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محمد المصري

*

العربي
العام في المشرق
اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
نحو األزمة السوريّة

*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

دشَّ ��نت الثورات العرب ّية مرحل ًة جدي��د ًة يف تاريخ املنطقة ،قوامها أن
أي عمل ّية سياس ّية،
املواطنني هم الالعب
األس��ايس يف الحكم ،ومحور ّ
ّ
بعد عقو ٍد متتالي ٍة جرى فيها تغييب املواطنني عن دائرة املش��اركة يف
الس��واد األعظم من ش��عوب املنطقة
الحكم ،وجرى تدريج ًّيا تهميش ّ
للحيلول��ة دون تب ّوئه��م مكانتهم الطبيعية بوصفه��م مواطنني أحرا ًرا
ومصد ًرا للس��لطات ،ليصبحوا أق��رب للعبيد والرعاي��ا ذوي الحقوق
املس��لوبة عمليًّ��ا .لقد أغرقت األنظم��ة العربيّة يف أس��اليب حكمها
الس��لطويّة ،وأبدع��ت يف تعزي��ز أدوات س��لطويّتها ،وف��رض رؤيتها
الخاص��ة عىل مق��درات البل��دان ،معتم��د ًة يف ذلك عىل
وأجندته��ا
ّ
نخب ٍة سياس�� ّي ٍة مغلق ٍة تحتكر الحكم وتتقاط��ع بحكم روابط املصالح
والتحال��ف م��ع دوائرها األمنيّ��ة ونخبتها االقتصاديّ��ة .لكن الثورات
العرب ّية أنهت أس��اليب التف ُّرد بالحك��م وجعلت هيمنة فئ ٍة محدود ٍة
عىل السلطة جز ًءا من املايض يصعب إعادة إنتاجه .فالثورات العرب ّية
أع��ادت األمور إىل نصابها الصحي��ح املتمثِّل يف أن املواطنني هم القوة
أساسا مبقدار
األساس��يّة الفاعلة ،وأن معيار نجاح نظامٍ
سيايس يرتبط ً
ٍّ
رشع ّيته املس��تم ّدة من الشعوب ،يف حني أ ّن صناعة السياسات العا ّمة
ونجاح إنفاذها مرتب ٌط مبدى قبول املواطنني لهذه السياسات ،ومقدار
تعبريها عنهم .وبذلك ،أعادت الث��ورات العرب ّية القيمة املضافة آلراء
ٍ
معطيات فحس��ب ،تس��تخدمها
املواطنني واتّجاهاتهم ،بعد أن كانت
ٍ
مدخالت يف عمل ّية تس��ويق ّية لتحس�ين صورتها .فقد
األنظمة بوصفها
اس��تعاد الرأي العام أهم ّيته عىل اعتبار أنه يعكس االت ّجاهات العا ّمة
مؤشا مهماًّ ال
للمواطنني ،ورؤيتهم وأجندتهم السياس�� ّية ،وغدا بذلك رِّ ً
مجسا ميكن من خالله التعرف
ميكن إس��قاطه من الحسابات باعتباره ًّ
عىل واق��ع املواطنني وأولويّاتهم ،كام ميكن م��ن خالله رصد توقّعات
السيايس.
سلوكهم
ّ

عالوة عىل أن الثورات العرب ّية قد أعادت االعتبار إىل املواطن بوصفه
أساس��ا وهدفً��ا يف املجتمعات العربيّ��ة ،وأن آراءه وتوجهاته هي أم ٌر
ً
ال ميكن إغفاله أو إس��قاطه ،كش��فت هذه الث��ورات عن مدى ترابط
املجتمع��ات وحساس��يتها تجاه بعضه��ا بعضً ا ،فمن��ذ انطالقة الثورة
التونس��ية يف  17كانون األول  /ديس��مرب  2010وحتى نجاحها يف 14
كانون الث��اين  /يناير  ،2011ومواطنو املنطق��ة العرب ّية يتفاعلون مع
ٍ
كأحداث تجري يف بلدانٍ
الثورات العربيّة ،والحركات الش��عبيّة ،ليس
يل يجري يف
مجاورة ،وإمنا باعتبارها شأنًا أقرب ما يكون إىل تط ّور داخ ّ
بلدانهم يتأث ّرون به ويؤث ِّ��رون فيه .فاعتصامات التضامن مع الثورات
م��ؤشا عىل أن املواطنني مل
وتظاهراته ،ث��م االحتفاء بنجاحها ،كانت
رِّ ً
يكونوا يراقبون حدث ًا خارجيًّا .وبطبيعة الحال ،فقد ت ُرجم هذا الرتابط
يف أن هذه الثورات انطلقت الواحدة تلو األخرى ،كام اس��تعارت هذه
الثورات ،وكذلك الحركات الشعب ّية ،األساليب والشِّ عارات والتكتيكات
نفسها التي طُبِّقت يف دو ٍل أخرى.

بنا ًء عليه ،ال تع ُّد استطالعات ال ّرأي العام ترفًا مهن ًّيا أو أكادمي ًّيا يهدف
إىل رص��د ات ّجاه��ات املواطنني نحو قضيّة ما ،بل هي قاعدة أساس��يّة
للمعرف��ة التي ترص��د تو ّجهاتهم نح��و قضاياهم ورؤيته��م الفكريّة
أساس��ا يف صناعة
والقيميّ��ة الت��ي يجب أخذه��ا يف االعتب��ار لتكون ً
السياس��ات العا ّمة .ويف هذا الس��ياق ،تع ّد ات ّجاهات ال ّرأي العام نحو
قضيّ��ة ما إحدى املصادر املعرفيّة التي يج��ب أن يتعامل معها ص ّناع
الق��رار والقوى السياس�� ّية واملدن ّية والنخب العرب ّي��ة يف عامل ما بعد
الربيع العر ّيب؛ بحيث تستطيع هذه القوى وص ّناع القرار واألكادمييّون
ٍ
ٍ
سياسات وصوغ أفكا ٍر
كأساس لوضع
املؤشات
العرب اس��تخدام هذه رِّ
وبرام��ج تتفاعل مع املواطنني وتؤث ِّر فيهم وتتأث ّر بآرائهم ومنظوماتهم
الفكريّة والقيم ّية.

كام أ ّن التش��ابه الكب�ير يف بنية األنظم��ة وأدواته��ا وآلياتها يف حكم
ٍ
ظروف موضوع ّي�� ٍة ،اقتصاديّة
املجتمع��ات العرب ّي��ة وما أنتجته م��ن
واجتامع ّية ،كان عاملاً مس��اهماً يف تعامل مواطن��ي املنطقة العرب ّية
مع ه��ذه األحداث عىل أنها أحداثٌ تجري يف بلدانهم .ومام ال ّ
ش��ك
ٍ
واح��د بني هؤالء
في��ه أ ّن ه��ذا الرابط يف ال ُهويّ��ة واالنتامء إىل فضا ٍء
املواطنني ،هو أعمق م�ما توق ّعه الكثريون .وخالفًا آلراء مجموع ٍة من
يتالش عىل اإلطالق ،ومل يجر استبداله
الكتّاب واملحلِّلني ،فهذا الرابط مل َ
مبنظوم��ة روابط بديلة .إن االدعاء باضمح�لال هذا الرابط هو ادعا ٌء
ائف وغري واقعي وأقرب إىل الوهم ،فتفاعل مواطني املنطقة العرب ّية
ز ٌ
يل
مع الث��ورات العرب ّية كان يعكس ش��عو ًرا بالتفاعل مع ش��أن داخ ّ

