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 /81.2/في المئة من أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة يؤيدون وقف إطالق النار بشروط
الكاتب :المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام  -مكتب الغوطة
تاريخ النشر 2/12/2015
أيّد معظم سكان الغوطة الشرقية اتفاقا ً لوقف إطالق ال ّنار مع قوات النظام على جبهات الغوطة شريطة أن ال يضرّ
بمناطق أخرى في ريف دمشق كالمعضمية وداريا.
وفي استطالع للرأي أجرته مؤخراً المؤسسة السورية للدرا سات وأبحاث الرأي العام في الغوطة الشرقية  ،قال
( )81,2في المئة من أهالي الغوطة الشرقية المستطلعة آراؤهم أنّ وقف إطالق النار في الغوطة الشرقية هو مطلب
شعبي ملح.
في حين اعتبر ( )11.3في المئة أن وقف إطالق النار هو مطلب جهات معينة وليس مطلبا ً شعبياً ،وتشمل هذه
الجهات -حسب بعض اآلراء  -بعض فصائل الغوطة الشرقية (جيش اإلسالم وفيلق الرحمن)  ،فيما اعتبرت نسبة قليلة
جدا أن وقف إطالق النار مؤامرة خارجية للقضاء على الثورة.
ورغم تأييد الغالبية الساحقة من أهالي الغوطة الشرقية لوقف إطالق النار ،إال أن آراء المبحوثين تباينت بشكل كبير
حول كيفية التعامل مع الجهات في الغوطة التي قد ترفض وقف إطالق النار.
فقد رأى ( )32.4في المئة من المستطلعة آراؤهم أنه يجب مقاطعة من يرفض وقف إطالق النار ،ورأى ( )36في المئة
أنه يجب إخراج من يرفض وقف إطالق النار خارج الغوطة ،في حين اعتبر آخرون أ ّنه يجب محاورتهم دون اللجوء
إلى العنف.
منهجية البحث واستعراض النتائج
يبلغ عدد سكان الغوطة الشرقية قرابة  /350/ألف نسمة وفق إحصاءات محلية  ،وقد قام فريق البحث باختيار عينة
عشوائية طبقية من ألف شخص ،متبعين أسلوب بطاقة االستبيان.
وقد ت ّم تقسيم مجتمع البحث حسب العمر والتعليم والجنس والقطاعات وفق ما هو مبيّن بالرسوم البيانيّة المرفقة أدناه.
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عرض نتائج البحث
تناول البحث موضوعا محددا وهو وقف إطالق ال ّنار في الغوطة الشرقية المحاصرة الذي ت ّم إثارته من قبل العديد من
وسائل اإلعالم الثورية  ،وقد تضمنت ورقة االستبيان ثالثة أسئلة فقط وهي :
السؤال األول :وقف إطالق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة برأيك؟
أ -مطلب شعبي ملح في الغوطة
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ب -مطلب جهات معينة في الغوطة (أذكرها)..
ج -غير ذلك
لقد رأى  /81.2/في المئة من المستطلعة آراؤهم أنّ وقف إطالق النار في الغوطة الشرقية المحاصرة مطلب شعبي
ملح ،في حين رأى  /11.3/أنّ وقف إطالق النار مطلب من قبل جهات معينة في الغوطة الشرقية المحاصرة،
ومعظمهم ذكر أنّ هذه الجهات هي جيش اإلسالم وفيلق الرحمن.
رسم بياني توضيحي ()1

السؤال الثاني  :من طرف آخر برأيك وقف إطالق النار يحقق فائدة أكبر ؟
أ -للثورة وصمودها في الغوطة
ب -قوات النظام وميليشياته الشيعية
ج -غير ذلك
لقد اختار  /47.6/في المئة من المبحوثين اإلجابة األولى من السؤال الثاني في حين رأى  /37.6/أنّ وقف إطالق
النار يخدم قوات النظام وميليشياته الشيعية .
رسم توضيحيى ()2

المؤسسة السورية للدراسات و أبحاث الرأي العام
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research

