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 اللبنانیون یفضلون النسبیة قانونا عادال یؤمن تمثیل كل فئات المجتمع

 النظام االكثري نیدعمو% 22منھم یعتبرونھ االفضل مقابل % 59
 

ا بشأن قوانین  التسویقیة ودراسات الرأيالمتخصصة باإلستشارات " آراء للبحوث واإلستشارات"أجرت شركة  ً ا میدانی ً بحث
اإلنتخاب النیابیة في لبنان في وقت تعكف فیھ القوى السیاسیة والحزبیة وحتى الدینیة على اعداد مشاریع قوانین تدعي انھا 

ولما كان ھذا المشھد یتكرر كل اربع سنوات في ظل عدم التوصل . تعبر عن طموحات ورغبات وقناعات الرأي العام اللبناني
" السفیر"نون یتفق بشأنھ جمیع االطراف، فان شركة آراء دأبت على استطالع اراء الناخبین دوریا بالتعاون مع جریدة الى قا

  .  لتبیان حقیقة موقف اللبنانیین من ھذا االستحقاق

لجدل في ما ، ارقاما مثیرة ل2005سنوات على الدراسة االولى قبیل انتخابات 6حملت ھذه الدراسة الجدیدة، التي جاءت بعد 
یتعلق بموضوعین اساسیین ھما قانون النسبیة وتقسیم الدوائر االنتخابیة  بین فردیة وقضاء ومحافظة او اعتماد الدائرة 

وتبین انھ  لو كان للناخبین رأیا مؤثرا في اختیار القانون الذي یفضلون ان  یمارسوا من خاللھ حقھم في اختیار نواب . الواحدة
  .النسبیة سیفوز من غیر منازعاالمة، فان قانون 

  

من (والالفت في الدراسة الحالیة ارتفاع نسبة الذین یفضلون النظام النسبي لدى جمیع الطوائف وخصوصا لدى الطائفة السنیة 
فبعدما كان أبناؤھا أكثر . اما اإلستثناء الوحید الذي سجل في ھذا االطار فكان لدى الطائفة الدرزیة%).60إلى % 37

، تراجعت حصة ھذا النظام عندھم إلى % 78بنسبة بلغت  2005طوائف االخرى عام المؤیدین للنظام النسبي بین سائر ال
إقتراح  124اعوام على ورود  7ولكن ھذا ال ینفي وجود التباس كبیر وعدم فھم كاف الھمیة النسبیة رغم مرور . فقط% 49

  .2005لثاني قانون إلى وزارة الداخلیة عشیة إعتماد قانون األكثري على أساس القضاء في كانون ا

  
  

من اللبنانیین یعتبرونھ % 59اذ ان 
 37االفضل بفارق شاسع نسبتھ 

نقطة مئویة عن الذین یفضلون 
ویبدو جلیا ان نسبة . النظام االكثري

مؤیدي النسبیة ارتفعت بشكل كبیر 
حیث  2005مقارنة مع نتائج عام 
مقابل % 51سجل النظام النسبي  

  .لالكثري% 32

  

األكثري

النسبي

وال واحدة

ال أعلم

رفض األجابة

22%

59%
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2005مقارنة بسنة  2011لسنة النظامین األكثري والنسبي التفضیل بین 
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في المقابل، تظھر الدراسة وجود تباین واضح في االراء حین یطاول النقاش تقسیم الدوائر وخصوصا عند الطوائف المسیحیة 
ا وجود تناقض في اختیار . التي یتوزع ابناؤھا  بین مؤید للدائرة الواحدة  أو للقضاء أو للدائرة الفردیة كما لوحظ أیضً

، إرتفعت % 42إلى  2005عام % 32وقت إرتفعت فیھ نسبة مؤیدي الدائرة الواحدة من ففي . المواطنین للدوائر االنتخابیة
ا نسبة مؤیدي الدائرة الفردیة من  ویتناقض ھذا الواقع تماما مع . وذلك على حساب المحافظة والقضاء% 11إلى % 4أیضً

