمرج المرواطنين  •
 في بوتقة الشعب الواحد في كل من العينات الثالث عل  الشكل التالي:

 
 العينة الوطنية 
 %( 34.4ال  ) %(14.9من ) تشكل عائقا:

 
 عينة قادة الرأي 
 %(49.0ال  ) %(18.2)من  تشكل عائقا:

 
 عينة المخيمات 
 %(38.4ال  ) %(11.5من ) تشكل عائقا:
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السؤال: يوجد في كرل مجتمرم اخرتاله فري العرادات، والتقاليرد، وطريقرة التفكيرر وغيرهرا مرن 
االختالفات. فعل يوجد بين المواطن من اصل اردني وبين المواطن من اصل فلسطيني اختاله 

 .....؟في...
: ال  ا  مد  تعتقد ان هذا االختاله يشكل عائقا امرام انصرعار المرواطنين الجواب نعماذا كان  

 في بوتقة الشعب الواحد؟
 

 

 (1جدول رقم )

النسب املئوية لالفراد الذين اجابوا بوجود اختالفات تشكل عائقا امام انصهار املواطنني حسب 
 نوع االختالف وبلد االصل 

عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 نـــــوع االختــــــالف
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 اختاله في العقلية وطريقة التفكيرررر  30.2 24.7 27.4 28.5 19.4 24.0 22.9

 والتقاليررررررد  ه في العاداتتال اخ 25.2 19.7 23.0 19.4 17.0 18.2 16.5

13.6 21.2 12.1 30.0 14.9 10.8 19.1 
اختاله في درجة االنتساب ال  االحزاب  

 الدينية

 اختاله في درجة التعصب االقليمرري  39.1 30.0 34.4 61.3 40.5 49.0 38.4

 اختاله في قطاعات العمل المرغوب فيعا 29.2 25.3 27.2 45.5 35.2 40.4 34.4

20.8 23.4 22.3 24.5 21.2 18.7 23.8 
اختاله في درجة االقتراب من الحيررا   

 الحضرية 

 اختاله في قو  الوالء للدولررررررة 41.1 22.5 31.8 59.3 32.0 45.1 22.2

 اختاله في الميل نحو احترام القوانيرن  23.3 11.0 17.1 25.7 20.2 23.0 11.5

 ويات التعليميررررةاختاله في المست 25.5 22.8 24.2 33.2 24.3 28.8 25.4

17.6 21.0 17.4 24.5 23.2 19.2 27.3 
اختاله في القدر  عل  الصمود امررام  

 المشكالت واالزمات والتعامل مععا ايجابيا 
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 فقا  لعدد االختالفات التي تشكل عائقا  امام الوحد  الوطنية لد    و*  واذا تم فرز نسبة عدد االفراد  
 عل  النتائج التالية: كل منعم نحصل    
 

 (2جدول رقم )

 التوزيع النسيب لالفراد حسب عدد االختالفات اليت تشكل عائقا امام انصهار املواطنني وبلد االصل 
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 عـدد االختالفـات 
 اليت تشكل عائقـا   

 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 ين فلسط
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 اختالفات 10ال   7افادوا بوجود  14.2 6.2 10.1 16.6 8.9 12.8 7.2

 اختالفات  6ال   4افادوا بوجود  20.0 18.5 19.2 31.2 17.8 24.6 18.6

 اختالفات  3ال   1افادوا بوجود  37.5 37.2 37.3 32.4 40.5 36.4 42.3

 ال توجرررد اختالفررررات  28.3 38.2 33.3 19.8 32.5 26.2 31.9

 المجمررررررررررروا  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

 
 * لقد تضمن سؤال االستمار  االول تحديد درجة انصعار المواطنين من كال االصلين في بوتقة  

 الشعب الواحد:   
 

 إ   إلر حرد .  الواسنين فري بوتقرة االسرر   د تفاعلوا عبر الالسؤال: يعتقد أن المواطنين في األردن ق
 مد  تعتقد أن هذا التفاعل قد صعر المواطنين في بوتقة الشعب الواحد والعوية الواحد ؟

 

 (3جدول رقم )
 التوزيع النسبي لالفراد حسب بلد االصل ودرجة االنصهار

عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 نصهــار درجــــة اال
 بلد االصل  الصل بلد ا