السؤال الثالث  :في حال كان وقف إطالق النار مطلبا شعبيا ورفضته إحدى الجهات في الغوطة الشرقية فكيف يت ّم
التعامل معها (يجيب على هذا السؤال فقط من يرى أنها مطلب شعبي)
أ -مقاطعتها
ب  -إخراجها من الغوطة
ج  -أخرى تذكر
لقد اعتبر /32.4 /في المئة ممن يؤيدون وقف إطالق النار ويعتبرونه مطلبا شعبيا أ ّنه يجب مقاطعة الجهات التي ال
توافق على وقف إطالق النار في حين رأى  /36/في المئة أ ّنه يجب إخراج الجهات التي ترفض وقف إطالق النار من
الغوطة الشرقية المحاصرة.
رسم توضيحي()3
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تتمة بحثية
بالنسبة لإلجابة (ج) من السؤال الثالث وهي الخيار (غير ذلك) ،حيث أنّ نسبة من اختار هذه اإلجابة بلغ ( )31.6في
المئة وهي نسبة بحثية كبيرة ،لذلك نستعرض أهم الخيارات المقترحة من قبل المبحوثين عن كيفية التعامل مع الجهة
التي ترفض وقف إطالق النار ومن هذه الخيارات :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إقناع الجهات الرافضة لوقف إطالق النار بالحوار والنقاش وعدم مقاطعتها أو إخراجها ألن هذا سيسبب فتنة
وحروبا داخلية وهو ما ال يجوز شرعا ً وال يخدم إال النظام وأعوانه.
التجييش ضدها بمظاهرات للضغط الشعبي عليها
إخراج رؤوس القادات والمسؤولين فقط من تلك الجهات وحماية العناصر الذين ال دخل لهم
تحميل هذه الجهة أعباء أكبر بالدفاع عن الغوطة أو تقديم حل بديل
هي حرة برأيها
إهمال رأيها
تركها إذا لم تخرق الهدنة

على هامش البحث
 تعرض فريق البحث للعديد من المشكالت منها مواجهة بعض المتشددين في آرائهم من كال الطرفين؛الرافضونوالمؤيدون لوقف إطالق النار ،ولكن لم تحصل حوادث عنف بشكل عام.
 رفض عدد من المستطلعة آراؤهم استكمال االستبيان بحجة أن االستبيان موجَّ ه ويهدف للتجييش ضد الجهات التيترفض وقف إطالق النار.
 -بعض المستطلعة آراؤهم رفضوا اإلدالء بآرائهم لعدم معرفتهم بشروط وقف إطالق النار.
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 بلغ عدد االستبيانات التي استطاع الفريق جمعها  808من أصل  1000استبيان ،وذلك بسبب ما ذكرنا من رفضالبعض إلبداء رأيهم والستبعاد بعض أوراق االستبيانات التالفة أو غير المحققة للشروط.
 تم اعتبار شريحة المثقفين في الغوطة اصطالحا ،ممن دراستهم فوق مستوى الشهادة الثانوية (معهد متوسط وجامعةوما فوق)
 أبدى كثير من المستطلعة آراؤهم والموافقين على اتفاق وقف إطالق ال ّنار شروطا ً لموافقتهم وهي أال يكون االتفاقمذالً أو فيه استسالم أو تخلي عن ثوابت الثورة  ،وقد ت ّم لحظ ذلك في مقدمة البحث.
 لم يتم أخذ آراء شريحة العسكريين باعتبار أ ّنهم يتأثرون بآراء قادتهم وبالتالي لن تكون آراؤهم حرّ ة ومفيدة في هذاالمجال.
بعض اإلحصائيات والمقارنات
 أكبر نسبة تأييد لوقف إطالق النار هي بين شرائح :النساء(  )87.2في المئة  ،والذين أعمارهم دون العشرين عاما ً( )86.5في المئة ،بينما نسبة التأييد التفاق وقف النار بين الرجال أقل من ذلك وهي ( )78.2في المئة.
 أعلى نسبة تأييد التفاق وقف إطالق النار بين القطاعات الجغرافية هي في قطاع دوما ( )84.7في المئة  ،ثم فيقطاع المرج (  )83في المئة وأقل نسبة في القطاع األوسط ( )77.9في المئة.
 أعلى نسبة تأييد للحلول الهجومية مع الجهة التي قد ترفض الهدنة (مقاطعتها أو إخراجها من الغوطة) هي في شريحةما دون العشرين من العمر ( )77.4في المئة  ،وفي قطاع دوما (  )76.3في المئة  ،بينما تقل النسبة بشكل ملحوظ
في القطاع األوسط)  ( 59.9في المئة.
خالصة البحث
تهدف المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام من وراء هذا البحث إلى تعزيز ثقافة التشاركية الشعبية في
اتخاذ القرارات وخاصة في القضايا المصير ّية  ،وال تدّعي المؤسسة أنّ نتائجها قطعية وال تقبل التعقيب ككل األبحاث
المسحية  ،ولكنها تضع هذه النتائج في متناول أصحاب القرار وقادة الرأي في الغوطة الشرقية كمؤشرات يمكن من
خاللها التنبّه إلى المزاج الشعبي العام وحاجاته ومتطلباته عند اإلقدام على اتخاذ أي قرار .
وت ّنوه المؤسسة إلى أنّ نتائج البحث قد أظهرت وعيا ً كبيرا لدى أهالي الغوطة الشرقية الحريصون على أدب الخالف
واتباع منهج الحوار مع المخالف بالرأي وتقديمه على أي منهج آخر وهو ما يمكن أن يلتفت إليه ص ّناع القرار وقادة
الرأي في الغوطة الشرقية المحاصرة .
___________________________نـهـايـة الـبحـث_______________________________

