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  حولاستطالع رأي الشعب األردني 

  ظاهرة العنف
  تفجيرات عمانو

  

  

  :توطئة

. إلى تفجيـرات متزامنـة     تعرضت ثالثة فنادق في عمان       ٢٠٠٥) نوفمبر(مساء التاسع من شهر تشرين الثاني       

على إثر ذلك، بدأ مركـز عـالم المعرفـة          . وأذهلت الحادثة األردنيين الذي ظنوا أنهم بمنأى عن هكذا حوادث         

وقد قرر المركز إجراء االستطالع بعد تجـاوز الحالـة االنفعاليـة            . الستطالعات الرأي التحضير لهذه الدراسة    

، ممـا يتـيح     ٢٥/١/٢٠٠٦ إلـى    ١٤/١٢/٢٠٠٥فترة ما بين    للمجتمع األردني، حيث أجري االستطالع في ال      

  .الفرصة للوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية حول ظاهرة العنف من خالل حادثة تفجيرات عمان

  

  Methodologyالمنهجية  

أجري هذا االستطالع بواسطة الهاتف من خالل عينة استخرجت باستخدام أسلوب المعاينة الطبقيـة المنتظمـة،                

وقد تم التعاون مع دائرة اإلحـصاءات العامـة         .  يراعي التمثيل النسبي للسكان في كافة محافظات المملكة        الذي

.  من السكان البـالغين    ١٢٣٧فيما يتعلق بكافة األمور المتعلقة بالعينة، والتي شملت         ) وحدة األساليب اإلحصائية  (

ولذا، فقد بلغ عدد    . فة موضوع االستطالع  من العينة بعد معر   % ١١,١ منهم، يشكلون ما نسبته      ١٣٧وقد رفض   

، وهي نسبة عالية في هذا النوع من االستطالعات الحساسة،          %٨٨,٩، تشكل نسبة    ١١٠٠االستمارات المكتملة   

) خطأ المعاينة (وبلغ معامل االختالف    . من اإلناث %) ٥١,٩أو   (٥٧١من الذكور، و    %) ٤٨,١أو   (٥٢٩منهم  

C.V.%  ، ٢,٥  .%   

  

معظم أسئلة االستطالع مفتوحة، وكما هو متوقع فقد تمخض عن ذلك إجابات متنوعة جـداً بعـضها                 وقد كانت   

وعلى ضوء ذلك، فإنه يمكن النظر إلى المؤشرات على أنها          . هام، وبعضها أقل أهمية، واآلخر ضعيف األهمية      

  :ثالثة أنواع

  

ينة، والمؤشرات قليلة األهمية، وهـي      من مجموع حجم الع   % ٤المؤشرات الرئيسية، وهي التي تزيد نسبتها عن        

من حجم العينة، والمؤشرات ضعيفة األهمية، وهي التـي تقـل           % ٤ولكنها تقل عن    % ١التي تزيد نسبتها عن     

ويمكن للمهتمين الحصول على بند المؤشرات المتفرقـة مـن          ". متفرقة"، وقد صنفت تحت بند      %١نسبتها عن   

  .المركز مباشرة
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 أسباب تفجيرات عمان -١

ما هو في رأيك أهم سبب في تفجيرات عمان؟ وألن السؤال مفتوح، فقد تم              :  سئل المستجوبون السؤال التالي    لقد

وقد تم تبويب البيانات مع االلتزام ما أمكن بالتعابير التي أوردها المشاركون            . الحصول على إجابات متنوعة جداً    

  .في االستطالع

  

من % ٥٤,٤ئيسية النفجارات عمان، تشكل في مجموعها حوالي        أن هناك خمسة أسباب ر    ) ١(يبين الجدول رقم    

مجموع األسباب، وتتصدر هذه األسباب التفجير بهدف زعزعة األمن واالستقرار والتخريب واإلرهاب، ويتبـع              

وهنـاك  . ذلك وحسب األهمية الحقد والغيرة، والتطرف والفهم الخاطئ للدين، وضعف الوازع الديني، والجهـل             

ومما يلفت النظر أن األسباب السياسية كانت ضمن هذه         . من مجمل األسباب  % ١٤ أهمية، تفسر    ستة أسباب أقل  

المجموعة، بمعنى أن المشاركين في االستطالع ال يعتقدون بشكل واسع أن للجهة التي نفذت هـذه التفجيـرات                  

ل واحـد منهـا طفيفـة    ، ولكن أهمية ك%٧,٤بلغت نسبتها ) متنوعة جداً(وهناك أسباب متفرقة . أسباب سياسية 

