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 ة ــــــــــــالمقدم

 
الدراسات   مركز  قياس  اإلستراتيجيةدأب  األردني    على  العام  الرأي  وموضوعات    اقضاي  ونحتوجهات 

األردن   بها  يمر  راهنة  سياسية  األردني.    اوله  م اإلقلي   وأوأحداث  المجتمع  قام  وتأثير على  السياق  هذا  في 
أبيبتنفيذ  مركز  ال مقتل  حول  العام  للرأي  الزرقاوي    استطالع  ال المصعب  تنظيم  قاد  بالد  ذي  قي  قاعدة 

العزاء في الزرقاء، إضافة إلى    موته، وزيارة الرافدين حتى   أربعة نواب من جبهة العمل اإلسالمي لبيت 
 بصفة عامة. باإلرها ونح  العام   توجهات الرأي

 
الفترة من   العين  . قادة رأيووطنية    تينعينعلى    2006/ 23/6-18نفذ هذا االستطالع خالل  ة  وبلغ حجم 

موزعين على مناطق المملكة كافة. وُصممت العينة حسب    مستجيبين  1104المكتملة لالستطالع  الوطنية  
التوزيع الطبقي العنقودي متعدد المراحل، وروعي في اختيار العينة التمثيل النسبي للسكان، بحيث    أسلوب 

السكا لنسبة  مماثالً  العينة  األيكون توزيع  من مجموع سكان  فبلغ رن في كل محافظة  الرأي،  قادة  أما  دن. 
 (  1) رقم لجدول امستجيباً موزعين على سبع فئات كما يبين   612المكتملة   حجم عينتهم 

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

 المجموع  رفض  المكتمل الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 100 23 77 ( هنائب  وأ عام  رمدي  و أ هب نائ  وأ)رئيس مجلس إدارة   رجال األعمال 

 100 00 100 على هيئة تنفيذية في الحزب( )أ حزاب السياسية قيادات األ

 ن، ومهندسين، وعضاء النقابات المهنية من محامي )أ المهنيون 

 سنان، ومهندسين زراعيين، وصيادلة، وجيولوجيين، وممرضين(   أطباء، وأطباء أ 
89 11 100 

 100 28 72 صحفيون، والفنانون(  ب، وال )الكتا  اإلعالميون 

 100 8 92 )مهنية، وعمالية، واتحادات(  قيادات نقابية

ومدراء    وأمناء)وزراء سابقون، واعيان ونواب سابقون وحاليون،    كبار رجال الدولة 

 عامون سابقون وحاليون، وكبار الضباط المتقاعدين(
91 9 100 

 100 9 91 الجامعات الحكومية والخاصة(  سية فيعضاء الهيئة التدري )أ  أساتذة الجامعات

 700 88 612 المجموع 

 
من  و التقرير  هذا  أقسام يتكون  واألول  القسم   :أربعة  التعرف  ،  إلى  إذا  على  يهدف  ما  المواطنين حول  آراء 

هللا؛كا وحزب  حماس؛  التالية:  المنظمات  من  كل  مصعب    نت  أبي  بقيادة  الرافدين  بالد  في  القاعدة  وتنظيم 

بقيادة  زرقاويال القاعدة  وتنظيم  مشروعة"    أسامة،  "مقاومة  منظمات  هي  الدن  ".  إرهابية"منظمات    أم بن 

بين   القسم  هذا  االستطالآراء  ويقارن  هذا  في  استطالعي  الموضوع  حولرائهم  آوع  المستجيبين  في    نفسه 

 . 2005 004و2

العمليات التي تم تنفيذها من    بعض  نتكا  إذا ما    آراء المواطنين حول  إلىالثاني: يهدف إلى التعرف    القسم
مختلفة قبل ودول  وجيوش  هذا    .إرهابيةغير    أم   إرهابية  منظمات  في  المستجيبين  إفادات  بين  يقارن  كما 

نفسهاعلى  االستطالع   لألسئلة  المستجيبين  إجابات  مع  األسئلة  استطالعي    بعض  .  2005و  2004في 
المنهجية هذه  من  المواوالهدف  مواقف  تحديد  أي  م،  والعمليات  طنين  المنظمات  عن  السؤال  خالل   هون 

يس  يقفالثالث    قسم ال دون فرض تعريف مسبق. أما    اإلرهابتعريف المواطنين والنُخب لمفهوم    إلى  لالوصو
مصعب الزرقاوي من خالل سؤالهم حول ردة فعلهم عندما علموا بموت    أبي  لمقت  ونحتوجهات المواطنين  

زيارة    قادة الرأي في موضوعوتوجهات المواطنين    القسم الرابع  سويقي  ه.هذ  أسباب ردة الفعلوالزرقاوي  
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العمل   جبهة  الزرقاوي    إلىاألربعة    اإلسالمينواب  عزاء  السياسيةوبيت  النواحي  من  به    ، التعزية 
 . الدينيةو  ،االجتماعيةو
 

 : العينة الوطنية
 

 "؟ة ابيإره"  أم: المنظمات، هل هي "منظمات مقاومة مشروعة"  األول  قسمال
 

متباينين   اتجاهين  هنالك  بأن  االستطالع  نتائج  الوطنية    لدى تظهر  بالعينة  هذه    فتصني   ونحالمستجيبين 
ناحية من  هللا  وحزب  حماس  بقيادة    ةالقاعد  وونح  ، المنظمات  الرافدين  بالد  في  والقاعدة  الدن  بن  بقيادة 

 .  حتى مقتله الزرقاوي
 

 حماس وحزب هللا: منظمات مقاومة مشروعة؟
 

%( أن حركة حماس هي "منظمة مقاومة مشروعة" في حين  69.1مستجيبين )من اللبية الكبرى  األغ ترى  
 ( كانت  7.8اعتبر  أعرف(  )ال  بـ  أجابوا  الذين  نسبة  بأن  المالحظة  وتجدر  إرهابية"  "منظمة  بأنها   )%

و  %(18.7) االستطالع.  هذا  المقافي  األوعند  كانون  استطالع  نتائج  مع  جيرات  تف  بعد)  2005ل  رنة 
في   مقاومة  (عمانالفنادق  "منظمة  حماس  بأن  أفادوا  الذين  نسبة  أن  نجد  في  وعشرم،  متقاربة  ة" 
العام من الناحية اإلحصائية.  وتجدر    الرأي في    ا جوهري  ا وال يعكس الفرق بين النسبتين تغير  ،االستطالعين

نسب أن  مقاومة مشروعة    ةالمالحظة  منظمة  بأنها  هذامن عرفوا حماس  وبشكل    ،أقل  هي  االستطالع  في 
"منظمة    ،جوهري حماس  حركة  بأن  رأوا  الذين  نسبة  استطالع  من  في  مشروعة"    حيث   2004مقاومة 
موضح في  و  وتشير النتائج إلى أن نسبة أكبر من المستجيبين تفيد "بال أعرف" كما ه  %(.86.7كانت )

