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٧١٪ من اللبنانيين
ب  ال يعطون الحق للنائب بالتغيّ

عن جلسات االنتخاب

إن الغالبية العظمى من الشعب 
  ٪٧١ لبالغة نسبتها  للبناني وا ا
باالمتناع  للنائب  الحق  ال تعطي 
عن حضور جلسات االنتخاب، بل 

ــه المشاركة  تعتبر أن مــن واجــب
واالقــتــراع. فاللبنانيون متخوفون 
من الفراغ الدستوري ومما سيتبعه 
من انقسامات ومتاهات قد تودي 
بالبلد إلى حرب أهلية. وفي البيانات 

بحسب الطوائف والمذاهب، فإن 
٨٧٪ من الـــدروز، ٨٠٪ من الــروم 
ــيــك، ٧٧٪ مــن الــســنــة،  ــكــاثــول ال
٧٤٪ من الموارنة، ٧٢٪ من الروم 
ــوذكــس و٦٣٪ مــن الشيعة  األرث
اعتبروا أنه ال يحق للنائب أن يمتنع 
عــن حضور جلسات االنــتــخــاب، ما 
ــدي الــمــعــارضــة ال  ــؤي يعني أن م
يــؤيــدون حــصــول فـــراغ  فــي سدة 

رئاسة الجمهورية. 

٥٥٪ من اللبنانيين 
يعتقدون أن اإلنتخابات ستجري 

ضمن المهلة المحددة

وعلى خط مواز، فقد بدا التفاؤل 
بحصول االنتخابات الرئاسية ضمن 
. هــذا ما 

ً
المهلة الدستورية غالبا

٥٥٪ مــن اللبنانيين  أعـــرب عنه 
الذين يراهنون على الحوار والتوافق 
الداخلي من جهة، وعلى اإلحاطة 
العربية والدولية من جهة أخرى.  
ففي المحافظات اللبنانية كافة، 
كانت نسبة من يعتقد أن االنتخابات 
الرئاسية ستحصل في موعدها هي 
األعلى، بخاصة في محافظتي بيروت 
٧٥٪  والشمال ٦٣٪.  في المقابل، 
فإن ٣٣٪ من اللبنانيين يعتقدون 
ــات لـــن تــحــصــل في  ــخــاب ــت أن االن
موعدها، وكانت النسب األبرز ٤٤٪ 

في البقاع و ٣٨٪ في جبل لبنان.

٤٨٪ من اللبنانيين ال 
يؤيدون مبدأ النصف زائد واحد

أما في حال تعذر التوافق على 
رئيس للجمهورية، فقد أعرب ٤٨٪ 
للبنانيين أنهم ال يؤيدون  من ا
إجراء االنتخابات على أساس مبدأ 
النصف زائد واحد  فيما وجد ٣٢٪ 
منهم أنهم يقبلون بهذا المبدأ إن 

  .
ً
كان التوافق متعذرا

وبالتالي، أظهر اللبنانيون مدى 
تمسكهم بقيمة هذا االستحقاق 
ورفضهم بــأن يتم تفريغه من 
 عن 

ً
مفهومه الــوطــنــي. فــفــضــال

قناعاتهم بوجوب مشاركة النواب 
 ال 

ً
كافة في الجلسات، فهم أيضا

يؤيدون أن تجري االنتخابات على 
مبدأ النصف زائد واحد، وقد شكل 
أولــئــك فــي المحافظات النسب 
التالية؛ جبل لبنان ٥٨٪، الجنوب 
٥٥٪، البقاع ٤٩٪، الشمال ٣٤٪ 

وبيروت ٢٣٪.  

اإلستحقاق بأصوات اللبنانيين
ش في  االستحقاق الرئاسي فصل جديد يضع لبنان أمام منعطف خطير. والمواطن اللبناني المهمّ
هذه المرحلة المصيرية يريد أن تتم االنتخابات الرئاسية في موعدها، وهو يحجب الحق عن النواب 
باالمتناع عن المشاركة في جلسات االنتخاب وال يؤيد انتخابات تتم على قاعدة النصف زائد واحد. 
هذه هي حصيلة استطالع الرأي الذي أجرته شركة آراء للبحوث واالستشارات الظهار مواقف اللبنانيين 

حول هذا اإلستحقاق.
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ر االتفاق على رئيس 
ّ
في حال تعذ

هل أنت مع انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد؟
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هل برأيك بيصير في إنتخابات ضمن المهلة المحددة؟
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هل برأيك من حق النائب أو مش من حقو يتغيب عن جلسة االنتخاب؟
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من حقهليس من حقهال أعرفال جواب

هي الشركة العربية األولى التي تقدم استشارات مبنية على وقائع حسية. متخصصة في تقديم استشارات 
ودراسات تسويقية: للقطاع المصرفي والمالي، السياحة والطيران، االتصاالت، السيارات، الخدمات. باإلضافة 

إلى استطالعات الرأي العام.
آراء لديها مكاتب في لبنان، الكويت، دبي وقطر.
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شركة آراء للبحوث واالستشارات في سطور

أظهر اللبنانيون 

مدى تمسكهم بقيمة

هذا االستحقاق

نسبة من يعتقد أن 

االنتخابات  ستحصل 

في موعدها هي األعلى