  . للغاية

  

وإذا أضفنا بند األسباب المتفرقـة    . ويستطيع المهتمون بتفاصيل هذه األسباب الحصول عليها من المركز مباشرة         

المستجوبين قد ذكروا أهم سبب لالنفجارات فـي        %) ٧٥,٨(إلى األسباب السابقة الذكر فإن حوالي ثالثة أرباع         

  .وا ال يعرفون السببكان%) ٢٤,٢(حين أن حوالي ربعهم 
  

  )                            ١(                                                                     شكل رقم )١(جدول رقم           

                                                              أسباب تفجيرات عمانأسباب تفجيرات عمان       
  (%)النتيجة   السبب  

  ٢٩,٠  زعزعة األمن واالستقرار والتخريب  ١

  ٩,٥  الحقد والغيرة  ٢

  ٦,٢  التطرف والفهم الخاطئ للدين  ٣

  ٥,٠  ضعف الوازع الديني  ٤

  ٤,٧  الجهل  ٥

  ٣,٧  أسباب سياسية  ٦

  ٢,٧  ضرب اقتصاد األردن  ٧

  ٢,٣  تشويه صورة اإلسالم  ٨

  ٢,٢  نفوس مريضة  ٩

  ٢,١   األردنتشويه صورة  ١٠

  ١  قلة الضمير  ١١

  ٢٤,٢  ال أعرف  ١٢

  ٧,٤  متفرقة  ١٣

  ١٠٠  المجموع
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   اآلثار اإليجابية لتفجيرات عمان-٢

ما هو أكثر أثر إيجـابي      : لدراسة اآلثار اإليجابية لتفجيرات الفنادق، فقد سئل المشاركون في االستطالع ما يلي           

  نتج عن تفجيرات عمان؟

  

أن التفجيرات قد تركت آثـاراً      )) ٢(كما يتضح من الجدول رقم      % ٩٦,٢وبنسبة  (قريباً  لقد أجمع المستجوبون ت   

من المستجوبين قد بينوا أن التفجيرات قـد زادت         % ٥٦,٥وكانت اآلثار عميقة بداللة أن      . إيجابية على األردن  

من والحرص والحذر يتعـزز     وإذا علمنا أن األثر اإليجابي المتمثل بزيادة األ       . الوالء والتماسك والوحدة الوطنية   

و % ١٢,٦(مـن المـستجوبين     % ١٧,٣من خالل زيادة األثر اآلخر وهو زيادة الوعي حول اإلرهاب، فـإن             

أي ما يقـارب    (من المستجوبين   % ٧٣,٨وعلى ضوء ذلك، فإن     . قد أفادوا بهذين األثرين   ) على التوالي % ٤,٧

ت وتمس الشئون المحلية بزيادة الوالء والتماسـك واألمـن          يرون أن هناك آثاراً إيجابية للتفجيرا     ) ثالثة أرباعهم 

  .والوعي

  

من مجتمع الدراسة ترى أن تفجيرات عمان قد زادت من التعاطف والدعم العربي             % ١٠,٩وهناك شريحة تمثل    

ترى أن التفجيرات قد عززت إيجـاد دافـع لتـشريع        % ٩,٧وهناك شريحة أقل منها وبنسبة      . والعالمي لألردن 

ويالحظ أنه ليس لهذين األثرين تأثير مباشر في الـشئون المحليـة البحتـة كـالوالء                . فحة اإلرهاب أنظمة مكا 

  .والتماسك واألمن والوعي، ولهذا لم تكن نسبتها عالية
  

  )٢(                                                            شكل رقم )٢(الجدول رقم                  

                                              اآلثار اإليجابية لتفجيرات عمانثار اإليجابية لتفجيرات عماناآل          
  (%)النتيجة   األثر  

  ٥٦,٥  زيادة الوالء والتماسك وتعزيز الوحدة الوطنية  ١

  ٩,٧  إيجاد دافع لتشريع أنظمة مكافحة اإلرهاب  ٢

  ١٠,٩  التعاطف والدعم العربي والعالمي  ٣

  ١٢,٦  زيادة األمن والحرص والحذر  ٤

  ٤,٧  زيادة الوعي حول اإلرهاب  ٥

  ٣,٨  ال يوجد  ٦

  ١,٨  متفرقة  ٧

  ١٠٠  المجموع
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   اآلثار السلبية لتفجيرات عمان-٣

  :يمكن استخالص ما يلي) ٣(لدى دراسة اآلثار السلبية الناتجة عن تفجيرات عمان والواردة في الجدول رقم 

