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 استطالع للرأي العام:

 )االستطالع الدوري الثاني( السياسة األردنية الخارجية 

 االستفسار ُيرجى االتصال بمركز الدراسات االستراتيجية على العنوان:ملزيد من املعلومات أو 

 (962 6) 5355515فاكس:  -( 962 6) 5300100هاتف:  -دائرة استطالعات الرأي واملسوح امليدانية 

 

 

املركز، أو يرجى العلم بأن اآلراء الواردة في االستطالع تمثل وجهة نظر املستطلعين فقط، وال تمثل بالضرورة وجهة نظر 

 الجامعة األردنية، أو العاملين فيهما.
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 مقدمة:

املؤشر األردني التي يجريها مركز الدراسات االستراتيجية في -ضمن سلسلة نبض الشارع األردني

قياس آراء الشارع األردني ومعرفتهم واطالعهم على القضايا  نالجامعة األردنية، والتي تتضم

 ةالسياسي“الدوري الثاني ستطالع ال املستجدة التي تجري في األردن واملنطقة. قام املركز بتنفيذ ا

الشمل لقياس معرفة املواطنين األردنيين االخارجية األردنية والعالقات الدولية" والذي يعد 

 نية ومدى اطالعهم ورضاهم عنها. بالسياسة الخارجية األرد

على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة  29/4/2022-23تم تنفيذ االستطالع خالل الفترة 

 ، باإلضافة الى عينة ممثلة من الخبراء األردنيين. املحافظات واالقاليم والفئات العمرية والتعليمية

 :قياس الرأي العام في حيث هدفت الدراسة الى

 ق االوسطقضايا الشر  .1

 السياسة الخارجية األردنية: املتابعة، املعرفة، تقييم االداء .2

 ودوره واهميته بين دول العالماألردن  .3

 االقليميةالعالقات األردنية  .4

 اإلسرائيليةالعالقات األردنية  .5

 االوكرانية-االزمة الروسية  .6
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 أبرز النتائج

 قضايا الشرق االوسط

%( 34، و)2022% أفادوا بأنهم مهتمين في استطالع شباط 25مقارنة بـ  بالسياسة%( من األردنيين مهتمين 27فقط ) ➢

 من املهتمين يتابعون األخبار السياسية املتعلقة باألردن.

%( يعتمدون على التلفاز في أغلب األحيان للحصول على 55%( وغالبية عينة الخبراء )35أكثر من ثلث أفراد العينة ) ➢

%( من عينة الخبراء يعتمدون على شبكة 29%( من أفراد العينة الوطنية و)35باألردن، و) األخبار السياسة املتعلقة

 اإلنترنت في الحصول على األخبار السياسية.

% عينة الخبراء( يعتبرون القضية الفلسطينية هي أهم 92% العينة الوطنية، 87الغالبية العظمى من األردنيين ) ➢

 مقداره مس األوسطمشكلة تواجه منطقة الشرق 
ً
%( فقط 5، و)2022نقاط مقارنة باستطالع شباط  10جلة ارتفاعا

نفسها أن األزمات والصراعات في املنطقة  النسبةيعتبرون قضية الالجئين السوريين في األردن أهم مشكلة، وتعتبر 

 )العراق، اليمن، ليبيا( هي أهم مشكلة تواجه املنطقة.

 يمصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العرب

 

%( أن وجود اسرائيل هو مصدر التهديد 45%( وغالبية أفراد العينة الوطنية )87يعتبر الغالبية العظمى من الخبراء ) ➢

% من أفراد 4فيما يعتبر ، 2022ولم تتغير النسبة مقارنة باستطالع شباط  األكبر ألمن الوطن العربي في املنطقة،

، مسجلة تراجع على التوالي هما مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي في املنطقة وإيرانالعينة الوطنية أن أمريكا 

 .2022نقاط مقارنة باستطالع شباط  5مقداره 

%( من افراد العينة الوطنية ان وجود إسرائيل هو ما يمثل مصدر التهديد األكبر 33%( و)76يعتقد غالبية الخبراء ) ➢

%( من افراد العينة الوطنية ان الصراعات والنزاعات اإلقليمية وعدم 14ما يرى )في في العالم،ألمن الوطن العربي 

%( من افراد العينة الوطنية ان الواليات 11% من الخبراء و )12االستقرار هو ما يهدد امن الوطن العربي، ويرى 

 املتحدة االمريكية هي مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي في العالم.
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 لخارجية األردنية، املتابعة، املعرفة، تقييم األداءالسياسة ا

 

 %( يتابعون أخبار السياسة الخارجية األردنية.99%( من أفراد العينة الوطنية وجميع أفراد عينة الخبراء )21فقط ) ➢