 (.  2الجدول رقم ) 
 
أ  ،يتعلق بحزب هللا   فيماو النتائج إلى  أنه    %( في هذا االستطالع يرون 63.6المستجيبين )أغلبية    ن تشير 

%( أجابوا بـ )ال أعرف(.  24) و%( أفادوا بأنه "منظمة إرهابية"  6.9"منظمة مقاومة مشروعة" مقابل )
ثباتاً في رؤية الرأي    بعد التفجيرات في عمان يتضح أن هناك  2005  مقارنة هذه النتائج مع استطالع  عندو

األردن   في  هللاالعام  هلحزب  هللا  حزب  بأن  أفادوا  الذين  نسبة  من  أقل  النسبة  هذه  تبقى  بينما  "منظمة  و، 
مشروعة" استطالع  مقاومة  حماس  و%(.  84)  2004في  بأن  يعتقدون  الذين  نسبة  انخفاض  من  بالرغم 

، فإن المؤشرات المتاحة  2004منظمتا "مقاومة مشروعة" مقارنة بنتائج استطالع الرأي  هما  وحزب هللا  
ً   المنظمتين   ن هاتي  ونح  المواطنينوجهات  أن ت  ؤكدت أن  في    وال شك  . ة القاعد  ونح  توجهاتهممن    أكثر وضوحا

تبقى عوامل أساسية    إسرائيلاحتالل األراضي الفلسطينية من قبل    استمراريةو   الصراع العربي اإلسرائيلي
 هللا.  حزب  وأمواقفهم وآرائهم تجاه حماس  في صياغة
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 نسبة المستجيبين الذين وصفوا المنظمات التالية بأنها "منظمات مقاومة مشروعة"  (  1رقم )الشكل 
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حماس حزب هللا  تنظيم القاعدة – بن الدن  تنظيم القاعدة – الزرقاوي 

2004

2005

2006

 
 

نص السؤال: يوجد جدل حول تعريف المنظمات التالية، البعض يعتبرها منظمات مقاومة    (2الجدول رقم )
منظمة فلسطين(  )حماس( في    اإلسالميةمشروعة والبعض يعتبرها إرهابية، فهل تعتقد أن )حركة المقاومة  

   )العينة الوطنية(؟ مقاومة مشروعة أم منظمة إرهابية

  
تاريخ  

 االستطالع 

منظمة 
مقاومة  
 مشروعة

منظمة 
 إرهابية 

لم اسمع  
 بها

ال 
 أعرف 

رفض 
 المجموع اإلجابة 

 
 حماس
 

2004 86.7 1.8 1.3 9.2 1.1 100 

2005 73.5 5.8 1.1 14.6 5 100 

2006 69.1 7.8 1.8 18.7 2.6 100 

 
 هللا حزب 
 

2004 84 2.9 1.1 10.6 1.4 100 

2005 63.9 6 3.8 20.8 5.5 100 

2006 63.6 6.9 2.8 24 2.7 100 

  –تنظيم القاعدة  
 بن الدن 

2004 66.8 10.6 3.2 16.8 2.6 100 

2005 20 48.9 1.4 24.3 5.4 100 

2006 25.7 41.1 2.3 27 3.8 100 

  –تنظيم القاعدة  
 الزرقاوي 

2005 6.2 72.2 0.7 15.6 5.3 100 

2006 15.6 54.3 2.3 24.6 3.2 100 
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 الرافدين بقيادة الزرقاوي سابقا  بن الدن والقاعدة في بالد   /القاعدة   اتنظيم
 

الدن   بن  القاعدة/  تنظيم  بأن  أفادوا  الذين  نسبة  )  منظمة  وه ارتفعت  من  مشروعة"  في  20"مقاومة   )%
(  2006%( في هذا االستطالع )حزيران  25.7جيرات عمان( إلى ))بعد تف  2005  استطالع كانون األول

الذين   نسبة  انخفضت  )ب  أفادوا وبالمقابل  من  إرهابية  منظمة  استطالع  48.9أنه  في  إلى    %2005( 
االستطالع  %( 41.1) هذا  )في  من  أعرف(  )ال  بـ  أفادوا  الذين  نسبة  ارتفاع  يالحظ  كما  في    %(24.3. 

)  2005استطالع   هذ27إلى  في  االستطالع.  %(  استطالعي  وا  بين  النسب  في  التباينات    2005هذه 
ويبقى  غير    2006و اإلحصائية،  الناحية  من  األردنالرأي  تجاه  ا جوهرية  عام،    ي،العام  يصنف  بشكل 

أنه  -القاعدة  اتخاذ موقف في هذا    ا بن الدن على  للذين فضلوا عدم  النسبي  إرهابية" مع االرتفاع  "منظمة 
أن التغيير الجوهري تجاه    يتبين  2004رنة نتائج هذا االستطالع مع نتائج استطالع  وعند مقا  . االستطالع

تفجيرات عمان بن الدن في أعقاب  القاعدة/  تق   تنظيم  ً   2004يمه في عام  يمقارنة مع  دائما لدى    قد يكون 
%  48.9ة  النسببلغت  انه تنظيم إرهابي بينما    2004م  ا % فقط في ع10.6  أفاد حيث    الرأي العام األردني

 % في هذا االستطالع.  41.1و 2005في عام 
 
)و المواطنين  أغلبية  زالت  ما  الزرقاوي سابقاً(  )بقيادة  الرافدين  بالد  في  القاعدة  لتنظيم  %(  54.3بالنسبة 

%(  24.6ين أفاد )%( ترى أنه منظمة مقاومة مشروعة، في ح15.6ترى أنه "منظمة إرهابية" مقابل )
 . رف(ال أعبـ )  من المستجيبين

 
العام   العام األردنيوعلى الرغم من أن االتجاه  الرافدين على أنهي  للرأي  "منظمة   اصنف القاعدة في بالد 

ين منظمة إرهابية  في نسبة الذين أفادوا بأن القاعدة في بالد الرافد  ا  جوهري  ا  إرهابية" إال أن هنالك انخفاض 
إلى    أدى هذا التغيرو  بعد تفجيرات عمان.  2005ع  ستطالفي ابذلك    أفادواالذين  %(  72.2)نسبة  مقارنة مع  

مقارنة مع استطالع   مقاومة مشروعة،  الرافدين منظمة  بالد  القاعدة/  بأن  أفادوا  الذين  ،  2005رفع نسبة 
 . (2في الجدول رقم ) هو موضحكما  إضافة إلى ارتفاع نسبة الذين أجابوا بـ )ال أعرف(

 
التباين  و هذا  يُعزى  أن  تويكمن  واستط الجهات  في  االستطالع  هذا  بين  الوطنية  )بعد    2005الع  عينة 

