
 

 

 

االنتخاب الجديد، الذي أعده وزير الداخلية مروان شربل، حتى بدأ يتعرض للسھام مشروع قانون أن أقرت حكومة نجيب ميقاتي ما
 . من داخل الحكومة نفسھا ومن كتلة النائب وليد جنبالطمن المعارضة 

ير أن أھم فصلين في ھذا القانون من ناحية تأثيرھما على نتائج اإلنتخابات ا إصالحية عدة، غيتضمن القانون الجديد لإلنتخابات بنود
الذي امن ، والفصل الث)مع الدائرة االغترابية التي تضم ستة نواب 14(دائرة إنتخابية 13الذي قسم لبنان إلى ، ھما الفصل األول

  . إعتمد النظام النسبي وصوتين تفضيلين

، المتخصصة باإلستشارات التسويقية "شركة آراء للبحوث واإلستشارات"ھذين الفصلين كانا محور دراسة ميدانية قامت بھا ان 
، معدال شربلن مرواآب الماضي، أي بعد إقرار مجلس الوزراء قانون  30و 23وتم تنفيذ العمل الميداني بين . ودراسات الرأي

  .  دائرة 50 الـ قانوناقتراح مسيحيي المعارضة تقديم وقبل 

لبناني ولبنانية،  500عينة مؤلفة من على )   CATIما يعرف بال(وقد تم إجراء البحث عبر مقابالت ھاتفية بواسطة الكمبيوتر 
    .وفقًا لجداول الشطب األخيرة مماثلة للتوزيع الطائفي والعمري والمناطقي شاملة جميع األراضي اللبنانية

في السنوات السبع الماضية زادت حظوظ المطالبين بقانون إنتخابي على أساس النظام النسبي لما له يتبين من خالل ھذه الدراسة أنه 
قانون العكس حسب نسبة مؤيديه وال يلغي أحًدا ب يعطي كالأنه إذ  ،من خصائص في تخفيف حدة الصراع على المقاعد النيابية

أو باللغة العامية  خسارة كاملة،أو  الى فوز كاملإما حتى يومنا ھذا، والذي يؤدي " دولة لبنان الكبير"كثري المعمول به منذ قيام األ
 ".  يا قاتل يا مقتول" على طريقة

شركة آراء للبحوث "وقد أظھرت نتائج الدراسات الدورية ل
في  في المئة 61نسبي من إرتفاع نسبة مؤيدي النظام ال، "واإلستشارات

   .2012في آب  في المئة 77إلى  2005عام ال

 وينقسم اللبنانيون في نظرتھم الى مشروع مروان شربل، الى ثالث
أنھم يؤيدون المشروع الجديد  في المئة 30شرائح متساوية تقريبًا، إذ ذكر 

ما في ،)في المئة يؤيدونه بعض الشيء 16بالتأكيد و يؤيدونه في المئة 19(
في المئة ال  4تا وال تؤيد بتا في المئة 25(ن وآخر في المئة 29لم يؤيده 

 )في المئة 24(أما الشريحة الثالثة فإما ال تعرف ،)تؤيده بعض الشيء
  ).في المئة 12(وإما رفضت اإلجابة

  مع النسبية % 33

في المئة 38أن لالنتباه فقد كان الفتًا . المواقف الحادة التي رافقت إقرار مشروع القانون "شركة آراء"ھذا اإلنقسام يعكس وفقًا لمحللي 
التيار السياسي، ھذا رأي في المئة 11، رفض اإلجابة في المئة 24ال أعلم (رفضھم قدموا إجابة واضحة حول القانون لم ي اممن لم يؤيدو

في 4في المئة، رفض اإلجابة  15ال أعلم ( في المئة 27القانون وإن بنسبة أقل إذ بلغت  ، وكذلك الحال بين مؤيدي)في المئة 3الذي أؤيده 
  )في المئة 8المئة، ھكذا سمعت 