على فراد العينة الوطنية أن التركيز على حل القضية الفلسطينية والحفاظ أمن  (%15)%(، و33يرى ثلث الخبراء ) ➢

املقدسات في األقص ى هي اهم األولويات التي يجب ان تركز عليها السياسة الخارجية األردنية في املرحلة الحالية. فيما 

% من الخبراء أن التركيز يجب ان يكون على تهيئة البيئة االستثمارية وتحسين 12% من افراد العينة الوطنية و14يرى 

راء أن أولوية السياسية الخارجية األردنية يجب ان يكون من خالل االهتمام %( من الخب29الوضع االقتصادي. ويرى )

 بالقضايا العربية والعمل على توحيد الصف العربي.

%( من أفراد العينة الوطنية راضون عن السياسة الخارجية األردنية، ونصف 33%( من عينة الخبراء وفقط )63) ➢

 كانوا راضيين أم غير راضيين عن السياسة الخارجية األردنية.%( ال يعرفون إذا 51أفراد العينة الوطنية )

االعتدال والحفاظ على العالقات املتوازنة مع الدول واالطراف كافة أهم أسباب الرض ى عن السياسة الخارجية  ➢

قات مع % عينة الخبراء(. فيما كان السبب الثاني هو العمل الجاد في تحسين العال35% العينة الوطنية، 29األردنية )

% من الخبراء سبب رضاهم الى 24% عينة الخبراء(، ويعزو 21% العينة الوطنية، 19الدول واالطراف املختلفة )

 مواقف األردن القيادية وعالقاته الطيبة مع باقي الدول.

مج أما السبب الرئيس ي عن عدم الرض ى عن السياسة الخارجية األردنية هو ضعف األداء وعدم التطور في خطط وبرا ➢

%( من الخبراء سبب عدم رضاهم الى عدم 19% عينة الخبراء(، فيما عزا )26% العينة الوطنية، 35الوزارة )

%( عزوا السبب الى ضعف موقف األردن من 17االستقاللية في اتخاذ القرارات والضغوط الخارجية على األردن. و)

 بعض القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.

من عينة الخبراء العمل على تقوية الساحة السياسية الداخلية من أجل حل املشاكل التي تواجه  %(15اقترح ) ➢

%( اعادة هيكلة وتدريب الطاقم املسؤول في وزارة الخارجية األردنية، 13السياسة الخارجية األردنية، فيما يقترح )

. %( العمل على تقوية العالقات العربية وتوحيد كلمة العرب12ويقترح )
ً
 في القضايا التي تهم املنطقة تحديدا
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 في عين األردنيين األردن ودول العالم

تليها  ،يعتقدون ذلك( %35السعودية هي أبرز حلفاء األردن في اإلقليم )ما زالت بالنسبة ألفراد العينة الوطنية  ➢

 العربية املتحدة ومن ثم فلسطين. تاإلمارا

 .(، تليها بريطانيا%52املتحدة األمريكية هي أبرز حلفاء األردن على املستوى العاملي )الواليات ما زالت بالنسبة لألردنيين  ➢

 لألردن ) ➢
ً
( ومن ثم %19، تليها االمارات العربية املتحدة )(%49يعتبر األردنيون السعودية البلد العربي األكثر دعما

 .قطر

 لألردن فهي الواليات املتحال غيرأما الدول  ➢
ً
 دة األمريكية، ومن ثم بريطانيا واملانيا.عربية األكثر دعما

داعمة لألردن من الناحية االقتصادية تليها  أكثر دوله%( أن الواليات املتحدة األمريكية هي 45يرى غالبية األردنيين ) ➢

 السعودية واالمارات.

 لألردن  ➢
ً
ومن الناحية األمنية،  %(.33)ومن الناحية السياسية فيعتبر األردنيين الواليات املتحدة األمريكية األكثر دعما

 
ً
 %(، وتليها بريطانيا ومن ثم السعودية.31)يعتقد األردنيون أن الواليات املتحدة األمريكية هي األكثر دعما

%( 17%( سيختارون تركيا و)18%( يفضلون التعاون مع السعودية لو اتيح لهم الخيار، و)26ربع األردنيين ) ➢

 حدة.سيختارون االمارات العربية املت

 في القضية الفلسطينية، و)82تعتقد الغالبية العظمى من األردنيين ) ➢
ً
 قياديا

ً
%( يعتقدون 39%( أن األردن يلعب دورا

 أن األردن يلعب دور ثانوي في األزمة السورية.