المؤشر العربي
العربي نحو األزمة السوريّة
اتّجاهات الرّأي العامّ في المشرق
ّ

بالنس��بة إليهم((( .وعليه ،فإ ّن أهم ّية رصد وتحليل ودراسة اتّجاهات
املواطن�ين يف املنطقة العربيّ��ة تجاه أحداث تجري يف بل��دانٍ عربيّ ٍة
أخ��رى تكمن يف أن مواطني املنطقة العرب ّية يرون أنفس��هم رشكاء يف
م��ا يجرى يف تلك البلدان ،وأنهم يتأث ّ��رون ويؤث ِّرون يف األحداث التي
تج��رى يف تلك البلدان .بل ميك��ن الذّهاب إىل أ ّن آراءهم واتّجاهاتهم
نح��و ما يج��ري يف بلدانٍ عربيّ ٍة أخرى هي أح��د العوامل املح ِّددة يف
وعامل مساه ٌم يف تحركاتهم
ٌ
صوغ تص ّوراتهم نحو األوضاع يف بلدانهم،
السياسيّة والشعبيّة.
حظيت الثورة الس��وريّة بالقدر نفسه  -إن مل يكن أكرث -من االهتامم
خاصة أنها أصبحت
الذي حظيت به ثوراتٌ أخرى يف املنطقة العربيّةّ ،
ٍ
انعطافات وأحداث ًا .ولقد كانت تط ّورات
أط��ول الثورات عم ًرا وأكرثها
األح��داث يف س��ورية وتداعياتها ج��ز ًءا من اهتامم��ات املواطنني يف
املنطق��ة العرب ّية عىل اختالف فئاتهم االجتامع ّية وتوجهاتهم الفكريّة
والسياس��يّة ،فالثورة السوريّة ش��غلت حيّ ًزا كب ًريا من نقاشات الفضاء
العام الع��ر ّيب ،وحظيت باهتامم الكثري من الباحثني والفاعلني العرب.
فاألحداث التي تجري يف س��ورية تؤث ِّر يف مس��تقبل س��ورية واملرشق
خاص��ة بالنظر إىل أ ّن
الع��ر ّيب واملنطق��ة العرب ّية ،ولها أهم ّي��ة كبرية ّ
يل م��ن ناحية واملواقف من خ ّط
املواق��ف من الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
املقاومة يف لبنان ويف فلسطني من ناحية أخرى ،كانت يف صلب النقاش
بش��أن األزمة الس��وريّة وتط ّوراتها ،بل إ ّن بعض وجه��ات النظر التي
كانت تناقش مطالب الثورة الس��وريّة وسلوك الفاعلني فيها ،انطلقت
يل.
من مواقفهم تجاه القضيّة الفلسطينيّة والرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
السوري ير ّوج منذ بداية التظاهرات
الرسمي
ومن املعروف أ ّن الخطاب
ّ
ّ
لفك��رة أنّه يتعرض ملؤامر ٍة خارج ّي ٍة تحاك ضده نتيجة سياس��اته نحو
لي ،ومواقف��ه الداعمة لخط املقاومة س��واء
ال�صراع العر ّيب اإلرسائي� ّ
يف لبن��ان أو يف فلس��طني .كام أ ّن النقاش خارج إط��ار خطاب النظام
الرس��مي  -مبا يف ذلك خطاب ممثِّيل الثورة واملعارضة السوريّة بشأن
ّ
األوضاع يف س��ورية منذ اندالع التظاهرات السلم ّية -كان دامئًا يتناول
يل ،والقض ّية الفلسطين ّية ،وانعكاسات ما يجري
الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
يل.
يف سورية عىل الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
املؤش العر ّيب لعام  2011مجموعة من األس��ئلة عن ات ّجاهات
 1عىل س��بيل املثال تضمن رِّ
ال ّرأي العا ّم العر ّيب نحو الثورتني التونس�� ّية واملرصيّة ،وكشفت النتائج أن الغالب ّية العظمى من
مواطن��ي املنطق��ة العرب ّية قد تابعت هاتني الثورتني ،وكان له��ا مواقف واضحة ومفهومة عن
أس��باب هذه الثورات وتط ّوراتها بنسب تزيد أحيانًا عىل نسب متابعتها ألحداث داخل ّية كربى
يف بلدانها مثل االنتخابات النياب ّية.
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ه��ذا النقاش املكثّف ،الذي ش��هده الفضاء العر ّيب بصف��ة عا ّمة ،عبرَّ
خاصة يف املرشق العر ّيب ،من خالل االنقسام الذي أصاب
عن نفس��هّ ،
بع��ض النخ��ب العربيّة (بعض القوى السياس��يّة ،وبع��ض الصحفيني
ٍ
ومعارض لها .وقد
واملثقّف�ين واملحلِّلني) ما بني مؤيِّد للثورة الس��وريّة
وج��د املعارضون للث��ورة ماد ًة لهم يف ما درج عليه النظام الس��وري،
منذ بداية الثورة الس��وريّة ،من توصيف الثورة عىل أساس أنها حركة
طائفيّة تستهدف بعض الفئات الدينيّة واملذهبيّة والعرقيّة .وقد ع َّزز
هذا م��ا جاء من لغ ٍة طائف ّي�� ٍة وطائف ّي ٍة انتقام ّي�� ٍة عند بعض مؤيِّدي
الث��ورة .ك�ما تع َّزز هذا االنقس��ام بفعل اس��تخدام النظام الس��وري
لإلعالم بش��كل مكثَّف يف الرتويج لخطابه وشن الهجوم ض ّد املعارضة
الس��وري ،من خالل اس��تخدام
الس��وريّة ومؤيِّدي مطالب الش��عب
ّ
وسائله اإلعالمية أو وسائل إعالم حلفائه ،إضافة إىل استحداث وسائل
إعالم جديدة يف الرتويج لخطابه .ورأى البعض أ ّن هذا االنقس��ام عىل
صعيد النخبة يوازيه انقس��ا ٌم يف الشارع العر ّيب ،وأن املواطنني العرب
ٍ
ومعارض للثورة الس��وريّة .ويف حقيقة األمر،
منقس��مون ما بني مؤيِّ ٍد
وإزاء هذا االنقس��ام ب�ين بعض فئات النخبة ،كان��ت ات ّجاهات ال ّرأي
املؤش العر ّيب((( لعا ّم 2012
العا ّم العر ّيب غائب ًة عن املش��هد ،ولذا أخذ رِّ
السنوي عد ًدا من األسئلة التي تهدف
عىل عاتقه أن يتض ّمن استطالعه
ّ
إىل التع ّرف عىل ات ّجاهات املواطنني العرب نحو األزمة السوريّة .وهذه
املؤش العر ّيب((( لعام
الدراسة هي مناقشة لبيانات مستقاة من بيانات رِّ
 2012التي تعكس اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب التي
ش��ملها املؤرش  -أي األردن ،وفلس��طني ،ولبنان ،والعراق  -نحو األزمة
السوريّة.
هن��اك عامل آخ��ر تختص به بل��دان املرشق الع��ر ّيب دون غريها من
البل��دان العربيّة يف التعرف عىل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم فيها نحو األزمة
السوريّة ،إذ إ ّن االرتباطات السياسيّة بني سورية وتلك البلدان عميقة
للغاية ،س��واء أكان ذلك بحكم الجوار واالنت�ماء إىل اإلقليم الجغرايف
نفسه أو بحكم العالقات التاريخ ّية التي ربطت وما زالت شعوب هذا
س��نوي ينفذه املركز العر ّيب لألبحاث ودراس��ة السياسات يف
املؤش العر ّيب هو اس��تطالع
2
رِّ
ّ
البل��دان العربيّة ويتضم��ن مجموعة من املح��اور أهمها تقييم املواطن�ين العرب ألوضاعهم
االقتصاديّ��ة ،والعا ّم��ة ،إضافة إىل تقييمهم لواقع مؤسس��ات الحكم والدول��ة يف بلدانهم .كام
املؤش عىل أسئلة تقيس اتّجاهات املواطنني نحو القيم الدميقراطيّة وتقييمهم ملستوى
يشتمل رِّ
مؤشات املش��اركة املدنيّة والسياس��يّة واتّجاهات
الدميقراطيّة يف املنطقة العربيّة ،إضافة إىل رِّ
املؤش العر ّيب أسئل ًة حول األوضاع الراهنة
ال ّرأي العا ّم نحو املحيط العر ّيب .ويتضمن اس��تطالع رِّ
املؤش العر ّيب لعام  2011أس��ئلة تقف عىل
يف البل��دان العربيّة واملنطقة العربيّة .وقد تضمن رِّ
ات ّجاهات املواطنني نحو الثورتني التونسيّة واملرصيّة.
املؤش العر ّيب لع��ام  2012يف  14بل��دًا عرب ًّيا هي :األردن ،والجزائر ،والس��عودية،
 3نُف��ذ رِّ
والس��ودان ،والعراق ،واملغرب ،واليمن ،وتونس ،وفلس��طني ،والكويت ،وليبيا ،ولبنان ،ومرص،
وموريتانيا .ومن املنتظر أن تعلن نتائجه يف آذار  /مارس .2013
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السيايس خالل
اإلقليم اقتصاديًّا واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ،أو بحكم التداخل
ّ
أكرث من نصف قرن بني أقطار هذا اإلقليم .ومام ال ّ
شك فيه أن سورية
العب
أس��ايس
العب
ٌّ
ومحوري يف التط ّورات السياسيّة يف اإلقليم ،فهي ٌ
ٌ
ٌّ
أس��ايس يف السياس��ة اللبنان ّية ،وأحد الالعبني الرئيس�� ّيني يف السياسة
ٌّ
الفلس��طين ّية ،وكان له��ا دو ٌر متن��امٍ ومؤث ِّ ٌر يف الع��راق منذ االحتالل
وغني عن القول إ ّن ما يجري يف س��ورية قد
األم�يريكّ يف ع��ام ّ .2003
ٍ
انعكس بش��كلٍ
خاص��ة أن هذه البلدان
ملموس عىل بلدان اإلقليمّ ،
أصبح��ت مقص ًدا لجموع كبرية من املواطنني الس��وريّني الذين لجأوا
السوري أو من املواجهات املسلحة.
إليها بحثًا عن األمان من النظام
ّ
تعتمد هذه الدراس��ة ع�لى نتائج أربعة اس��تطالعات نُفِّذت ميدانيًّا
بطريق��ة وجاهيّة مع املس��تجيبني يف كلٍ م��ن األردن (،)2012/7/5
وفلس��طني (الضف��ة الغرب ّي��ة ،وغ��زة) ( ،) 2012/7/15ولبن��ان
( ،)20212/7/13والع��راق ( ،)2012/9/18ع�لى عين��ة تتأل��ف من
( )6379مس��تجيبًا .وأرشفت عىل تنفيذه��ا فرق ٍ
بحث محليّ ٍة يف تلك
العنقودي
الطبق��ي
البل��دان .وقد جرى اس��تخدام أس��لوب املعاينة
ّ
ّ
املنتظ��م املتع ِّدد املراحل ،واملتناس��ب مع الحجم وامل��وزون ذات ًّيا ،يف
اختيار مف��ردات املجتمع��ات املبحوثة بحيث تكون ه��ذه الع ّينات
ممثل ًة للمجتمعات األربعة بنس��بة ثقة  %96وبهامش خط ٍإ ال يتجاوز
 .%3±وقد اس��تخدمت هذه الدراسة حساب املع ّدالت عىل اعتبار أن
كل مجتمع يحمل وزنًا نسب ًّيا مساويًا لوزن املجتمع اآلخر.

أو ًلا :اتّجاهات الرّأي العام
حي األسد
نحو تن ّ
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مواطني هذا اإلقليم يؤيدون تن ّحي الرئيس بشّ ��ار األسد عن السلطة
وبنسبة  %64يف املع ّدل مقابل معارضة  %24لهذه العبارة ،فيام كانت
نس��بة الذين مل يبدوا رأيًا محد ًدا بش��أن هذه العبارة ،والذين رفضوا
اإلجاب��ة  %13م��ن املس��تجيبني .إ ّن توافق نحو ثلثي ال�� ّرأي العا ّم يف
املرشق العر ّيب عىل أن الس��يناريو األفضل لس��ورية هو تن ّحي بشّ ��ار
األسد يعكس بالرضورة أن مواطني املنطقة يرون بشّ ار األسد جز ًءا من
السيايس السوري يضمن حلاً لتلك األزمة،
األزمة وأن غيابه عن املشهد
ّ
وهو ما يعني أن الخطاب الرسمي السوري ووجهات النظر املؤيِّدة له
ٌ
مستهدف ويناضل من أجل سورية
والتي تركِّز عىل أن النظام السوري
ه��و خطاب غري مقنع أو غري مؤث ِّ��ر يف أكرثيّة مواطني املرشق العر ّيب
الذين يعتقدون أنه من األفضل لسورية أن يرحل األسد.
عىل الرغم من أن أغلب ّية ال�� ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب متوافقة عىل
رضورة تن ّحي األس��د ،ف��إن ات ّجاهات ال ّرأي الع��ام تتباين من بلد إىل
آخ��ر ،ففي حني ت ُظهر النتائج أ ّن هناك ش��به إجام ٍع بني املس��تجيبني
يف فلس��طني واألردن وبنس��ب  %81و %79عىل الت��وايل عىل أنّه "من
األفضل لسورية اليوم أن يتن ّحى األسد عن السلطة" ،مقابل معارضة
 %10و %11لهذه العبارة ،تصل نسبة التأييد يف العراق إىل  %51مقابل
معارضة  %26من العراقيّني لتن ّحي بشّ ار األسد ،أما ال ّرأي العام اللبنا ّين
فينقس��م عىل نفسه ،فنسبة  %44من املس��تجيبني اللبنانيّني يؤيدون
تن ّحي بشّ ار األس��د ،مقابل  %46يعارضون تن ّحيه ،يف حني أ ّن  %10من
املس��تجيبني قالوا إ ّن ال رأي لهم بش��أن هذه العبارة أو رفضوا تحديد
موقفهم.
جدول ( )1املؤ ِّيدون واملعارضون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن يتن ّحى الرئيس
األسد عن السلطة"