...مقعًدا للمستقلين20  
    

  "آذار 14"و" آذار 8"نائبًا لـكل من 54: المواالة والمعارضة تفقدان األغلبية 



 
،)في المئة 26" ( يزيد التنوع السياسيال يھمش أي من الفئات و"انون ألنه أنھم مع القفي المئة  33، ذكر صيل الدراسةاوفي تف

 ).  سوم البيانية المرفقةأنظر الر(إجابات واضحة  فيما البقية لم تعط). في المئة 4"(الطائفييخفف حدة اإلحتقان "و

ان إذ ذكروآخرو في المئة 19وكذلك فعل " طرف على حساب آخرمصلحة ل"من رافضي القانون أنه  في المئة 27إعتبر  ،وفي المقابل
من رافضي القانون ھم في الواقع مع النظام النسبي إال أن بنوًدا في المئة 16 وفي تحليل أدق للنتائج يبرز أن". ءتقسيم الدوائر سي"أن 

لوأنه بمعنى أخر . سبي إنما أيدوه ألسباب أخرىــممن أيدوه ھم ضد النظام الن في المئة 4أخرى في القانون دفعتھم لرفضه، علًما أن 
  .رافضيهھم  في المئة 24مقابل  في المئة 35نسبة مؤيديه إلى  تتم تعديل بعض بنود القانون لزاد

 

 مؤيدو النسبية ثالثة أضعاف مؤيدي األكثري
أنھم يفضلون النظام في المئة  27قد ذكر ف. أن نسبة مؤيدي النظام النسبي تفوق ثالثة أضعاف مؤيدي النظام األكثريمن الواضح 

في  6ورفض اإلجابة في المئة اي من النظامين،  7نسبة فضل تفيما لم في المئة،  8النسبي على األكثري الذي حصل بدوره على 
، وھي نسبة مرتفعة جًدا وخاصة إذا ما قورنت "عن النظامينلديھا فكرة كافية  ال"أن  تفذكر في المئة 53أما البقية والبالغة . المئة

  . مع المدة الطويلة التي إستنزفت في بحث النظامين وحجم المداوالت اإلعالمية حوله

رتفاع اإلوھي  لالنتباه، إلى ظاھرة ملفتة "شركة آراء" ومحلل ويشير
في  34من ن الفارق بين النظامين، وذلك في نسبة الذين ال يعرفوالملحوظ 

في  53لتصل إلى  2011في العام  في المئة 45الى  2005في العام  المئة
مؤشر على مدى سطحية التعاطي مع ھذا األمر خير ولعل ھذا . اآلن المئة

لموضوع الھام عن قصد أو غير قصد من قبل األطراف السياسية والتي ا
من جھة ورفض أي قانون على القانون النسبي  ھاتأييدحير المواطن بت

  .أساسه من جھة أخرى

النائب وليد جنبالط كانت قد أعلنت  ستثناءباالتيارات السياسية ان معظم 
حاولة جادة لبلورة عات بكركي ماإجتموشكلت .  نظام النسبيتأييدھا لل

ما الذي بعض التوافق  اقانون إنتخابي يتوافق عليه المسيحيون، ونتج عنھ
لم في المقابل، . لى إتھامات بالخروج عن مقررات بكركيلبث أن تحول إ

أو  "حزب هللا"و "المستقبل"أي من األحزاب والتيارات األخرى مثل تطرح 
الكرة ضبابية ترمي  اتصريحأي إقتراح فعلي بل إقتصر األمر على ت "أمل"

  .تقد حتى اآلنالمففي ملعب التوافق المسيحي 

من جھة  "أمل"و "حزب هللا"و ،من جھة "المستقبل"ھذا التشابه في مواقف 
في عدم  أخرى يطرح أكثر من عالمة إستفھام حول تالقي مصالح الطرفين

 .إقرار نظام إنتخابي عصري الدفع الجدي من أجل

أن أبناء جبل لبنان ھم من أكثر المفضلين للنظام النسبي  إلىتجدر االشارة 
تفضيل نسبة مقارنة مع محافظة الشمال التي سجلت أقل  في المئة 36وبنسبة 