عمان(   تقييم    إلىجزئياً  تفجيرات  ب"تنظيم  إعادة  في  الرافدينالقاعدة  أبي  " الد  قائدها  مقتل  مصعب    بعد 
 الزرقاوي والفترة الزمنية الفاصلة بين هذا االستطالع وتفجيرات عمان )سبعة أشهر(. 
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   إرهابيةالمنظمات التالية بأنها منظمات   اوصفوبة من (: نس2)الشكل رقم 
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حماس حزب هللا  تنظيم القاعدة – بن الدن  تنظيم القاعدة – الزرقاوي 
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 العمليات    بعض ونحالقسم الثاني: توجهات المواطنين 
 

)بعد تفجيرات عمان( إلى أن هنالك تحوالً جذرياً طرأ    2005  -أظهرت نتائج استطالع الرأي كانون األول
التي العمليات  بعض  من  األردن  في  المواطنين  مواقف  عن  استهدف  على  النظر  بغض  مدنيين  قتل  ت 

)حزيران   الحالي  االستطالع  نتائج  وتظهر  اعتبر  2006جنسياتهم.  حيث  يتغير  لم  الموقف  هذا  أن  إلى   )
نيويورك  61.8) في  العالمية  التجارة  برجي  تدمير  بأن  الوطنية  العينة  مستجيبي  من  عملية    %2001( 

)   .إرهابية تفجي63.3وأفاد  بأن  المستجيبين  لند%( من  إرهابية،  رات  %( من  79اعتبر )و ن هي عمليات 
بأن تفجيرات عمان هي   وا%( أفاد93.4المستجيبين تفجيرات شرم الشيخ بأنها عمليات إرهابية، وكذلك ) 

نسب  رة آنفاً هي عمليات إرهابية مع  عند مقارنة نسب الذين أفادوا بأن العمليات المذكوو  عمليات إرهابية.
استطالع   أفا   2005مستجيبي  رقم    ذلكبادوا  لذين  الجدول  يوضح  غير  (3)كما  طفيفة  فروقات  نجد   ،

تغير   عن  تعبر  وال  اإلحصائية  الناحية  من  الرأي  جوهرية  توجهات  في  هذه  و  نحاألردني  العام  جوهري 
التي تقوم بها إسرائيل، حيث   العمليات  بأن قتل  %(  84.0)و%(  90.8أفاد )العمليات. وينطبق هذا على 

الفل  السياسيين  سطينيينالمدنيين  القادة  واغتيال  إسرائيل  قبل  من  والقطاع  الضفة  قبل    في  من  الفلسطينيين 
 (.  3وهي النسب ذاتها تقريباً في االستطالعات الثالثة )انظر الجدول رقم   ، عمليات إرهابية إسرائيل هي

 
ن العمليات التي  يبين بأ%( من المستج 74.7أفاد )يتعلق بعمليات تنظيم القاعدة في بالد الرافدين،    في ماو

الرافدين وأسفرت عن مقتل مدنيين عراقيين في العراق هي عمليات إرهابية،  بالد  تبناها تنظيم القاعدة في  
تنظيم وأسفرت عن مقتل  هذا ال العمليات التي تبناها    كال من  %( من المستجيبين أفادوا بأن69.8كما أن )

عراقيين   العراقشيعة  مدنيين  تب والعمليات    ؛في  الشرطة  ذاته  تنظيم  الناها  التي  منتسبي  قتل  عن  وأسفرت 
 (.  3)انظر الجدول رقم   يين في العراق هي عمليات إرهابيةوالجيش العراق
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   اقرأ(:)إرهابية غير  أم ( نص السؤال: كيف تصف العمليات التالية؛ هل هي عمليات إرهابية 3الجدول رقم )

 تاريخ  العملية
 االستطالع 

عملية 
  إرهابية

غير    عملية
  إرهابية

اسمع   لم 
 ال أعرف  بها 

رفض  
 المجموع  اإلجابة 

 2001تدمير برجي التجارة العالمية في نيويورك 
 

2004 34.6 48.3 0 15 2.1 100 

2005 61.4 20.1 2.6 11.6 4.2 100 

2006 61.8 24.6 1.3 10.8 1.4 100 

حة ضد جيوش التحالف  العمليات العسكرية / المسل
 ق يكا في العرامردها أالتي تقو

2004 17.7 68.8 0 12.5 1 100 

2005 21.1 63.6 1.1 9.8 4.5 100 

2006 26.8 57.1 1.3 13.1 1.7 100 

العمليات المسلحة التي تقوم بها جيوش التحالف  
 في العراق  أمريكابقيادة 

2004 86.3 3.1 0 9.4 1.2 100 

2005 78.3 8.4 1.1 8 4.1 100 

2006 77.3 8.1 1.5 11.4 1.6 100 

في داخل    اإلسرائيليينالعمليات ضد المدنيين 
 إسرائيل

 

2004 24 63.9 0 10.6 1.5 100 

2005 48.5 36.5 0.4 10.4 4.1 100 

2006 40.3 46.2 1.4 10.2 2 100 

قتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة والقطاع من  
 إسرائيل قبل 

 

2004 90.3 2.2 0 6.6 0.9 100 

2005 90.5 2.2 0.3 3.7 3.4 100 

2006 90.8 2.7 0.6 4.8 1.2 100 

عمليات اغتيال القادة السياسيين الفلسطينيين في  
 إسرائيل الضفة والقطاع من قبل 

2004 84 7.2 0 7.6 1.3 100 

2005 88.7 2.9 0.5 4.5 3.4 100 

2006 89.1 2.5 0.9 5.9 1.6 100 

تاريخ دن ب لن   في  األنفاقعمليات تفجير قطار 
7/7/200 

2005 63.1 8.3 13.9 10.4 4.3 100 

2006 62.3 12.9 12.6 10.7 1.5 100 

عمليات تفجير الفنادق السياحية في شرم الشيخ  
 23/7/200المصرية بتاريخ 

2005 77.4 4.8 5.6 8.3 3.8 100 

2006 79 6.7 4.5 8.1 1.7  

 ناتدمير فنادق راديسون ساس، وحياة عمان، وديز
 9/11/2005مان بتاريخ في ع

2005 94 0.7 0 1.9 3.4 100 

2006 93.4 1.9 0.2 3.4 1.1 100 

الزرقاوي في   –تبناها تنظيم القاعدة  العمليات التي
بالد الرافدين وأسفرت عن مقتل مدنيين عراقيين 

 في العراق 
2006 74.7 7.7 2.7 12.8 2.1 100 

زرقاوي في  ال –تبناها تنظيم القاعدة  العمليات التي
بالد الرافدين وأسفرت عن مقتل بعض منتسبي  

 الشرطة والجيش العراقيين في العراق 
2006 69.8 11.5 3 13.4 2.2 100 

الزرقاوي في   –تبناها تنظيم القاعدة  العمليات التي
بالد الرافدين وأسفرت عن مقتل مدنيين شيعة  