 %( يعتقدون أن األردن يلعب دور 40غالبية األردنيين ) ➢
ً
 ثانوي ا

ً
أن األردن  يعتقدون %( 43و)في الحرب القائمة في اليمن،  ا

 يلعب دور 
ً
 ثانوي ا

ً
 %( يعتقدون أن يلعب دور 47في عملية االستقرار في العراق و) ا

ً
 ثانوي ا

ً
 في األزمة القائمة في لبنان. ا
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 الخبراء األردنييناألردن ودول العالم في عين 

 %(.17تليهم السعودية )، %(36أما بالنسبة لعينة الخبراء فإن مصر هي أبرز حلفاء األردن في اإلقليم ) ➢

 %(.5%(، تليها بريطانيا )81بالنسبة للخبراء الواليات املتحدة األمريكية هي أبرز حلفاء األردن على املستوى العاملي ) ➢

 لألردن ) الخبراء السعوديةيعتبر  ➢
ً
%( ومن ثم مصر 21%(، تليها االمارات العربية املتحدة )36البلد العربي األكثر دعما

 لألردن فيعتقد )أما ا وقطر.
ً
هي األكثر  الواليات املتحدة األمريكية من الخبراء أن%( 83لدول غير العربية األكثر دعما

 
ً
 وبريطانيا. ، ومن ثم املانيادعما

%( أن الواليات املتحدة األمريكية هي أكثر دوله داعمة لألردن من الناحية 92) العظمى من الخبراءغالبية اليرى  ➢

 %(. 73%( والسياسية )76ة )واألمنياالقتصادية 

%( سوف يختارون مصر في 21%( يفضلون التعاون مع السعودية لو اتيح لهم الخيار، و)26األردنيين )الخبراء ربع  ➢

 %(. 13في املرتبة الثالثة )وسورية والعراق %( 21) املرتبة الثانية

 في القضية الفلسطينية (%77) الخبراءالغالبية العظمى من  ➢
ً
 قياديا

ً
 %( يعتقدون 61)، ويعتقدون أن األردن يلعب دورا

 أن األردن يلعب دور 
ً
 ثانوي ا

ً
 في األزمة السورية. ا

 %( يعتقدون أن األردن يلعب دور 74غالبية عينة الخبراء ) ➢
ً
 ثانوي ا

ً
%( 54) همأكثر من نصف، و في الحرب القائمة في اليمن ا

 دور  يعتقدون أن األردن يلعب
ً
 ثانوي ا

ً
 %( يعتقدون أن يلعب دور 71)في عملية االستقرار في العراق و ا

ً
 ثانوي ا

ً
األزمة في  ا

 ن.القائمة في لبنا

 الدور االستراتيجي واالقليمي لألردن

 )71الغالبية العظمى من األردنيين ) ➢
ً
% 85%( يقيمون الدور االقليمي لألردن في املنطقة باملهم. والغالبية العظمى أيضا

وبالرغم من  .مهمة% العينة الوطنية( يعتقدون أن القيمة االستراتيجية لألردن في املنطقة والعالم 82ينة الخبراء، ع

ن الدور اإلقليمي واالستراتيجي لألردن أ يعتقدون  % من افراد العينة الوطنية29%( و69غالبية الخبراء ) أهميته، فإن

%( من افراد العينة الوطنية بأن دور األردن 22%( من الخبراء و)30د )تراجع في األعوام الستة املاضية، فيما يعتق

 اإلقليمي واالستراتيجي حافظ على مكانته. 
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السبب الرئيس ي وراء االعتقاد تراجع دور األردن اإلقليمي واالستراتيجي هو التحوالت الجيواستراتيجية والحروب و  ➢

% من افراد العينة الوطنية 20% عينة الخبراء(، فيما يعتقد 25ية، % العينة الوطن24واألزمات التي مرت بها املنطقة )

% من الخبراء ان التحول في العالقات 17ان الوضع االقتصادي الصعب الذي مر به األردن هو السبب، ويعتقد 

 العربية اإلسرائيلية هو السبب وراء تراجع دور األردن اإلقليمي واالستراتيجي. 