بعـدم وجـود آثـار سـلبية        %) ٢٤,٧(في مؤشر الفت، أفاد حوالي ربع المشاركين في االسـتطالع             - أ

للتفجيرات، وهذا مؤشر نفسي ووطني قوي للغاية، ويتسق مع النتيجة المناظرة الواردة في الجدول رقم               

تيجتـان  فالن%. ٣,٨والمتمثلة بانخفاض نسبة الذين ال يعتقدون بوجود آثار إيجابية للحـدث إلـى              ) ٢(

ويعني ارتفاع نسبة الـذين ال يـرون أن         . متسقتان إذ ال يعقل أن تكونا منخفضتين معاً أو مرتفعتين معاً          

هناك آثاراً سلبية للتفجيرات أن المستجوبين يعتقدون أنه بالرغم من هول الصدمة إال أن المجتمع حاول                

  .استخالص بعض العبر من الحدث

سلبية للتفجيرات حيث بلغت نسبة الـذين أفـادوا بتراجـع الـسياحة              تصدر األثر االقتصادي اآلثار ال     - ب

 .أفادوا بوجود آثار اقتصادية سلبية متنوعة% ١,٤، إضافة إلى %٢٣واالستثمار الخارجي 

من عينة الدراسة أن التفجيرات قـد أضـرت بـصورة المقاومـة             % ١٦,٩ وفي الجانب السياسي أفاد      - ت

قريباً على خسارة سياسية كبيرة لمنفـذي التفجيـرات فـي نظـر             وتدل هذه النسبة العالية ت    . المشروعة

وتتسق هذه النتيجة مع ما ورد سابقاً حول أسباب التفجيرات مـن أن نـسبة ضـئيلة                 . المجتمع األردني 

 .من المشاركين يرون أن لمنفذي التفجيرات أسباباً سياسية%) ٣,٧(

ة للتفجيرات، والمتعلقة بالـشئون المحليـة       من المشاركين في االستطالع اآلثار المعنوي     % ٢٩,٤ أبرز   -  ث

، ومـرارة فقـدان     %)٨بنسبة  (، وانخفاض مستوى األمن     %)١٠,٦بنسبة  (الوطنية، والمتمثلة بالخوف    

          %).٤,٥بنسبة (، وبعض اآلثار النفسية السلبية %)٦,٣بنسبة (الضحايا البشرية 
  )٣(                                   شكل رقم                           )٣(جدول رقم             

                                               اآلثار السلبية لتفجيرات عماناآلثار السلبية لتفجيرات عمان          
  (%)النسبة   األثر  

  ٢٣,٠  تراجع السياحة واالستثمار الخارجي  ١

  ١٦,٩  تشويه صورة المقاومة المشروعة  ٢

  ١٠,٦  الخوف  ٣

  ٨,٠  انخفاض مستوى األمن  ٤

  ٦,٣  الضحايا البشرية  ٥

  ٤,٥  آثار نفسية أليمة  ٦

  ١,٤  آثار اقتصادية سلبية  ٧

  ١,٠  تشويه صورة اإلسالم  ٨

  ٢٤,٧  ال يوجد  ٩

  ٣,٦  متفرقة  ١٠

  ١٠٠  المجموع
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   هل هناك احتمال حدوث تفجيرات مرة أخرى؟-٤

، )٤(وكما يبين الجدول رقم     .  فيما يتعلق باحتمال حدوث تفجيرات مرة أخرى       لقد كان رأي المستجوبين واضحاً    

آخـرون أن ذلـك االحتمـال       % ٣١,٧منهم بعدم احتمال حدوث تفجيرات مرة أخرى، وأفاد         % ٥٦,٩فقد أفاد   

أي (وبمقارنـة النـسبة األخيـرة       . فقط وجود احتمال قوي لتكرار العمليات اإلرهابية      % ١٠,٢ضعيف، وتوقع   

، يمكن القول أن شريحة كبيرة من الذين يـرون أن الخـوف بنـسبة      )٣(مع ما ورد في الجدول رقم       ) %١٠,٢

كانا من اآلثار السلبية للتفجيرات، هم الذين يتوقعـون حـدوث           % ٨وانخفاض مستوى األمن بنسبة     %) ١٠,٦(

  .حوادث عنف مرة أخرى

  .قد اعتبرت أن تفجيرات عمان ظاهرة عابرةوعلى ضوء هذه النتائج، يمكن القول أن أغلبية الشعب األردني 
  

  )                              ٤(                                                                     شكل رقم )٤(جدول رقم           

  تماالت حدوث تفجيرات أخرى                                                  احاحتماالت حدوث تفجيرات أخرى    
  (%)النسبة   االحتمال  

