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 خلفية االستطالع

 مدينة في القتالية العمليات وقف حول مستورا دي مبادرة من تحديدا الحلبي الشارع نبض بتلمس رغبة

 لالزمة حل الى بالوصول تسهم عملية خطوات من االقتراب او للتوسع مقدمة لتكون طرحها والتي حلب

 صفرية معادلة عبر حلها استحالة والمراقبين األطراف جميع لدى معروفا بات والتي المستعصية السورية

 صدى مركزت مبادرة اإلصالح العربي وعمد فقد اآلخرعسكريا، وينتصر الطرفين أحد بها ينهزم

 اتجاه معرفة بقصد حلب مدينة من عشوائية عينة 975 شمل مسحإلى القيام ب الرأي واستطالع لألبحاث

 .وموضوعها المبادرة موضع يشكل الذي الحلبي الشارع

 ضمنها العمل يمكن مناطق في توزعوا الذين الحلبيين والناشطين الناشطات من عشرة بالمسح قام وقد

 كذلك ،واالناث الذكور بين متماثال اهتماما نولي ان التوصيات عبر تحرينا وقد .المخاطرة من قدر بأقل

 نسبة الىمن العمر  األربعين يتجاوزوا لم الذين الشباب لعدد الطبيعية النسبة مقاربة استطعنا ما نراعي ان

 باختيار وذلك العشوائية تحري من يمكن ما اقصى العينة اختيار في اجتهدنا وقد .العمر هذا تجاوز من

عدد يبلغ ، تقديراتال بعض حسبونقصده.  كنا الذي الحي في عمارة كل من عشوائي بشكل واحد منزل

 مستخرجات رئيسية

 53مع  .ثمة غالبية مؤيدة لخطة دي مستورا المقترحة لتجميد القتال في حلب %

يها المعارضة في حلب، تحت أي شرط، من السكان في المناطق التي تسيطر عل

 عن تأثير ذلك على مواقع أي من الطرفين على األرض. النظروبغض 

  اإلنساني  العمل لصالحأكثر من ثلث المستَطلَع آراؤهم يعتقدون أن الهدنة

%(، بينما تعتقد نسبة صغيرة أن الهدنة سوف تشكل الخطوة األولى نحو 38)

 %(.9إيجاد حّل سياسي )

  يعتقدون أن الهدنة يجب أن تُطبّق بقطع النظر 64نظرا لألوضاع الملّحة، فإن %

 سياسية.عن أي شرط أو عملية 

 89 يعتقدون أنه، ومن أجل 49مة وأن القواعد يجب أن تكون ملز  % يعتقدون %

من قبل إما  ضمانات دوليةب معّززةنجاح المبادرة، ينبغي أن تكون هذه القواعد 

لمجموعة الدولية )مراقبون على األرض، قرار من األمم ادول الجوار أو 

 المتحدة(.
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 410ها االستطالع حوالي فيالفترة التي تم  خالل المدينةسكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في 

 الف شخص.

 : التالية األحياء االستطالع شمل وقد

– الحمدانية – الكالسة – الحديد باب -الشعار قهوة - الدين صالح - الدولة سيف - األنصاري – أقيول

 .الصالحين – السكري – الفردوس -القصر بستان - الجميلية

 وهو االستطالع وراء من القصد ويبين يأالر الستطالع صدى مركز باسم نفسه يقدم المستطلع وكان

  .حلب في القتال وقف مبادرة في الحلبيين رأي معرفةاالهتمام ب

 .النظام سيطرة ضمن تقع ال التيالمناطق  في كان االستطالع ان الى التنويه وينبغي

 نتائج استطالع الرأي

 

 من عاما طيفا تمثل بشريحة المباشر التواصل خالل من عليها تم الحصول التي النتائج اجمال ويمكن

 هو التجميد ان) والرابع األول الخيار ان األول السؤال في نجد حيث .مالحظات بجملة الحلبي المجتمع

 ان كما. القتل يوقف كونه التجميد قبول في يلتقيان( شامل لحل بوابة انه او – اإلنساني العمل لصالح

، بالضرورة رفضه يعني ال هذا ان اال النظام صالح في يصب بالتجميد القبول أن تجد %30 ال شريحة

 أمرا المعارضة انتصار يجد كونه النظام النتصار أدى ولو للقتال وقف باي يرحب واسع طيف فهناك

 .مستحيال

 

هو لصالح 

 العمل االنساني

38% 

هو مفتاح لحل 

 سياسي أشمل

9% 

هو تمديد 

 للوضع القائم

23% 

هو لصالح 

 النظام

30% 

هل تعتقد ان تطبيق تجميد القتال في حلب ووقف العمليات  -1 

... الحربية  

 %40نعم  %60ال 

هل تعتبر قبول المعارضة المسلحة بخطة التجميد اعتراف  -2

 منها بالهزيمة ؟
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 قبول أن الى% 60 تشكل والتي الغالبة النسبة تتجه حيث الثاني السؤال نتائج في االتجاه هذا ويتعزز

