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ــ المقدم  ة ــــــــــ

العربية واالسالمية   المجتمعات  التأييد في  مدى  الى استكشاف  التي تهدف  العام  الرأي  تعددت استطالعات 
لظاهرة االرهاب. وخلصت الى نتائج مفادها ان المواطنين العرب والمسلمين يؤيدون االرهاب بشكل عام 

عات لم تأخذ في الحسبان البعد السياسي  مع بعض االختالفات بين بلد وآخر. ولكن العديد من هذه االستطال
للحوار   مساهمة  وتقديم  االرهاب  بموضوع  المتعلقة  المعلومات  من  المزيد  وإلضافة  االرهاب.  لموضوع 

بتطوير منهجية ذات ثالثة    2004حوله، قام مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية منذ عام  

نحو العام  الرأي  توجهات  لدراسة  الموقف    أبعاد  الى  التعرف  الى  يهدف  األول،  البعد  االرهاب:  ظاهرة 
المبدئي من "قتل مدنيي دولة االحتالل فيما إذا احتلت اراضي دولة اسالمية". أما البعد الثاني؛ فيهدف الى  
التعرف الى اراء المواطنين حول ما إذا كانت كل من المنظمات التالية: حماس، وحزب هللا، وتنظيم القاعدة  

بالد الرافدين بقيادة أبي مصعب الزرقاوي، وتنظيم القاعدة بقيادة اسامة بن الدن هي منظمات "مقاومة   في
إذا   ما  حول  المواطنين  اراء  الى  التعرف  الى  فيهدف  الثالث؛  البعد  أما  ارهابية".  "منظمات  ام  مشروعة" 

ع مختلفة  ودول  وجيوش  منظمات  قبل  من  تنفيذها  تم  التي  العمليات  بعض  غير  كانت  ام  ارهابية  مليات 
 ارهابية. والهدف من هذه المنهجية الى الوصول الى تعريف المواطنين والنُخب لمفهوم االرهاب. 

في   االردن  شهدها  التي  االرهابية  االعمال  خلفية  على  أجريت  قد  كونها  من  الدراسة  هذه  أهمية  وتنبع 

االردنيي9/11/2005 توجهات  الى  التعرف  الضروري  من  أصبح  إذ  العنف  ،  ألعمال  وتصنيفاتهم  ن 

تبر   التي  والظروف  العوامل  نحو    روماهية  االردنيين  توجهات  فهم  في  يساهم  مما  االعمال  هذه  م  تجر  او 
الدراسات   مركز  أجرى  السياق  هذا  وفي  الظاهرة.  هذه  خلق  في  تساهم  التي  والبيئة  االرهاب  ظاهرة 

.  7/12/2005-1لعام حول االرهاب في الفترة بين  االستراتيجية في الجامعة األردنية استطالعاً للرأي ا

لالستطالع   المكتملة  الوطنية  العينة  حجم  كافة.   1417وبلغ  المملكة  مناطق  على  موزعين  مستجيباً 

وُصممت العينة حسب اسلوب التوزيع الطبقي العنقودي متعدد المراحل، وروعي في اختيار العينة التمثيل  
العينة مماثالً لنسبة السكان في كل محافظة من مجموع سكان االردن.    النسبي للسكان، بحيث يكون توزيع

المكتملة   العينة  حجم  فبلغ  الرأي،  لقادة  رقم      669أما  الجدول  يبين  كما  فئات  سبع  على  موزعين  مستجيباً 

 ( أدناه.  1)

 

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

 المجموع  رفض  المكتمل ـــــــــة الفئـــــــــــــــــــــــــ

 100 9 91 )رئيس مجلس إدارة او نائبه او مدير عام او نائبه(  رجال األعمال 

 100 1 99 )اعلى هيئة تنفيذية في الحزب(  قيادات االحزاب السياسية 

)اعضاء النقابات المهنية من محامين، ومهندسين، واطباء، واطباء اسنان،   المهنيون 

 ين، وصيادلة، وجيولوجيين، وممرضين(   ومهندسين زراعي 
91 9 100 

 100 5 95 وتشمل )الكتاب، والصحفيون، والفنانون(   االعالميون 

 100 2 98 )مهنية، وعمالية، واتحادات(  قيادات نقابية

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

 ار الضباط المتقاعدين(عامون سابقون وحاليون، وكب 
99 1 100 

 100 4 96 )اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة(   أساتذة الجامعات

 700 31 669 المجموع 
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 : العينة الوطنية
 

 البعد األول: الموقف المبدئي من قتل المدنيين  

 

االحتالل دولة  مدنيي  قتل  االردنيين  من  العظمى  االغلبية  دولة    ترفض  اراضي  الدولة  هذه  احتلت  ما  إذا 

% من مستجيبي العينة الوطنية. وبهذا تكون نسبة من  92اسالمية، إذ بلغت نسبة من يرفضون قتل المدنيين  

 %.  76.4، إذ بلغت أنذاك 2004يرفضون قتل مدنيي دولة االحتالل قد ارتفعت بشكل جوهري منذ عام 

 
 ت مقاومة مشروعة" ام "ارهابية"؟البعد الثاني: المنظمات، هل هي "منظما 

 

 حماس وحزب هللا: منظمات مقاومة مشروعة؟ 

 

تحديد   في  مهماً  دوراً  يلعب  السياسي  العامل  أن  نجد  تفصيالً،  أكثر  بشكل  المستجيبين  آراء  استجالء  عند 

العربي   بالغ على آراء  –مواقف المستجيبين من قتل المدنيين. ويبدو ان الصراع  أثر  الناس    االسرائيلي ذو 

الذين   المستجيبين  نسبة  في  االحصائية  الناحية  من  الجوهري  االنخفاض  من  الرغم  فعلى  المنظمات،  بهذه 