لذوى  في المئة 38ويالحظ إرتفاع نسب التأييد للنظام النسبي مع إزدياد مستوى دخل األسرة لتصل إلى . في المئة 20له وبنسبة 
، وكذلك حسب )دوالر$ 800أقل من (لذوى الدخل المحدود  في المئة 17مقابل ) دوالر$ 5500أكثر من (فع الدخل األسري المرت

  .  )ينلدى غير المتعلم في المئة 15من الجامعيين مقابل  في المئة 39(المستوى العلمي 

مؤيدين لألكثري  في المئة 16إنقسموا بين  حاز القانون األكثري على أعلى نسبة تفضيل بين اللبنانيين من السنة الذين ،وفي المقابل
 3.3الفارق ھو  ،للتذكير(أقل ھامش فرق بين مؤيدي أي من النظامين  تسجلقد ك تكون الطائفة السنية لللنسبي وبذ في المئة 19و

  ).أضعاف على المعدل

 

 



 
  المسيحيون منقسمون بين القضاء والدائرة الواحدة

على مر العھود والحكومات ھو البند القابل للتعديل الدائم تبعا لمصالح الطبقة السياسية كان نتخابية، فقد أي الدوائر اإل اآلخر،أما البند 
ويبين االستطالع . إنتخابية رأت المعارضة انه تم تفصيلھا على قياس المواالةدائرة  13قترح لحظ القانون الم وقد. الحاكمة في لبنان

إلى الطوائف الشيعية والسنية  جلھم من المنتمين(في المئة منھم الدائرة اإلنتخابية الواحدة  36فضل في حال تم تخيير اللبنانيين ي هأن
  .)من المسيحيين في المئة 20مقارنة مع  ةللثاني في المئة 46و ىلألول في المئة 58وبنسبة 

بنسبة المسيحيين  الخيار الذي يحظى بتأييد عال عندھو ، ودائرة انتخابية القضاءاعتماد من إجمالي العينة  في المئة 13فضلت نسبة و
 . على ھذا السؤال في المئة 11تجب نسبة  ولم السنة، في المئة عند 15وفي المئة عند الشيعة  4في المئة  مقارنة بــ  22

  

 ،)وع مروان شربلمشر(فقط تفضيلھم للدوائر المقترحة في المئة 6فقد حصلت على نسب بسيطة، إذ أعرب  ،أما الخيارات األخرى
  .دائرة 13دد الدوائر إلى أكثر من زيادة عفي المئة  5وفضلت نسبة دائرة،  13أي 

  . في المئة 4على أقل نسبة وھي  دائرة انتخابية" المحافظة"خيار وحصل 

لبنانيين، علًما أن من ال في المئة 16 نسبة ھاتفضل 2005عام الففي  ،على نسب أعلى في الماضيتحظى كانت المحافظات  ،وللمقارنة
ار عن جميع ، فيما غاب ھذا الخياعادة النظر بالتقسيمات االداريةإتفاق الطائف قد حدد الدوائر اإلنتخابية على أساس المحافظات بعد 

  .المقترحات المتداولة

وقد يكون ). منھم ي المئةف 31(وخاصة لدى المسيحيين  )في المئة 24(قسيم الدوائرخيارھا حول تنسبة عالية من العينة ولم تحدد 
وحلفائھما وطرح مشاريع متناقضة وراء عدم قدرة نسبة عالية من المسيحيين  "القوات اللبنانية"و "التيار الوطني الحر"الخالف بين 
   .ھاموقفعلى تحديد 

  من اللبنانيين المقيمين ال يقترعون% 37
لم اذ لى اإلقتراع، علم ترق إلى تحفيز شريحة كبيرة من اللبنانيين في حكومات لبنان ومن الواضح أن القوانين اإلنتخابية التي عمل بھا 

، رارتھا سياسيابالرغم من ح 2009من لوائح الشطب كمعدل عام في اإلنتخابات النيابية لعام  في المئة 50تتجاوز نسبة المقترعين 
  . في المئة 44حوالي  2005وكانت نسبة اإلقتراع في 