 عراقيين في العراق 
2006 69.8 10.6 3.4 14.1 2.3 100 

قتل الزرقاوي من قبل القوات األمريكية في  
 العراق

2006 41.2 36 1.8 17.1 3.9 100 
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 أبي مصعب الزرقاوي  لمقت ونحفعل المواطنين   ردة:  الثالثالقسم  

  
تجـاه مـوت الزرقـاوي عنـدما علمـوا بهـا كانـت   هم مستجيبي العينة الوطنية بأن ردة فعلمن  %(  45.7)أفاد  

%( مـن أفـراد 30.3ينمـا أفـاد )ب.  بالفرح، واألمان، والراحة، والفخر، والتفاؤل  عرواش  أنهم   بمعنىإيجابية،  
الغضـب، والحـزن، ب  شـعروابمعنـى أنهـم    ت سلبية حـين علمـوا بمـوت الزرقـاوي؛العينة بأن ردة فعلهم كان

 وأ  ء،أنهم لم يشعروا بشـي  بمعنى  ؛محايدة   ن المستجيبين،%( م16.8كانت ردة فعل ). وواإلحباط، والزعل
 غير معنيين. ومحايدين، أ وكانوا غير مهتمين، أ  أنهم 

 

 % العدد  عندما علمت بموت الزرقاوي   كردة فعل

  ، الراحة  ،األمان  ،ردة فعل ايجابية عندما علمت بموت الزرقاوي )شعرت بالفرحة
 الفخر(   ،التفاؤل

504 45.7 

 30.3 334 ( ط، الزعلحبااإل ،الحزن، الغضب )ردة فعل سلبية عندما علمت بموت الزرقاوي 

  ، مهتم   )غيرال سلبية( عندما علمت بموت الزرقاوي  وايجابية    )الردة فعل محايدة  
 بشيء(لم اشعر    ،غير معني ،محايد 

185 16.8 

 1.3 14 ال اعرف 

 6.1 67 رفض اإلجابة 

 100.0 1104 المجموع

 
 

وت الزرقـاوي عـدة أسـباب عنـد علمهـم بمـ  بيـةإيجالقد أورد المستجيبون الذين أفادوا بأن ردة فعلهـم كانـت  
 لتفسير ذلك:  

 

 % العدد   أسباب ردة الفعل االيجابية على موت الزرقاوي  

 60.5 305 احد مصادر اإلرهابوألنه إرهابي 

 16.7 84 ألنه مسؤول عن تفجيرات عمان

 16.7 84 مواطنيه واستقرار األردن وموته يعزز امن 

 4.0 20 مإلسال عن األنه كان يعطي صورة مسيئة  

 0.6 3 ألنه كان يعطي صورة مسيئة عن األردن 

 1.6 8 أخرى 

 100.0 504 المجموع
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وعة من األسباب فقد أوردوا مجم ،عندما علموا بموت الزرقاوي سـلبيةأما الذين أفادوا بأن ردة فعلهم كانت 
  لتفسير ردة فعلهم:

 

 
ال والعينة الوطنية الذين أفادوا بأن ردة فعلهم كانت محايـدة )ال ايجابيـة  % من مستجيبي16.8لـ  أما بالنسبة

 :ن األسباب لتفسير ردة الفعل هذه فقد أوردوا العديد م  ،سلبية( تجاه موت الزرقاوي
 

 
 

 حول زيارة النواب األربعة إلى بيت عزاء الزرقاوي جهات المواطنين : توالقسم الرابع
 

%(  65.5)  وحول زيارة نواب جبهة العمل اإلسالمي األربعة لبيت عزاء الزرقاوي وتقديم العزاء به، أفاد
مصعب الزرقاوي وتقديم   يء أبعزا سالمي األربعة إلى بيتمن المستجيبين بأن زيارة نواب جبهة العمل اإل

" به  مقابل عمل  العزاء  سياسيا"ً  مقبول  أجاب15.5)  غير  بينما  سياسياً"،  "مقبول  بأنه  أفادوا   )%  -  
 %( من المستجيبين بـ )ال أعرف(. 16.1)
 

راء  هنالك شبه انقسام في آأن    إال األغلبية الكبيرة هذه الزيارة غير مقبولة سياسياً،  وعلى الرغم من اعتبار  
الناحيالمو من  الزيارة  تجاه  والدينية.   تين اطنين  أفادف  االجتماعية  زيارة  46)   قد  بأن  المستجيبين  من   )%

%( أفادوا بأنه  38.4) غير مقبول اجتماعياً مقابل  أمر النواب األربعة لبيت العزاء وتقديم العزاء بالزرقاوي 

 % العدد  قاوي أسباب ردة الفعل السلبية على موت الزر

 38.3 128 شهيد  وألنه مجاهد 

 26.3 88 أردني وأ  عربي، وأ مسلم،ألنه 

 25.4 85 قتل من قبل أمريكا  ألنه وأ يقاوم أمريكا وألنه كان يقاتل 

 6.0 20 ألسباب إنسانية 

 1.5 5 بقدراته واإلعجاب به 

 2.1 7 أخرى 

 0.3 1 رفض اإلجابة 

 100.0 334 المجموع

 % العدد  فعل المحايدة على موت الزرقاوي  لأسباب ردة ا 

 53.0 98 الموضوع ال يهمني 

على الرغم من أنه استهدف    كان يقاومها  هألن  و أ  أمريكابل  من ققتل    ألنه
 14.1 26 أبرياء 

 10.3 19 في السياسة أتدخلال 

 9.7 18 هذا الشخص  بأمرال اكترث 

 4.9 9 ال اعرف عنه كفاية

 1.6 3 من موت الزرقاوي أهم مشاكل  هنالك

 1.1 2 غير مصدق انه مات 

 2.7 5 أخرى 

 2.7 5 اإلجابة رفض 

 100.0 185 عمجموال
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اجتماعياً.   زيار38.1)ومقبول  بأن  أجابوا  المستجيبين  ال%( من  بالزرقاوي   نوابة  العزاء  وتقديم    األربعة 
ً  أمر  %( بأن الزيارة مقبولة دينياً. 45.2)  أفادو  ،غير مقبول دينيا

أن    وا عتبرا%(  32.4)مقابل    ،بأن ما قام به النواب األربعة غير مبررمن المستجيبين    %(46.6)  يرىو
قا مبرر،  ما  األربعة  النواب  به  يقرر  بينما  م  الموضوع17.2)لم  في  رأياً  شبه    .%(  النسب  هذه  وتعكس 

 لموضوع.  لمجتمع األردني إزاء هذا اانقسام في ا
 

بأن على    غير مبرر  اً أمر  %( من المستجيبين الذين أفادوا بأن ما قام به النواب األربعة كان72.8)  يرى
الذين اعتقدوا بأن ما قام    %( من المستجيبين13.1مجلس النواب أن يقوم باتخاذ إجراءات بحقهم، مقابل )

 ال ينبغي على مجلس النواب اتخاذ إجراءات بحقهم.  همبرر أفادوا بأنغير  أمرا به النواب األربعة كان
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 رأي:  ـــــادة الــــة قـــعين 
 
 

 "؟إرهابية "  أم: المنظمات، هل هي "منظمات مقاومة مشروعة"  القسم األول
 

جهات مستجيبي عينة قادة الرأي حول تصنيف منظمتي  تو باينا في بأن هنالك ت االستطالعتظهر نتائج  
تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي  و تصنيف تنظيمي القاعدة بقيادة أسامة بن الدن و  جهة؛حزب هللا من وحماس 

حين قتله من جهة أخرى إلى . 
 