من   مقاومة مشروعة"،  ان حركة حماس هي "منظمة  كانون  73.5الى    2004% عام  86.7يرون  في   %

مة مقاومة مشروعة". ، إال أن االغلبية الكبيرة من االردنيين ما زالت ترى أن حماس هي "منظ2005األول  

وصفوا   من  نسبة  في  االحصائية  الناحية  من  وغير جوهري  طفيفاً  ارتفاعاً  هناك  ان  هنا  مالحظته  والجدير 

النسبة   بلغت  حيث  ارهابية"  "منظمة  بأنها  االول  5.8حماس  كانون  في  بـ    %2005  عام  1.8مقارنة   %

"رفض  2004 من  ونسبة  أعرف"  "ال  قالوا  من  نسبة  كذلك  وارتفعت  يبين  .  كما  السؤال  هذا  عن  االجابة" 

. ومن الممكن ان يُعزى سبب االنخفاض في نسبة من يصنفون حماس على انها منظمة مقاومة  2الجدول رقم  

مشروعة، جزئياً، الى احساس األردنيين بآثار أعمال العنف التي شهدتها العاصمة االردنية عمان في شهر  

    .2005تشرين الثاني

 

فسه على اآلراء فيما يتعلق بحزب هللا اللبناني. إذ انخفضت نسبة من يصفون حزب هللا بأنه وينطبق االتجاه ن

من   مشروعة  مقاومة  عام  84منظمة  هذا  63.9الى    %2004  مع  وبالتوازي  االستطالع.  هذا  في   %

ومن  "الأعرف"  بـ  اجابوا  ومن  ارهابي"  "تنظيم  بأنه  هللا  حزب  وصفوا  من  نسب  ارتفعت  االنخفاض، 

. وربما يعود ذلك التغير في اراء االردنيين تجاه  2ا االجابة" عن هذا السؤال، كما يبين الجدول رقم  "رفضو

اللبنانية   الساحة  التي شهدتها  السياسية  التحوالت  الى  في عمان،  االرهابية  االحداث  إضافة ألثر  حزب هللا، 

غتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق  التي طالت مجمل القوى السياسية اللبنانية على أثر ا  2005خالل عام  

 رفيق الحريري.   
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( رقم  السؤال:    (2الجدول  مقاومة ينص  منظمات  يعتبرها  البعض  التالية،  المنظمات  دور  تعريف  حول  جدل  وجد 
مة منظمة مقاو  حركة المقاومة االسالمية )حماس( في فلسطين()مشروعة والبعض يعتبرها إرهابية، فهل تعتقد أن  

 مشروعة أم منظمة إرهابية؟  

 اسم المنظمة
 تاريخ

 االستطالع 

منظمة  
مقاومة  
 مشروعة

منظمة  
 ارهابية

لم اسمع  
 بها 

 ال أعرف 
رفض  
 االجابة

 المجموع 

 100 1.1 9.2 1.3 1.8 86.7 2004 حماس

 2005 73.5 5.8 1.1 14.6 5 100 

  3.9+  5.4+  0.2 - 4+   13.2 -  معدل التغير  

 100 1.4 10.6 1.1 2.9 84 2004 حزب هللا  

 2005 63.9 6 3.8 20.8 5.5 100 

  4.1+   10.2+  2.7+  3.1+  21.1 -  معدل التغير  

القاعدة     –تنظيم 

 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 

   - 46.8 +38.3 - 1.8    +7.5   +2.8  

القاعدة     –تنظيم 

 زرقاوي  ال

2005 6.2 72.2 0.7 15.6 5.3 100 

 

 بن ال دن  -تنظيم القاعدة  

 

حدث تحول جوهري وكبير في   9/11/2005بعد التفجيرات التي استهدفت الفنادق الثالثة في عمان بتاريخ  

المرتبط  آراء االردنيين تجاه تنظيم القاعدة بشقيه العالمي المرتبط ببن الدن وتنظيم القاعدة في بالد الرافدين  

القاعدة   تنظيم  المستجيبين  نحو نصف  فيه  الذي وصف  الوقت  ففي  الزرقاوي.  بأنه –بابي مصعب  بن الدن 

 الزرقاوي بانه "منظمة ارهابية".    –منظمة ارهابية، وصف نحو ثالثة ارباع االردنيين تنظيم القاعدة 

 

ظمة مقاومة مشروعة"، وفي هذا بن الدن  بأنه "من  –% من االردنيين تنظيم القاعدة  67وصف    2004وعام  

  –%. وبالمقابل ارتفعت نسبة االردنيين الذين وصفوا تنظيم القاعدة  20االستطالع انخفضت هذه النسبة الى  

% في هذا االستطالع.  وارتفعت نسبة من  48.9الى   2004% عام 10.6بن الدن بأنه "منظمة ارهابية" من 

% في هذا االستطالع، وارتفعت نسبة من رفضوا  24.3لى  ا  2004% عام  16.8أجابوا بـ "ال أعرف" من  

 % في هذا االستطالع.  5.4الى  2004% عام 2.6االجابة عن هذا السؤال من 

 

% من  72.2فيرى    –وهو التنظيم الذي تبنى تفجيرات الفنادق في عمان    -اما تنظيم القاعدة في بالد الرافدين

وصفه   بينما  ارهابية،  منظمة  بأنه  وأفاد  6.2االردنيين  مشروعة.  مقاومة  منظمة  بأنه  "ال  %15.6  بـ   %

فيما رفض   السؤال5.3أعرف"،  هذا  االجابة عن  نتائج  %  أهم  احد   ان  على  واضحة  اشارة  هذا  ويعطي   .