 اجملموع
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 درجررررة كبيرررررر  64.9 72.3 68.7 47.8 65.2 56.4 65.9

 درجررررة متوسررررطة 24.1 22.5 23.3 39.5 27.9 33.8 25.4

 ررررة درجررررة متدنير  3.6 2.0 2.8 7.5 4.0 5.8 3.2

 لرم يترم االنصعررررررار  5.2 2.5 3.8 4.7 2.4 3.6 3.2

 ال اعرررررررررررره  2.1 0.7 1.4 0.4 0.4 0.4 2.2

 المجمررررررررررروا  % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
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 ق   * واذا تمت مقارنة نتائج هذا السؤال بنتائج االسئلة المتعلقة باالختالفات بين الشعبين نر  تواف

 سبة الذين يرون ان االندما  بين الشعبين قد تم وال  درجة كبير :كبير في ن  
 

 مت االنصهار اىل درجة كبرية                           + من االختالفات تشكل عائقا  عدد قليل جدا    
 

 %(68.7)     %(70.6) العينة الوطنيـة:
 %(56.4)     %(62.6) عينة قادة الرأي:

 %(65.9)     %(74.2) ات :عينة المخيم
 
 

 عوائق الوحدة الوطنية  -ب
 

* لقد قام مركز الدراسات االستراتيجية بدراسة أولية الستكشاه النقاط التي يمكن ان تشكل عائقا   
ال الوحد   نتائج هذه  وامام  الموضوا، وقد أتعرت  بعذا  المتعلقة  أسئلة االستمار   قبل صياغة  طنية 

 تمار  لقياسعا بشكل كمي: تم تضمينعا االس  الدارسة مجموعة من النقاط 
 

 النقاط المتعلقة بالمواطنين من أصل أردني  
 

 تركز قطاا االعمال الخاصة بين المواطنين من اصل فلسطيني.  -1
 تخوه المواطنين من اصل أردني من االعداد المتزايد  للمواطنين من اصل فلسطيني.  -2

 ي. ازدواجية الوالء لد  المواطنين من اصل فلسطين -3

واطنين من اصل فلسطيني للفوائد التي حصلوا عليعا نتيجة انتمائعم ال   عدم تقدير الم -4
 األردن. 

 
 النقاط المتعلقة بالمواطنين من اصل فلسطيني   
 
 تركز التعيين في القطاا العام لصال  المواطنين من اصل أردني.  -1
اخل  تناسب واعدادهم د عدم تمثيل المواطنين من اصل فلسطيني في الحكومة والبرلمان بما ي  -2

 المملكة.

 حصر الوتائه الحساسة بين المواطنين من اصل أردني.  -3

 محابا  الجعاز الحكومي للمواطنين من اصل أردني في مختله المعامالت.  -4

 
 
 
 
 

 + من ال شيء ال  ثالثة اختالفات من أصل عشر  اختالفات 
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  الوطنية، فعل تعتقد  عائقا امام الوحد السؤال: يعتقد البعع بأن هناك مجموعة من النقاط تشكل 
فال  ا  مد  تعتقد بان هذه   الجواب نعم كان  وإذابأن ..... تشكل عائقا  امام الوحد  الوطنية،  

 ............................. تشكل عائقا  امام هذه الوحد ؟ 
   

 (4جدول رقم )
وع  دة الوطنيو حسب نالنسب المئوية لألفراد الذين أجابوا بوجود عوائق امام الوح

 العائق وبلد االصل
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 نـــــوع العائــــــق 
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

28.3 43.8 33.2 54.2 36.3 29.3 43.6 
برين االردنيرين تركز قطاا االعمرال الخاصرة  

 اصل فلسطيني من

20.8 48.8 42.1 55.3 34.8 27.0 42.9 
تخوه المواطنين من اصل أردني من االعداد 

 المتزايد  للمواطنين من اصل فلسطيني

25.2 52.6 40.9 66.0 29.9 24.7 35.4 
ازدواجيررة الرروالء لررد  المررواطنين مررن اصررل 

 فلسطيني

21.9 47.8 37.2 58.1 38.0 32.8 43.4 
نين مررن اصررل فلسررطيني عرردم تقرردير المررواط