 . بالتجميد للقبول واضحا اتجاها تمثل بهذا وهي .بالهزيمة اعترافا يمثل ال التجميد

 

 أيضا وبمعزل حلب خصوصية عن بمعزل تناقش ان يمكن حلب في الحل مقاربة ان نلحظ ان المهم ومن

 ترتيب يعيد شامل حل عن بمعزل وربما وآخر ظرف بين تتغير ان يمكن التي القوى موازين عن

 .للوقائع جديد منظور وفق األولويات

 

لكن  .لقبول المبادرةيميلون  ،%66أي ما مجموعه  ،ينبغي مالحظة ان الشريحتين الثانية والثالثة 

 .الشريحة الثالثة تقترح على االخرين ان ينهجوا نهجها في صنع مبادرات تفضي لحلول

 

 %88ال  %12نعم 

 هل تعتقد بأن خطة التجميد ستؤدي إلى انتصار المعارضة؟  -3

سأقبل بكل 

 األحوال

على اآلخرين  53%

أن يعملوا على 

 هدن مماثلة

13% 

 سأرفض

34% 

ما موقفك من التجميد لو كان النظام سيستثمره في الضغط على  -5

 المدن األخرى ؟

 ال

53% 

 نعم

11% 

قابلة بشكل 

 هش

36% 

بدون أية قواعد "هل تعتقد بأن خطة التجميد إن أقرت  -4

 ستكون قابلة للتطبيق ؟" ملزمة
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 ضمانات له تكن لم ما حل بأي الثقة غياب في الغالبية لدى واضحة باتت حقيقة يغفل ال الميل هذا ان اال

 .األطراف لكل ملزمة وقواعد حقيقية دولية

 

 الخطير بمنعكسه" العظمى الدول جدية وعدم الدولي المجتمع هشاشة من" العدمي الموقف طغيان ويفسر

 تلتقطه ما وهذا والبراميل القصف تحت الموت بدل استشهادا للموت المتنامي الميل بذلك االرض على

  .توظيفه وتجيد التكفيرية االتجاهات

 مدعوما يكن لم ما تحرك أي ان وبإيمانهم، اليومية المقتلة لوقف الناس ميل وضوح نلمس ،أخير وبإيجاز

 ان يأبهون يعودوا لم ،الحل على المعارضة قدرة من بيأسهم وهم .جدواه من الكثير يفقده دولية بإرادة

 خيبتهم يخفون وال .القتل من مزيد بدون يفضلونها وهم جدا طويلة يرونها سيرورة في ال أم النظام انتصر

 .الدولية القرارات تعززه لم ما مهما فاعال بها يجدون ال التي اإلقليمية القوى من

 

 

 ال

77% 

 نعم

23% 

هل هناك ثقة بجدية المجتمع الدولي في إلزام األطراف  -6

 المقعين على الهدنة ؟

أن يؤدي إلى 

مجرد تخفيف 

 القتال

48% 

أن يعيد الحياة 

 إلى طبيعتها

10% 

أن يكون على 

شكل هدنة 

 حمص

42% 

 كيف تتوقع أن يكون التجميد لو أقر -7
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وهم بهذا  الناحية الواضحة هو ضعف توقعات المستطلعين من القوى اإلقليمية سواء العربية والتركية

ينقسمون بين العدمية التي ال تجد أحدا قادرا على ضبط امراء الحرب وبين من يجد ان الحل او الضغط 

  .الحقيقي انما يملكه المجتمع الدولي

 

 

 ال أحد

37% 

المجلس 

 العسكري

14% 

 دول إقليمية

19% 

المجتمع 

 الدولي

30% 

من سيكون قادراً على إلزام جميع الفصائل بااللتزام بما تم  -8

 االتفاق عليه؟

 بكل تأكيد

53% 

 ال أعتقد

14% 

احتمال 

 ضعيف

33% 

هل يمكن أن تكون الهدنة فرصة لتمدد داعش أو النصرة  -9

 عليه في حلب ؟
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 ال

64% 

 نعم

36% 

أو ( جنيف)هل يجب ربط مبادرة التجميد بمسار سياسي  -10

بشروط أخرى مثل حرية الدخول والخروج من المنطقة غير 

مشروط بأي شرط، السماح بعودة الالجئين، حرية التعبير عن 

 الرأي والتظاهر

اتفاق الدول 

اإلقليمية 

والكبرى وتبني 

قرار من 

مجلس أمن 

 األمم المتحدة

53% 

نشر مراقبين 

 على األرض

47% 

 برأيك ما الذي يشكل الضامن الفعلي لتطبيق اتفاق التجميد ؟ -11
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 األسئلة واالستجابات