فمن   ذلك،  الى  باالضافة  للقاعدة.  تأييد  كبير عن  العام االردني بشكل  الرأي  في تحول  كان  تفجيرات عمان 

الزرقاوي( مما يدل،    –بن الدن، والقاعدة    -الردني بدأ يُميز بين التنظيمين )القاعدة  الواضح ان الراي العام ا

وبشكل واضح، على ان استهداف االردن له دور اساسي في تشكيل توجهات االردنيين ومواقفهم نحو تنظيم  

الشكل رقم   بشقيه. وكما يوضح  القاعدة  1القاعدة  يعرفون  من  بين  الفرق  أن    –والقاعدة    بن الدن،  –، نجد 

يبلغ نحو   ارهابيان  تنظيمان  بأنهما  ما زال  23الزرقاوي  االردني  العام  الرأي  من  أن جزءاً  هذا  ويعني   .%

بن الدن أكثر من تفهمه لدوافع تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي التي استهدفت    -"يتفهم" دوافع تنظيم القاعدة  

 االردن.  
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 ات التالية بأنها منظمات ارهابية  (: نسبة من وصفوا المنظم1الشكل رقم )
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 البعد الثالث: العمليات، هل يوجد فرق بين قتل المدنيين والعسكريين االمريكيين؟

 

تشير البيانات الى ان تحوالً جذرياً قد طرأ على مواقف االردنيين من قتل المدنيين االمريكيين واالسرائيليين،  

يطرأ لم  عام    ولكن  ففي  العراق.  في  االمريكيين  العسكريين  قتل  من  االردنيين  مواقف  على  تحول جوهري 

عام  34.6قال    2004 نيويورك  في  العالمية  التجارة  برجي  تدمير  ان  االردنيين  من  عملية    %2001  كان 

الى   النسبة  ارتفعت  االستطالع  هذا  وفي  رقم  61.4ارهابية،  الجدول  يوضح  كما  نسبة م%3  وارتفعت  ن  . 

%  48.5الى    2004% عام  24يصفون قتل المدنيين االسرائيليين داخل اسرائيل بانها عمليات ارهابية من  

 في هذا االستطالع. ويُعتبر هذا تحوالً مهماً في الرأي العام األردني.  

 

المدنيين االمريكيين واالسرائيليين من جهة وقت بين رؤية االردنيين لقتل  كبيراً  ل المدنيين  إال ان هناك فرقاً 

عام   ففي  اخرى.  جهة  من  والعراقيين  المدنيين  90وصف    2004الفلسطينيين  قتل  االردنيين  من   %

الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل اسرائيل بأنها عمليات ارهابية، ولم يطرأ تغيير على هذا  

عام   في  رقم    2005الوصف  الجدول  في  مبين  هو  بعمل3كما  يتعلق  وفيما  السياسيين  .  القادة  اغتيال  يات 

% في هذا  88.7و    2004% في عام  84الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل اسرائيل، أفاد  

% في استطالع  86.3االستطالع ان هذه العمليات هي عمليات ارهابية. وفي السياق نفسه، وصف ما نسبته  

ال78.3و    2004عام   العمليات  الواليات   % في هذا االستطالع  بقيادة  التحالف  التي تقوم بها جيوش  مسلحة 

 المتحدة في العراق بأنها عمليات ارهابية.   

 

العراق،   في  امريكا  تقودها  التي  التحالف  جيوش  ضد  تنفيذها  يتم  التي  المسلحة  العسكرية  العمليات  اما 

ع بأنها عمليات غير  % في هذا االستطال63.6و    2004% في عام  68.8فوصفتها االغلبية من االردنيين  

 ارهابية. فيما اقتصر وصفها بالعمليات االرهابية على أقل من ربع المستجيبين في االستطالعين.  
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  يف تصف العمليات التالية؛ هل هي عمليات إرهابية ام ليست إرهابية )اقرأ(:ك( نص السؤال: 3الجدول رقم )