للفوائد التي حصلوا عليعا نتيجرة انتمرائعم الر  
 األردن

57.7 58.8 69.2 48.6 43.8 54.2 33.0 
تركرررز التعيرررين فررري القطررراا العرررام لصرررال  

 المواطنين من اصل أردني

33.7 47.0 60.3 34.0 35.6 40.7 30.4 
عدم تمثيل المواطنين من اصرل فلسرطيني فري 

بمررا يتناسررب واعرردادهم حكومررة والبرلمرران ال
 داخل المملكة

51.6 58.8 74.1 43.9 44.5 55.2 33.3 
حصر الوتائه الحساسة برين المرواطنين مرن 

 اصل أردني

49.5 43.6 58.7 28.9 39.9 48.7 30.7 
محابا  الجعاز الحكومي للمواطنين مرن اصرل 

 أردني في مختله المعامالت
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 لية: ( االمور التا4)  يالحت من الجدول رقم * 

 
الوحد  الوطنية هي نسبة غير قليلة،   مأن نسبة الذين أفادوا بأن هذه النقاط تشكل عائقا  اما  -1

 وتترواح هذه النسبة كما هو مبين ازاء كل عينة: 

 
  %( 44.5%( ولغاية )29.9العينة الوطنية   : بين ) 

 
 %( 58.8%( ولغاية )43.6عينة قادة الرأي: بين ) 

 
 %( 57.7%( ولغاية )20.8خيمات: بين )عينة الم

 
 عدم وجود فروقات احصائية بين عائق وآخر باستثناء عينة المخيمات.  -2

 
 أن أفراد عينة قاد  الرأ  هم االكثر اعترافا بوجود هذه العوائق.  -3

 
ومن النتائج االيجابية التي قد تساعد عل  التوصل ال  حلول الزالة العوائق ان نسبة   -4

 ين تقر بالعوائق التي يواجعا الطره اآلخر. نين من كال األصلمرتفعة من المواط 

 
* واذا اريد فرز نسبة عدد االفراد الذين راوا بأن النقاط االربم الخاصة بكل طره مجتمعة تشكل  

أيا  من هذه النقاط ال يشكل عائقا  أمام الوحد   بأن عائقا امام الوحد  الوطنية مقارنة بالذين رأوا  
 (: 5التالية التي يوضحعا الجدول رقم )    النتائجل حصول عالوطنية يتم ال

 

 (5جدول رقم )

 التوزيع النسيب لألفراد حسب عدد العوائق اليت تشكل عائقا  امام الوحدة الوطنية وبلد االصل 
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 عدد النقرررررررراط
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 موا المج
% 

 فلسطين 
% 

 ألردن ا
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 النقاط االربعة مجتمعرررة  12.2 23.5 17.9 26.9 37.2 32.0 21.2

 ثالث من أصل اربم نقرراط 18.2 19.0 18.6 25.7 23.9 24.8 19.7

 نقطتررررررررررران 19.8 16.2 17.9 17.4 15.0 16.2 15.4

 واحررررررد نقطرررة  22.4 15.3 18.8 14.2 11.7 13.0 17.9

 وال نقطرررررررررررة 27.4 26.0 26.7 15.8 12.1 14.0 25.8

 المجمررررررررررروا % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
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 العالقة بني احلكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية   -ج
 

%( من أفراد 20.1)نة قاد  الرأ  و  %( من أفراد عي74.4%( من أفراد العينة الوطنية، ) 22.6* ) 
عينة المخيمات اجابوا بأن العالقة بين الحكومة األردنية ومنتمة التحرير يسودها نوا من عدم الثقة  

 أو أنعا عدائية. 
 

 السؤال: كيه تصه العالقة بين الحكومة األردنية ومنتمة التحرير الفلسطينية؟ 
 

 (6جدول رقم )

لعالقة بني احلكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية آرائهم يف درجة االتوزيع النسيب لألفراد حسب  
 وبلد االصل 

عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 درجرررة العالقررة 
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 ررررة جررررررداوثيق 21.0 19.8 20.4 1.6 3.2 2.4 25.1

 وثيقرررررررررررررة 39.6 44.2 41.9 13.0 18.2 15.6 41.2

 عررردم الثقررررررررة 25.0 18،0 21.4 73.1 68.0 70.6 19.7

 عدائيررررررررررررة 1.4 1.0 1.2 5.9 1.6 3.8 0.4

 ال اعررررررررررره 13.0 17.0 15.1 6.3 8.9 7.6 13.6

 المجمررررررررررروا % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
 

%( من افراد عينة قاد  الرأ  و  84.2العينة الوطنية و ) د %( من أفرا61.3) •
عينة المخيمات أفادوا بأنه يجب عل  كال الطرفين العمل   أفراد %( من 58.1)

 عل  تحسين هذه العالقة. 

