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في دراسة ميدانية لشركة «آراء للبحوث واالستشارات»

العماد سليمان توافقي فوق العادة وبنسبة ٦٦٪

الكبرى  الحصة  ان  بالذكر  والجدير  للثانية.   و١٨٪ 
فـــي كــلــتــي الــطــائــفــتــني تـــؤيـــد الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الحر 
تقصير  او  مبكرة  نيابية  انتخابات  باجراء  املنادي 
النيابية  االنتخابات  لغاية  استثنائًيا  الرئيس  مدة 

املقبلة في ٢٠٠٩. 
 

تنوع الزعامات املارونية

الـــطـــائـــفـــة املــــارونــــيــــة ان  واعـــتـــبـــر ٨٥٪ مــــن ابــــنــــاء 
الــــفــــراغ خــطــيــر، مــنــهــم ٤٧٪ اعـــتـــبـــروه خــطــيــرًا جدًا 
املوارنة  ان  الــعــام، علًما  املــعــدل  اقــل مــن  وهــي نسبة 
لكون  الرئاسي  باالستحقاق  مباشرة  املعنيون  هم 
الرئاسي من نصيب طائفتهم. ومما يدعو  الكرسي 
لــالســتــغــراب اكــثــر هـــو ان زعـــمـــاء هــــذه الــطــائــفــة هم 
القائم، ومنهم  االكثر انغماسًا في حيثيات الصراع 
مــن هــو مــرشــح  عــلــنــي لــفــريــقــه. هـــذا بــاالضــافــة الى 
التاريخي  والــدور  للموارنة  الروحية  املرجعية  دور 
للبطريرك في توجيه سياساتهم، والذي حذر مراًرا 
من مغبة الفراغ.  لكن قد يكون تنوع الزعامات الذي 
يــطــبــع هـــذه الــطــائــفــة وحــــّدة االنــقــســام حــالــيــًا سببًا 
 مع سعي 

ً
لعدم تصنيف الفراغ بالخطر جّدًا مقارنة

ورغبة جامحة في ايصال مرشح معني مهما كانت 
الصعوبات.

املرشح املفضل

وكــــان لـــهـــذا االجـــمـــاع عــلــى خـــطـــورة الـــفـــراغ االثر 
لــلــبــنــانــيــني. فارتفعت  الــبــالــغ عــلــى املـــرشـــح املــفــضــل 
نسب تأييد العماد سليمان لرئاسة الجمهورية في 
االشهر االربعة االخيرة، من نسب بسيطة بدأت من 
٣٪ فـــي  ســبــتــمــبــر       و٤٪ فــي نــوفــمــبــر، مــع االيام 
لترتفع بشكل كبير  الــدولــة،  للفراغ في رأس  االولــى 
االرتفاع  املنصرم. وهــذا  الى ٥٠٪ في شهر ديسمبر 
اللبنانيني  تـــــوق  مـــــدى  فـــالـــى  شـــــيء  إلـــــى  اشــــــار  ان 
الــتــي يـــرون فيها  الــرئــاســيــة  للتوافق وانــهــاء االزمـــة 
الحال،  وبطبيعة  باملقابل  الوطن.  على  كبيرًا  خطرًا 
فقد انخفضت نسب تأييد املرشحني والشخصيات 
العماد  اسم  كبير بعد طرح  الفريقني بشكل  من كال 
التأييد  فانخفضت نسب  توافقي.  كمرشح  سليمان 
ملرشح فريق ١٤ آذار النائب بطرس حرب من ٧٪ في 
الــى نسبة لم  اكــتــوبــر ونــوفــمــبــر،  فــي  سبتمبر و ٨٪ 
لــقــوى ١٤  تتعد ٢٪ فــي ديسمبر. امــا املــرشــح اآلخـــر 
آذار النائب السابق نسيب لحود فقد تراوحت نسب 
الــى ٧٪ فــي  اكتوبر و  تأييده مــن ١٠٪ فــي سبتمبر 
الــى ٢٪ ايــضــًا فــي ديسمبر.   ٥٪ فــي نوفمبر وصـــوًال 
اما االنخفاض االكبر فكان من الجهة االخرى، حيث 
للمعارضة  الوحيد  املرشح  لتأييد  املرتفعة  النسب 
الجنرال ميشال عون. وقد سجل العماد عون نسبة 
 ٪٢٤ الــى  لتنخفض  سبتمبر،  فــي   ٪٢٧ بلغت  تأييد 
في اكتوبر. ثم عادت وارتفعت الى ٣٠٪ في نوفمبر 
فــي االيــــام االولــــى لــلــفــراغ الــتــي تــرافــقــت مــع ارتفاع 
التراشق  بـــالـــوضـــع وســـــط  املــــنــــددة  االصــــــــوات  فــــي 
بــاالتــهــامــات. امـــا فــي شــهــر  ديــســمــبــر املــنــصــرم فقد 
الى١٣٪  لتصل  كبير  بشكل  النسبة  هــذه  انخفضت 
املـــــواالة ســحــبــهــا ملــرشــحــيــهــا وتأييدها  اعــــالن  بــعــد 