 يةاالردن والعالقات الدول

%( من أفراد العينة 36%( العالقات األردنية التركية بالجيدة، فيما وصف )89وصف الغالبية العظمى من األردنيين ) ➢

 %( من عينة الخبراء العالقات األردنية االيرانية بالجيدة.43الوطنية و)

لتقارب مع السعودية. ويؤيد % العينة الوطنية( زيادة ا82% عينة الخبراء، 87) نيؤيد الغالبية العظمى من األردنيي ➢

( 
ً
 %( من عينة الخبراء زيادة التقارب مع مصر.92%( من أفراد العينة الوطنية و)79أيضا

 زيادة ء%( من أفراد عينة الخبرا29%( من افراد العينة الوطنية و)57) إيرانال يؤيد زيادة التقارب مع  ➢
ً
، وال يؤيد أيضا

 %( من أفراد عينة الخبراء.69ينة الوطنية و)%( من أفراد الع83التقارب مع اسرائيل )

 

 واالعتداءات على االقص ى العالقات األردنية اإلسرائيلية

%( من افراد العينة الوطنية أنه من مصلحة األردن أن يخفض مستوى 58%( من عينة الخبراء و)46يعتقد ) ➢

من أفراد العينة الوطنية أنه  %(26الخبراء و)%( من عينة 39لة الحالية، فيما يعتقد )حالعالقات مع اسرائيل في املر 

 يجب على األردن أن يحافظ على مستوى العالقات الحالية مع اسرائيل.

%( من أفراد عينة الخبراء راضون عن املوقف الذي اتخذه األردن تجاه 70%( من أفراد العينة الوطنية و)63) ➢

 االعتداءات األخيرة التي حصلت على املسجد األقص ى.

%( من أفراد العينة الوطنية أن السبب الرئيس ي وراء هه االعتداءات هو 39%( من أفراد عينة الخبراء و)47د )يعتق ➢

%( من أفراد 10%( من الخبراء و)28احتالل األراض ي املقدسة في الضفة الغربية والعمل على تهويدها. فيما يعتقد )

%( من أفراد العينة الوطنية 10زاز للمسلمين. ويعتقد )العينة الوطنية أن السبب هو أعمال يهودية متطرفة واستف

 %( من عينة الخبراء أن السبب هو من أجل فرض السلطة اليهودية على األراض ي املقدسة.9و)
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الى أن االعتداءات على األقص ى ستؤدي في النهاية %( من عينة الخبراء 28%( من أفراد العينة الوطنية و)14يعتقد ) ➢

%( من الخبراء أن االعتداءات لن تؤدي 9%( من أفراد العينة الوطنية و)12ويعتقد ) شاملة. انتفاضة جديدة وحرب

 الى ش يء وسيبقى الحال على ما هو عليه اآلن.

%( من أفراد العينة الوطنية حل الدولتين )دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل 29%( و)69يفضل غالبية الخبراء ) ➢

%( من 17%( من أفراد العينة الوطنية و)28االسرائيلي فيما يفضل ) -اع الفلسطيني( إلنهاء الصر 1967على حدود 

 االسرائيلي. -الخبراء حل الدولة الفلسطينية الواحدة إلنهاء الصراع الفلسطيني

 األوكرانية -األزمة الروسية

األوكرانية  -زمة الروسية%( من أفراد العينة الوطنية يتابعون أخبار األ 41%( و)97الغالبية العظمى من الخبراء ) ➢

 ويعتمدون على التلفاز في أغلب الوقت في الحصول على معلومات حول هذه األزمة.

%( من أفراد 41%( من الخبراء، فيما ال يؤيد )35%( من أفراد العينة الوطنية و)7األوكرانية ) -يؤيد الحرب الروسية ➢

 %( ليس لهم موقف من هذه الحرب.53د العينة الوطنية )%( من الخبراء، وأكثر من نصف أفرا49العينة الوطنية و)

%( من عينة الخبراء أن روسيا سوف تنتصر في الحرب القائمة مع 67%( من أفراد العينة الوطنية، و)51يعتقد ) ➢

 اوكرانيا.

 

 

  



 

9 

 

 ملحق االشكال والجداول 

 قضايا الشرق االوسط
 )العينة الوطنية(بصفة عامة، ما مدى اهتمامك بالسياسة؟ 

 

 

 )العينة الوطنية(إلى أي مدى تتابع األخبار السياسية في األردن؟ 

 

 

 

4

23
25

47

0

 
 
مهتم جدا مهتم مهتم قليال غير مهتم ال أعرف 

6

27
30

37

0

34

يرةمتابع بدرجة كب متابع بدرجة 

.متوسطة

يلةمتابع بدرجة قل غير متابع على 

اإلطالق

ال أعرف  الوسط الحسابي

%
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 ما هو أهم مصدر أخبار تعتمد عليه في اغلب األحيان للحصول على األخبار السياسية املتعلقة باألردن؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 55 35 التلفزيون 

 29 35 شبكة االنترنت

 0 26 السياسيةال اهتم باألخبار 

 0 2 األصدقاء، زمالء العمل، األقارب

 11 0 الجرائد

اقع التواصل االجتماعي  1 1 مو

 2 1 اإلذاعة

 2 0 غير قادر على التحديد

 0 0 املجالت

 0 0 رفض اإلجابة 

 100 100 املجموع

 