  بين المواطنين من ( انه التوجد فروقات احصائية 7ويالحت من الجدول رقم ) •
كال األصلين اال ان افراد قاد  الرأ  كانوا اكثر تأكيدا  عل  ضرور  العمل  

 تحسين هذه العالقة. 

 السؤال: هل هناك ما يدعو ال  تحسن هذه العالقة؟ 
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 (7جدول رقم )
التوزيع النسبي ااالفرد حسب ارائهم في تحسين العالقة بين الحكومة  

 ة وبلد االصللتحرير الفلسطينياألردنية ومنظمة ا
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 تحسيرررن العالقررة
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 نعرررررررررررررم  56.3 66.2 61.3 83.0 85.4 84.2 58.1

 ال 31.4 19.5 25.3 12.6 8.9 10.8 25.4

 ال اعررررررررررره 12.3 14.3 13.4 4.3 5.7 5.0 16.5

 المجمررررررررررروا % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

 

اهم االجراءات التي يجب عل  منتمة التحرير الفلسطينية القيام بعا لتحسين   •
 العالقة مم الحكومة األردنية: 

 

 اتعار حسن النية  •
 

 لحكومة األردنيةا مالتنسيق م  •

 

 السعي للوحد  مم األردن  •

 
 السؤال: ماذا يجب عل  منتمة التحرير عمله؟* 
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 (8جدول رقم )
ان تقوم منظمة التحرير  بالنسب المئوية لالفراد الذين اجابوا بوجو

الفلسطينية ببعض االجراءات لتحسين العالقة بينها وبين الحكومة  
 ء وبلد االصلاجراألردنية، حسب نوع اال 

ينة  ع
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 تحسيرررن العالقررة
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 اتعرار حسررن النيررررة  11.5 8.5 9.9 40.7 33.6 37.2 10.8

 م الحكرومة األردنيةالتنسيق م 27.1 35.8 31.5 37.2 44.1 40.6 33.7

 السعري للوحرد  مرم األردن 6.1 4.0 5.0 9.5 11.3 10.4 5.0

1.4 5.4 4.0 6.7 2.3 2.7 1.9 
التعاون مم األردن في المجراالت 

 االقتصادية

 عدم التدخل في شرؤون االردن 0 0 0 9.5 4.9 7.2 0

3.2 1.4 2.0 0.8 1.2 1.0 1.4 
ت الحكومة السير ضمن توجعا

 ة، وحسب التوجعات الملكيةاألردني

0.4 6.0 6.5 5.5 0.6 0.8 0.3 
العمل بالعقليرة المدنيرة، واالبتعراد 

 عن العقلية العسكرية

 اجررراءات أخرررررر  0.6 0.8 0.8 0 0.4 0.2 0.8

 ال اعررررررررررره 13.4 17.3 15.4 7.0 2.4 2.2 9.7

 ب عملرهليس هنراك ما يج 43.7 33.8 38.7 17.0 14.6 15.8 41.9

 * سؤال متعدد االجابات 
 
 
 
 
 

نية القيام بعا لتحسين العالقة مم منتمة التحرير  د * اهم االجراءات التي يجب عل  الحكومة األر
 الفلسطينية : 

 

 اتعررار حسررن النيرررررة  •

 السعي للتنسيق والوحد  مم المنتمة  •

 دعم المنتمة في المجاالت كافررة •

        
 ب عل  الحكومة األردنية عمله؟* السؤال: ماذا يج       
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 (9جدول رقم )

ءات لتحسني االنسب املئوية لألفراد الذين أجابوا بوجوب أن تقوم احلكومة األردنية ببعض االجر 
 العالقة بينهما وبني منظمة التحرير الفلسطينية، حسب نوع االجراء وبلد االصل 

عينة  
 المخيمات 

 لعينة الوطنية ا عينة قاد  الرأ  

 رررن العالقررةتحسي
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 اتعرار حسررن النيررررة  2.3 2.7 2.5 23.3 22.2 22.8 1.1