 العملية  
 تاريخ 

 االستطالع 
 عملية ارهابية  

 عملية
غير 
 ارهابية 

لم اسمع  
 بها 

 ال أعرف 
رفض  
 االجابة 

 المجموع 

في   العالمية  التجارة  برجي  تدمير 

 2001نيويورك 
2004 34.6 48.3 0.0 15.0 2.1 100 

 2005 61.4 20.1 2.6 11.6 4.2 100 

  2.1+  3.4 - 2.6+  28.2 - 26.8+   2005و  2004الفرق بين 

العمليات العسكرية / المسلحة ضد  

تقودها  جي  التي  التحالف  وش 

 امريكا في العراق 

2004 17.7 68.8 0.0 12.5 1.0 100 

 2005 21.1 63.6 1.1 9.8 4.5 100 

  3.5+  2.7 - 1.1+  5.2 - 3.4+   2005و  2004الفرق بين 

بها   تقوم  التي  المسلحة  العمليات 

في  امريكا  بقيادة  التحالف  جيوش 

 العراق  

2004 86.3 3.1 0.0 9.4 1.2 100 

 2005 78.3 8.4 1.1 8.0 4.1 100 

  2.9+  1.4 - 1.1+  5.3+  8 -   2005و  2004الفرق بين 

المدنيين  ضد  العمليات 

 االسرائيليين في داخل اسرائيل  
2004 24.0 63.9 0.0 10.6 1.5 100 

 2005 48.5 36.5 0.4 10.4 4.1 100 

  2.6+ 0.2- 0.4+ 27.4- 24.5+   2005و  2004الفرق بين 

في  الفلسطينيين  المدنيين  قتل 

 الضفة والقطاع من قبل اسرائيل  
2004 90.3 2.2 0.0 6.6 0.9 100 

 2005 90.5 2.2 0.3 3.7 3.4 100 

  2.5+  2.9 - 0.3+  0.0 0.2+   2005و  2004الفرق بين 

السياسيين   القادة  اغتيال  عمليات 

والقطاع   الضفة  في  الفلسطينيين 

 من قبل اسرائيل  

2004 84.0 7.2 0.0 7.6 1.3 100 

 2005 88.7 2.9 0.5 4.5 3.4 100 

  2.1+  3.1 - 0.5+  4.3 4.7+  2005و  2004الفرق بين 

في   االنفاق  قطار  تفجير  عمليات 

 7/7/2005لندن بتاريخ 
2005 63.1 8.3 13.9 10.4 4.3 100 

السياحية   الفنادق  تفجير  عمليات 

بتاريخ   المصرية  الشيخ  شرم  في 

23/7/2005 

2005 77.4 4.8 5.6 8.3 3.8 100 

ساس،   راديسون  فنادق  تدمير 

عمان  في  ان  وديز  عمان،  وحياة 

   9/11/2005بتاريخ 

2005 94.0 0.7 0.0 1.9 3.4 100 

 

 

وال بد من مالحظة ان وصف العمليات باالرهابية له اتجاه سياسي واضح المعالم. فعندما يصف نحو نصف  

المدن يين االسرائيليين داخل اسرائيل بأنه عملية ارهابية، ويصف نحو ثلثي االردنيين احداث  االردنيين قتل 

، وتفجير قطار االنفاق في لندن بأنها عمليات ارهابية، وعندما يصف أكثر  2001الحادي عشر من سبتمبر  

يقول   وعندما  ارهابية،  عمليات  بأنها  الشيخ  شرم  فنادق  تفجيرات  االردنيين  ارباع  ثالثة  من 94من   %
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رقم   الشكل  من  يتبين  كما  ارهابية  عمليات  هي  عمان  في  الفنادق  تفجيرات  بأن  ان  2االردنيين  يتضح   ،

المتحدة   الواليات  وموقف  االسرائيلي،  االحتالل  مثل  سياسية  عوامل  االعتبار  بعين  يأخذ  االردني  المواطن 

للعر االمريكية  القوات  واحتالل  جهة  من  االسرائيلي  لالحتالل  احتالل  الداعم  في  بريطانيا  ومشاركة  اق، 

تجاه   آرائه  تقييم  يعيد  حيث  الديناميكية،  من  كبير  بقدر  يتمتع  المجتمع  أن  على  التأكيد  المهم  ومن  العراق. 

موضوع االرهاب برمته وابعاده الثالثة من خالل تطورات مجريات االحداث السياسية على ساحة المنطقة  

خا بشكل  الداخلية  والساحة  عامة  نظر بصفة  وجهات  أن  الى  يشير  التوجهات  في  التحول  هذا  مثل  ان  ص. 

المستجيبين ليست مبنية على اساس ايديولوجي بل هي قائمة على اسس سياسية وهي عرضة للتغيير مع تبدل  

الظروف المحيطة داخلياً وخارجياً. وعليه بامكاننا القول ان انهاء االحتالل في فلسطين والعراق سيؤدي الى 

وهرية في الرأي العام األردني، وربما الرأي العام العربي، باتجاه إدانة العمليات االرهابية؛ ألن  تحوالت ج

 انهاء االحتالل يسحب المبرر الذي قد يتكيء عليه البعض لعدم إدانة هذه العمليات.   

 

 نسبة المستجيبين الذين وصفو العمليات التالية باالرهابية  (2الشكل رقم )
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 :  عينة قادة الرأي
 

 

 البعد األول: الموقف المبدئي من قتل المدنيين  

 

من العظمى  االغلبية  دولة   ترفض  اراضي  الدولة  هذه  احتلت  ما  إذا  االحتالل  دولة  مدنيي  قتل  الرأي  قادة 

    % من مستجيبي عينة قادة الرأي. 95اسالمية، إذ بلغت نسبة من يرفضون قتل المدنيين  

 

 

 البعد الثاني: المنظمات، هل هي "منظمات مقاومة مشروعة" ام "ارهابية"؟
 

 حماس وحزب هللا: منظمات مقاومة مشروعة؟ 

 

قادة    2004في استطالع عام   فئات  بقية  االقتصاديين واالعالميين، ولم تشمل  فئتي  الرأي  قادة  شملت عينة 

قارنات محصورة بهاتين الفئتين، وسيتم عرض آراء  . لذلك ستكون الم2005الرأي التي شملها استطالع عام  

 فقط.   2005بقية فئات عينة قادة الرأي لعام 

 

إذ  مشروعة.  مقاومة  منظمة  بأنها  حماس  يعرفون  الذين  االقتصاديين  نسبة  على  جوهري  تحول  حدث  لقد 

من   االقتصاديين  من  مشروعة  مقاومة  منظمة  بأنها  يعرفونها  من  نسبة  عام  91.1انخفضت  الى    %2004 

% في هذا االستطالع. وحصل انخفاض جوهري لدى عينة االعالميين، ولكنه أقل من االنخفاض الذي  76.9

  2004% عام  94.2حصل عند االقتصاديين. إذ كانت نسبة من عّرف حماس بأنها منظمة مقاومة مشروعة  

 .  4% في هذا االستطالع كما يبين الجدول رقم 84.2وانخفضت الى 

 

% من قادة الرأي )جميع الفئات( ان حماس منظمة مقاومة مشروعة. وكانت 84وفي هذا االستطالع، أفاد  

% من فئة 100أكثر الفئات تعريفاً لحماس بأنها منظمة مقاومة مشروعة هي فئة االحزاب السياسية، إذ أفاد  

نيين هي األقل تعريفاً لحماس  االحزاب السياسية بأن حماس هي منظمة مقاومة مشروعة. فيما كانت فئة المه

%  89.9%. أما في فئة كبار رجال الدولة، فقد أفاد  73.6بأنها منظمة مقاومة مشروعة، حيث بلغت النسبة  