نقاش
منذ اندالع التظاهرات يف س��ورية يف آذار /مارس  ،2011انطلق ٌ
واس�� ٌع يف سورية ويف املنطقة العرب ّية بشأن تن ّحي الرئيس بشّ ار األسد
العراق األردن فلسطني لبنان املعدّ ل
لحل األزمة الس��وريّة،
عن الس��لطة كأح��د الس��يناريوهات املمكنة ّ
أؤيّد
واالنتقال بس��ورية إىل عمل ّية سياس ّية جديدة .وأصبح هذا السيناريو
64
44
81
79
51
أكرث إلحا ًحا مع استمرار الثورة وتط ّورها إىل ثورة مسلّحة تطغى عليها
أعارض
23
46
10
11
26
13
10
9
10
املع��ارك بني الجيش النظامي والجيش الس��وري الح��ر .وقد اقترُ حت ال أعرف +رفض اإلجابة 23
عىل املس��تجيبني يف بلدان املرشق العر ّيب عبارة مفادها" :من األفضل
املجموع
100 100
100
100 100
لس��ورية اليوم أن يتن ّحى الرئيس بشّ ��ار األسد عن السلطة" ،وسئلوا
عماّ إذا كانوا يؤيدون هذه العبارة أو يعارضونها.
ٍ
تس��اؤالت كبري ًة
إن ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف األردن وفلس��طني ال تثري
تش�ير اتّجاهات ال ّرأي العام يف بلدان امل�شرق العر ّيب نحو عبارة "من يف ض��وء وجود ش��به توافق بني مواطني البلدي��ن عىل رضورة تن ّحي
األفضل لس��ورية اليوم أن يتن ّحى األس��د عن السلطة" ،إىل أن أكرثيّة األس��د ،وعليه ف��إن تحليل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف البلدين بحس��ب
بلدان املرشق العر ّيب
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يتنحى الرئيس األسد عن السلطة"
شكل ( )1املؤ ِّيدون واملعارضون من مستجيبي بلدان املرشق العر ّيب لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

امل��ؤشات الدميوغرافية (الجن��در ،والعمر ،واملس��تويات التعليمية،
رِّ
ٍ
تباينات ذات داللة ،وه��ذا أم ٌر متوق ّع يف ظل أن
والعم��ل) ال يعكس
املعارضني لتن ّحي األسد عن السلطة ميثِّلون نس ًبا قليلة يف كال البلدين.
إال أن فحص وتحليل اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف لبنان ،والعراق بحس��ب
املؤشات الدميوغرافية هو أم ٌر مه ٌم يف ظل انقسام ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين
رِّ
إزاء تن ّح��ي األس��د ووجود ما يزيد ع��ن ربع املس��تجيبني يف العراق
يعارضون تن ّحي األسد.
املؤشات الدميوغرافية،
تشري اتّجاهات املستجيبني اللبنان ّيني ،بحسب رِّ
إىل أنّه ال توجد فروق من ال ّناحية اإلحصائ ّية بني ات ّجاهات املستجيبني
الذك��ور واإلن��اث يف لبنان نح��و التأييد واملعارضة لتن ّحي األس��د عن
الس��لطة .يف املقاب��ل ،فإ ّن املس��تجيبني من الفئ��ة العمريّة ()24-18
هم أش�� ُّد تأيي ًدا لتن ّحي األسد ،مقابل أكرثيّة من املستجيبني من الفئة
العمريّ��ة ( )34-25تعارض تن ّحي��ه .ويرتكّز التأييد لتن ّحي األس��د بني
الثانوي ،واألعىل من الثانوي،
التعليمي
املستجيبني من ذوي املستوى
ّ
ّ
مقابل تركز املعارضة لتن ّحي األس��د بني املس��تجيبني من ذوي التعليم
الثان��وي) .أما عىل صعيد ات ّجاه��ات ال ّرأي العا ّم
األس��ايس (األقل من
ّ
ّ
اقي ،فإن املستجيبني الذكور هم األكرث تأيي ًدا لتن ّحي األسد مقارنة
العر ّ
باإلناث((( .كام أ ّن التأييد لتن ّحي األس��د يرتكز بني املس��تجيبني األعىل
تعلي�ًم�اً (من ذوي التعليم الثانوي واألعىل من الثانوي) يف العراق .أما
 %46 4م��ن املس��تجيبات اإلناث يؤيدن تن ّحي األس��د مقارنة بـ  %56م��ن الذكور يؤيدون
ذلك .من املهم اإلش��ارة إىل أن انخفاض نس��بة تأييد اإلناث لتن ّحي األسد ال يقابله ارتفاع نسبة
املعارضة لتن ّحي األسد بينهن ،بل يكمن السبب يف ارتفاع نسبة النساء اللوايت مل يظهرن موقفًا
تجاه هذا املوضوع.

م��ن حيث الفئات العمرية ،فإن املس��تجيبني من ذوي الفئة العمرية
" 55س��نة فأعىل" هم األقل تأيي ًدا لتن ّحي األس��د  .عىل الرغم من أن
املؤشات
اقي بحس��ب رِّ
تحلي��ل ال ّرأي الع��ا ّم اللبنا ّين والرأي العا ّم العر ّ
الدميوغرافية للمس��تجيبني يعكس بعض االختالفات التي تس��اهم يف
فهم التباينات يف إجاميل ال ّرأيني العا ّمني نحو مس��ألة تن ّحي األسد ،فإن
تفس بطريقة
هذه التباينات تبقى من الناحية اإلحصائ ّية طفيفة وال رِّ
كافية انقس��ام اللبنانيّ�ين نحو هذا األمر ومعارضة م��ا يزيد عن ربع
متغيات أخرى
العراق ّيني لتن ّحي األس��د ،األمر الذي يحتّم البحث عن رِّ
املتغيات
تس��اهم يف فهم هذه االتّجاه��ات .إن اختبار العدي��د من رِّ
األس��ايس الذي ميكن أن يفِّ�سر العوامل املحددة يف
املتغي
يظه��ر أن رِّ
ّ
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف لبنان والعراق هو الخلفيّة املذهبيّة والطائفيّة
للمستجيبني يف كال البلدين.
وعند تحليل نتائج ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين بحس��ب طوائف املس��تجيبني
(وفقً��ا لتعريفه��م ال��ذايتّ لدياناته��م ومذاهبه��م) ،فإنّ��ه يظهر أ ّن
املستجيبني الش��يعة ُمجمعون تقري ًبا عىل معارضة تن ّحي بشّ ار األسد
عن السلطة وبنسبة  ،%89مقابل  %6يؤيِّدون تن ّحيه .عىل النقيض من
ذلك ،فإ ّن التأييد لتن ّحي بشّ ار األسد عن السلطة يرتكز بني املستجيبني
الس�� ّنة والدروز ،إذ إ ّن  %77من املس��تجيبني الس ّنة و %75من الدروز
أيَّ��دوا التن ّحي ،مقاب��ل معارضة  %4و %10منهم عىل التوايل .انقس��م
املس��تجيبون املس��يح ّيون (بطوائفه��م املختلفة موارن��ة ،وكاثوليك،
وأرثوذكس...إلخ) نحو التأييد واملعارضة لتن ّحي األس��د ،إذ يؤيِّد %42
منهم ذلك ،مقابل معارضة  %44منهم.
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يتنحى الرئيس األسد عن السلطة"
جدول ( )2املؤ ِّيدون واملعارضون اللبنان ّيون والعراق ّيون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

بحسب الجندر ()%
العراق

لبنان
ذكور

إناث

ذكور

إناث

أؤيّد

46

42

56

46

أعارض

45

47

26

27
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9

12

18

27

املجموع

100

100

100

100

بحسب الفئات العمرية ()%
العراق

لبنان
24-18

34-25

44-35

54-45

+55

24-18

34-25

44-35

54-45

+55

أؤيّد

52

43

43

45

41

51

52

54

53

44

أعارض

42

51

47

42

44

27

27

24

27

29
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7

6

10

13

15

23

21

23

21

28

املجموع

001

100

100

100

100

100

100

100

100

100

بحسب املستويات التعليمية ()%
العراق

لبنان
ثانوي
أقل من ّ

ثانوي
ّ

ثانوي
أعىل من ّ

ثانوي
أقل من ّ

ثانوي
ّ

أعىل من ثانو ّي

أؤيّد

40

50

48

46

61

61

أعارض

49

41

42

28

23

26
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11

8

10

27

16

12

املجموع

100

100

100

100

100

100

اقي بحسب مذاهب املستجيبني (وفقًا
أما عىل صعيد ال ّرأي العا ّم العر ّ
لتعريفهم الذايت) ،فتظهر ٌ
فروق واضح ٌة بني مواقف الس�� ّنة والشيعة،
إذ إ ّن  %72من املس��تجيبني الس�� ّنة يؤيدون تن ّحي األس��د ،فيام نسبة
املؤيِّدين بني املس��تجيبني الشيعة كانت  ،%35يف املقابل فإن  %41من
املستجيبني الش��يعة يف العراق يعارضون تن ّحي األسد مقابل معارضة
 %10من املستجيبني الس ّنة .أي أن اتّجاهات ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين والرأي

مبتغي
اق��ي نحو األزمة الس��وريّة مرتبطة ارتباطًا أساس��يًّا رِّ
الع��ا ّم العر ّ
عامل أكرث قو ًة يف تش��كيل
املتغي هو ٌ
الطائفة أو املذهب .إال أن هذا رِّ
االتّجاه��ات يف ال�� ّرأي العا ّم اللبن��ا ّين مقارنة مبا علي��ه الحال يف ال ّرأي
اقي ،فآراء املستجيبني العراقيني تتأثر مبذهبهم من دون أن
العا ّم العر ّ
يصبح املذهب عاملاً حاسماً يؤدي إىل إجامع املستجيبني ،ويظهر ذلك
من خالل وجود ش��به إجامع بني الس�� ّنة عىل تأييد تن ّحي األسد ،لك ّن
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يتنحى األسد عن السلطة" بحسب طوائف املستجيبني اللبنان ّيني
شكل ( )2املؤ ِّيدون واملعارضون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

يتنحى األسد عن السلطة" بحسب مذاهب املستجيبني العراق ّيني
شكل ( )3املؤ ِّيدون واملعارضون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