 

 تواجه اإلقليم )منطقة الشرق األوسط(؟من بين القضايا السياسية اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط، ما هي أهم قضية 

 

 

 

87

5 5 1 3

92

2 3 2 0

نيةالقضية الفلسطي قضية الالجئون 

السوريين في األردن

ي االزمات والصراعات ف

العراق، )املنطقة 

(اليمن، ليبيا

أخرى  ال أعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي
 

 في العالم؟ما هو مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي 
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 76 33 وجود اسرائيل

 12 11 الواليات املتحدة االمريكية

 6 14 االستقرارالصراعات والنزاعات االقليمية وعدم 

 2 2 الصراع الروس ي االوكراني

 2 5 االزمات االقتصادية

 1 1 الدول الغربية بصفة عامة

 2 2 أخرى 

 0 33 ال أعرف

 100 100 املجموع

 

 ؟في املنطقةما هو مصدر التهديد األكبر ألمن الوطن العربي 
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 87 45 وجود إسرائيل

 0 36 ال اعرف

 6 4 إيران

 0 4 امريكا

 4 3 مشاكل في املجتمعات الداخلية في الدول العربية

 1 2 الحروب في البلدان املجاورة

 1 2 الوضع االقتصادي

 2 2 اإلرهاب والحركات املتطرفة

 0 1 عدم توحد موقف الدول العربية

 0 1 حرب روسيا واكرانيا

 0 1 ازدياد عدد الالجئين

 100 100 املجموع
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 السياسة الخارجية األردنية، املتابعة، املعرفة، تقييم األداء

 

 هل تتابع أخبار السياسة الخارجية االردنية؟

 

 

 برأيك، ما هي األولويات التي يجب ان تركز عليها السياسة الخارجية األردنية في املرحلة الحالية؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 0 53 ال اعرف 

 33 15 التركيز على حل القضية الفلسطينية والحفاظ على املقدسات في األقص ى 

 12 14 تحسين الوضع االقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية آمنة 

 29 4 االهتمام بالقضايا العربية والعمل على توحيد الصف العربي اتجاه الق 

 11 7 االهتمام بالسياسة واالستقرار الداخلي 

 12 5 تقويه العالقات مع دول كبرى في عالم والبقاء على حيادية في الصراعات 

 3 1 موقف واضح اتجاه الحرب األوكرانية 

 1 1 متابعة قضايا األردنيين في الخارج 

 0 1 حل مشكلة الالجئين السوريين في االردن 

 100 100 املجموع

 

 

 

 

 

21

78

99

1

نعم ال

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 هل انت راض عن السياسة الخارجية األردنية؟

 

 ملاذا انت راض عن السياسية الخارجية لألردن؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 35 29 األطراف كافةالدول و االعتدال والحفاظ على عالقات متوازنة مع 

 21 19 من قبل املختصين الجهد والعمل الجاد في تحسين العالقات

 10 18 االمن واألمان واالستقرار

 0 9 ال اعرف

اقف   24 9 األردن القيادية وعالقاته الطيبة مع الدول مو

 1 9 عدم وجود مشاكل مع دول أخرى 

اقف مشرفة تجاه القضايا العربية  6 4 مو

اقف األردن من القضية الفلسطينية واالقص ى  3 2 مو

 0 1 أخرى 

 100 100 املجموع

 

 ملاذا انت غير راض عن السياسية الخارجية لألردن؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 26 35 ضعف األداء وعدم وجود إنجازات وتطور في الخطط والبرامج

اقف في القضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية  17 15 ضعف املو

 15 13 عدم استقرار السياسية الخارجية لألردن

 15 11 ضعف العالقات الخارجية

 4 7 عدم املساهمة في جلب استثمارات للبلد

 19 4 الخارجي وعدم االستقاللية في اتخاذ القرارات الضغط

 2 3 أخرى 

 0 2 سوء األداء لوزير الخارجية

 2 11 ال اعرف

 100 100 املجموع

 

33

13

54
63

37

0

نعم، راض ال، غير راض ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 برأيك، ما الذي يجب فّعله/تغييره من اجل حل املشاكل التي تواجه السياسة الخارجية األردنية؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 6 4 االقتصادية واالعتماد على الذاتتحسين األوضاع 