بـ   مقارنة  مقاومة مشروعة،  منظمة  وبـ  83.7بأن حماس هي  النقابية،  القيادات  من  اساتذة  %78.1  من   %

 الجامعات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ا:   4الجدول رقم   مقاومة يلسؤال:  نص  يعتبرها منظمات  البعض  التالية،  المنظمات  دور  تعريف  وجد جدل حول 
منظمة مقاومة   حركة المقاومة االسالمية )حماس( في فلسطين()مشروعة والبعض يعتبرها إرهابية، فهل تعتقد أن  

 مشروعة أم منظمة إرهابية؟ 

 اسم المنظمة
 تاريخ 

 االستطالع 

 
 العينة  

منظمة 
مقاومة  
 ةمشروع

منظمة 
 ارهابية 

لم  
اسمع  
 بها

ال 
 أعرف 

رفض 
 االجابة 

 المجموع

 100 4.6 3.9 0.0 0.5 91.1 اقتصاديون  2004 حماس 

 100 0.8 3.3 0.0 1.7 94.2 اعالميون  

 100 3.3 14.3 0.0 5.5 76.9 اقتصاديون   2005 

 100 5.3 3.2 1.1 6.3 84.2 اعالميون  

بين   الفرق 

 2005و  2004

  1.3 - 10.4+ 0.0 5+    14.2 -  لالقتصاديين 

  4.5+    0.1- 1.1+  4.6 - 10.0 -  لالعالميين 

كبار رجال  2005 

 الدولة 
89.9 1.0 0.0 3.0 6.1 100 

 100 7.7 14.3 0.0 4.4 73.6 المهنيون   2005 

القيادات   2005 

النقابية 

والعمالية  

 واالتحادات 

83.7 4.1 0.0 11.2 1.0 100 

اساتذة   2005 

 جامعات  ال
78.1 4.2 0.0 12.5 5.2 100 

قيادات   2005 

االحزاب  

 السياسية

100 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

 100 4.0 8.2 0.1 3.6 84  2005  مجموع 

 

 

 

 حزب هللا اللبناني  

 

لقد حدث تحاول جوهري على نسبة االقتصاديين الذين يعرفون حزب هللا بأنه منظمة مقاومة مشروعة. إذ 

م نسبة  من  انخفضت  االقتصاديين  من  مشروعة  مقاومة  منظمة  بأنه  يعرفونه  عام  89.4ن  الى     %2004 

عينة  82.7 لدى  حصل  الذي  لالنخفاض  مشابه  جوهري  انخفاض  وحصل  االستطالع.  هذا  في   %

% عام  93.3االقتصاديين. إذ كانت نسبة من عرف حزب هللا من االعالميين بأنه منظمة مقاومة مشروعة  

 .  5% في هذا االستطالع كما يبين الجدول رقم 82.1وانخفضت الى  2004

 

% من قادة الرأي )جميع الفئات( ان حزب هللا هو منظمة مقاومة مشروعة. 84.2وفي هذا االستطالع أفاد  

%  98وكانت أكثر الفئات تعريفاً لحزب هللا بأنه منظمة مقاومة مشروعة هي فئة االحزاب السياسية، إذ أفاد  

ال  االحزاب  فئة  األقل من  هي  المهنيين  فئة  كانت  فيما  مشروعة.  مقاومة  منظمة  هو  هللا  حزب  بأن  سياسية 

%. أما في فئة كبار رجال الدولة، فقد  75.8تعريفاً لحزب هللا بأنه منظمة مقاومة مشروعة حيث بلغت النسبة  

بـ  86.9أفاد   مقارنة  مشروعة،  مقاومة  منظمة  هو  هللا  حزب  بأن  النقا%81.6  القيادات  من  وبـ     %  بية، 

 % من اساتذة الجامعات. 81.3
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السؤال:  :   5الجدول رقم   مقاومة ينص  يعتبرها منظمات  البعض  التالية،  المنظمات  دور  تعريف  وجد جدل حول 
 منظمة مقاومة مشروعة أم منظمة إرهابية؟ حزب هللا()مشروعة والبعض يعتبرها إرهابية، فهل تعتقد أن 

 اسم المنظمة
 تاريخ 

 االستطالع 

 
 العينة  

منظمة 
مقاومة  
 مشروعة

منظمة 
 ارهابية 

لم  
اسمع  
 بها

ال 
 أعرف 

رفض 
 االجابة 

 المجموع

 100 4.3 5.8 0.0 0.5 89.4 اقتصاديون  2004 حزب هللا 

 100 1.7 4.2 0.0 0.8 93.3 اعالميون  

 100 2.2 12.1 0.0 3.3 82.4 اقتصاديون   2005 

 100 4.2 4.2 1.1 8.4 82.1 اعالميون  

بين  الف رق 

 2005و  2004

  2.1 6.3+  0.0 2.8+  7 -  لالقتصاديين 

  2.5+  0.0 1.1+  7.6+    11.2 -  لالعالميين 

كبار رجال  2005 

 الدولة 
86.9 2.0 0.0 4.0 7.1 100 

 100 8.8 13.2 0.0 2.2 75.8 المهنيون   2005 

القيادات   2005 

النقابية 

والعمالية  

 واالتحادات 

81.6 5.1 0.0 11.2 2.0 100 

اساتذة   2005 

 الجامعات  
81.3 1.0 0.0 12.5 5.2 100 

قيادات   2005 

االحزاب  

 السياسية

98 1.0 0.0 0.0 1.0 100 

 100 4.3 8.1 0.1 3.3 84.2  2005  مجموع 

 

 

 

 

 

 بن الدن   –تنظيم القاعدة  

 