ـ هل تعتقد ان تطبيق تجميد القتال في حلب  1

          …ووقف العمليات الحربية

 373 هو لصالح العمل االنسانيـ 

 291  ـ هو لصالح النظام

 225 ـ هو تمديد للوضع القائم

 86 ـ هو مفتاح لحل سياسي أشمل
 

 بخطة المسلحة المعارضة قبول تعتبر هلـ  2

 بالهزيمة؟ منها اعتراف التجميد

 386 نعمـ 

 589  الـ 
 

 إلى ستؤدي التجميد خطة بأن تعتقد هلـ  3

 المعارضة؟ انتصار

 118 نعمـ 

 857  الـ 
 

 بدون" أقرت إن التجميد خطة بأن تعتقد هل ـ 4

 للتطبيق؟ قابلة ستكون" ملزمة قواعد أية

 109 نعمـ 

 516  الـ 

 350 قابلة بشكل هش -
 

 النظام كان لو التجميد من موقفك ما-5

 االخرى المدن على الضغط في سيستثمره

 331 سأرفضهاـ 

 519  بكل األحوالسأقبل ـ 

على اآلخرين أن يعملوا على هدن  -

 مماثلة

125 

 

 إلزام في الدولي المجتمع بجدية ثقة هناك هل -6

 الهدنة على الموقعين االطراف

 223 نعمـ 

 752  الـ 
 

 

 

 

 

 الفصائل جميع إلزام على قادرا سيكون من -8

 عليه االتفاق تم بما بااللتزام

 292 المجتمع الدوليـ 

 186 دول إقليمية ـ

 138 المجلس العسكري -

 359 أحد ال -
 

 داعش لتمدد فرصه الهدنة تكون ان يمكن هل -9

 ؟حلب في النصرة وأ

 519 بكل تأكيدـ 

 318  احتمال ضعيفـ 

 138 ال أعتقد -
 

هل يجب ربط مبادرة التجميد بمسار سياسي  -10

 حرية الدخول )جنيف( أو بشروط أخرى مثل

  ،والخروج من المنطقة غير مشروط بأي شرط

السماح ، إطالق سراح المعتقلين من المنطقة

الرأي حرية التعبير عن ، بعودة الالجئين

 والتظاهر

 354 نعمـ 

 621  الـ 
 

 لتطبيق الفعلي الضامن يشكل الذي ما برأيك -11

 التجميد؟ اتفاق

 والكبرى االقليمية الدول اتفاق -

 االمم أمن مجلس من قرار وتبني

 المتحدة

521 

 454 األرض على مراقبين نشر -
 

 كيف تتوقع ان يكون التجميد لو أٌقر -7

 223 ل هدنة حمصأن يكون على شكـ 

 752  تخفيف القتالأن يؤدي إلى مجرد ـ 

 92 أن يعيد الحياة إلى طبيعتها -



 

 االستطالععن 

  شخصا مقيما في أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة  975عينة من تّم استطالع رأي

المعارضة. وآخذين باالعتبار تقديرات التركيبة الراهنة للسكان، هدف البحث إلى 

المحافظة على تمثيل السكان من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين وفق نسبتهم في 

العمر، كما بلغت نسبة الذكور المجتمع. وكان ثلثا العينة المستطلعة دون األربعين من 

إلى اإلناث الثلثين أيضا. وقام المستطلعون باالختيار العشوائي لشقة واحدة من كل بناء 

 تمت زيارته.

  األحياء التي تمت االستطالعات فيها هي األنصاري والفردوس والحمدانية والجميلية

وقهوة الشعار  والسكري وآقيول وباب الحديد وبستان القصروالكالسة والصالحين 

وصالح الدين وسيف الدولة. وتّم استبعاد األحياء الواقعة تحت قبضة النظام ألسباب 

أمنية، كما تم استبعاد األحياء التي كان يمكن أن تشكل خطرا على المستطلعين في 

 مناطق المعارضة.

 االستطالع أحد عشر سؤاال تتعلق بخطة التجميد المطروحة من قبل مبعوث  طرح

 المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.  األمم
قام باالستطالع مؤسسة صدى الستطالعات الرأي ومبادرة اإلصالح العربي في الفترة ما بين 

 .2015كانون الثاني / يناير  2و 2014كانون األول / ديسمبر  23

 اإلصالح العربيعن مبادرة 

 بحثية ومعاهد مراكز من مستقلة كشبكة 2005 عام" العربي اإلصالح مبادرة" تأسست

 األوساط في قويا   انطباعا   تأسيسها منذ المبادرة ورسخت. وأمريكية وأروبية عربية

 وبناء األبحاث، خالل من للمعرفة، منتجة باعتبارها القرار صنع ودوائر البحثية

 ممن والنشطاء الباحثين من واسعة شبكة وتطوير مختلفة، دول في عمل مجموعات

 .اإلصالحية الرؤى يتقاسمون

 بالضرورة تمثل وال كاتبها رأي عن تعبر العربي اإلصالح مبادرة عن الصادرة األوراق

 .المبادرة رأي أو موقف

 . العربي اإلصالح لمبادرة محفوظة النشر حقوق

 .المبادرة موافقة على الحصول يتطلب منها جزء استخدام أو للورقة نشر إعادة كل
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