ملرشح التوافق العماد سليمان.

.. واملرشح التوافقي

كل هذا يشير الى ان اللبنانيني يحبذون الحلول 
املرحلة.   الخيارات الصدامية في هذه  الوفاقية على 
للبحوث  آراء  فـــي شــركــة  الــبــاحــثــون  وعــنــدمــا ســـأل 
التوافقي  الـــرئـــيـــس  عـــن  املـــواطـــنـــني  واالســــتــــشــــارات 
من   ٪٦٦ ان  اذ  اكــــثــــر.  االمـــــــور  تـــوضـــحـــت  بــــرأيــــهــــم، 
املرشح  العماد سليمان هو  ان  اللبنانيني يعتبرون 
التوافقي مما يشير الى ان الذين يحبذون التصادم 
هم قلة مقارنة بمحبذي الوفاق والحل الذي يرضي 
الجميع. وترتفع هذه النسبة لدى الدروز لتصل الى 
٨٥٪ ومن ثم الشيعة بواقع ٧٣٪. باملقابل، فان نسب 
تــأيــيــد املــرشــحــني اآلخــريــن كــمــرشــحــني تــوافــقــيــني لم 
ميشال  العماد  عليها  حصل  الــتــي   ٪٣ حــاجــز  تتعّد 
 لدى طائفتي 

ً
عون. وهذه النسبة وان ارتفعت قليال

الروم االرثوذكس والروم الكاثوليك لتطال سقف ٨٪ 

املستوى  على  يــذكــر  تشكل شيئًا  ال  انــهــا  غير  و٩٪، 
الوطني.

اذًا، يبقى الفراغ الشغل الشاغل في هذه املرحلة، 
وســـط اجــمــاع وطــنــي عــلــى خــطــورتــه عــلــى الوضع 
املــواطــنــني يتمسكون  االمـــر جــعــل  هـــذا  لــبــنــان.  فــي 
بـــاول بــارقــة امــل بــالــتــوافــق، فــاجــتــمــعــوا حــول اسم 
قــائــد الــجــيــش مــراهــنــني ربــمــا عــلــى االنــتــصــار على 
االزمــــة عــلــى غـــرار مــا حــصــل فــي نــهــر الـــبـــارد. واذا 
التوتر  يعزز  حالّيًا  القائم  السياسي  الصراع  كان 
اللبنانيني  آمـــال  فـــان  االحــتــقــان،  ويــزيــد  الــداخــلــي 
الـــرئـــاســـة ويطمئن  يـــنـــقـــذ  آخـــــر  مـــكـــان  الـــــى  تـــتـــجـــه 

مستقبله. على  املواطن 

املنهجية

لــلــبــحــوث واالســــتــــشــــارات هذه  آراء  اجـــــرت شـــركـــة 
الدراسة في الفترة املمتدة ما بني ٢٦     و٢٨ ديسمبر 
٢٠٠٧ على عينة مؤلفة من ٥٠٠ شخص تزيد اعمارهم 
على ١٨ سنة.  وقد تمت املقابالت بواسطة اتصاالت 
هاتفية عشوائية ممكننة على الحاسوب.  وتم توزيع 
العينة على مختلف املحافظات اللبنانية، وروعي ان 
 للتركيبة السكانية في لبنان 

ً
يكون تشكيلها مماثال

نتائج ثالثة  وتــم استخدام  فئاتها و شرائحها.  بكل 
استفتاءات رأي حول املرشح املفضل لتبوؤ الرئاسة، 

اجرتهاشركة آراء بني سبتمبر ونوفمبر ٢٠٠٧.