ن الدن  بأنه منظمة مقاومة ب  -لقدحدث تحول جوهري على نسبة االقتصاديين الذين يعرفون تنظيم القاعدة  

من   االقتصاديين  من  مشروعة  مقاومة  منظمة  بأنه  يعرفونه  من  نسبة  انخفضت  إذ  عام 33.7مشروعة.   %

ما 8.8الى    2004 عّرف  حيث  االعالميين،  عينة  لدى  جوهري  انخفاض  وحصل  االستطالع.  هذا  في   %

عام  29.2نسبته   مشروعة  مقاومة  منظمة  بأنه  القاعدة  تنظيم  منهم  الى    %2004  النسبة  هذه  وانخفضت   ،

 .    6% في هذا االستطالع كما يبين الجدول رقم 8.4

 

أفاد   االستطالع  هذا  القاعدة  9.4وفي  ان  الفئات(  )جميع  الرأي  قادة  من  مقاومة    –%  منظمة  هي  الدن  بن 

أفاد   فيما  ً 73.4مشروعة.  تعريفا الفئات  أكثر  وكانت  ارهابية.  منظمة  بأنها  الرأي  قادة  من  بأنها %  للقاعدة   

أفاد   إذ  االعالميين،  فئة  هي  ارهابية  فئة  80منظمة  كانت  فيما  ارهابية.  منظمة  هي  القاعدة  بأن  منهم    %

للقاعدة بأنها منظمة ارهابية، حيث بلغت النسبة   %. أما في فئة كبار رجال 64.8المهنيين هي األقل تعريفاً 
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%  72.9% من القيادات النقابية، وبـ  73.5ية، مقارنة بـ  % بأن القاعدة هي منظمة ارهاب76.8الدولة، فأفاد  

 % من االحزاب السياسية.  68.7من اساتذة الجامعات، وبـ 

 

السؤال:  :   6الجدول رقم   مقاومة ينص  يعتبرها منظمات  البعض  التالية،  المنظمات  دور  تعريف  وجد جدل حول 
أن   تعتقد  فهل  إرهابية،  يعتبرها  والبعض  القاع)مشروعة  أم منظمة   بن الدن(   –دة  تنظيم  مقاومة مشروعة  منظمة 

 إرهابية؟

 اسم المنظمة
 تاريخ 

 االستطالع 

 
 العينة  

منظمة 
مقاومة  
 مشروعة

منظمة 
 ارهابية 

لم  
اسمع  
 بها

ال 
 أعرف 

رفض 
 االجابة 

 المجموع

 100 11.5 22.2 0.0 32.6 33.7 اقتصاديون  2004 بن الدن  -القاعدة

 100 15.0 7.5 0.0 48.3 29.2 اعالميون  

 100 4.4 9.9 0.0 76.9 8.8 اقتصاديون   2005 

 100 6.3 4.2 1.1 80.0 8.4 اعالميون  

بين   الفرق 

 2005و  2004

  7.1 - 12.3 - 0.0 44.3+  24.9 -  لالقتصاديين 

  8.7 - 3.3- 1.1+ 31.7+ 20.8 -  لالعالميين 

كبار رجال  2005 

 الدولة 
11.1 76.8 1.0 1.0 10.1 100 

 100 13.2 13.2 0.0 64.8 8.8 المهنيون   2005 

القيادات   2005 

النقابية 

والعمالية  

 واالتحادات 

7.1 73.5 0.0 18.4 1.0 100 

اساتذة   2005 

 الجامعات  
9.4 72.9 0.0 13.5 4.2 100 

قيادات   2005 

االحزاب  

 السياسية

12.1 68.7 0.0 2.0 17.2 100 

 100 8.1 8.8 0.3 73.4 9.4  2005  مجموع 

 

 

 

 

 الزرقاوي -تنظيم القاعدة في العراق 

 

% من قادة الرأي أن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة أبي مصعب الزرقاوي هو منظمة ارهابية.  84.6يري  

انه منظمة مقاومة مشروعة. وكانت فئة االقتصاديين هي أكثر الفئات تعريفاً لتنظيم القاعدة في    2.1فيما يرى  

%  86.3% من كبار رجال الدولة، وبـ  87.9% منهم، مقارنة بـ  89ارهابية، إذ أفاد بذلك    العراق بأنه منظمة

بـ   و  االعالميين،  وبـ  78من  المهنيين،  من  وبـ  %84.7  النقابية،  القيادات  من  اساتذة  %82.3  من   %

 .  7% من قيادات االحزاب السياسية كما يبين الجدول رقم 83.8الجامعات، وبـ 
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السؤال:     :7الجدول رقم   مقاومة ينص  يعتبرها منظمات  البعض  التالية،  المنظمات  دور  تعريف  وجد جدل حول 
منظمة مقاومة مشروعة أم منظمة   الزرقاوي(  –تنظيم القاعدة  )مشروعة والبعض يعتبرها إرهابية، فهل تعتقد أن  

 إرهابية؟

 اسم المنظمة
 تاريخ 

 االستطالع 

 
 العينة  

منظمة 
مقاومة  
 مشروعة

منظمة 
 هابية ار

لم  
اسمع  
 بها

ال 
 أعرف 

رفض 
 االجابة 

 المجموع

القاعدة  

 الزرقاوي  

 100 7.4 3.2 1.1 86.3 2.1 اعالميون 2005

 100 3.3 4.4 0.0 89.0 3.3 اقتصاديون   2005 

كبار رجال  2005 

 الدولة 
1.0 87.9 1.0 3.0 7.1 100 

 100 15.4 5.5 0.0 78.0 1.1 المهنيون   2005 

القيادات   2005 

النقابية 

والعمالية  

 واالتحادات 

2.0 84.7 0.0 12.2 1.0 100 

اساتذة   2005 

 الجامعات  
3.1 82.3 0.0 9.4 5.2 100 

قيادات   2005 

االحزاب  

 السياسية

2.0 83.8 0.0 2.0 12.1 100 

 100 7.3 5.7 0.3 84.6 2.1  2005  مجموع 

 