عند الطائفة السنیة حیث ارتفعت نسبة  وكان االمر الفتا. مفھوم النسبیة ویدل على تقوقع الطوائف وانغالقھا على نفسھا
ویبدو جلیا ان تقبل النسبیة عن البعض مشروط بتصغیر % . 14الى  2005عام % 2,8المؤیدین للدائرة الفردیة  من 

  . الدوائر، مما یفرغ النظام النسبي من مضمونھ

على عینة مؤلفة من ) CATIیعرف بالـ  ما(عبر مقابالت ھاتفیة بواسطة الكمبیوتر تم إجراء البحث  تجدر االشارة الى ان
   . ممن تجاوزوا سن الـثامنة عشر وموزعة على مختلف الطوائف والمناطق لبناني 500

  

  خالصة الدراسة

   

  

اذ انھ اربك المواطنین واوحى لھم انھم لم . تعدد الطروحات ومشاریع القوانین بشأن النسبیة السبب الرئیس في ذلكوقد یكون 
  .یعد یعرفون الفارق بین القانونین فعلیا

  
  

من اللبنانیین اعلنوا صراحة انھم % 45رغم ان 
ال یمیزون بین النظامین االكثري والنسبي، فان 

بشأن نحو نصف الشعب اللبناني یملك معلومات 
جیدة "و%) 6" (معمقة"النسبیة تتراوح بین 
محدودة "و%) 24" (لكنھا غیر كافیة

وتعتبرھذه النسب جیدة، ولكنھا %). 21"(جدا
تبدو محبطة اذا قورنت باالستطالع الذي اجري 

اذ ارتفعت . وتناول الموضوع عینھ 2005عام 
الى % 34نسبة الذین ال یعرفون الفارق من 

45.%  

  

معمقة

جیدة  ولكن غیر 
كافیة

محدودة جداً 

ال أعرف الفرق
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معمقة

جیدة  ولكن غیر 
كافیة

محدودة جداً 

ال أعرف الفرق

ال جواب

9%

29%

21%

37%

3%

2%

18%

21%

52%

6% ذكر أنثى

ً للنوع معرفة الفارق بین النظامین األكثري والنسبي وفقا

  

  

لمن % 28ھنا، تتراوح النسبة بین . وتتقلص ھذه الفوارق بشكل كبیر حین تجري معاینة الموضوع وفقا للفئات العمریة
  .عاما 45و 35لمن تتراوح اعمارھم بین % 32وبین  55تجاوزوا سن الـ

وما یصح في الفئات العمریة 
ینطبق على التوزع وفق 
المحافظات كما الطوائف 
االساسیة حیث تبدو الفوارق 

غیر ان العامل الذي . ھامشیة
بدا اشد تأثیرا على ھذا 

. المستوى ھو الدخل االسري
اذ سجلت ادنى نسبة معرفة 
عند اصحاب الدخل المحدود 

دوالر  550أقل من ( 
مقابل %  16لتبلغ ) شھریا

لمن یتجاوز دخلھم %  45
  .شھریا$ 1250

  
  .لدى الجامعیین% 36عند من یملكون مستوى تعلیمیا متوسطا الى %  17كما ارتفع مستوى المعرفة من 

   

  
  

في اي حال، فان االرقام التي سجلتھا ھذه 
الدراسة، ال تخلو من المفارقات 

فالذكور مثال اكثر اطالعا . والدالالت
لقوانین االنتخابیة من االناث حیث على ا

ھناك مقابل كل ذكرین ملمین بالقانون 
انثى ) من الذكور% 38( النسبي 

   ).من االناث% 20(
   

  

  