 التنسيررق مم المنتمررررة 12.0 18.8 15.5 7.5 9.7 8.6 13.3

 للوحرد  مرم المنتمةالسعري  1.0 0.8 0.9 11.1 23.9 17.4 0

 دعم االنتفاضة في المجاالت كافة 12.3 13.8 13.1 7.1 13.4 10.2 17.9

 عدم التدخل في شرؤون المنتمة 0.3 0.7 0.5 8.3 4.5 6.4 1.1

 التعاون في الجوانب االقتصادية  3.3 4.3 3.8 0 2.4 1.2 3.2

 عب تمييز بين فئات الشعدم ال 3.6 9.7 6.7 7.5 13.8 10.6 10.7

1.1 1.2 1.6 0.8 0.3 0.2 0.5 
غط عل  المنتمرة لالسرتجابة ضال

 للمسار االردني

 اجررراءات أخرررررر  0.2 0.2 0.1 6.3 4.4 5.4 1.1

 ال اعررررررررررره 24.0 22.0 22.9 28.5 14.5 21.6 15.0

 ليس هنراك ما يجب عملره 43.7 33.8 38.7 17.0 14.6 15.8 41.9

 بات * سؤال متعدد االجا

 
التأثيرات السلبية وااليجابية على األردن نتيجة االتفاقيات الموقعة بين منظمة   -د

 التحرير الفلسطينية واسرائيل
 

* هناك توجه واضح بأن االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لها  
 رات سلبية. تاثيرات ايجابية على األردن أكثر مما لها تأثي 

 
: هل يمكن لعذه االتفاقيات التي وقعت بين منتمة التحرير الفلسطينية   السؤال

 والحكومة االسرائيلية أن تؤثر ايجابيا عل  األردن؟ 
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 ( 10جدول رقم )
ئهم في وجود تأثيرات ايجابية على األردن نتيجة االتوزيع النسبي لألفراد حسب آر

 ية واسرائيل مة التحرير الفلسطينفاقيات التي وقعت بين منظتلال
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 وجود التأثير االيجابي 
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 نعررررررررم 45.1 48.5 46.9 41.5 46.6 44.0 44.8

  ال 31.8 28.2 29.9 44.3 35.6 40.0 28.0

 ال اعرررررره 23.1 23.3 23.2 14.2 17.8 16.0 27.2

 المجمرررررروا % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
 

السؤال: في اطار العملية السلمية، لقد تم توقيم عدد من االتفاقيات بين منتمة التحرير الفلسطينية  
 ؤثر سلبيا  عل  األردن؟ التفاقيات يمكن أن ت، فعل تعتقد بأن هذه ااإلسرائيليةوالحكومة 

 

 ( 11جدول رقم )
ئهم في وجود تأثيرات سلبية على األردن نتيجة االتوزيع النسبي لألفراد حسب آر

 لالتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل 
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 وجود التأثير السلبي 
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 نعررررررررم 19.8 17.0 18.4 50.2 37.7 44.0 14.0

 ال  58.3 63.3 60.9 36.4 46.2 41.2 62.4

 ال اعرررررره 21.9 19.7 20.7 13.4 16.1 14.8 23.6

 المجمرررررروا % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

 يالحت من هذين الجدولين انه ال توجد اختالفات جوهرية بالرأ  بين المواطنين من كال 
األصلين. اإل أن افراد عينة قاد  الرأ  كانوا اكثر قناعة بحجم التأثيرات السلبية من افرد العينة  

 الوطنية وأفراد عينة المخيمات.
 
 

 األردن كانت حول: *  أهم التاثيرات السلبية عل   
 

 لنتائج االقتصادية ا •

 إضعاه موقه األردن التفاوضي )عينة قاد  الرأ (  •

 
السؤال: في اطار العملية السلمية، لقد تم توقيم عدد من االتفاقيات بين منتمة التحرير الفلسطينية  

 ؟* عل  األردن  سلبيا، فعل تعتقد بان هذه االتفاقيات يمكن أن تؤثر اإلسرائيليةوالحكومة 
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 ( 12جدول رقم )
لنسب المئوية لألفراد الذين اجابوا بوجود تاثير سلبي على األردن نتيجة لالتفاقيات  ا

 الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل حسب نوع التأثير وبلد األصل 
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 نرروا التررررأثير 
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 إضعاه موقه االردن التفاوضي  2.1 1.2 1.6 18.6 16.2 17.4 1.4

 الناحيرررة االقتصاديررررة 7.6 8.9 8.1 20.2 12.6 16.4 5.7

 تأثر المجتمم بعادات دخيلرررة 2.3 1.9 2.0 6.3 5.6 6.0 3.2

 ر حقوق الفلسطيني فري األردنهد 0.5 0.7 0.6 4.0 3.2 3.6 0.4

3.2 2.4 1.6 3.2 2.1 1.9 2.4 
الوحررد  الوطنيررة/ اسررتغالل فكررر  

 الوطن البديل

 غيراب التنسيرق المشتررررك 2.4 2.6 2.5 4.0 2.0 3.0 2.5

 رفع فكر  المفاوضات اساسرا   1.2 1.4 1.3 2.4 2.0 2.2 0

 احرررريتأثير عل  جميم النو 1.0 0.5 0.8 6.3 5.7 6.0 0.4

 تأثيررررات  أخرررررر  0.7 0.3 0.5 4.0 2.4 3.2 0.4

 ال اعرررررررررررره 2.6 1.6 2.1 5.1 4.9 5.0 1.4

 ال توجرررد تأثيرررررات  80.2 83.0 81.6 49.8 62.3 56.0 86.0

 * سؤال متعدد االجابات 
 

كون هذه   إل  باإلضافة ، ل المجال االقتصاد * أما التأثيرات االيجابية فقد كانت في معتمعا حو
 االتفاقيات قد تشيم جوا  من االمن واالستقرار وتفت  الطريق أمام األردن للمفاوضات.

 
السؤال : هل يمكن لعذه االتفاقيات التي وقعت بين منتمة التحرير الفلسطينية والحكومة االسرائيلية  

 عل  األردن؟*   ايجابياأن تؤثر 
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 ( 13ل رقم )جدو 
على األردن نتيجة لالتفاقيات املوقعة بني منظمة التحرير إجيايب وية للذين أجابوا بوجود أتثري  النسب املئ

 ، حسب نوع التأثري وبلد األصل وإسرائيلالفلسطينية  
عينة  
 المخيمات 

 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ  

 نرروا التررررأثير 
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 ردن األ
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 الناحيررة االقتصاديررررة  31.8 37.7 34.8 16.6 20.6 18.6 36.2

 الناحية االمنيرة، واالستقررار 9.9 10.0 9.9 5.5 6.2 5.8 6.1

2.5 5.8 5.3 6.3 2.4 3.8 0.9 
فررررت  الطررررررريق أمررررررام األردن 

 للمفوضات 

2.9 5.2 4.1 6.3 2.0 2.5 1.4 
أردنررري فلسرررطيني/ فرررت   تعررراون

 المجال أمام الوحد 

1.1 6.8 5.3 8.3 2.0 1.0 3.0 
اسرررترجاا االراضررري المغتصررربة 

 وقيام الكيان الفلسطيني

2.5 10.0 11.9 8.3 2.0 1.7 2.4 
الحد من مشكالت األردن المائيرة، 

 والحدود والالجئين

 يررق واالتصرال سعول التنس  1.7 2.8 2.3 1.6 1.2 1.4 3.9

2.9 3.6 3.3 4.0 3.5 4.0 3.0 
الغاء فكر  الروطن البرديل/ الوحرد  

 الوطنية

 تأثير عل  جميم النواحرررري 0.7 0.7 0.7 1.2 0.4 0.8 1.1

 تأثيررررات  أخرررررر  0.5 0 0.3 2.4 1.6 2.0 0.4

 ال اعرررررررررررره 2.4 1.0 1.7 0 1.6 0.8 2.2

 رررد تأثيرررررات ال توج 54.9 51.5 53.1 58.5 53.4 56.0 55.2

 * سؤال متعدد االجابات 
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توقعات املشاركني حول ما ميكن أن تؤول اليه االتفاقيات بني منظمة التحرير الفلسطينية   -هـ  
 واحلكومة االسرائيلية 

 
لجارية  * يبدوا انه ليس هنك تفاؤل قو  حول امكانية قيام دولة فلسطينية نتيجة المفاوضات ا