املستجيبني الشيعة يف العراق منقسمون بني التأييد واملعارضة لتن ّحي
األس��د ،أي هناك حالة من التوازن نسب ًيا لدى املستجيبني الشيعة إزاء
تن ّحي األسد.
إن تحليل نتائج اس��تطالع ال ّرأي يف العراق ولبنان يش�ير إىل أ ّن ديانة
املستجيبني ومذهبهم يع ّدان عاملني مح ِّددين يف اتّجاهات ال ّرأي العا ّم
نحو مس��ألة تن ّحي األسد عن الس��لطة ،لكن هذه النتيجة بحاجة إىل
مزيد من االختبار ،وهو ما س��يجري التط ّرق إليه يف س��ياق مناقش��ة
مؤشات ال ّرأي العا ّم األخرى نحو األزمة السوريّة.
رِّ

العام
ثان ًيا :مقترحات الرّأي
ّ
ّ
لحل األزمة السوريّة
إن مواقف مواطني بلدان املرشق العر ّيب نحو تن ّحي األسد عن السلطة
م��ؤش مهم لفهم اتّجاه��ات آرائهم نحو األزمة الس��وريّة ،لكن
هي
رِّ
املؤش وحده ميكن أن يك��ون اعتام ًدا مجتز ًءا وذا
االعت�ماد عىل هذا رِّ
جانب ٍ
ٍ
واحد من جوانب ال ّرأي العا ّم
دالالت ناقص ٍة ويلقي الضوء عىل ٍ
يف امل�شرق العر ّيب .فمن أجل تعميق اإلدراك بات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف
املرشق العر ّيب نحو األوضاع يف س��ورية ومواقفه من األزمة الس��وريّة،
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جرى طرح سؤا ٍل مفتوح (من دون خيارات مسبقة) عىل املستجيبني،
الحل األمثل إلنهاء األزمة الس��وريّة؟" وذلك
وه��و" :برأيك ،ما ه��و ّ
حل األزمة الس��وريّة ،مبا يعني أن
الخاصة بكيف ّية ّ
للتعرف عىل آرائهم ّ
االس��تطالع يحاول أن يتيح للمس��تجيبني أن يكونوا أصحاب القرار يف
حل لألزمة.
تحديد ّ

ق ّدم ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب العديد من املقرتحات كحلول
لألزمة الس��وريّة .لك��ن جميع ه��ذه املقرتحات ال تخ��رج عن ثالثة
كل منها مجموعة آراء متقاربة ،وهي :االتّجاه األول
اتّجاهات يلخِّص ّ
الس��يايس الحاكم ،ويُعبرّ عن ذلك أكرثيّة مستجيبي
يرى تغيري النظام
ّ
ال ّرأي الع��ا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب وبنس��بة %62؛ ويقرتح أصحاب

شكل ( )4مقرتحات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب ّ
للحل األمثل لألزمة يف سورية

االتّج��اه الثاين القضاء ع�لى الثورة ،وميثّلون ما نس��بته  %8من ال ّرأي ال ّرأي العا ّم غري منقس��مٍ تجاه األزمة الس��وريّة ،وهو ما تؤكِّده أرقام
حل األزمة االستطالعات.
الع��ا ّم يف البل��دان األربعة؛ أما االتّجاه الثالث فه��و اقرتاح ّ
الس��وريّة من خالل عمليّة سياسيّة س��لميّة تشارك فيها جميع القوى
السياس�� ّية مبا فيها املعارضة والنظام ،وقد اقرتح هذا الخيار نحو  %13االتّجاه األول :تغيير نظام الحكم
في سورية
من املستجيبني.
بل��د ٍ
بطبيع��ة الحال ،فإن هناك تباي ًنا بني مس��تجيبي ٍ
وبلد آخر يف ما
بالحل األمثل لألزمة يف سورية ،األمر الذي سنتطرق له يف إطار
يتعلق ّ
مناقشة هذه االتّجاهات ببعض التفصيل.
حل أمثل
ثلثي املس��تجيبني تغيري نظام الحكم ،مبا هو ٌّ
إن اعتامد نحو ْ
لألزم��ة يف س��ورية ،مقارن ًة بنس��ب ٍة ال تتجاوز  %8تق�ترح القضاء عىل
الثّورة ،بالتّوازي مع نحو نس��بة الثّلثني تؤيِّد تن ّحي بشّ ��ار األس��د عن
الس��لطة ،يش�ير بوضو ٍح إىل أ ّن ال ّرأي العا ّم يف امل�شرق العر ّيب منحا ٌز
ّ
السوري .وعليه،
الس��وري ،وغري مؤيِّ ٍد لل ِّنظام ّ
لصالح مطالب الشّ عب ّ
تع�ِّب� عنه وس��ائل اإلعالم أو مواق��ف األنظمة
ف��إ ّن االنقس��ام الذي رِّ
السياس�� ّية يف بلدان املرشق ،هو انقس��ا ٌم مل ميت ّد إىل الشّ ��ارع .كام أ ّن
ّ

هو االتِّجاه الذي يمُ ثِّل أكرثيّة ال ّرأي العا ّم يف املرشق ،وبنسبة  %62من
حل األزمة الس��وريّة يكون
املس��تجيبني .ويؤكِّد ه��ذا االتّجاه عىل أ ّن ّ
من خالل تغيري ال ِّنظام الحاكم .وقد ُس�� ِّجل شبه توافقٍ بني املستجيبني
الحل ،فيام كانت نس��بة
يف األردن ( )%82وفلس��طني ( )%75عىل هذا ّ
الحل من املس��تجيبني يف العراق  ،%51وكانت %40
املوافقني عىل هذا ّ
يف لبنان .ومن امله ّم اإلش��ارة إىل أ ّن أكرثيّة اللّبنان ّيني (وليس أغلب ّيتهم)
الحل األمثل لألزمة يف سورية.
قد اقرتحت تغيري نظام الحكم ،باعتباره ّ
وقد ركّز مستجيبو بلدان املرشق عىل مجموع ٍة من االقرتاحات ،تتعلّق
بالوس��ائل التي يجب اعتامدها لتحقيق تغيري نظام الحكم .فقد أكّد
بعض أصحاب هذا ال ّرأي ،عىل أ ّن تغيري ال ِّنظام يجري من خالل تن ّحي
السلطة ،أو إسقاط نظام بشّ ار األسد
الرئيس
ّ
الس��وري بشّ ار األسد عن ّ

المؤشر العربي
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العربي نحو األزمة السوريّة
اتّجاهات الرّأي العامّ في المشرق
ّ

بأي طريق�� ٍة كانت .يف حني مل ِ
لكل من مستجيبي األردن وفلسطني
يكتف بعض املس��تجيبني باقرتاح عزل ال ِّنسبة  %4يف العراق ،و %3وٍّ %1.1
ّ
رصوا كذلك عىل أن تجري محاكمته؛ ملحاس��بته عىل ما عىل التّوايل .معنى ذلك أ ّن نسب الذين اقرتحوا القضاء عىل الثّورة يف
ال ّرئي��س ،بل أ ّ
بلدان املرشق  -باستثناء لبنان  -كانت عىل حدود هامش الخطإ ،كام
أقدم عليه أثناء حكمه ،أو خالل تعامله مع الثّورة.
ه��و الحال يف العراق واألردن ،أو واقع ًة ضمن هامش الخطإ ،كام هو
ك�ما تض ّمنت إجاب��ات بعض املس��تجيبني ،اقرتاح تغي�ير ال ِّنظام عرب
الحال يف فلسطني.
تد ّخلٍ
خارجي تقوم به ال ّدول العرب ّية يف س��ورية ملس��اندة الش��عب
ٍّ
ٍ
مقرتحات مثل القضاء عىل الثّورة
الس��وري حتّى يُنهي األزمة .يف مقابل ذلك عبرّ عد ٌد من املس��تجيبني وقد تض ّمنت إجابات ه��ذا االتجاه
ّ
وري وثورته والق��وى املعارضة واملجموعات املس��لّحة .كام تض َّمن ه��ذا االت ّجاه
عن اعتقادهم بأ ّن ّ
الس ّ
الحل األمثل يكون بدعم الشّ ��عب ّ
ٍ
بالسالح؛ ليواصل مقاومته لل ّنظام الحاكم ،فيام ركّزت بعض املقرتحات إجاب��ات ،تطالب بوق��ف التدخّل اإلقليم��ي وال ّدويل ،الذي يس��اند
ّ
السوري أو يدعم انسحاب املجموعات املسلّحة.
املتعلّقة بتغيري نظام الحكم عىل تدخلٍ دو ٍّيل إلس��قاط ال ِّنظام ،أو عىل معاريض ال ِّنظام
ّ
تحقيق إجام ٍع دو ٍّيل من أجل إجبار األسد عىل التن ّحي عن الحكم.
االتّجاه الثالثّ :
حل األزمة السوريّة من خالل
عمليّة سياسيّة يشارك فيها جميع األطراف
االتّجاه الثاني :القضاء على الثّورة
سيايس؛
حل
السوريّة هو ٌّ
حل األزمة يتحقّ��ق من خالل القضاء هو االت ّجاه الذي يرى أصحابه أ ّن ّ
ي��رى أصحاب ه��ذا االتّجاه أ ّن ّ
حل األزمة ّ
ٌّ
عىل الثّورة .وميثِّل هذا االتّجاه ما نسبته  %8من ال ّرأي العا ّم يف بلدان وذلك من خالل الحوار ،والتّوافق بني املعارضة وال ِّنظام ،ويف إطار قيام
ٍ
املرشق العر ّيب .وتتباين نِس��ب مقرتح��ي هذا الخيار من ٍ
بإصالحات سياس��يّ ٍة جذريّ�� ٍة .ويمُ ثِّل أصحاب هذا االتّجاه نحو
بلد إىل آخر؛ ال ِّنظام
إذ أ ّن  %24من اللّبنان ّيني قد اقرتحوا هذا ال ّرأي حلاًّ لألزمة ،فيام بلغت  %13من ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب .ومن املال َحظ أ ّن أصحاب هذا
للحل األمثل لألزمة يف سورية *
جدول ( )3مقرتحات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب ّ

( )

*

العراق

األردن

فلسطني

لبنان

املعدّ ل

تغيري النظام الحاكم

51

82

75

40

62

القضاء عىل الثورة

4

3

1

24

8

حل األزمة بالطرق السلم ّية ومبشاركة جميع القوى السياس ّية مبا فيها املعارضة والنظام
ّ

15

5

6

24

13

ال أعرف

21

8

17

9

14

رفض اإلجابة

9

2

1

2

3

املجموع

100

100

100

99

100

يظهر املجموع يف بعض جداول الدراسة مساويًا لنسبة  ،%99وأحيانا  ،%101وذلك ليس خطأ حسابيا ولكنه ناتج عن عملية تقريب النسب