 

 حماس وحزب هللا: منظمات مقاومة مشروعة؟
 

%( بـأن حركـة حمـاس هـي منظمـة 82.0بنسـبة )و نة قـادة الـرأيياألغلبية العظمى من مستجيبي ع  أفادت
" ال أعـرف"   بــ%(  5.9أجـاب )  فيمـا  .إرهابيـة%( اعتبروها منظمـة  7.7مقاومة مشروعة، في حين أن )

مـع تلـك التـي ظهـرت   االسـتطالععند مقارنة هذه النسب التي ظهرت في هذا  و.  اإلجابة%(  4.4رفض )و
، اإلحصـائيةأنه لم يكن هناك فروقات جوهريـة مـن الناحيـة  نجدفسه، ن  ( حول السؤال2005في استطالع )

منظمـة   إنهـا%( قـالوا  3.6مقابـل )،  %( بأن حركة حماس هي منظمة مقاومـة مشـروعة84.0حيث أفاد )
 .  إرهابية

 
%( بأنـه منظمـة مقاومـة 82.4أفـاد )  إذ  ،هللا  بحـز  ونحـوينطبق هذا التوجـه العـام علـى آراء قـادة الـرأي  

ــل )ة مشــروع ــروه منظمــة 5.7مقاب ــاد مــا نســبته ) فــي مــا .إرهابيــة%( اعتب ــ7.2أف "ال أعــرف "  ـ%( ب
مطابقـة لتوجهـاتهم فـي   االسـتطالعتكـاد تكـون توجهـات قـادة الـرأي فـي هـذا  و  .اإلجابة%( رفض  4.6)و

%( بأنه منظمـة مشـروعة، فـي حـين اعتبـره 84.2أفاد )  ث( " بعد تفجيرات عمان " حي2005استطالع )
أساسـي فـي   عامـل  اإلسـرائيلي. مما ال شـك فيـه أن اسـتمرارية الصـراع العربـي  إرهابيةمنظمة    %(3.3)

 هذه المنظمات.  فتصني  ونحصياغة توجهات قادة الرأي  
 

 تنظيما القاعدة / بن الدن والقاعدة في بالد الرافدين بقيادة الزرقاوي سابقا  
 

ن إفـ  ،حـزب هللاوخالفـا لتصـنيف حمـاس  و  ،د الرافـدينالالقاعدة في بوبن الدن    -وبالنسبة لتنظيمي القاعدة  
فـي ، إرهابيـة%( تعتبر أن تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بـن الدن منظمـة 64.1أغلبية قادة الرأي في األردن )

عنـد مقارنـة و  " ال أعـرف ".  ـ%( بـ11.9%( بأنه منظمة مقاومة مشروعة. في حين أفاد )14.7أفاد )  ما
 –(، نجد أن هنالك انخفاضا في نسـبة الـذين اعتبـروا القاعـدة  2005تائج استطالع )بننتائج هذا االستطالع  

ارتفعـت نسـبة الـذين   فـي مـا%(،  73.4( )2005، حيـث كانـت فـي اسـتطالع )إرهابيـةمنظمـة    -بن الدن
% فـي هـذا االسـتطالع 14.7إلـى  2005%( فـي اسـتطالع 9.4روعة مـن )اعتبروها منظمة مقاومة مش

 (.  4رقم    ول)كما يبين الجد
 

%( أن منظمة القاعدة في بـالد الرافـدين بقيـادة الزرقـاوي لحـين 75.0أغلبية أفراد عينة قادة الرأي )تعتبر  
 ث" بعـد تفجيـرات عمـان " حيـ  2005اسـتطالع  بـ  لقد انخفضت هذه النسبة مقارنة  و  .إرهابيةمقتله منظمة  

منظمـة مقاومـة مشـروعة   -الزرقـاوي  -قاعـدة  ال%(. وبالمقابل ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن  84.6كانت )
فـي حـين كانـت نسـبة الـذين  .االستطالع%( في هذا 9.0)  إلى( لتصل  2005%( في استطالع )2.1من )

 .  (2006)  االستطالع%( في هذا  8.8" ال أعرف " )  ـأفادوا ب
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منظمـات مقاومـة هـا السؤال: يوجد جدل حول تعريف المنظمات التالية، الـبعض يعتبر  نص:  4الجدول رقم  

)حماس( في فلسـطين( منظمـة  اإلسالميةمشروعة والبعض يعتبرها إرهابية، فهل تعتقد أن )حركة المقاومة 
   )عينة قادة الرأي(  ؟ مقاومة مشروعة أم منظمة إرهابية

  

منظمة  تاريخ 
مقاومة  
 مشروعة

منظمة 
 إرهابية 

 ال أعرف  لم اسمع بها 
رفض 
 اإلجابة 

 المجموع
 االستطالع 

 100 4 8.2 0.1 3.6 84 2005 حماس 

  2006 82 7.7 0 5.9 4.4 100 

 100 4.3 8.1 0.1 3.3 84.2 2005 حزب هللا  

  2006 82.4 5.7 0.2 7.2 4.6 100 

القاعدة  بن    -  تنظيم 
 الدن

2005 
9.4 73.4 0.3 8.8 8.1  

  2006 14.7 64.1 0.2 11.9 9.2 100 

القاعدة     –تنظيم 
 الزرقاوي  

2005 
2.1 84.6 0.3 5.7 7.3 100 

  2006 9 75 0.2 8.8 7 100 

 
العمليات   ضو بعنح قادة الرأيتوجهات : لثانياالقسم    

 
بـأن عينـة  االسـتطالعتظهـر نتـائج  ،المدنيةوحول مجموعة من العمليات المسلحة ضد األهداف العسكرية و