 رير الفلسطينية واسرائيل. بين منتمة التح

 

تراوحت نسبة الذين يعتقدون بإمكانية حصول الفلسطينيين عل  دولة مستقلة   •
طنية  و%( بين أفراد العينة ال19.0%( ألفراد عينة المخيمات و ) 16.1بين ) 

والمالحت في هذا المجال أنه اليوجد فروقات إحصائية في توقعات المواطنين  
 دولتعم المستقلة بغع النتر عن بلد االصل: حصول الفلسطينيين عل  حول 

 
 

السؤال : برأيك، ماذا يمكن ان تؤول اليه هذه االتفاقيات السلمية بين منتمة التحرير  
 ، فعل يمكن ان تؤول في نعاية المطاه ال ؟ اإلسرائيليةالفلسطينية والحكومة 

 
 

 ( 14جدول رقم )
أن تؤول اليه االتفاقيات بني منظمة التحرير   توقعاهتم اىل ما ميكن  التوزيع النسيب لالفراد حسب

 األصل ، حسب بلد  اإلسرائيليةالفلسطينية واحلكومة  
 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ   عينة المخيمات 

 التروقرررررم
 بلد االصل  بلد االصل 

 المجموا 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 ال شرررررريء 14.9 14.5 14.7 9.9 11.7 10.8 15.8

 حكرررم ذاترري 30.7 30.3 30.5 32.0 29.6 30.8 27.6

 كيران فلسطينرري 13.0 13.8 13.4 34.0 36.4 35.2 13.3

 دولرة مستقلررررة 18.1 20.0 19.0 17.0 15.4 16.2 16.1

 ال اعررررررره 23.3 21.3 22.3 7.1 6.9 7.0 27.2

 المجمررررروا % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
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 بط الوحدوي املفضل يف اطار العالقة األردنية الفلسطينية املستقبلية ار لنوع ا  -و
 

* نسبة قليلة من المشاركين في هذا االستطالا هم الذين ال يؤيدون إقامة أ  رابط وحود  بين  
 لية للبلدين. االردن وفلسطين في اطار العالقة المستقب

 
لمالحت أن غالبية المعارضين للرابط الوحدو  كانوا من المواطنين الذين هم من أصل  * ومن ا
 أردني. 

 
العينرات الرثالث وبرين المرواطنين مرن كرال األصرلين حرول   أفرراد برين    في التوجعات   * هناك توافق

 " عل  ا  نوا اخر من انواا الوحد .الوحدة االندماجيةتفضيل "
 
 
 نشاء الكيان الفلسطيني عل  أرع الضفة الغربية وقطاا غز  إعل  فرع، انه تم  ؤال:الس   

 العالقة  إطارفي  من نوا ما بين األردن وفلسطين فعل تؤيد إقامة رابط وحدو             
 المستقبلية بينعما؟           
 اذا نعررررم:          
 ألردن وفلسطين في اطار اقامته مستقبال بين ا فأ  نوا من الروابط الوحدوية تؤيد           
 العالقة المستقبيلة بينعما من بين الروابط التالية.         

 

 ( 15جدول رقم )

 التوزيع النسيب لنوع العالقة املستقبيلة بني األردن وفلسطني حسب بلد االصل 
 العينة الوطنية  عينة قاد  الرأ   عينة المخيمات 

 نروا الرابررررط 
 بلد االصل  االصل  بلد 

 مجموا ال
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 المجموا 
% 

 فلسطين 
% 

 األردن 
% 

 وحررد  اندماجيررة  30.4 37.8 34.2 26.5 32.8 29.6 44.4

 وحررد  فدراليررة 17.0 20.5 18.8 15.0 21.1 18.0 15.4

 وحررد  كنفدراليرة 18.4 20.7 19.6 19.0 21.1 20.0 11.8

 ترك ذلك للمستقبــل 6.6 6.0 6.3 14.6 15.8 15.2 5.4

 أخــــــــرى 5.0 6.5 5.8 4.0 3.2 3.6 9.7

 ال أؤيــــــــد 17.7 6.7 12.1 18.2 4.0 11.2 9.7

 ال اعررررررره 4.9 1.8 3.3 2.8 2.0 2.4 3.6

 المجمرررررروا س % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

 