 12 3 تقوية العالقات العربية وتوحيد الكلمة

 13 3 إعادة هيكلة الطاقم املسؤول عن السياسة الخارجية

 9 3 تحسين العالقات الدولية

 15 2 تقوية الساحة الداخلية

 11 2 االستقاللية في اتخاذ القرار

 8 2 تغير وتحسين السياسة الخارجية

 6 1 حل القضية الفلسطينية

 1 1 انهاء االزمات في اإلقليم ووقف اللجوء

 2 0 أخرى 

 6 75 ال اعرف

 12 5 ال يوجد

 100 100 املجموع

 

 األردن ودول العالم 
 برأيك، من هي /هم أبرز حلفاء األردن في االقليم؟

 
 عينة الخبراء العينة الوطنية

 17 35 السعودية

 1 19 ال اعرف

 2 8 فلسطين

 6 7 دول الخليج

 36 6 مصر

 11 6 اإلمارات

 14 6 ال يوجد

 2 3 قطر

 2 3 العراق

 2 2 تركيا

 2 1 الكويت

 4 1 اخرى 

 1 1 امريكا

 0 1 بعض دول الخليج

 0 1 جميع الدول العربية

 1 2 أحدال 

 0 1 كل الدول 

 0 0 سوريا

 100 100 املجموع
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 حلفاء األردن على املستوى العاملي؟برأيك، من هي /هم أبرز 
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 81 52 الواليات املتحدة االمريكية

 5 10 بريطانيا

 2 3 اخرى 

 0 1 السعودية

 0 1 فلسطين

 0 1 االتحاد االوروبي

 0 1 تركيا

 1 27 ال أعرف

 12 4 ال يوجد

 100 100 املجموع

 

 لألردن، بناء على معرفتك، اي بلد عربي هو أكبر داعم لألردن؟عندما تفكر في البلدان 
ً
 العربية االكثر دعما

 
 عينة الخبراء العينة الوطنية

 36 49 السعودية

 21 19 االمارات

 6 9 قطر

 2 3 الكويت

 11 1 مصر

 2 2 العراق

 0 1 فلسطين

 1 0 سورية

 2 9 ال أعرف

 19 5 وال واحدة

 100 100 املجموع
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 لألردن، بناء على معرفتك، اي بلد غير عربي هو أكبر داعم لألردن؟
ً
 عندما تفكر في البلدان غير العربية االكثر دعما

 
 عينة الخبراء العينة الوطنية

 83 59 الواليات املتحدة

 4 10 بريطانيا

 5 3 املانيا

 2 1 اخرى 

 1 1 اليابان

 0 1 فرنسا

 0 1 االتحاد االوروبي

 1 1 تركيا

 0 1 روسيا

 2 21 ال أعرف

 4 4 ال أحد

 100 100 املجموع

 

 دولة في العالم داعمة لألردن من الناحية االقتصادية؟ أكبربرأيك، ما هي 
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 92 45 امريكا

 2 10 السعودية

 1 4 بريطانيا

 1 3 االمارات

 0 2 الصين

 0 2 اخرى 

 0 1 قطر

 2 1 املانيا

 0 1 العراق

 0 1 دول الخليج

 0 1 اليابان

 0 1 تركيا

 0 27 ال اعرف

 2 3 ال يوجد

 100 100 املجموع
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 برأيك، ما هي اكبر دولة في العالم داعمة لألردن من الناحية السياسية؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 73 33 الواليات املتحدة

 9 5 بريطانيا

 7 5 ال أحد

 2 2 اخرى 

 0 2 السعودية

 2 0 املانيا

 1 0 دول الخليج

 1 0 فرنسا

 1 50 ال اعرف

 4 1 مصر

 100 100 املجموع

 

 دولة في العالم داعمة لألردن من الناحية االمنية؟ أكبربرأيك، ما هي 
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 76 31 الواليات املتحدة

 5 3 بريطانيا

 2 2 اخرى 

 1 1 السعودية

 3 1 إسرائيل

 2 0 روسيا

 1 0 تركيا

 1 0 سوريا

 7 15 ال أحد

 2 46 ال اعرف

 1 1 مصر

 100 100 املجموع
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 كان لك ان تختار الدولة التي تفضل ان يتعاون معها األردن في املنطقة، من سوف تختار إذا
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 26 26 السعودية

 4 18 تركيا

 8 17 االمارات

 2 10 قطر

 21 4 مصر

 13 5 العراق

 4 5 الكويت

 13 2 سورية

 1 1 إيران

 9 7 أخرى: حدد

 1 7 ال اعرف 

 100 100 املجموع

 

 الدور االستراتيجي واالقليمي لألردن
 

 في القضية الفلسطينية
ً
 إلى أي مدى تعتقد أن االردن يلعب دوًرا رائًدا /فاعال

 

  