دوالر 550أقل من   800إلى  551من 
دوالر

إلى 800من 
دوالر1250

دوالر1250أكثر من 

5% 4% 4%
10%11% 14%

26%
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10%

27%
23%

19%

65%

52%

44%

32%

10%
3% 3% 3%

معمقة جیدة  ولكن غیر كافیة محدودة جداً  ال أعرف الفرق ال جواب

معرفة الفارق بین النظامین األكثري والنسبي وفقاً لفئات الدخل
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مما ال شك فیھ ان عوامل عدة لعبت دورا مؤثرا في ارتفاع نسبة المؤیدین للقانون النسبي ابرزھا التغیر الجوھري الذي 
ة في  ّ طرأعلى موقف بكركي  من مؤید للقانون االكثري بحجة انھ الضمانة لحقوق االقلیات الى داعم للنظام النسبي ألول مر

یشال سلیمان ورئیس مجلس الوزراء نجیب میقاتي في دعم النسبیة وقعھما االیجابي وكان لموقف رئیس الجمھوریة م. تاریخھا
ایضا، من دون اغفال الجھد الكبیر الذي بذلھ وزیر الداخلیة السابق زیاد بارود في الترویج لھذا القانون، علما ان الوزیر 

  . الحالي مروان شربل یدعم بدوره النظام النسبي

  
كفاء التأثیر السوري الذي كان من ناحیة ثانیة، رغم ان

الالعب االكبر في سیر العملیة االنتخابیة، كان لنتائج 
االنتخابات خالل الدورتین الماضیتین تأثیرھما السلبي البالغ 

اذ اوصل النظام االنتخابي االكثري نوابا الى . على الناخبین
البرلمان على حساب آخرین اكثر شعبیة ذھبوا ضحیة 

عزز ھذا الواقع إحباط . ئفیة والمذھبیةالتحالفات الطا
من اللبنانیین % 59المواطنین من النظام المعمول بھ، ودفع 

% 22الى اعتبار النسبیة النظام االنتخابي االفضل مقابل 
اما النسب الباقیة فإما ال یعلمون  .یؤیدون النظام االكثري

، واما ال یفضلون ایا من القانونین %)12(ایھما افضل 
  %). 5(، واما یرفضون االجابة %)2(
  
  
  

  

  

وترتفع النسب المؤیدة للنظام 
النسبي في مختلف المحافظات 
بفارق كبیر عن تلك الداعمة 

وتحتل محافظة . للنظام االكثري
% 66(الشمال المرتبة االولى 

، تلیھا محافظة %)17مقابل 
%) 19مقابل % 62(الجنوب 

مقابل % 59(ومن ثم بیروت 
مقابل % 58(فالبقاع %) 26
% 53(واخیرا جبل لبنان %) 22

  %).26مقابل 

  

الشمال الجنوب بیروت البقاع جبل لبنان

17% 19%

26%
22%

26%

66%
62%

59% 58%
53%

6%
2% 0% 2% 1%

12%
17% 15%

19% 20%

األكثري النسبي وال واحدة ال جواب/ ال أعلم 

22%

59%

2% 12%
5%

األكثري النسبي وال واحدة ال أعلم رفض األجابة

بین النظام اإلنتخابي النسبي والنظام األكثري المفاضلة
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وفي االطار عینھ، فضلت . تتجاوز النصف في اسوأ االحوالوبناء علیھ، فإن نسبة الذین یفضلون النظام النسبي على االكثري 
فقط مقابل % 49باستثناء الدروز الذین دعموھا بنسبة % 60النسبیة بمعدل بلغ ) سنة، شیعة، موارنة(جمیع الطوائف الكبیرة 

واضح بموقف زعیم للنظام االكثري  لیسجلوا بذلك اعلى نسبة مؤیدة لھذا النظام بین سائر الطوائف االخرى بتأثیر % 30
في اي حال، یبدو جلیا ان الذین یدعمون النظام النسبي . المختارة النائب ولید جنبالط الذي اعلن صراحة رفضھ لقانون النسبیة