 37فيما لم ينتخب  مارست حقھا في اإلقتراعبانھا  من العينة في المئة 61، أجابت نسبة 2009ة إذا كانت قد إنتخبت في لعينسؤال الدى و
  . في المئة جوابھا 2نسبة عط تن ولم وآخر في المئة

  . الدراسة من نتائج امن العينة لم تكن في سن اإلقتراع وتم إستبعادھ في المئة 11 نسبة إلى أنتجدر االشارة 

ومن الطبيعي أن تأتي نسبة المقترعين في الدراسة أعلى من نسبة اإلقتراع المسجلة في اإلنتخابات إذ أن لوائح الشطب والتي يتم على 
  . شملھم اإلستبيانير مقيمين في لبنان والذين لم يأساسھا إحتساب نسبة اإلقتراع تشمل لبنانيين غ



 
، ،  بينما كان المسيحيون أكثر حماسة لإلقتراعفي المئة 65في لبنان إمتنعوا عن اإلقتراع وبنسبة  ويالحظ أن أغلبية الدروز المقيمين

كانت محسومة في معظم الدوائر  2009وقد يعزى ذلك لكون نتائج إنتخابات . في المئة 26بدليل أن نسبة غير المقترعين بلغت 
  .  المسيحية نتيجة إعتماد النظام األكثريلبية غاذات الاالسالمية بينما كان التنافس جديا في الدوائر 

  .وھذا دليل آخر على أن كثير من اللبنانيين يمتنعون عن اإلقتراع بسبب القوانين المعمول بھا والتي تفرز النتائج قبل إجراء اإلنتخابات
   تصوت لصالح لوائح مستقلة% 17

من قبل وزير الداخلية مروان  إجراء اإلنتخابات وفقًا للقانون المقترحفي حال  "آذار 8قوى "فوز أظھرت بعض التحليالت والدراسات 
  .شربل

إذ أنھا  ،دقيقة كفاية غيرھذه اإلستنتاجات ، واستنادا الى ھذه الدراسة والدراسات السابقة، رجحوا أن تكون "آراء"محللي شركة غير أن 
نتخابات بعد تجرية اإلبر توبما أن لبنان لم يخ.  مبنية على أساس نتائج اإلنتخابات السابقة والتي أجريت على أساس النظام األكثري

، على اساس 2013الجديدة لمجلس لتوقع النتائج  )على اساس األكثري( قراءة النتائج القديمةمن غير الدقيق ، ةعلى أساس النسبي
  .النسبية

الطبقة السياسية تشكيل في نتائجه التي ستفاجئ كثيرين وتعيد " لبنانيالربيع ال"النظام النسبي ما يشبه يشكل أن  "آراء" ويتوقع محللو
  . في حال إعتمادھا في دورتين متتاليتينفي لبنان 

التيارات ان معظم ، فالحقيقيشعبي الوزن لة الحالية التي تفتقد لمن الوجوه النيابيه عدا عن وجود الكثير إلى أن "آراء" وويشير محلل
جميعھا  ھامما يفقد ،من ضمن بيئتھا في المئة 50أي ال تصل إلى أكثر من  ،ال تمثل األغلبية المطلقة ضمن طوائفھا السياسيةواألحزاب 

  .رعية التمثيل الحصري لطوائفھاـــش

ويتبين بوضوح أن شريحة . )قانون شربل(تم إعتماد القانون المقترحفي حال  ھانتخبتسالتي اللوائح من ھذه الزاوية، سئلت العينة عن 
أنھا  في المئة 20 ت نسبةذكر وقد. )المرفقة ةم البيانيوأنظر الرس(آذار  14و 8تصوت لالئحة خارج إصطفاف كبيرة من المواطنين س

أنھم  اذكرو في المئة 17المعارضة لھم، غير أن سينتخبون نواب من الجھة انھم  في المئة 2قال الحاليين، و اعيد إنتخاب نوابھست
 .لالئحة من المستقلينسيصوتون 

  

من المسيحيين في المئة منھا إنھا لن تصوت وأغلبيتھا  33فقد ذكرت نسبة تحليل النتائج،  ومؤثرة فيبقية وھي نسبة عالية اما ال
تم في المئة، علما أنه  14أو ال تعرف بعد  في المئة 15ابة اإلجفيما بلغت نسبة رافضي ، )لقانوناربما بسبب الغموض حول ( والدروز

