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  "ملخص "

  استطالع رأي الشعب األردني حول

  كيفية التعامل مع اإلساءة للرسول
  صلى اهللا عليه وسلم

قام مركز عالم المعرفة الستطالعات الرأي بإجراء استطالع حول رأي الشعب األردني في كيفية التعامل مع اإلساءة للرسول صـلى اهللا                     

  .٢٣/٢/٢٠٠٦ – ٢٠/٢عليه وسلم، خالل الفترة ما بين 

، مكونـة    بالتنسيق مع دائرة اإلحصاءات العامة     ة سحبت بالطريقة العلمية المتبعة    المسح بواسطة الهاتف وعلى عينة طبقية منتظم      وتم تنفيذ   

  %. ٢) .C.Vمعامل االختالف (وقد بلغ خطأ المعاينة %. ٨٦ نسبة االستجابة توبلغ.  مواطناً أردنياً من الجنسين١٠٧٣من 

من العينة لفكرة القيام بمسيرات سلمية للتنديد بالجهات التـي أسـاءت            %) ٨٨,٥(أييد األردنيين وبنسبة عالية جداً      أظهر االستطالع ت  وقد  

  .أن ال جدوى من المسيرات%) ١٠,٣(ويرى عشرهم تقريباً ). صلى اهللا عليه وسلم(للرسول الكريم محمد 

لدبلوماسية أو سحب  سفراء الدول العربية واإلسالمية من الدول التي تسيء            االحتجاج الدبلوماسي المتمثل بقطع العالقات ا     أما بالنسبة إلى    

هـذا   %)١٧,٣(ما نـسبته  يؤيد ، بينما لم من المستجوبين قطع العالقات الدبلوماسية %) ٦٥,٤(أيد  م، فقد   إلى الرسول عليه الصالة والسال    

  .األسلوب

، حيـث أفـاد     تجات الدول التي أساءت إلى الرسول الكريم عليه الصالة والسالم         المقاطعة الفعلية لمن   النوع الثالث من االحتجاجات فهو    أما  

فقـط مـن المـشاركين فـي        %) ١٠,٥(ولم يقاطع المنتجات سوى     . من العينة قاطعوا المنتجات سواء بشكل كامل أو جزئي        %) ٨٩,٥(

  .االستطالع

من المـستجوبين أنهـم     %) ٩٤,٧(أفاد  ، فقد   ى الدول العظمى  فيما إذا صدرت اإلساءة من إحد     ) االحتجاج(حول شدة المقاطعة المتوقعة     و

  .لن يشاركوا في المقاطعة أنهم فقط من المشاركين في االستطالع%) ٥,٣(، بينما أفاد سوف يقاطعون منتجات الدولة العظمى

وإذا . تقبل اعتذار الحكومـة   %) ٥,٢(تقبل اعتذار الجهة المسيئة، وأقل منها       %) ٧,٢(وإذا حدثت اإلساءة، فإن شريحة ضئيلة من السكان         

ومقابل هذه النسبة المتدنية، فقد أظهـر  %) . ٣١,٩( حوالي ثلث المجتمع ياقترن اعتذار الجهة المسيئة مع اعتذار الحكومة فإن ذلك يرض 

  . يرون أن االعتذار غير كافي%)٥٥,٧( وبنسبة االستطالع أن أكثر من نصف المجتمع

%) ٨٤,٥(، إال أن األغلبية الساحقة      %)٤,٣ (تهنسبتعمد الجهات اإلعالمية في العالم اإلسالمي اإلساءة لألديان األخرى ما            فرضية   أيدوقد  

  .ترى أن اإلساءة المتعمدة ال تحدث

م عليـه   من المشاركين في االستطالع أن هناك جهات دولية معادية لإلسالم والمسلمين تخطط لإلساءة للرسول الكـري               %) ٤٣,١(يعتقد  و

نسبة الذين ال يعتقدون أن هناك جهات دولية تخطـط          باحتمالية وجود هذه الجهات، وكانت       يعتقدون    آخرون %)٢٥(الصالة والسالم، وأن    

  .%)٢٦,٨(كانوا  الذين أفادوا بأنهم ال يعرفون  بينما،%)٥,١( لإلساءة

افة الغربية ولمناهج التعليم الغربية دور في اإلساءة للرسـول الكـريم      لدى سؤال المشاركين في االستطالع فيما إذا كانوا يعتقدون أن للثق          و

  .أفادت بوجود دور لها في اإلساءة%) ٧٧,٤(والغالبية أن ال عالقة لها، %) ٢٢,٦(عليه الصالة والسالم وللمقدسات اإلسالمية أجاب 

هـذا   من المشاركين استعمال     )%٨٣,٤(إذ أيد    تكرر اإلساءة،    وقد كان تأييد استخدام سالح النفط واضحاً في كيفية التعامل مع الدول التي            

  .سالحال

  .أنه ربما تفيدب%) ٣٣,٦(أفاد بعدم فائدتها، بينما %) ٢٣,٢( من المستطلعين بفائدتها، و %)٤٣,٢(أما أسلوب الحوار مع اآلخر، فيعتقد 
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  .وساعد في البحث سامر أبو رمان وطارق نفش, ندارسامي الخز. عبد الهادي العالوين، و د. وقد أشرف على هذا االستطالع د

  :ويذكر أن مركز عالم المعرفة الستطالعات الرأي هو مركز أردني مستقل، ويتكون من لجنة علمية

  )مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة سابقاً ومقرر اللجنة(عبد الهادي العالوين . د •

 ) المعرفة الستطالعات الرأيرئيس مركز عالم/ أستاذ جامعي (سامي الخزندار . د •

  )جامعة اليرموك/ أستاذ جامعي (وليد عبد الحي . د. أ •

  ) برنامج القيادة الدولية–جامعة األمم المتحدة (هياجنة عدنان . د •
  