 

 

 البعد الثالث: العمليات 
 

تبد الوطنية،  العينة  في  وتبرز  كما  االردني.  المجتمع  في  النخب  رأي  تشكيل  في  مؤثرة  السياسية  العوامل  و 

  -مواقف قادة الرأي من العمليات المدرجة ادناه لتؤكد ان الصراع العربي االسرائيلي واالحتالل االمريكي  

قادة الرأي  البريطاني للعراق لهما أثر كبير على تحديد مواقف النخب. ففي حين تعتبر االغلبية الكبيرة من  

% من قادة الرأي يعتبرون 82.8% ان تدمير برجي التجارة في نيويورك هو عملية ارهابية، نجد أن  83.4

المسلحة    / العسكرية  العمليات  غير   ضدان  عمليات  هي  العراق  في  امريكا  تقودها  التي  التحالف  جيوش 

بها جيوش التحالف بقيادة امريكا في    % من قادة الرأي ان العمليات المسلحة التي تقوم 87.1ارهابية. ويرى  

 .   8العراق هي عمليات ارهابية كما يبين الجدول رقم 

 

% ان العمليات التي يتم تنفيذها ضد المدنيين االسرائيليين في  62.9وترى االغلبية من قادة الرأي في االردن  

لفلسطينيين في الضفة والقطاع  % ان قتل المدنيين ا 96.1داخل اسرائيل هي عمليات ارهابية. وبالمقابل يرى  

 . 8وقتل القادة السياسيين الفلسطينيين من قبل اسرائيل هي عمليات ارهابية كما يبين الجدول رقم 

 

% ان عمليات تفجير قطار االنفاق في لندن، و عمليات تفجير الفنادق السياحية في شرم  92ويري أكثر من  

 ان  هي عمليات ارهابية.      الشيخ المصرية، وتدمير الفنادق الثالثة في عم
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 كيف تصف العمليات التالية، هل هي عمليات ارهابية ام غير ارهابية؟  :8الجدول رقم 

  فئــــــات عينــــــــة قــــــادة الــــــرأي    

 العملية  
وصف  
 العملية 

رجال  
 الدولة 

 االحزاب 
اساتذة  
 الجامعات 

قيادات  
 نقابية 

رجال  
 اعمل

 مجموع  مهنيون  اعالميون 

التجارة   برجي  تدمير 

نيويورك  في  العالمية 

2001 

عملية 
 ارهابية

86.9 86.9 88.5 73.5 83.5 84.2 80.2 83.4 

عملية غير   
 ارهابية

7.1 4.0 3.1 16.3 11.0 5.3 5.5 7.5 

 8.9 14.3 9.3 5.5 10.2 8.4 9.1 6.1 ال اعرف + رفض االجابة                

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة                                 

العمليات العسكرية /  

المسلحة ضد جيوش  

التحالف التي تقودها 

 امريكا في العراق 

 8.2 8.8 4.2 28.6 2.0 6.3 1.0 8.1 ارهابية 

 82.8 67 88.4 63.7 93.9 80.2 99 84.8 غير ارهابية  

 8.9 24.2 7.4 7.7 4.1 13.2 0.0 7.1 جابة  ال أعرف + رفض اال                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة                                 

التي   المسلحة  العمليات 

التحالف   جيوش  بها  تقوم 

 بقيادة امريكا في العراق  

 87.1 73.6 90.5 85.7 92.9 81.3 97.0 87.9 ارهابية

 4.0 9.9 1.1 4.4 1.0 5.2 1.0 6.1 غير ارهابية  

 9 16.5 8.5 10.1 6.1 12.5 2.0 6.0 ال أعرف + رفض االجابة                   

       100 100 مجموع الفئة 

العمليات ضد المدنيين  

االسرائيليين في داخل  

 اسرائيل 

 62.9 60.4 71.6 71.4 43.9 67.7 46.5 79.8 ارهابية

 25.9 23.1 15.8 18.7 45.9 17.7 42.4 16.2 غير ارهابية  

 11.2 16.5 12.6 10.1 10.2 14.6 11.1 4.0 ال أعرف + رفض االجابة                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة 

الفلسطينيين   المدنيين  قتل 

في الضفة والقطاع من قبل  

 اسرائيل 

 96.1 89.0 97.9 97.8 95.9 95.8 99.0 97.0 ارهلبية

 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 غير ارهابية  

 3.4 9.9 2.1 2.2 4.1 4.2 0.0 2.0 ال أعرف + رفض االجابة                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة 

القادة   اغتيال  عمليات 

في  الفلسطينيين  السياسيين 

قبل   من  والقطاع  الضفة 

 اسرائيل 

 96.0 90.1 96.8 95.6 95.9 95.8 100.0 97.0 ارهابية

 1.4 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 1.0 غير ارهابية  

 2.5 9.9 3.2 2.2 4.1 4.2 0.0 2.0 ال أعرف + رفض االجابة                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة 
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 مليات ارهابية ام غير ارهابية؟ كيف تصف العمليات التالية، هل هي ع: 8تابع الجدول رقم 

  فئــــــات عينــــــــة قــــــادة الــــــرأي    

 العملية  
وصف  
 العملية 

رجال  
 الدولة 

 االحزاب 
اساتذة  
 الجامعات 

قيادات  
 نقابية 

رجال  
 اعمل

 مجموع  مهنيون  اعالميون 

قطار   تفجير  عمليات 

بتاريخ  لندن  في  االنفاق 

7/7 /2005 

 92.8 89.0 95.8 91.2 87.8 92.7 98.0 94.9 ارهابية

 1.6 1.1 1.1 2.2 4.1 3.1 1.0 2.0 غير ارهابية  

 6.5 9.9 3.2 6.6 8.1 4.2 1.0 7.0 ال أعرف + رفض االجابة                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة 