  .انما یفعلون ذلك بعدما خبروا االنظمة االنتخابیة االخرى وعانوا من نتائجھا السلبیة التي لم تلب طموحاتھم

  
  
تالحظ الدراسة ان النسبیة تلقى و

رواجا كبیرا بین الشباب الذین 
یدعمونھا بشكل كبیر وخصوصا 

اعمارھم بین اولئك الذین تتراوح 
اذ تبلغ نسبة الذین . عاما 34و 18

مقابل % 63یصوتون لصالحھا 
للنظام االكثري، في حین % 24

مقابل % 57تنخفض النسبة الى 
 54و 35لمن ھم بین % 17

% 25مقابل %  51عاما، والى 
   .عند االكبر سنا

    

34و18بین  54و35بین  55أكبر من 

24%
17%

25%

63%
57%

51%

1% 3% 1%

12%

23% 23%

األكثري النسبي وال واحدة ال جواب/ ال أعلم 
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فضلون ممن ی% 21لذا، فان 
اكثر "النظام النسبي إعتبروه 

منھم % 33، في حین یرى "عدال
انھ الوسیلة التي تؤمن تمثیل 

وھم ال . الجمیع في المجلس النیابي
یختارون ھذا النظام النھ حضاري 
او النھ یشكل مقدمة اللغاء الطائفیة 
السیاسیة كما انھم ال یراھنون علیھ 
لتغییر الطبقة السیاسیة، بل جل ما 

محون الیھ ھو العدالة من خالل یط
تمثیل جمیع ابناء المجتمع، علما 

یؤیدونھ النھم یریدون % 12ان 
وصول اصحاب الكفاءة الى 

  .البرلمان

  
والالفت . الصحاب المستوى العلمي المتوسط او االقل% 42من الجامعیین النسبیة مقابل % 65لذا، لیس مستغربا ان یؤید 

ھي عند ذووي الدخل المحدود السباب قد %) 29(على حساب النسبي %) 31(ان الفئة الوحیدة التي ایدت النظام االكثري 
  . شأن ماھیة النظامینتكون مرتبطة بدرجة المعرفة المنخفضة لدیھا ب

 
 
 
 

اما الذین اختاروا النظام االكثري، 
یؤمن "فقد فعلوا ذلك معتبرین انھ 

" وصول مجلس نیابي قوي
" اكثر دیموقراطیة"، و%)24(
دون تھمیش "، ویحول %)22(

  %).13" (بعض المذاھب
  

  

33%

21%

12% 11%
5%

2% 2%

تفضیل النظام اإلنتخابي النسبي على األكثري أھم أسباب

24% 22%
13%

6%

النسبي على األكثري تفضیل النظام اإلنتخابي  أھم أسباب
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  لبنان دائرة واحدة

القوانین االنتخابیة السابقة ، فكانت تتوسع الدوائر تارة لتصبح بحجم شكل تقسیم الدوائر البند االكثر عرضة للتعدیل في كل 
واذا كانت . محافظة او تتقلص الى حدود القضاء وذلك تبعا لمصالح القوى السیاسیة وزعماء الطوائف وموجبات المحاصصة

ائر االنتخابیة حیث تتعدد االراء النسبیة تحظى بشبھ اجماع عند اللبنانیین، فان االمر یختلف حین یطاول النقاش تقسیم الدو
في المبدأ،  یحظى اعتماد لبنان دائرة انتخابیة واحدة بدعم . وتتعارض وفق االنتماء الطائفي والمذھبي والمناطقي للمواطنین

 .نسبة كبیرة من اللبنانیین الذین یفضلونھ على تقسیم الدوائر االنتخابیة على اساس القضاء او المحافظة

 
 
 

الدراسة التي اعدتھا شركة آراء اذ تظھر 
من % 42للبحوث واالستشارات الى ان 

اللبنانیین یصوتون لصالح لبنان دائرة واحدة، 
نقاط مئویة مقارنة مع 10اي بارتفاع بلغ 