االت ّجاه ،يرتكّزون يف لبنان وبنس��بة  ،%24ثم يف العراق بنسبة  ،%15ث ّم
يف فلسطني واألردن وبنس��بة  %6و %5عىل التّوايل .وتض ّمنت إجابات
ٍ
إصالحات سياس ّية ،تضمن
الس��وري
هذا االت ّجاه رضورة إجراء ال ِّنظام ّ
ٍ
انتخابات ح ّر ٍة ونزيه ٍة ال يُستثنى
مش��اركة الجميع يف الحكم ،وإجراء
الس��يايس تح��او ًرا جديًّا مع
أح�� ٌد منها ،فضلاً عن تعينُّ تحاور ال ِّنظام
ّ
ق��وى املعارضة .كام احت��وى البعض من إجابات هذا االت ّجاه إش��ار ًة

ٍ
بإصالحات سياس��يّة جديّة؛ مبا يف ذلك
إىل رضورة قيام ال ِّنظام الحاكم
محاسبة املسؤولني عماّ جرى خالل فرتة األزمة ،وتقدميهم إىل املحاكمة،
الخارجي (الغرب ،روس��يا،
وتض ّم��ن كذلك آراء تطالب بعدم التدخّل
ّ
أي من طر ْيف األزمة (ال ّنظام واملعارضة) .وتب ًعا
تركيا ،إيران)؛ ملس��اندة ٍّ
لذل��ك ،فإ ّن أصحاب هذا االتّجاه ،هم من املؤيِّدين لعمل ّي ٍة سياس�� ّي ٍة
حل األزمة السوريّة ،يكون ال ِّنظام الحاكم جز ًءا منها ومباد ًرا
تؤ ّدي إىل ّ
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ٍ
بإصالحات جذريّ ٍة .فقد
بها ورشيكًا يف إجرائها ،وذلك من خالل القيام
اقرتح  %13من ال ّرأي العا ّم يف املرشق ونحو ربع مستجيبي لبنان ،حلاًّ
سياسيًّا يض ّم طريف األزمة (ال ِّنظام واملعارضة) ،ودعوة ال ِّنظام إىل إجراء
ٍ
السوري .ومعنى ذلك،
تعب عن مطالب املعارضة والشّ عب ّ
إصالحات رِّ
افض الس��تمرار نظام الحكم بأساليبه
أ ّن هذا
الش��ق من ال ّرأي العا ّم ر ٌ
ّ
سبب من األسباب ،أو معتق ًدا
ألي ٍ
متمسكًا به ّ
الس��ابقة ،حتّى إن كان ِّ
ّ
أنّه ال متكن هزميته.
يش�ير ما أورده املواطنون من اقرت ٍ
لحل األزمة السوريّة بوضو ٍح،
احات ّ
إىل أ ّن ال�� ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب تجاه األزمة يف س��ورية ،ال ميكن
السلطة أو معارضته .فنسبة
اختزاله يف تأييد تن ّحي بشّ ��ار األس��د عن ّ
املس��تجيبني الت��ي انحازت إىل القض��اء عىل الثّورة بلغ��ت  ،%8وهي
السلطة .ومعنى ذلك
متثِّل نحو ثلث الذين عارضوا تن ّحي األس��د عن ّ
الس��ؤال الذي كش��ف فيه ال ّرأي العا ّم عن حلول املواطنني لألزمة
أ ّن ّ
السؤال الذي وضع املستجيبني أمام
الس��وريّة ،كان أوضح وأفضل من ّ
خيار تأييد ال ّرئيس األسد أو معارضته.
إ ّن تحليل مواقف مواطني املرشق العر ّيب من مسألة تن ّحي بشّ ار األسد
الحل األمثل
الس��لطة ،يقود إىل افرتاض أ ّن مواق��ف املواطنني من ّ
عن ّ
لألزمة السوريّة يجب أن يكون متامش ًيا مع مواقفهم من تن ّحي األسد.
إذ كان من املتوقّع أن يقرتح املعارضون من املس��تجيبني لتن ّحي األسد،
الس��وريّة ،أو العمل
القض��ا َء عىل الثّورة الس��وريّة ٍّ
كحل أمثل لألزمة ّ
ٍ
مقرتحات تفي��د تثبيت ال ِّنظام .إلاّ
أي
��يايس ،أو ّ
ع�لى دعم ال ِّنظام ّ
الس ّ
أ ّن نتائج االس��تطالعات تشري إىل أ ّن هذه الفرض ّية خاطئةٌ .فمن ناحي ٍة
أوىل ،تُ َع ّد نِس��ب الذين اقرتحوا القضاء ع�لى الثّورة يف بلدان املرشق
الع��ر ّيب بصف ٍة عا ّم ٍة ،أو يف البلدان التي توجد فيها معارض ٌة ملموس�� ٌة
أقل (م��ن ال ّناحية اإلحصائ ّية بالخصوص) من نِس��ب
لتن ّحي األس��دّ ،
الذين عارضوا تن ّحي بشّ ��ار األسد .ومن ناحي ٍة أخرى ،تشري ال ّنتائج إىل
أ ّن الذين عارضوا تن ّحي األسد ،مل يتح ّولوا تلقائ ًّيا إىل اقرتاح القضاء عىل
حل لألزمة الس��وريّة .إذ مثّل
الثّ��ورة أو تدعي��م ال ِّنظام القائم مبا هو ٌّ
السوريّة يف البلدان األربعة مجتمعةً،
الذين اقرتحوا القضاء عىل الثّورة ّ
ما نس��بته  %8من املس��تجيبني .وإذا ما تأ ّملنا هذه ال ّنتائج ،فسنالحظ
أ ّن نس��بة اللّبنان ّي�ين الذين اقرتحوا "القضاء عىل الثّ��ورة" كانت ،%24
ع�لى ال ّرغم من أ ّن  %46م��ن اللّبنانيّني عارضوا تن ّحي األس��د .وكانت
نس��بة العراق ّيني الذين اقرتحوا القضاء عىل الثّورة  ،%4عىل ال ّرغم من
معارضة  %27من العراقيّني تن ّحي األس��د ع��ن الحكم .وينطبق األمر
ذاته عىل مس��تجيبي األردن ،وفلس��طني؛ إذ أ ّن نس��ب الذين اقرتحوا
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كل من البلدين ،مل تتجاوز  ،%3مع أ ّن نس��ب
القض��اء عىل الثّ��ورة يف ٍّ
كل من البلدين .وعليه،
الذين عارضوا تن ّحي األسد كانت نحو  %10يف ٍّ
السلطة هم من املناهضني
فإن االفرتاض بأ ّن معاريض تن ّحي األسد عن ّ
اض ال ميك��ن تعميمه أو القبول به؛ ذلك أنّه
للثّورة الس��وريّة ،هو افرت ٌ
كل من يعارض تن ّحي األس��د هو مؤيِّ ٌد لنظام
من الخطإ االفرتاض بأ ّن َّ
الس��ؤال امله ّم هو :ما هي مقرتحات
الس��ياق ،يغدو ّ
حكمه .ويف هذا ّ
لحل األزمة
الشق من ال ّرأي العا ّم املرشقي املعارض لتن ّحي األسدّ ،
هذا ّ
السوريّة؟
ّ
إ ّن الذين عارضوا تن ّحي األس��د بطبيعة الحال ،هم من مناويئ الثّورة،
الش��ق األكرب
وهم م��ن أصحاب مقرتحات القض��اء عىل الثّورة .لك ّن
ّ
الس��لطة ،قد تركّ��زت اقرتاحاتهم عىل
من معاريض تن ّحي األس��د عن ّ
الس��يايس
س��يايس لألزمة ،يقع م��ن خالل املفاوضات بني ال ِّنظام
حل
ٍّ
ّ
ٍّ
واملعارضة .أي أ ّن املعارضني لتن ّحي األس��د ،ليس��وا بالضرّ ورة مؤيِّدين
ش��ق منهم عىل نظام الحكم إجراء
له أو ألس��اليب حكمه ،بل يقرتح ٌّ
ٍ
حل لألزمة.
إصالحات سياس��يّ ٍة جذريّ ٍة ،والتّوافق مع املعارض��ة عىل ٍّ
وهذا يعني أ ّن ألكرثيّة املعارضني لتن ّحي األس��د أسبابًا أخرى لذلك غري
تأييدهم لنظام حكمه .وميكن االجتهاد يف قراءة هذه ال ّنتيجة ،بالقول
شق من الشّ عب
إ ّن بعض هذه األسباب يتمثَّل يف قناعة أولئك بوجود ٍّ
السلطة قد
الس��وري مازال يؤيِّد األسد ،أو بالقول إ ّن تن ّحي األسد عن ّ
ّ
يؤ ّدي إىل حال ٍة أسوأ مماّ هي عليه اآلن ،أو بالذّهاب إىل أ ّن سبب ذلك
يكمن يف تخ ّوف معاريض تن ّحي األسد من املجهول ومن املسارات غري
ظل الشّ حن
خاص ًة يف ّ
املأمونة التي ميكن أن يسلكها املجتمع السوريّ ،
الطائفي والعرقي.
إ ّن مناقشة اتّجاهات الرأي العا ّم نحو مسألة تن ّحي األسد ،قد أظهرت
أ ّن طائف��ة املس��تجيبني ومذاهبهم كانت عاملاً مؤث ِّ�� ًرا يف تحديد آراء
املتغي مبا
اللّبنانيّني والعراقيّني من هذه املسألة .وعند اختبار أثر هذا رِّ
الحل األمثل لألزمة يف
عامل مح ِّد ٌد آلراء اللّبنان ّيني والعراق ّيني حول ّ
هو ٌ
س��ورية ،أظهرت ال ّنتائج أ ّن أكرثيّة املستجيبني الس ّنة وال ّدروز ،وبنسبة
 %75و %59ع�لى التّوايل ،اقرتحوا تغي�ير نظام الحكم؛ بينام اقرتح %38
الحل نفس��ه ،فيام مل يقرتحه إلاّ  %3من
من املس��تجيبني املس��يح ّيني ّ
املس��تجيبني الشّ ��يعة .ويف املقابل ،فإ ّن نصف املس��تجيبني الشّ ��يعة
( ،)%49ق��د اقرتحوا خيارات القضاء عىل الثّورة .وات ّفق معهم  %23من
املستجيبني املسيح ّيني ،ونحو  %6من املستجيبني الس ّنة وال ّدروز.
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الحل السلمي ،فقد اقرتحه  %29من املستجيبني الشّ يعة ،و %27من
أ ّما ّ
املستجيبني املسيح ّيني ،و %18من املستجيبني ال ّدروز ،و %12من الس ّنة.
اقي،
ويف ما يتعلّق بتأثري رِّ
متغي املذهب عىل اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّ
تش�ير ال ّنتائج إىل أ ّن هذا العامل ال تأثري ل��ه يف اقرتاحات ال ّرأي العا ّم
لحل األزمة السوريّة؛ إذ أ ّن نسبة  %53من املستجيبني الشّ يعة
اقي ّ
العر ّ
الحل األمثل
 وبنسب ٍة مشابه ٍة من املستجيبني الس ّنة ( - )%52ترى أ ّن ّلألزمة ،يكمن يف تغيري نظام الحكم .وكذلك كانت نس��ب املستجيبني
الشّ يعة والس ّنة ،التي اقرتحت القضاء عىل الثّورة ،شبه متطابق ٍة.
عامل مؤث ِّ ٌر يف اقرتاحات
ّائفي يف لبنان ،هو ٌ
تب�ِّي�نِّ ال ّنتائج أ ّن رِّ
املتغي الط ّ
املس��تجيبني للحلول املمكنة لألزمة يف س��ورية؛ إذ أ ّن أغلبيّة الس�� ّنة
يؤيِّدون تغيري ال ّنظام ،يف حني أ ّن أكرثيّة الشّ ��يعة (ليس األغلب ّية) تؤيِّد