 بـين العمليـات الموجهـة ضـدومدنيـة  ال  دافاألهـ  وقادة الرأي تفرق بـين العمليـات الموجهـة ضـد المـدنيين أ
بـأن العمليـات التـي مـن قـادة الـرأي  ، فقـد أفـاد أغلبيـة المسـتجيبين  االحـتاللجيـوش    واألهداف العسـكرية أ
 و، بغـض النظـر عـن جنسـيات المسـتهدفين أإرهابيـةاألهـداف المدنيـة، هـي عمليـات   واستهدفت المـدنيين أ
عينة قادة الرأي بـأن عمليـة تـدمير برجـي التجـارة العالميـة فـي  من %(82.7فقد أفاد )  .األماكن المستهدفة

%( قـالوا بأنهـا عمليـة غيـر 9.3مقابـل ) إرهابيـةهـي عمليـة  11/9/2001نيويورك التـي حـدثت بتـاريخ 
 (. 5)كما يبين الجدول رقم    إرهابية

 
مقابــل  ،بيــةإرهاهــي عمليــة  9/11/2005%( مــن عينــة قــادة الــرأي بــأن تفجيــرات عمــان 98.5)أفــاد و
% 80بنسـبة تزيـد علـى و( فان أغلبية قادة الرأي  5كما يبين الجدول )و.  إرهابية%( أجابوا أنها غير  0.2)

تفجيـر قطـار األنفـاق فـي و؛  اغتيال القادة السياسيين الفلسطينيينوأن استهداف المدنيين الفلسطينيين    اعتبرت
أسـفرت عـن وحين مقتلـه"    إلىافدين "بقيادة الزرقاوي  الر  العمليات التي تبناها تنظيم القاعدة في بالدو،  لندن

 هـي جميعهـاالجـيش العـراقيين،  ومنتسـبي الشـرطة    وأ  ،مـدنيين عـراقيين شـيعة  وضحايا مدنيين عـراقيين أ
ينطبق هذا أيضا على العمليات العسكرية التي تقوم بها جيوش التحالف بقيادة أمريكـا فـي و.  إرهابيةعمليات  

ستجيبي عينـة م. وعلى نقيض هذه النسب فقد استثنت أغلبية إرهابية%( بأنها  89.5)رها  العراق، حيث اعتب
%( مـن 85.1قادة الرأي العمليات العسكرية / المسلحة ضد جيوش التحـالف فـي العـراق، حيـث اعتبرهـا )

د أمــا علــى صــعي .إرهابيــة%( أفــادوا بأنهــا عمليــات 7.5مقابــل ) إرهابيــةالمســتجيبين بأنهــا عمليــات غيــر 
%( بأنهـا 57.5أفـاد أغلبيـة مسـتجيبي قـادة الـرأي ) ،إسـرائيلفي داخل اإلسرائيليين عمليات ضد المدنيين ال

يعـزى هـذا التبـاين فـي نسـبة الـذين و.  إرهابية%( أجابوا بأنها عمليات غير  32.4، مقابل )رهابيةعمليات إ
تلـك التـي تصـنف العمليـات و يـةإرهاب، بأنهـا عمليـات  إسرائيليصنفون العمليات التي تستهدف المدنيين في  

 اإلســرائيلي االحــتاللو، اإلســرائيلياســتمرارية الصــراع العربــي  إلــىاألخــرى التــي تســتهدف المــدنيين، 
 لألراضي الفلسطينية.
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نفسها، يظهر بأنه لـيس   تصنيف العمليات( حول  2005بنتائج استطالع )  االستطالعوعند مقارنة نتائج هذا  

الجـوهري للـذين صـنفوا  االنخفـاض، باستثناء االستطالعينبين  اإلحصائيةاحية من النهنالك تباين جوهري 
كانت نسبة الـذين أفـادوا بأنهـا   إذ  ،إرهابيةعلى أنها عمليات    إسرائيلفي    اإلسرائيليينالعمليات ضد المدنيين  

)كمـا (  2006)  االسـتطالع%( فـي هـذا  57.5مقابـل )،  %(62.9)  2005في اسـتطالع    إرهابيةعمليات  
 (.5بين الجدول رقم  ي

 ؟إرهابيةغير  أم  إرهابيةكيف تصف العمليات التالية، هل هي عمليات  :5الجدول رقم 

 العملية 

عملية   تاريخ
 إرهابية

عملية  
غير 
 إرهابية

لم اسمع  
 بها 

ال 
 أعرف 

رفض  
 اإلجابة

 المجموع 
 االستطالع 

 100 5.2 3.7 0.1 7.5 83.4 2005 200تدمير برجي التجارة العالمية في نيويورك 

2006 82.7 9.3 0.2 3.6 4.2 100 

جيوش   ضد  المسلحة   / العسكرية  العمليات 
 ق في العرا أمريكاالتحالف التي تقودها 

2005 8.2 82.8 0.1 4.5 4.3 100 

2006 7.5 85.1 0 3.8 3.6 100 

التحالف   جيوش  بها  تقوم  التي  المسلحة  العمليات 
 راق  في الع أمريكابقيادة 

2005 87.1 4 0.3 4.3 4.2 100 

2006 89.5 3.3 0 4.1 3.1 100 

المدنيين   ضد  داخل    اإلسرائيليينالعمليات  في 
   إسرائيل

2005 62.9 25.9 0 4.5 6.7 100 

2006 57.5 32.4 0.5 3.8 5.9 100 

من   والقطاع  الضفة  في  الفلسطينيين  المدنيين  قتل 
   إسرائيلقبل 

2005 96.1 0.4 0 0.9 2.5 100 

2006 98.9 0.2 0 0.3 0.7 100 

في   الفلسطينيين  السياسيين  القادة  اغتيال  عمليات 
   إسرائيل الضفة والقطاع من قبل 

2005 96 0.4 0 1 2.5 100 

2006 98 0.7 0 0.5 0.8 100 

قطار   تفجير  بتاريخ    األنفاقعمليات  لندن  في 
7/7/2005 

2005 92.8 1.6 0.1 2.4 3 100 

2006 93 2.6 0.5 1.8 2.1 100 

الشيخ   شرم  في  السياحية  الفنادق  تفجير  عمليات 
 23/7/2005المصرية بتاريخ 

  

2005 95.2 1 0 1.2 2.5 100 

2006 96.4 0.8 0 1 1.8 100 

تدمير فنادق راديسون ساس، وحياة عمان، وديز  
 100 2.2 0.7 0 0.6 96.4 2005  9/11/2005ان في عمان بتاريخ 

2006 98.5 0.2 0 0.3 1 100 

التي القاعدة    العمليات  تنظيم  الزرقاوي    –تبناها 
الرافدين   بالد  مدنيين   وأسفرتفي  مقتل  عن 
 عراقيين في العراق 

2006 92.2 2.5 0 2.6 2.8 100 

التي القاعدة    العمليات  تنظيم  الزرقاوي    –تبناها 
الرافدين   بالد  بعض    وأسفرت في  مقتل  عن 