الفنادق  تفجير  عمليات 

الشيخ   شرم  في  السياحية 

بتاريخ  المصرية 

23/7/2005 

 95.2 89.0 96.8 97.8 94.9 93.8 98.0 96.0 ارهابية

 1.0 1.1 1.1 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 غير ارهابية  

 3.7 9.9 2.1 2.2 3.1 6.3 1.0 2 ال أعرف + رفض االجابة                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة 

راديسون   فنادق  تدمير 

ودي  عمان،  وحياة  ز ساس، 

بتاريخ  عمان  في  ان 

9/11/2005   

 96.8 97.8 94.9 93.8 100.0 99.0 ارهابية

92.3 96.4 

 1.3 0.0 1.1 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 غير ارهابية  

 2.2 7.7 2.1 2.2 3.1 5.2 0.0 1.0 ال أعرف + رفض االجابة                   

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع الفئة 
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 ـــةالخالصــ
 

في  للتغي ر  قابلية  االردني  العام  الرأي  لدى  ان  الى  التقرير  هذا  في  عرضها  تم  التي  البيانات  مجمل  تشير 
الوطنية  العينة  العام االردني من خالل مواقف االردنيين في  التغير في الرأي  موضوع االرهاب. ويظهر 

احتلت   ما  إذا  االحتالل  دولة  مدنيي  قتل  تجاه  الرأي  قادة  وتجاه  وعينة  اسالمية،  دولة  اراضي  الدولة  هذه 
ارهابية، ومن  منظمات  اآلخر  البعض  ويسميها  مقاومة مشروعة  منظمات  البعض  يسميها  التي  المنظمات 
غير  او  ارهابية  بأنها  المنظمات  هذ  بها  تقوم  التي  العمليات  لبعض  االردني  العام  الرأي  تعريف  خالل 

 ارهابية. 
 

جوهر تغير  األول حصل  البعد  يرفض  ففي  حيث  االحتالل،  دولة  مدنيي  قتل  يرفضون  من  نسبة  على  ي 

% من عينة قادة الرأي قتل مدنيي دولة االحتالل إذا ما احتلت هذه الدولة   95% من العينة الوطنية، و 92

اراضي دولة اسالمية. وفي البعد الثاني، حصل تغير جوهري وكبير على نسبة من يعرفون تنظيم القاعدة  

% في  20الى    2004% عام  67ه منظمة مقاومة مشروعة، إذ انخفضت هذه النسبة من  بن الدن بأن  –

% من العينة الوطنية ان تنظيم القاعدة في العراق بقيادة ابي مصعب  6.2. ويرى  2005كانون االول  

بينما يرى   مقاومة مشروعة،  بحماس  72.2الزرقاوي هو منظمة  يتعلق  فيما  اما  ارهابي.  تنظيم  بأنه   %

 فقد حصل انخفاض جوهري في نسبة من يعرفهما بأنهما منظمتا مقاومة مشروعة لدى العينتين؛  وحزب هللا
وفي البعد الثالث، نجد ان تحوالً كبيراً قد حصل على مواقف   )الفئات القابلة للمقارنة(.الوطنية وقادة الرأي  

إذ واالمريكيين،  االسرائيليين  المدنيين  بقتل  يتعلق  فيما  الوطنية  قتل    العينة  ان  يرون  من  نسب  ارتفعت 

( والمدنيين االسرائيليين داخل اسرائيل هي عمليات ارهابية. ولم يحدث  2001المدنيين االمريكيين )ايلول  

الفلسطينيين في الضفة والقطاع من قبل   المدنيين  العام االردني من قتل  تغير جوهري على مواقف الرأي 
ا في  االمريكي  الجيش  عمليات  وعلى  هي اسرائيل  االردني  العام  للرأي  بالنسبة  العمليات  فهذه  لعراق، 

 عمليات ارهابية.  
 

العينة   مستجيبي  من  مشروعة  مقاومة  منظمة  هي  حماس  ان  قالوا  من  نسبة  ان  بالمالحظة  الجدير  ومن 

بـ  73.5الوطنية بلغت   قادة الرأي، وتصل الى  84% مقارنة  قادة االحزاب  100% من  % في عينة 

وبالنس فه  السياسية.  عر  فقد  هللا،  لحزب  مقاومة  63.9بة  منظمة  بأنه  الوطنية  العينة  مستجيبي  من   %

% من قادة الرأي. ويدل هذا على ان الرأي العام الشعبي، يختلف الى حد ما عن 84مشروعة مقارنة بـ  

بن  للقاعدة  العينتين  تعريف  في  العكس  ونجد  المنظمتين.  هاتين  في  النُخب  يعرفها   -رأي  حيث  الدن، 

%. كما  73.4% من العينة الوطنية بأنها منظمة ارهابية، بينما لدى قادة الرأي بلغت هذه النسبة  48.9

القاعدة  84.6عرف ت نسبة أعلى من قادة الرأي ) الزرقاوي بأنه منظمة ارهابية، مقارنة بـ    –%( تنظيم 

ن ان المنظمات التي  % لدى العينة الوطنية. والخالصة من هذه المقارنات هي ان قادة الرأي يرو72.2

تستهدف اسرائيل تحديداً هي منظمات مقاومة مشروعة أكثر مما يراها في ذلك أفراد العينة الوطنية ويؤكد  
 هذا أهمية العامل السياسي في الصراع العربي االسرائيلي في تشكيل آراء المواطنين فيما يتعلق باالرهاب. 