، 2005االرقام المسجلة في االستطالع عام 
  للقضاء% 18للمحافظة و% 7وذلك مقابل 

 والالفت ان حصتي. للدائرة الفردیة % 11
القضاء والمحافظة انخفضتا بشكل الفت حیث 

% 16للقضاء و% 40سبق ان سجلتا 
للمحافظة في حین زادت نسبة مؤیدي الدائرة 

 .نقاط مئویة 7الفردیة 
  

 

وقد سجلت اعلى نسبة من المؤیدین للدائرة الواحدة بین الطوائف المسلمة ففضلھا أبناء الطائفة الشیعیة بنسبة عالیة وصلت إلى 
أما الطوائف المسیحیة فإنقسم أبناؤھا في تأییدھم لمختلف %). 39(، فالسنیة %)57(یلیھم ابناء الطائفة الدرزیة  63%

، وكذلك فعل %)16( والدائرة الفردیة %) 25( والقضاء %) 26( اذ توزع الموارنة بین مؤید للدائرة الواحدة . الدوائر
ورغم ان اغلبیة السنة . الدائرة الفردیة% 16القضاء و% 23ئرة الواحدة ومنھم الدا% 28االرثوذكس وبنسب متقاربة، فأید 

% 14، فان النسبة الالفتة كانت لصالح الدائرة الفردیة، اذ بلغت % 23، واعطوا القضاء %)39(فضلوا لبنان دائرة واحدة 
قوقع والتكتل في تأكید اضافي على ، مما یدل على میل ھذه الطائفة كما سواھا الى مزید من الت2005عام % 2,8بعدما كانت 

 .ان كل الطوائف في لبنان تفكر بذھنیة االقلیات بغض النظر عن حجمھا الفعلي

الدائرة الفردیة

القضاء

المحافظة
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ا واالبتعاد   ً في المقابل، فان اھم ما تكشفھ ھذه الدراسة ھو الحماس الذي یبدیھ الشباب حیال اعتماد النظام النسبي كما ذكرنا آنف

عاما ان اعتماد لبنان دائرة  34و 18ممن تتراوح اعمارھم بین % 51عن التقسیمات الطائفیة والمناطقیة الضیقة، اذ  اعتبر 
اما الذین تتراوح . الدائرة الفردیة% 9القضاء و% 14منھم المحافظة و% 7ضل، ولم یشجع سوى انتخابیة واحدة ھو االف

للدائرة % 13للقضاء و%  24للمحافظة % 5مقابل % 29عاما فقد ایدوا الدائرة الواحدة بنسبة  54و 35اعمارھم بین 
للمحافظة % 7للدائرة الواحدة و% 35ن لتسجل ولم تختلف آراء من ھم اكبر منھم سنا، فتقاربت النسب بین الفئتی. الفردیة

 .للدائرة الفردیة% 15للقضاء % 18و

  
ممن یعتبرون % 83اخیرا، ثمة مالحظة ھامة یمكن تسجیلھا في قراءة االرقام التي حملھا ھذا االستطالع، وھي ان ھناك 

تعزز ھذه االرقام . من غیر المطلعین% 48ل انفسھم مطلعین على الفارق بین القانونین  یعلنون تفضلیھم للنظام النسبي مقاب
التأكید على ان شرح النسبیة وتبسیطھا بما یسھل عملیة استیعابھا من قبل المواطنین سیرفع حظوظھا شعبیا لتكون الخیار 

ولیس  علما أن المطلوب من المواطن معرفة ممیزات القانون.  االول لدى كل الناخبین خالفا لما یدعیھ معارضو ھذا القانون
 . كیفیة إحتساب النسب التي قد تكون معقدة في بلد توزع مقاعد نوابھ محاصصة

  

سني شیعي ماروني روم أرثذكس روم كاثولیك درزي
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