82

13
3 3

77

22

1 0

دور قيادي دور ثانوي  ال دور على االطالق ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 في االزمة السوريةإلى أي 
ً
 مدى تعتقد أن االردن يلعب دوًرا رائًدا /فاعال

 

 في الحرب في اليمن
ً
 إلى أي مدى تعتقد أن االردن يلعب دوًرا رائًدا /فاعال

 

 

 في االستقرار في العراق
ً
 إلى أي مدى تعتقد أن االردن يلعب دوًرا رائًدا /فاعال

 

47
39

6 8

36

61

3 0

دور قيادي دور ثانوي  ال دور على االطالق ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء

8

40
32

20

7

74

19

0

دور قيادي دور ثانوي  ال دور على االطالق ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء

22

43

21
15

39

54

7
0

دور قيادي دور ثانوي  ال دور على االطالق ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء



 

20 

 

 في االزمة في لبنان إلى أي مدى تعتقد أن االردن يلعب دوًرا
ً
 رائًدا /فاعال

 

 

 ما هو تقييمك للدور اإلقليمي لألردن؟

 

ما هو تقييمك للقيمة االستراتيجية لألردن في املنطقة والعالم؟

 

13

47

23
1718

71

10
1

دور قيادي دور ثانوي  ال دور على االطالق ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء

44 43

3 1
9

81

57

31

11
2 0

81

مهم جدا مهم غير مهم غير مهم على 

االطالق

ال اعرف  الوسط الحسابي

%

العينة الوطنية عينة الخبراء

45 40

2 1
12

82

60

35

6 0 0

85

مهمة جدا مهمة غير مهمة غير مهمة على 

االطالق

ال اعرف  الوسط الحسابي

%

العينة الوطنية عينة الخبراء



 

21 

 

 

 هل تعتقد أن الدور اإلقليمي االستراتيجي لألردن تراجع في األعوام الستة املاضية؟

 

 يجي لألردن تراجع في األعوام الستة املاضية؟ملاذا تعتقد أن الدور اإلقليمي االسترات
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 25 24 التحوالت والحروب واألزمات في املنطقة والعالم

 15 20 سوء األوضاع االقتصادية

 5 19 ازمة جائحة كورونا وتداعيتها

 0 12 ال اعرف

 9 10 مشاكل تتعلق بإدارة السياسية الداخلية

 14 5 مستوى العالقات الدوليةتراجع 

اقف والسياسات الخارجية  11 4 ضعف املو

 5 3 ضغوط خارجية

 0 2 قلة كفاءة العاملين على السياسية الخارجية

 17 1 التحول في العالقات العربية اإلسرائيلية

 100 100 املجموع

 

  

29
22

50

69

30

1

نعم ال ال اعرف 

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 االردن والعالقات الدولية
 

 التركية؟-األردنية بصفة عامة، كيف تقيم مستوى العالقات 

 

 االيرانية؟-بصفة عامة، كيف تقيم مستوى العالقات األردنية 

 

 هل انت مع زيادة التقارب مع السعودية؟

 

31

57

2 0 2 7
16

74

2 0
8

0

 
ً
جيدة جدا جيدة سيئة  

ً
سيئة جدا ليست جيدة 

وليست سيئة 

غير / ال أعرف

متأكد 

العينة الوطنية عينة الخبراء

8

28

19

4

13

28

1

42
35

6

16

0

 
ً
جيدة جدا جيدة سيئة  

ً
سيئة جدا ليست جيدة 

وليست سيئة 

غير / ال أعرف

متأكد 

العينة الوطنية عينة الخبراء

82

6 9 2

87

6 7 0

نعم ال ا إبقاء مستوى التقارب كم

هو عليه االن

غير متأكد / ال أعرف

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 هل انت مع زيادة التقارب مع مصر؟

 

 

 هل انت مع زيادة التقارب مع إيران؟

 

 واالعتداءات على االقص ى العالقات األردنية اإلسرائيلية
 

 دة التقارب مع اسرائيل؟هل انت مع زيا

 

79

7 12
3

92

5 3 0

نعم ال ا إبقاء مستوى التقارب كم

هو عليه االن

غير متأكد / ال أعرف

العينة الوطنية عينة الخبراء

13

57

20
10

49

29
22

0

نعم ال ا إبقاء مستوى التقارب كم

هو عليه االن

غير متأكد / ال أعرف

العينة الوطنية عينة الخبراء

2

83

9 6
20

69

11
0

نعم ال ا إبقاء مستوى التقارب كم

هو عليه االن

غير متأكد / ال أعرف

العينة الوطنية عينة الخبراء
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 في املرحلة الحالية، هل تعتقد انه من مصلحة األردن ان.....