  .شربلمروان في قانون والتقسيمات النظر في عدد الدوائر اعادة إجراء الدراسة قبل موقف لجنة بكركي الداعي إلى 



 
   %  55إرتفاع نسبة اإلقتراع إلى 

  .  2013األقتراع في لم يشجعھم القانون الجديد على  2009 انتخابات في ان لم يصوتومم في المئة 40إلى أن نسبة تجدر االشارة 

من ھؤالء  في المئة 69إذ أن  ،يتبين أن ھذه الشريحة ال تشعر أنھا معنية باإلنتخابات بغض النظر عن القانون ،بعد تحليل النتائجو
الئحة من قالوا انھم سيصوتون ل في المئة 18غير أن .  فكرة وافية عن الفرق بين النظامين النسبي واألكثريم اية لديھليست 

  . المستقلين وھي نسبة مماثلة للشرائح األخرى

من  في المئة 68نقاط لتصبح  7 نحوستزداد نسبة اإلقبال على اإلقتراع  ،إعتماد القانون الجديدالقول أنه في حال  من ھنا يمكن
 .2013في  في المئة 55ة اإلقبال نقاط من إجمالي لوائح الشطب لتسجل نسب 5إجمالي المقيمين أو 

  نائبًا مستقالً  20

شربل ومن دون مروان دائرة وفقًا لقانون  13في حال أجريت على أساس  2013وفي تحليل متحفظ للنتائج المتوقعة إلنتخابات 
  .لن تحققا األغلبية النيابية المطلقة ةإحتساب المغتربين، يتبين أن المعارضة والمواال

لم يتم ، علًما أنه )أدناهأنظر الجدول (من المستقليننائبًا  20و من المعارضة كذاكونائبًا من المواالة  54، يفوز نفسه ووفقا للتحليل
 .  إحتساب المقاعد المخصصة للمغتربين لعدم وجود معلومات حولھم

 

وبالتالي ال يرتھن في قراراته إلى  ،غير أن له من الحيثية الشعبية ما يبرر فوزه كنائب 14أو  8آراءه مع تتماھى والنائب المستقل قد 
  ".المحدلة"أو  "البوسطة"ون بنواب يعرف ، كحالة معظم النواب الحاليين أو منرئيس الئحة

أو  2005 أعلى نسبة حصل عليھا المستقلون فيعلى وآذار،  14و 8عدد أصوات الفائزين من لوائح  ھذه التوقعات مبنية على معدل
  .  نفسھا ةــــلدراسما بينته اليھا نسبة الذين سيقترعون للوائح مستقلة وفقًا ل، أضف ا2009

، وھو أمر غير منطقي إذ أن القانون الجديد 2009أن اللوائح والتحالفات ستكون شبيھة بإنتخابات مبنية على فرضية ھذه التوقعات 
وضع لوائح وفقًا لرغبتھا فقط حتى في على سيفرض تغييًرا جذريًا في طريقة تشكيل اللوائح إذ سيكبل قدرة التيارات األساسية 



 
  .ر شعبية المرشحين وقدرتھم التجييرية لالئحة ككلاإلعتبافي الدوائر المحسوبة عليھا وسيكون عليھا األخذ 

ترغب أغلبية اللبنانيين بفتح المجال أمام تغيير وتداول في السلطة مفضلين النظام النسبي على األكثري والدوائر الكبرى على 
راج التنافس من الشارع إلى ونضع ھذه النتائج بتصرف القوى السياسية المؤتمنة على تطوير الحياة السياسية في لبنان وإخ. الصغرى

   .المؤسسات الدستورية وإلى العملية اإلنتخابية عبر مناقشة بناءة للقانون المقترح بھدف إقراره
لى عدد من األكاديميين وعاونه فريق عمل الشركة باإلضافة إ "شركة آراء"قام بتحليل النتائج وكتابة التقرير طارق عمـّار، مدير عام 
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