 في العراق   لعراقيينمنتسبي الشرطة والجيش ا
2006 81.7 10.6 0 4.2 3.4 100 

التي القاعدة    العمليات  تنظيم  الزرقاوي    –تبناها 
عن مقتل مدنيين شيعة    وأسفرت في بالد الرافدين  

 عراقيين في العراق 
2006 91.7 2.6 0.2 3.1 2.5 100 

الزرقاويعملية   األمريكية    قتل  القوات  قبل  من 
 100 9.5 10.5 0 47.1 33 2006 في العراق  



 14 

 
 أبي مصعب الزرقاوي  لمقت ونحردة فعل قادة الرأي : القسم الثالث

 
)  االستطالعتظهر نتائج   قادة الرأي  المستجيبين من عينة  بأنه كانت لديهم ردة فعل  55.6بأن أغلبية   )%

الفرح ايجابية   الزرقاويو الفخر؛  واألمان؛  والراحة؛  و؛  مثل  بموت  علموا  عندما  أفاد    فيما  .التفاؤل( 
.  ه( عندما علموا بموتوالزعل؛  اإلحباطوالغضب؛  و%( بأن ردة فعلهم كانت سلبية مثل: )الحزن؛  13.9)

%( من أفراد عينة  24.8ال سلبية( )وكانت نسبة المستجيبين الذين كانت ردة فعلهم محايدة )ال ايجابية    فيما
 . قادة الرأي 

 
المستجيبون   أورد  ايجابية  لقد  فعل  ردة  لديهم  كانت  الذين  الرأي  قادة  عينة  أفراد  بموت   عندمامن  علموا 

 و هلتفسير ذلك    أورده المستجيبون  الذي  األبرز، والسبب  ردة فعلهم  الزرقاوي مجموعة من األسباب لتفسير
 %(. 50.3) اإلرهاب بنسبةمصادر   أحد أو إرهابيا كونه

 

 % العدد   أسباب ردة الفعل االيجابية على مقتل الزرقاوي 

 50.3 171 اإلرهاباحد مصادر و إرهابي ألنه

 27.9 95 مسؤول عن تفجيرات عمان ألنه

 14.7 50 مواطنيه و األردناستقرار  وموته يعزز امن 
 2.1 7 إلسالمعن اطي صورة مسيئة  كان يع ألنه

 1.8 6 سيتحسن الوضع في العراق 

 1.2 4 طائفي 
 1.8 6 أخرى 

 0.3 1 اإلجابة رفض 

 100.0 340 المجموع

 
ماأما   فعلهم    في  ردة  بأن  اعتبروا  الذين  المستجيبون  أوردها  التي  باألسباب  الزرقاوي  على  يتعلق  موت 

أنه جاء  فلقد  أمريكا    سلبية،  يقاتل  سبب  قتل    أنه  وأكان  كأهم  أمريكا  قبل  من 78.8)  بنسبةومن   )%
  .المستجيبين الذين كانت ردة فعلهم سلبية

 % العدد   أسباب ردة الفعل السلبية على مقتل الزرقاوي 
 78.8 67 قتل من قبل أمريكا  هألن وأ يقاوم أمريكا وكان يقاتل  ألنه

 11.8 10 مجاهد كبير   ألنه
 5.9 5  عربيو أ  أردنيو أ  ، مسلم هألن

 3.5 3 إنسانية   ألسباب

 % العدد  عندما علمت بموت الزرقاوي   كردة فعل

ايج فعل  بالفرحةردة  )شعرت  الزرقاوي  بموت  علمت  عندما    ، الراحة  األمان،  ،ابية 
 الفخر(   ،التفاؤل

340 55.6 

 13.9 85 الزعل( ،  اإلحباط ،الغضب   ،)الحزنردة فعل سلبية عندما علمت بموت الزرقاوي 
محايدة   فعل  الزرقاوي  وايجابية    )الردة  بموت  علمت  عندما  سلبية(    ،مهتم  )غيرال 

 بشيء(لم اشعر    ،غير معني ،محايد 
152 24.8 

 0.5 3 ال اعرف 
 5.2 32 اإلجابة رفض 

 100.0 612 المجموع
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 100.0 85 المجموع

 
 

التي أوردها مستجيب  في ماأما   الذين كانت ردة فعلهم محايدة تجاه موت  ويتعلق باألسباب  عينة قادة الرأي 
  بالموضوع بنسبة فقد أظهرت النتائج أن السبب األول لدى هؤالء المستجيبين كان عدم اهتمامهم    ،الزرقاوي

(28.3)%  . 

 % العدد  أسباب ردة الفعل المحايدة على مقتل الزرقاوي 

 28.3 43 الموضوع ال يهمني 
 18.4 28 على الرغم من أنه استهدف أبرياء  كان يقاومها هألن  وأألنه قتل من قبل أمريكا 

ً كان مستهدف  18.4 28 من قبل الكثيرين ا

ً كان مقاوم إنال اعرف  ً يإرهابو أ ا  7.9 12 ا
 5.3 8 ال تتم معرفة الحقيقة  ومشوشة وغير واضحة  األمور

 3.3 5 غير واضح  شخص

 2.6 4 عادي ال يستحق االهتمام  شخص
 2.6 4 الوضع لن يتغير بموته 

 10.5 16 أخرى 
 2.6 4 اإلجابة رفض 

 100.0 152 المجموع

 

 قاوية إلى بيت عزاء الزرحول زيارة النواب األربع  قادة الرأيتوجهات :  القسم الرابع
 
التعزية به، أفاد أغلبية أفراد عينـة وحول زيارة نواب جبهة العمل اإلسالمي األربعة لبيت عزاء الزرقاوي  و

%( 8.0%( بأن ما قام به النواب األربعة أمر غير مقبول مـن الناحيـة السياسـية مقابـل )84.5قادة الرأي )
( من عينة قـادة الـرأي بـأن مـا قـام بـه النـواب %59.3أفاد ) في ما  .أجابوا بأنه مقبول من الناحية السياسية

 أمـا  .مقبول اجتماعيا  بأنه%( وصفوه  34.6غير مقبول" من الناحية االجتماعية مقابل )  األربعة كان " أمرا
%( 28.8أفـاد ) مـا ، فـيدينيـام به النواب أمر غير مقبول أن ما قا%( 51.0) فقد اعتبر من الناحية الدينية

 .بأنه مقبول دينيا
 
أفـاد مبـرر فـي حـين  غيـر أمـرأن ما قـام بـه النـواب األربعـة من قادة الرأي %(  73.0بصفة عامة أفاد )و
أن بوالنواب األربعة أمر غير مبرر   قام به%( من الذين أجابوا بأن ما  67.6أفاد )و  .مبرر  %( بأنه15.2)

على مجلـس النـواب اتخـاذ  بأنه ال ينبغي اأجابو  %(22.4على مجلس النواب اتخاذ إجراءات بحقهم مقابل )
 .اإلجراءاتهذه  
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 الخالصـــــة 