 

 

 ؟لالعتداءات التي حصلت على االقص ىبرأيك، ما هو السبب الرئيس ي 

 

 

 الى ماذا/اين ستؤدي هذه االعتداءات واالحداث في النهاية؟
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 28 14 ستؤدي الى انتفاضة جديدة وحرب شاملة

 19 19 ستؤدي الى النصر وتحرير فلسطين والقدس واالقص ى

 9 12 لن تؤدي الى ش يء وسيبقى الحال على ما هو عليه

 11 5 زيادة التوتر في املنطقة وتعطيل عملية السالم

 6 4 ستؤدي الى اثار سلبية كبيرة على اسرائيل

 9 2 تهجير الفلسطينيين وقسيم القدس واالقص ى

 12 2 أخرى 

 6 42 ال أعرف

 100 100 املجموع

5

26

58

1113

39
46

2

يحسن مستوى العالقة مع

إسرائيل

يحافظ على نفس مستوى 

لالعالقة الحالي مع إسرائي

ة يخفض من مستوى العالق

مع اسرائيل

غير متأكد / ال أعرف

العينة الوطنية عينة الخبراء

 
 عينة الخبراء العينة الوطنية

 47 39 احتالل االراض ي املقدسة في الضفة الغربية وتهويدها

 9 10 املقدسةفرض السلطة على االراض ي 

 28 10 اعمال يهودية متطرفة واستفزاز للمسلمين

 7 5 محاولة ابعاد املسلمين في الضفة الغربية من الدخول الى االراض ي املقدسة

 7 3 العمل على تقسيم االراض ي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

 1 2 ضعف املوقف العربي واالسالمي ادى الى تكرار االعتداءات

 1 31 أعرفال 

 100 100 املجموع



 

25 

 

 املسجد األقص ى؟الى درجة انت راض عن املوقف الذي اتخذه األردن تجاه االعتداءات األخيرة على 

 

 اإلسرائيلي؟ –أي حل مما يلي تفضل إلنهاء الصراع الفلسطيني 

 

  

33 32

12 15
9

63

43
35

9 12
1

70

ةراض بدرجة كبير  راض بدرجة 

متوسطة

ةراض بدرجة قليل غير راض على 

االطالق

رفض اإلجابة  الوسط الحسابي

%

العينة الوطنية عينة الخبراء

29

28

20

17

2

1

1

2

69

17

0

9

2

2

0

1

1967حل الدولتين، دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 

دولة فلسطينية واحدة فقط

غير متأكد / ال أعرف

فلسطيني-اتحاد كونفدرالي اردني

دولة واحدة لإلسرائيليين والفلسطينيين

ال يوجد حل

إسرائيلي–اتحاد كونفدرالي فلسطيني 

رفض اإلجابة 

عينة الخبراء العينة الوطنية
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 األوكرانية -األزمة الروسية

 األوكرانية؟ -تتابع اخبار االزمة الروسية هل

 

 األوكرانية؟-ما هو املصدر الذي تعتمد عليه معظم الوقت للحصول/متابعة االخبار املتعلقة بالحرب الروسية 

 

 

 هو موقفك من الحرب الروسية األوكرانية؟ما 
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أؤيد الحرب اعارض الحرب ال موقف لي منها  رفض اإلجابة 
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 ملاذا تؤيد الحرب؟ 
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 52 45 من حق روسيا تحافظ على استقرارها وامنها القومي

 18 19 أوكرانيا مع الكيان الصهيوني

 14 12 لتنتهي أسطورة أمريكا القوة الوحيدة في العالم

 7 5 ودخلوها بحلف الناتو الوضع االستراتيجي ألوكرانيا

 5 2 استقالل روسيا

 5 3 نقل بؤره الصراع من الشرق األوسط إلى أوروبا

 0 4 ال اعرف

 0 5 ال يوجد سبب

 0 6 أخرى 

 100 100 املجموع

 ملاذا تعارض الحرب
 

 عينة الخبراء العينة الوطنية

 31 38 دمار لإلنسانية وتشريد اطفال وزهق ارواح بريئة

 57 34 الحروب بشكل عام ألنها دمار وتخريباعارض 

 5 7 بأثر على االوضاع االقتصادية

 0 5 بسبب انتشار الفوض ى والدمار

 3 4 ارتفاع االسعار وتدهور االوضاع االقتصادية

 2 4 تأثيرها على االقتصاد العاملي

 3 2 الشعب ال ذنب له

 0 1 السالم أفضل

 0 5 ال اعرف

 100 100 املجموع

 باعتقادك، من سينتصر بهذه الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا؟
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