عامل مح ِّد ٌد ملا
املتغي مبا ه��و ٌ
القض��اء عىل الثّ��ورة .إلاّ أ ّن تأثري هذا رِّ
حل لألزمة ،ه��و أضعف من أن يكون عاملاً
يقرتحه املس��تجيبون من ٍّ
مح ِّد ًدا الت ّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو مس��ألة تن ّحي بشّ ار األسد .ويرتبط
أساسا ،بوجود
ضعف تأثري هذا العامل يف تحديد اقرتاحات املستجيبني ً
السيايس ،مبا يتض ّمنه من
الحل
كتل ٍة من الشّ ��يعة اللّبنان ّيني منحاز ٍة إىل ّ
ّ
تواف��قٍ بني ال ِّنظام واملعارضة .وهو ما يش�ير بوضو ٍح إىل أ ّن كتل ًة متثِّل
األقل نحو  %40من املس��تجيبني الشّ ��يعة ،ال تقف ض ّد مطالب
ع�لى ّ
السوري ،وإنمّ ا
السوري ،وليست يف خندق ال ِّدفاع عن ال ِّنظام ّ
الشّ ��عب ّ
تعب عن املخاوف املرافقة لس��قوط ال ِّنظ��ام ،وأثرها يف التّمثيل
ه��ي رِّ
الطائفي
املتوسط للعامل
السيايس للشّ يعة يف لبنان .ويف مقابل التّأثري
ِّ
ّ
ّ
عامل
متغي املذهب عند املس��تجيبني العراقيّني ،هو ٌ
يف لبنان ،نجد أ ّن رِّ
غري مؤث ِّ ٍر يف آرائهم.

140
ً
العام
ثالثا :توصيف الرّأي
ّ
لما يجري في سورية
منذ آذار  /مارس  ،2011تاريخ انطالق التّظاهرات الشّ ��عب ّية املطالبة
السيايس يف سورية ث ّم بإسقاط ال ّنظام ،تشهد املنطقة العرب ّية
باإلصالح
ّ
نقاشً ��ا مكثّفًا بشأن ما يجري يف س��ورية .ولقد تط ّور هذا ال ِّنقاش مع
الس��وري ع�لى أ ّن ما يجري
الرس��مي
تط ّور األحداث .فركّز الخطاب
ّ
ّ
يف س��ورية هو مؤامر ٌة خارجيّ ٌة (غربيّة وإقليميّة وعربيّة) ،تس��تهدف
الس��وري وسياس��اته .وذكر أ ّن س��بب اس��تهدافه ،هو مواقفه
ال ِّنظام
ّ
ال ّداعمة للقض ّية الفلسطين ّية ولت ّيارات املقاومة مثل "حامس" و"حزب
الرس��مي عىل أ ّن من يقوم بتنفيذ هذه املؤامرة
الله" .ويؤكِّد الخطاب
ّ
عىل األرض ،مجموعاتٌ مس��لّح ٌة إرهاب ّي ٌة متط ِّرفةٌ ،مدعوم ٌة من القوى
الخارج ّية اإلقليم ّية والدول ّية املتآمرة .يف مقابل وجهة ال ّنظر ال ّرس��م ّية
عرب
الس��وريّة هذه ومف��ردات الخطاب
الرس��مي ،عبرّ س��وريّون ٌ -
ّ
ومواطنون ومثقّفون  -عن وجهات نظ ٍر أخرى ،أكّدت عىل أ ّن ما جرى
يف س��ورية ومازال ،هو ثور ٌة شعبيّ ٌة ض ّد ال ِّنظام الحاكم ،بدأت سلميّةً،
سلمي ،وثانيهام مسل ٌَّح .وتشري
وتط ّورت نحو ثور ٍة مبس��ارين؛ أحدهام
ٌّ
جانب
وجه��ة ال ّنظر هذه ،إىل أ ّن تط ّور الثّورة إىل ح�� ٍّد أصبح لها فيه ٌ
مس��ل ٌّح ،كان رضوريًّا لحامية املواطنني السوريّني من األساليب العنيفة
التي اس��تخدمها ال ِّنظ��ام ض ّد املواطنني وتظاهراتهم الس��لم ّية .بل إ ّن
بع��ض وجهات ال ّنظر املؤيِّدة للثّورة الس��وريّة وللمعارضة الس��وريّة،
وخاص ًة يف ضوء وقوف املجتمع الدو ّيل
تؤكِّد أ ّن ما يجري يف س��ورية ّ -
السوري  -هو دالل ٌة
موقف املش��اهد أمام د ّوامة العنف ض ّد الشعب
ّ
الس��وري؛ بهدف تفكيكه
عىل وجود مؤامر ٍة ض ّد س��ورية والشّ ��عب
ّ
وتحطيمه ملصلحة قوى إقليميّة يف املنطقة مثل إرسائيل .ومبعنى آخر،
الس��وري واملؤيِّدين
فإ ّن هناك ما يش��به التّوافق بني معاريض ال ّنظام ّ
الس��وري وثورته ،بأ ّن عجز املجتمع الدو ّيل والنظام
ملطالب الشّ ��عب ّ
اإلقليمي عن مس��اندة املواطنني الس��وريّني للتخلّص من هذا ال ّنظام،
ّ
ه��و جز ٌء م��ن مؤامر ٍة دول ّي�� ٍة ،لك ّنها مؤامر ٌة ال تس��تهدف ال ِّنظام ،بل
��وري((( .وعليه ،فإ ّن إرصار ال ِّنظام عىل رفض
الس ّ
تس��تهدف الشّ ��عب ّ
مطالب الشّ ��عب الس��وري ،قد جعله إ ّما رشي��كًا يف هذه املؤامرة ،أو
مس��تفي ًدا من وجودها حتّى يستم ّر يف الحكم .وهو يستخدم أساليب
ظل توافقٍ دو ٍّيل عىل عدم وضعه تحت
عنيف ًة ودمويّ ًة ض ّد ش��عبه ،يف ّ
ٍ
ضغوط جديّ ٍة تح ُّد من خياراته وأدواته يف التّعامل مع الثّورة.
 5بطبيع��ة الحال ،فإن بعض وجهات النظر هذه أكرث تعقيدًا ،مبعنى أنها ال ترى أن هنالك
اتفاقً��ا مبق��دار أن عدم اكرتاث القوى الدول ّية الكربى مبا يجري يف س��ورية والعمل عىل إيقافه
ه��و تواف��ق غري مكتوب عىل ترك األمور عىل حالها بحي��ث تحقق كل واحدة من هذه القوى
أهدافها من استمرار األزمة.
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الس��ياق ،عرض هذا االس��تطالع عىل املس��تجيبني عبارتني،
ويف ه��ذا ّ
ُل��ب منهم اختيار األقرب منهام لوجهة نظرهم يف توصيف مجريات
ط َ
األحداث يف س��ورية .األوىل هي" :إنّ ما يجري يف س��ورية اليوم ،هو
شعب ضدّ ال ِّنظام" ،والثّانية هي" :إنّ ما يجري يف سورية اليوم،
ثورة ٍ
هو مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل س��ورية" .ومن امله ّم اإلش��ارة إىل أ ّن العبارة
نصت عىل أ ّن ما يجري يف س��ورية ،ه��و مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل
الثّاني��ة َّ
"س��ورية" وليس عىل "ال ِّنظام الس��وري" ،وذلك اتِّساقًا مع وجود قوى
مؤيِّدة للثّورة الس��وريّة ومعارِض ٍة لل ّنظام ،ترى أ ّن الهدف من املؤامرة
هو سورية وليس ال ّنظام.
وتظهر ال ّنتائج أ ّن ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب منقس ٌم حيال توصيف
األزم��ة الس��وريّة؛ فإذا ما رأى  %48من املس��تجيبني يف املرشق العر ّيب
أ ّن العبارة األوىل أق��رب إىل وجهة نظرهم ،عبرّ  %42منهم عن اختيار
العب��ارة الثّانية ،بحكم أنّها األقرب إىل توصيفهم ملا يجري يف س��ورية.
وكانت نسبة الذين أفادوا بأنّهم ال يعرفون اإلجابة أو رفضوا اإلدالء بها
 %10من مجمل مستجيبي البلدان األربعة (األردن ،ولبنان ،وفلسطني،
والعراق).
كل ٍ
بلد من بلدان املرشق العر ّيب نحو
تتباي��ن اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف ّ
كل من األردن
توصيف ما يجري يف سورية؛ إذ أ ّن أغلب ّية املستجيبني يف ٍّ
وفلس��طني ،وبنسبة  %57و %59عىل التّوايل ،ترى أ ّن ما يجري هو ثورة
ش��عب ض ّد ال ِّنظام ،وذلك يف مقابل نسبة  %35و %34من املستجيبني
كل من األردن وفلس��طني عىل التّوايل ،ترى أ ّن ما يجري هو مؤامر ٌة
يف ٍّ
اقي ،فقد انقسم عىل نفسه؛
خارج ّي ٌة عىل س��ورية .أ ّما ال ّرأي العا ّم العر ّ
شعب عىل ال ّنظام ،مقابل نسبة %37
إذ رأت نسبة  %42منه أنّها ثورة ٍ
وصفته��ا بأنّها مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل س��ورية .وع�لى ال ّنقيض من هذا
االت ّجاه ،وصفت أغلبيّة ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين  -وبنسبة  - %61ما يجري،
بأنّه مؤامر ٌة خارجيّ ٌة عىل سورية ،مقابل نسبة  %34اعتقدت أنّها ثورة
ش��عب ض ّد نظام الحكم .ومن أجل املزيد من تحليل اتّجاهات ال ّرأي
ٍ
الع��ا ّم نحو توصيف األزمة يف س��ورية ،من املفيد اختب��ار ما إذا كان
ومتغي املذه��ب يف العراق ،ميثّالن
متغ�ِّي� ال ّدين  /الطّائف��ة يف لبنان
رِّ
رِّ
عاملني مح ِّددين لكيف ّية توصيف ال ّرأي العا ّم لألزمة الس��وريّة يف تلك
يني كان عاملاً أساس��يًّا يف
ال ّدولت�ين املذكورتنيّ ،
خاص��ة أ ّن رِّ
املتغي ال ّد ّ
الس��لطة
تحديد وجهات نظر اللّبنان ّيني من تن ّحي ال ّرئيس األس��د عن ّ
من جه ٍة ،ويف اقرتاح الحلول املثىل لألزمة السوريّة من جه ٍة أخرى ،يف
متوس��ط يف ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم
حني كان هذا العامل مؤث ِّ ًرا بش��كلٍ ّ
اقي نحو تن ّحي األسد.
العر ّ
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اقي نحو توصيف األزمة يف سورية بحسب مذاهب املستجيبني
شكل ( )7اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّ

ٍ
اختالف بني طائف ٍة وأخرى،
إ ّن ما عكسته نتائج ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين من
السلطة والحلول املثىل
بحسب مواقفها تجاه تن ّحي بشّ ��ار األسد عن ّ
لألزم��ة يف س��ورية ،يجد ترجمت��ه يف توصيف املس��تجيبني لألزمة يف
س��ورية .فتحليل ال ّنتائج بحسب طوائف املس��تجيبني ،يربز أ ّن أكرثيّة
املس��تجيبني الس�� ّنة ( )%68ترى أ ّن ما يجري يف سورية اليوم هو ثورة
أقل من ربعه��م ( )%24وصفوا ما
ش��عب عىل ال ِّنظام ،وذل��ك مقابل ّ
ٍ
يج��ري بأنّه مؤامر ٌة خارجيّ ٌة عىل س��ورية .يف مقابل ذلك ،فإ ّن هنالك
ما يش��به اإلجامع بني املستجيبني الشّ يعة ( )%92عىل أ ّن ما يجري هو
مؤامر ٌة عىل سورية ،كام أ ّن أكرثيّة املستجيبني املسيح ّيني ( )%64يرون
أيضً ا أ ّن ما يجري هو مؤامر ٌة عىل سورية .وانقسم املستجيبون ال ّدروز
بني  %48رأوا أنّها ثور ٌة ض ّد ال ِّنظام ،و %43رأوا أنّها مؤامر ٌة عىل سورية.
متغي املذهب
اقي ،ف��إ ّن رِّ
أما بال ّنس��بة إىل اتّجاه��ات ال ّرأي العا ّم العر ّ
كان عاملاً مؤث ِّ ًرا يف تشكيل اتّجاهات املواطنني العراقيّني نحو توصيف
األزمة الس��وريّة ،لك ّنه مل يكن عاملاً أساس�� ًّيا ومح ِّد ًدا بش��كلٍ مطلقٍ
التّجاهاته��م .إذ تبينِّ ال ّنتائج أ ّن  %58من العراق ّيني الس�� ّنة ،يصفون ما
يجري يف سورية بأنّه ثور ٌة ض ّد ال ِّنظام ،فيام كانت ال ّنسبة التي وافقت
عىل هذا ال ّرأي بني العراقيّني الشّ ��يعة  .%31ويف املقابل ،فإ ّن  %22من
الس�� ّنة قالوا إ ّن ما يجري هو مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل س��ورية ،يف حني أ ّن
 %50من الشّ يعة وصفوا األزمة بأنّها مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل سورية.

إ ّن تحلي��ل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب ،يف ما يتعلّق
بتوصي��ف األزمة يف س��ورية ،هو أم ٌر مه ٌّم يف ضوء م��ا أرشنا إليه من
رواج وجه��ات ٍ
نظر س��وريّ ٍة عرب ّي ٍة معارض ٍة ومؤيِّ��دة للثّورة ،ترى أ ّن
السوري
س��ورية  -مجتم ًعا وش��عبًا  -هي ضحيّ ٌة ملؤامر ٍة ،وأ ّن ال ِّنظام ّ
ٌ
رشي��ك يف هذه املؤام��رة .وعليه ،يجب اختبار ات ّجاهات املس��تجيبني
الذي��ن وصفوا ما يج��ري بأنّه مؤامر ٌة عىل س��ورية .ذلك أ ّن االفرتاض
كل من يص��ف ما يجري اآلن بأنّه مؤامر ٌة
األ ّو ّيل ،يق��ود إىل القول :إن ّ
السوريّة ،ويؤيِّد ال ِّنظام السوري ،والس ّيام
عىل س��ورية ،هو ض ّد الثّورة ّ
إعالمي يرى أ ّن ما
لخطاب
السوري املكثّف
ٍ
يف ضوء اس��تخدام ال ِّنظام ّ
ٍّ
يج��ري ليس إلاّ مؤامر ًة يتع ّرض لها .ومن أج��ل اختبار هذه الفرضيّة،
السوريّة ،مع
وقع تحليل توصيف ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب لألزمة ّ
للحل األمثل لألزمة الس��وريّة؛ إذ أ ّن مقرتحات ال ّرأي
تحليل مقرتحاته ّ
العا ّم  -مثلام بيّنه التّحليل س��ابقًا  -متثِّل املعيار األكرث واقعيّ ًة للتّعبري
عن آراء املستجيبني تجاه األزمة السوريّة.
عن��د تحليل توصيف مس��تجيبي املرشق العر ّيب ملا يجري يف س��ورية،
للحل األمثل لألزم��ة ،الحظنا أ ّن ال ّرأي العا ّم
بالتّقاط��ع مع مقرتحاتهم ّ
يعك��س تن ّو ًعا أكرب من أن يُحرص يف أ ّن من يرى أ ّن هناك مؤامر ًة عىل
السوري .فأكرثيّة
س��ورية هو بالضرّ ورة
ٌ
مناهض للثّورة ومؤيِّ ٌد لل ِّنظام ّ
الذين أفادوا بأ ّن ما يجري يف س��ورية هو ثور ٌة ض ّد ال ِّنظام (وبنس��بة
الح��ل األمثل لألزمة هو تغيري ال ِّنظام الحاكم .يف
ّ
 %84منهم) ،ترى أ ّن
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جدول ( :)7توزيع املستجيبني الذين أفادوا بأنّ ما يجري يف سورية هو ثورة شعب ض ّد النظام ،وأولئك الذين أفادوا بأنّ ما يجري هو مؤامرة
خارج ّية عىل سورية بحسب آرائهم يف ّ
الحل األمثل لألزمة يف سورية
توصيف ال ّرأي يف املرشق العر ّيب لألزمة السور ّية

للحل األمثل لألزمة
مقرتحات ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب ّ
السوريّة

إنّ ما يجري يف سورية اليوم هو ثورة
شعب ضدّ النظام

إنّ ما يجري يف سورية اليوم هو مؤامرة
خارج ّية عىل سورية

تغيري النظام الحاكم

%84

%52

القضاء عىل الثورة

%2

%13

حل األزمة بالطرق السلم ّية ومبشاركة جميع القوى السياس ّية
ّ
مبا فيها املعارضة والنظام

%5

%20

ال أعرف +رفض اإلجابة

%9

%15

املجموع

%100

%100

جدول ( :)8توزيع املستجيبني اللبنانيني الذين أفادوا بأنّ ما يجري يف سورية هو ثورة شعب ضد النظام وأولئك الذين أفادوا بأنّ ما يجري هو
مؤامرة خارج ّية عىل سورية بحسب آرائهم يف ّ
الحل األمثل لألزمة يف سورية
للحل األمثل
مقرتحات الرأي العا ّم اللبنا ّين ّ
لألزمة السوريّة

توصيف رأي اللبنان ّيني لألزمة السوريّة
إنّ ما يجري يف سورية اليوم
هو ثورة شعب ضد النظام

إنّ ما يجري يف سورية اليوم هو
ثورة مؤامرة خارج ّية عىل سورية

إنّ ما يجري يف سورية هو ثورة
ضد النظام ومؤامرة خارجية

تغيري النظام الحاكم

85

17

28

القضاء عىل الثورة والجامعات املسلحة

4

36

2

سيايس من خالل املصالحة بني النظام
حل
ّ
ّ
والشعب والحوار بني النظام واملعارضة

6

34

43

أخرى

1

2

--

ال أعرف +رفض اإلجابة

4

11

27

املجموع

100

100

100

املقاب��ل ،فقد تن َّوعت اقرتاحات الذين وصفوا م��ا يجري بأنّه مؤامر ٌة
للحل األمثل لألزمة؛ إذ أ ّن أكرثيّ��ة القائلني إ ّن ما يجري
عىل س��ورية ّ
الحل األمثل لألزمة هو تغيري
هو مؤامرة (وبنس��بة  ،)%52أفادت بأ ّن ّ
الحل األمثل هو القضاء
نظام الحكم ،فيام كانت نس��بة الذين رأوا أ ّن ّ
ع�لى الثّورة  %13م��ن جميع الذين أفادوا بأ ّن م��ا يجري هو مؤامر ٌة
عىل س��ورية ،مقابل  %20من هؤالء اقرتحوا حلولاً سياسيّ ًة من خالل
ٍ
إصالحات سياس�� ّي ٍة
الحوار والتّفاوض بني الشّ ��عب وال ِّنظام ،أو إجراء

جا ّد ٍة .ومبعنى آخر ،فإ ّن من وصف ما يجري يف س��ورية بأنّه مؤامرةٌ،
واصطف  -تب ًعا لذلك  -وراء ال ِّنظام الحاكم مؤيِّدا ّ له ،ميثِّل فقط %13
ّ
من مستجيبي املرشق العر ّيب ،يف حني أ ّن أكرث من نصف الذين وصفوا
م��ا يجري باملؤامرة ،يقرتحون تغيري ال ِّنظ��ام الحاكم .هذا ما يقود إىل
استنتاج أ ّن أكرثيّة من يصف الوضع يف سورية عىل أنه مؤامرةٌ ،يعتقد
��يايس هو جز ٌء من املؤامرة ،أو أ ّن املؤامرة هي ض ّد
إ ّما أ ّن ال ِّنظام ّ
الس ّ
السوري وليست ض ّد ال ِّنظام.
املجتمع ّ
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ٍ
وملزيد م��ن التّدقيق ،نرى أ ّن تحليل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم اللّبنا ّين هو
األكرث أهم ّي ًة من تحليل بق ّية ات ّجاهات ال ّرأي؛ ألنّه األكرث انقسا ًما تجاه
األزمة السوريّة .إذ تشري األرقام إىل أ ّن  %17من اللّبنانيّني الذين يرون
أ ّن ما يجري يف س��ورية هو مؤامرةٌ ،اقرتح��وا تغيري ال ِّنظام حلاًّ لألزمة،
الحل
يف ح�ين أ ّن  %34من الذي��ن وصفوا األمر بأنّه مؤام��رةٌ ،رأوا أ ّن ّ
سيايس ،ويكون من خالل الحوار بني ال ِّنظام واملعارضة،
حل
األمثل هو ٌّ
ٌّ
وإجراء إصالحات جديّ ٍة ،فيام كانت نس��بة الذين اقرتحوا القضاء عىل
الثّ��ورة من أولئك الذين وصفوا ما يجري يف س��ورية بأنّه مؤامر ٌة %36
فقط.