 
قـادة ولى مجموعة من القضايا الهامة لـدى الـرأي العـام األردنـي )عينـة وطنيـة إستطالع  هذا االتشير نتائج  

صفة خاصة. فعلـى تعزية النواب األربعة له بومقتل الزرقاوي  وبصفة عامة    اإلرهاب  عموضو  ونحالرأي(  
حزب هللا على أنهمـا وفي تصنيف كل من منظمتي حماس    دائما(يكون    )قدهنالك شبه ثبات    هاباإلرصعيد  
على الرغم من االنخفاض التدريجي في نسبة الذين يصـفونهما "بمنظمـات مقاومـة   ا مقاومة مشروعةتمنظم

دورا  لياإلسـرائيأن للصـراع العربـي   ال شك فـيو.  2004مشروعة" في العينة الوطنية منذ استطالع عام  
عينـة قـادة الـرأي تـرى بـأن منظمـة والعينـة الوطنيـة    أغلبيـةما زالت  وأساسيا في التقييم لهاتين المنظمتين.  

% مـن عينـة  14.7و% مـن العينـة الوطنيـة 25 . في حين يصـفهاإرهابيةالقاعدة / أسامة بن الدن منظمة 
 . عةمقاومة مشروة قادة الرأي بأنها منظم

تصنف العمليات ضـد أهـداف مدنيـة   رأي(قادة  وية الرأي العام األردني )عينة وطنية  تظهر النتائج أن أغلبو
تدمير برجي التجـارة العالميـة فـي نيويـورك وهذا ينطبق على تفجيرات عمان؛  و  .إرهابيةعلى أنها عمليات  

لرافـدين بـالد افـي لتـي تبنتهـا القاعـدة العمليـات او؛ 2005تفجير قطار األنفاق في لندن عام  و  ؛2001عام  
تفجيـرات الفنـادق فـي وجيش العراقيين؛  الوشرطة  المنتسبي    ومدنيين شيعة أ  واستهدفت مدنيين عراقيين، أو

. وال شـك فـي أن التباينـات فـي إسـرائيلالقطاع من قبـل وشرم الشيخ؛ وقتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة 
الظـروف السياسـية  ،حـد كبيـر  إلـى،  يعكـس  إرهابيـةبأنهـا    تالعمليـاهـذه    الـذين صـنفوا  أولئـكاألرقام بـين  

 وبصـفة عامـة أ  اإلرهـابسياسات الدول التي استهدفت بهذه العمليات أكثـر مـن كونـه موقفـا مبـدئيا تجـاه  و
فـي  اإلسـرائيليينيظهر هذا جليا في رؤية الرأي العام للعمليات ضـد المـدنيين و.  اإلرهابيةتصنيف العمليات  

 إرهابيـة% من أفراد العينة الوطنية صنفوها علـى أنهـا  40.3ستطالع بأن  ، فقد أظهر هذا االإسرائيلخل  دا
ال شـك فـي أن أحــد أسـباب هـذا االنخفــاض فـي النسـبة بــين و .2005% فـي اســتطالع 48.5مقارنـة مـع 

تـي بـدأت قبـل ال مواطنيهـا،والفلسـطينية   األراضـيضـد    اإلسـرائيليةالعمليـات العسـكرية    واالستطالعين هـ
 خالله.واالستطالع  الشروع في تنفيذ  

قـادة  %( وعينـة45.7)المسـتجيبين فـي العينـة الوطنيـة   نصـفو  ردة الفعل االيجابية لـدى نحـوبالرغم من  
مـن %(  13.9)ومـن العينـة الوطنيـة    %(30.3أن )إال    %( عندما علموا بموت الزرقـاوي،55.6الرأي )

قـد عـزا المسـتجيبون و  .وت الزرقـاويكانت سلبية حـين علمـوا بمـبأنها    وصفوا ردة فعلهم عينة قادة الرأي  
، إرهــابيأن الزرقــاوي  مثــل:مجموعــة مــن األســباب  إلــىالــذين كانــت لــديهم ردة فعــل ايجابيــة ردة فعلهــم 

أظهرت النتـائج أن ومواطنيه نتيجة لموته.  واستقرار األردن  ووتغرير أمن    ،مسؤوليته عن تفجيرات عمانو
 سـلبية نتيجـة ألنـه كـان مجاهـدابأنهـا  مـوت الزرقـاوي    علـىردة فعلهـم    وصـفوامن الذين  قط  ف%(  38.3)
%( مـن العينـة 25.4) هشهيدا. بينما عـزا ربـع هـؤالء الـذين كانـت ردة فعلهـم سـلبية عنـدما علمـوا بموتـو

وت الزرقـاوي ردة فعلهـم السـلبية علـى مـ أنبمعنـى    .كان يقاومها  هألن  وأ  أمريكاانه كان يقاتل    إلى  الوطنية
فكري يتوافق مع ما يؤمن به الزرقاوي بـل ضـد السياسـات األمريكيـة فـي و أمبدئي   ليست قائمة على توجه

المسـتجيبين الـذين كانـت  بـينيظهـر البعـد األمريكـي و للعراق بصفة خاصة. ااحتاللهوالمنطقة بصفة عامة 
قتـل  وأن الزرقـاوي كـان يقـاوم أمريكـا أل % بأن ردة فعلهم كانت حيادية14.1ردة فعلهم حيادية حيث أفاد 

يظهـر أكثـر وضـوحا عنـد عينـة قـادة   األمريكـيالبعـد    نإ  .مدنيينومن قبلها بالرغم من انه استهدف أبرياء  
% من الذين كانت ردة فعلهم سلبية حين علموا بموت الزرقاوي، أن السبب في ردة 78.8الرأي، حيث أفاد  

% مـن مسـتجيبي عينـة قـادة 18.4أفـاد قتل من قبل أمريكا. في حين  هأن وأفعلهم هذه أنه كان يقاوم أمريكا 
قتـل مـن قبـل أمريكـا بأن مرد ذلك لكونه  ن ردة فعلهم كانت حيادية على موت الزرقاوي  إالرأي الذين قالوا  

 .  أبرياءولمدنيين    الزرقاوي(  أيكان يقاومها بالرغم من استهداف عملياته ) هألن وأ
زاء الزرقاوي تعتقـد األغلبيـة مـن المـواطنين فـي هة العمل اإلسالمي األربعة لبيت عوحول زيارة نواب جب

العينتين )الوطنية وقادة الرأي( أنها غيـر مقبولـة سياسـياً. وتـرى األغلبيـة مـن قـادة الـرأي أن الزيـارة غيـر 
مـدى قبـول الزيـارة  العينة الوطنية انقسـاماً حـول أظهرتدينية. في حين الجتماعية واال  تينناحيالمقبولة من  

  الجتماعية والدينية.  من الناحيتين ا