الفراغ خطير

اظــهــرت نــتــائــج الـــدراســـة الــتــي اجــريــت عــلــى عينة 
عشوائًيا  انـــتـــقـــاؤهـــا  تـــــّم  شـــخـــص   ٥٠٠ مــــن  مـــؤلـــفـــة 
املناطق  جميع  فــي  الــســكــانــي  الــتــوزيــع  مــع  للتماثل 
الــلــبــنــانــيــة اجــمــاع الــلــبــنــانــيــني عــلــى خــطــورة الفراغ 
الــرئــاســي بــعــد اكــثــر مـــن اربـــعـــني يــومــًا عــلــى خروج 
الــرئــيــس امــيــل لــحــود مــن الــقــصــر الــرئــاســي مــن دون 
بروز مالمح لحل في االفق حتى اعداد هذه الدراسة، 
ومع عودة االغتياالت التي طالت هذه املرة الجيش 
الــلــبــنــانــي بــشــخــص قــائــد عــمــلــيــاتــه الـــلـــواء فرنسوا 
الـــحـــاج. واعــتــبــرت نــســبــة ٨٤٪ مــن املــواطــنــني الذين 
شاركوا في االستطالع ان الفراغ خطير على الوضع 
الــفــراغ خطير جدًا  في لبنان وبــشــّدة (٥٣٪ يــرون ان 

باالضافة الى ٣١٪ يرون انه خطير نوعًا ما). 
املسيحية  الطائفتني  كلتي  مــن   ٪٨٤ ان  واملــفــارقــة 
واملــســلــمــة يــجــمــعــون عــلــى خــطــورة الـــفـــراغ فــي سدة 
اختلفت نسب  وان  لبنان،  في  الوضع  الرئاسة على 
التقييم حول درجة الخطورة بشكل بسيط اذ اعتبر 
لدى   ٪٥٧ مــقــابــل  جـــدًا  انـــه خطير  املسلمني  مــن   ٪٥١
على  الوطني  االجــمــاع  الــى  يشير  وهــذا  املسيحيني. 
خـــطـــورة املـــوقـــف الــــذي يــمــر بـــه لــبــنــان ومــــدى خوف 

اللبنانيني من استمرار الحال القائمة.  

إجماع كبير

على سليمان

على  لــالجــمــاع  اللبنانيني  القلق  هــذا  دفــع  وربــمــا 
التي  املتتالية  الدراسات  تبني  كما  الرئيس  شخص 
اجرتها شركة «آراء للبحوث واالستشارات» منذ ان 
ر الخلو 

َّ
اقتربت املهلة الدستورية لالنتخاب.  وقد اث

املقبل  الــرئــيــس  اخــتــيــار  عــلــى  الــرئــاســي بشكل كبير 
للبنان، فأمسى الرئيس التوافقي الذي ينهي النزاع 
القائم و يشغل كرسي الرئاسة االولى الهم االساسي 
اختيار  على  اللبنانيني  من   ٪٥٠ فأجمع  للبنانيني. 
الــعــمــاد مــيــشــال ســلــيــمــان قــائــد الــجــيــش، واملطروح 
والذي  توافقي  كرئيس  املــواالة  فريق  قبل  من  اسمه 
اعــلــنــت قـــوى املــعــارضــة تــأيــيــدهــا لـــه، كــرئــيــس مقبل 
لبنانية  تــحــظ اي شــخــصــيــة  لـــم  ولــلــعــِلــم  لـــلـــبـــنـــان.  
في  املنصب  لــهــذا  الكبير  االجــمــاع  هــذا  على  سابقة 
املتداولة  لالرقام  ا 

ً
وفق اللبنانية  الجمهورية  تاريخ 

اعلى نسبة سابقة حصل عليها  واملنشورة. وكانت 
الرئيس اميل لحود هي ٤١٪ قبيل انتخابه في عام 