العدد ( ) 1
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رفضوا اإلجابة ومقارنتها مع مدى االس��تجابة ألس��ئلة تتعلق بالش��أن
لي يف تلك البلدان ،إىل أ ّن مواطني املرشق العر ّيب يتعاملون مع
الداخ� ّ
األزمة الس��وريّة كقضية داخلية .إ ّن م��ا تؤكّده األرقام من تفاعل عا ٍل
مع األزمة الس��ورية ليس مفاجأة يف حد ذاته ،إذ إن مواطني املنطقة
العربي��ة قد تعاطوا مع قضاي��ا الربيع عىل أنه��ا قضاياهم الداخلية.
كام أن س��ورية هي إح��دى الدول املركزية يف إقلي��م املرشق العر ّيب،
وتطورات األحداث فيها ،تؤثر حتماً يف بلدان اإلقليم األخرى.

وبعب��ارة أخ��رى ،فإ ّن نحو ثل��ث اللّبنانيّني فقط (ك�ما هو موضح يف
الس��وري يف م��ا يتعلّق بتوصيف
الج��دول  )7اقتنعوا بخطاب ال ِّنظام ّ
متغيين مس��تقلّني هام توصيف
الوضع يف س��ورية ،فمن خالل ربط رِّ
لحل األزمة ،يتض��ح أ ّن فهم املواطنني لـ
األزمة الس��وريّة واملقرتحات ّ
السوري،
"املؤامرة" ال يعني بالضرّ ورة أ ّن هذه املؤامرة هي ض ّد ال ِّنظام ّ
إذ أ ّن أغلبيّتهم طالبوا بتغيري نظام الحكم.

الخاتمة
ق ّدمت هذه الدراس��ة تحليلاً التّجاه��ات الرأي يف املرشق العر ّيب نحو
األزمة الس��وريّة مس��تقاة من بيانات أربعة استطالعات هي جز ٌء من
امل��ؤش العر ّيب لع��ام  ،2012نُفّذت ميدان ًّيا خ�لال النصف الثاين من
رّ
الع��ام  2012عىل عين��ات ُممثلة ملجتمعات دول العراق ،وفلس��طني
(الضفة الغربيّة وغ ّزة) ،واألردن ،ولبنان ،بأس��لوب املقابلة الوجاهيّة،
وبهام��ش خطإ ال يتج��اوز  .%3±واتضح ،بنا ًء عىل البيانات املس��تقاة
من هذه االس��تطالعات ،أ ّن مواطني املرشق الع��ر ّيب يتفاعلون تفاعلاً
يرا مع األزمة الس��وريّة وتط ّوراتها .فقد عبرّ املس��تجيبون عن آرا ٍء
كب� ً
واضح��ة وذات محت��وى تجاه ما يجري يف س��وريّة .وتش�ير معدالت
االس��تجابة العالية وتحليل نس��ب الذين مل يبدوا رأيًا أو أولئك الذين

بين��ت نتائ��ج االس��تطالعات أ ّن مواطني منطقة امل�شرق العر ّيب غري
منقسمني تجاه الثورة الس��ورية ،إذ إن أغلبيتهم قد انحازت إىل تأييد
الثورة الس��ورية ،واقرتحت هذه األغلبية تغيري النظام الحاكم ،بوصفه
الح��ل األمثل لألزمة يف س��ورية ،فيام مل تتجاوز نس��بة الذين اقرتحوا
الح��ل األمثل هو القض��اء عىل الثورة يف س��ورية  .%8كام أن نحو
ّ
أ ّن
ثلثي مواطني املرشق العريب أيّدوا تنحي بش��ار األس��د .إن اال ّدعاء أ ّن
ش��عوب املرشق العريب منقسمة عىل ذاتها حيال الثورة السورية ،وأ ّن
التأييد بني هذه الش��عوب للثورة الس��ورية ال يرقى لتأييدها للثورات
العربية األخرى (التونس��يّة ،واملرصيّة ،واليمنيّة....،وغريها) هو ادعاء
غري صحيح((( .فالثورة السوريّة ومطالبها يف تغ ّيري نظام الحكم وإجراء
إصالحات سياس��ية جذرية ،هي محل تأيي��د مواطني املرشق العريب.
عب عن نفسه يف وسائل اإلعالم بني بعض
وعليه؛ فإ ّن االنقس��ام الذي يُ رِّ
النخب العربية حيال الثورة الس��ورية والنظام الس��وري هو انقس��ام
محصور يف تلك النخب ،وال يجد لنفسه صدى لدى شعوب املرشق.

 6كان تأييد مس��تجيبي املرشق العريب للثورة السورية يف اس��تطالعات املؤرش العريب لعام
 2012مش��ابها لنسب تأييدهم للثورة التونس��ية واملرصية يف نتائج املؤرش العريب لعام .2011
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لق��د بين��ت الدراس��ة أن هنال��ك تباين��ات يف اتجاهات ال��رأي بني
بلدان امل�شرق العريب ،ففي حني أن هناك ش��به إجامع بني األردنيني
والفلس��طينيني عىل تأييد تغيري النظام الحاكم يف سورية ،يحظى هذا
الرأي يف الع��راق باألغلبية ( )%51وليس باإلجامع ،فيام كانت نس��بة
عند اللبنانيني  ،%40وهي أقل مس��تويات التأييد للثورة يف مجتمعات
املرشق العريب .ويظهر تحليل البيانات أن أهم املتغريات التي تؤثر يف
اتجاهات الرأي العا ّم اللبنا ّين هو متغري الطائفة ،إذ يصبح عاملاً محد ًدا
التجاهات اللبنانيني نحو األزمة الس��ورية ،وبخاصة يف ما يعكسه من
اس��تقطاب بني الشيعة والسنة نحو تنحي بش��ار األسد عن السلطة،
وبدرجة أقل يف الحلول املقرتحة لألزمة الس��ورية ،يف حني يظهر متغري
املذهب عند العراقيني أقل تأث ًريا من تأثري متغري الطائفة يف لبنان .كام
أن طائفة املس��تجيبني تبقى عاملاً مؤث�� ًرا يف لبنان يف جميع املؤرشات
الت��ي تقيس آراء اللبنانيني تج��اه األزمة مع أن تأثري هذا العامل ليس
حاس�ما يف طبيعة الحلول التي اقرتحها املس��تجيبون اللبنانيون لحل
األزمة السورية .يف املقابل ،فإن تأثري متغري املذهب عىل آراء العراقيني
أقل مام هو عليه تأثري متغري الطائفة يف لبنان ،بل يتالىش تأثريه نهائ ًّيا
عندما يطلب من املس��تجيبني اقرتاح حلول لألزمة السورية ،فالشيعة
العراقيون وبنس��ب متطابقة مع السنة العراقيني يقرتحون تغيري نظام
الحك��م برصف النظر عن تأييدهم أو معارضتهم لتنحي األس��د وعن
توصيفهم لألزمة السورية.

إن اتجاه��ات الرأي العام يف كل مجتمع من مجتمعات املرشق العريب
نحو األزمة الس��ورية ال تحددها فقط أس��باب هذه األزمة وتطوراتها
وتفاعالتها ،بل تعكس بالرضورة اإلش��كاليات الداخلية يف املجتمعات
املبحوثة واالنعكاسات املحتملة لتلك األزمة عليها .وعليه ،فإن التنوع
الطائفي واملذهبي يف كل من العراق ولبنان ،والذي وقع أس�ير سيادة
عملية سياس��ية قامئة يف جوهره��ا عىل الطائفية السياس��ية وضمن
مفاهيم املحاصصة ،يصبح عاملاً مح��د ًدا التجاهات الرأي العام نحو
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األزم��ة الس��ورية ،خاصة يف ظل اس��تخدام النظام الس��وري املكثف
لتوصيف الثورة السورية عىل أنها تحرك طائفي يستهدف كل من هم
غري مسلمني سنة من مواطني املجتمع السوري بالرتافق مع استخدام
بع��ض مؤيدي الث��ورة ومناهيض النظ��ام لخطاب طائف��ي ،وطائفي
انتقام��ي .ويعني هذا أن للتخوف من تحول األحداث يف س��ورية إىل
حرب طائفية دورا أساسيا يف تحول متغري املذهب  /الطائفة يف لبنان
والع��راق إىل عامل محدد يف اتجاهات مواطن��ي البلدين نحو األزمة.
بالطب��ع ،فإن اختالف قوة تأثري ه��ذا املتغري بني العراق ولبنان مرتبط
بعدة عوامل ،أهمها مدى تجذر الطائفية السياس��ية بني املواطنني يف
كل مجتمع ،وغياب أو ضعف أطر سياس��ية غري طائفية تنافس األطر
السياس��ية ذات الطبيعة الطائفية ع�لى متثيل مواطني الطوائف .مام
الش��ك فيه أن التداخل األعمق بني س��ورية ولبن��ان وتحالف النظام
الس��وري مع قوى لبنانية بعينها ،كان لهام دور يف زيادة تأثري العامل
الطائفي يف لبنان عىل خالف العراق.
لق��د أظهرت الدراس��ة أن قراءة اتجاه��ات الرأي الع��ام نحو األزمة
الس��ورية من خالل التعرف عىل آراء املواطن�ين نحو توصيف األزمة
السورية أو موقفهم من تنحى األسد يؤدي بالرضورة إىل قراءة جزئية
وغ�ير مكتملة .فاالفرتاض بأن املواطنني الذين يعارضون تنحى األس��د
هم بال�ضرورة مؤيدون للنظام ومعارضون للث��ورة هو افرتاض اتضح
خط��ؤه .كام أن االفرتاض بأن الذين يصفون ما يجري يف س��ورية بأنه
مؤامرة عىل س��ورية هم من املعارضني للث��ورة واملؤيدين للنظام هو
اف�تراض غري صحيح .وكام جاء يف الدراس��ة من تحلي��ل البيانات ،فإن
ال��رأي العام يعرب بوض��وح عن اتجاهاته نحو األزمة الس��ورية عندما
يتاح له ذلك من خالل األس��ئلة املفتوحة ،في�ما تكون آراء املواطنني
التي يعربون عنها يف اختيارات األسئلة املغلقة ذات داللة غري دقيقة.
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