  ٥٦,٩  غير محتمل  ١

  ٣١,٧  احتمال ضعيف  ٢

  ١٠,٢  احتمال قوي  ٣

  ١,٢  ال أعرف  ٤

  ١٠٠  المجموع

  
   عالج ظاهرة العنف-٥

يمكن استخالص النتائج التالية حول أفضل السبل الحتواء ظاهرة العنف كما يراها            ) ٥(بالنظر إلى الجدول رقم     

  .شاركون في االستطالعالم

  

يفضل األردنيون وبشكل واضح اتباع أسلوب التوعية وبخاصة للشباب كأفضل عالج الحتواء ظـاهرة                - أ

من المشاركين في االستطالع أنهم يفضلون لهذا الهدف تعزيز التوعية          % ٢٥,٢العنف، فقد أشار حوالي     

وفي سياق متصل يمكـن اعتبـار       . بابالعامة والتوعية الدينية والتوعية بظاهرة اإلرهاب وبخاصة للش       

وإذا تم  . العودة إلى تعاليم الدين اإلسالمي الصحيحة نوع من التوعية الدينية التي تبعد المرء عن العنف              

وقد يعزى هذا الميل إلى أن المجتمـع        . من آراء المستجوبين  % ٢٨,٣ذلك، فإن وسيلة التوعية ستشكل      

 .وا الوسائل المباشرة الحتواء هذه الظاهرةاألردني لم يصل إلى درجة الخوف حتى يفضل

حتماالت حدوث تفجيرات أخرى

56.9

10.21.2

31.7
غير محتمل
احتمال ضعيف
احتمال قوي 
ال أعرف
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فقد جاء األسلوب األمني أي األسلوب المباشر بمرتبة أدنى من أسـلوب            ) أ( وكنتيجة لما أشير في البند       - ب

 .هذا األسلوب%) ٢١,٢(التوعية، حيث فضل أكثر من خمس المستجوبين بقليل 

لعنف هي في طبيعتها مؤشرات اجتماعية       أبرز المشاركون في االستطالع سبل عالج الحتواء ظاهرة ا         - ت

هامة للغاية كان المجتمع األردني دوماً بأمس الحاجة إلى تعزيزها، حيث أشاروا إلى ضـرورة زيـادة                 

 %).١٠,٥(، وإلى ضرورة التعاون مع رجال األمن %)١٤,٤بنسبة (تماسك الشعب 

وفي حقيقة  %). ١٣,٤بنسبة  (ر   وهناك مقترح رئيسي آخر ذكره المستجوبون، وهو زيادة الحيطة والحذ          - ث

األمر يمثل هذا االقتراح أسلوباً مباشراً وفورياً لتفادي الضرر من الحدث ولكنه ال يشكل عالجاً إللغـاء                 

 .فكرة الحدث من أساسها

فقـط مـن    % ١ شكل مقترح معالجة المشاكل االقتصادية كظاهرة البطالة والفقر أهمية ضعيفة وبنسبة             - ج

 .كس ما كان يعتقد بعض المحللينآراء المستجوبين على ع
 
من المشاركين في االستطالع مقترحات متنوعة جداً الحتواء ظاهرة اإلرهاب، إال أن أهميـة              % ٦,٨ذكر    - د

وقد وردت هذه المقترحات في الجدول رقـم        %. ٠,٣أو  % ٠,٢كل مقترح لوحده متدنية جداً، وتصل إلى        

  . المقترحات الحصول عليها من المركز مباشرةويمكن للمهتمين بتفاصيل هذه. تحت بند متفرقة) ٥(

  
  )٥(                                                                  شكل رقم )٥(جدول رقم                

                                                              عالج ظاهرة العنف’عالج ظاهرة العنف            
  (%)النسبة   الوسيلة  

  تعزيز التوعية العامة والتوعية الدينية   ١

  والتوعية بظاهرة اإلرهاب وبخاصة للشباب

٢٥,٢  

  ٢١,٢  تعزيز األمن  ٢

  ١٤,٤  زيادة تماسك الشعب  ٣

  ١٣,٤  زيادة الحيطة والحذر  ٤

  ١٠,٥  التعاون مع رجال األمن  ٥

  ٣,١  العودة إلى تعاليم الدين اإلسالمي الصحيحة  ٦

  ١,٠  معالجة المشاكل االقتصادية  ٧

  ١,٤  ال يوجد عالج أو أن العالج صعب  ٨

  ٣,٠  ال أعرف  ٩

  ٦,٨  متفرقة  ١٠

  ١٠٠  المجموع
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