 .١٩٩٨

تقييم خطورة

  الفراغ مذهبيا

تقييم  ان  نـــجـــد  املـــــذاهـــــب،  حـــســـب  وبـــالـــتـــفـــصـــيـــل 
خـــطـــورة الـــفـــراغ عــلــى الـــوضـــع فـــي لــبــنــان هـــو سمة 
.  وسجلت 

ً
مشتركة بينها وان اختلفت النسب قليال

حيث  من  نسبة  اعلى  والشيعية  الدرزية  الطائفتان 
االجــمــاع عــلــى خــطــورة الــفــراغ الــرئــاســي بلغت ٩٠٪ 
و٨٩٪ عــلــى الـــتـــوالـــي. وهـــــذا يــــدل عــلــى انــــه لـــو كان 
الــطــرف االقــــوى فــي كــلــتــي الــطــائــفــتــني عــلــى تناقض 
املذهبية  القاعدة  فــان  اآلخــر،  الــطــرف  مــع  وخصومة 
للطرفني تجمع على خطورة ما آلت اليه االمور من 
 له، وازمة سياسية 

ٍّ
فق على حل

ّ
فراغ دستوري لم يت

نــهــايــتــهــا غــيــر مـــحـــســـوبـــة.  بـــاملـــقـــابـــل، فــقــد سجلت 
ية اقل نسبة بني الطوائف املسلمة من 

ّ
الطائفة السن

حيث تقييم خطورة الفراغ في سّدة الرئاسة االولى 
بــواقــع ٧٧٪ تــوزعــت على ٥١٪ يــرونــه خطيرًا جــّدًا و 

٢٦٪ يرونه خطيرًا نوعًا ما.
ـــا ان الــلــبــنــانــيــني املــنــتــمــني الى 

ً
ومـــن الـــالفـــت ايـــض

االرثوذكس  والــــــروم  الــكــاثــولــيــك  الـــــروم  الــطــائــفــتــني 
انــقــســمــتــا عـــلـــى الـــتـــقـــيـــيـــم.  فــكــلــتــا الــطــائــفــتــني هما 
صــاحــبــتــا الــتــقــيــيــم االعــلــى مــن حــيــث اعــتــبــار الفراغ 
للثانية،  و٦٢٪  لــالولــى   ٪٦٩ وبــنــســبــة  جـــدًا  خــطــيــرًا 
املذاهب  بــني  تقييم  اعــلــى  صاحبتا  ــا 

ً
ايــض انهما  اال 

التي تعتبر ان الفراغ غير خطير اذ بلغ ٢٢٪ لالولى  

املصدر: شركة اراء للبحوث واالستشارات، بحث ميداني مؤلف من ٥٠٠ استبيان، ديسمبر ٢٠٠٧

اربعون يومًا ونّيف والجمهورية اللبنانية بال رأس او رئيس! حال لم تعتد عليها كرسي الرئاسة االولى باستثناء عام ١٩٨٨ بسبب الحرب االهلية بني ١٩٧٥ و١٩٩٠.  وبني طرحني يعتبر االول ان ملء 
الفراغ الرئاسي هو جزء من سلة سياسية متكاملة، بينما يعتبر الطرح الثاني ان انتخاب الرئيس ضرورة وطنية قصوى ال يجوز تأجيلها او اخضاعها للنقاش السياسي، قامت شركة آراء للبحوث 

واالستشارات بدراسة ميدانية للوقوف على رأي املواطن اللبناني العادي وتقييمه لخطورة الفراغ من جهة، وملعرفة مرشحه املفضل للرئاسة االولى من جهة ثانية.   

■ ٨٤٪ يعتبرون أن الفراغ خطير على الوضع في لبنان

■ تراجع عون وباقي املرشحني بعد ترشيح قائد الجيش

شركة آراء للبحوث 
واالستشارات في سطور

مبنية على  اســتــشــارات  تقدم  التي  االولـــى  العربية  الشركة  هــي 
وقـــائـــع حــســيــة، مــتــخــصــصــة فـــي تــقــديــم اســـتـــشـــارات ودراســـــات 
تسويقية للقطاع املصرفي، واملالي، السياحة والطيران، االتصاالت، 

السيارات، الخدمات.  باالضافة الى استطالعات الرأي العام.
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