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I. المقدمة 

. الطوائفتتأثر السياسة اللبنانية سلًبا بالطائفية، حيث تزعم غالبية األحزاب السياسية أنها تخدم وتحمي مصالح 
من فرص الناشطين  حد  ت اكما أنه ،االنقسامات وتقلل من ثقة المواطنين بحقوقهم الديمقراطية ب الطائفيةتسب  

 مشاركة في المجال السياسي.بالين والنساء الشباب المستقل  
 

 اللبناني الشباباستطالع رأي بإجراء  في مؤسسة أديان للحوكمة الثقافي ة مركز رشاد قامتحقيًقا لهذه الغاية، 
 "القادة الشباب من أجل سياسة غير طائفي ة في لبنان".مشروع  ضمن ،الطائفيةو  السياسةحول 

 
II. هدف الدراسة 

ات الدينية والوطنية، واالهتمامات ة في لبنان، والهوي  إلى تعميق فهم الشباب حول التعددي   اإلستطالعهدف هذا ي
 المقبلة في العام نتخابات البرلمانيةفي منظور اال ء الوطندورهم في بناإضافة الى والرؤى المتعلقة بلبنان، 

2022. 
 

III. منهجية العمل 
i.  وصف العينة 

شخصًا  1,800، وشمل 2019 األولكانون  14و تشرين الثاني 29جرى االستطالع في الفترة الممتدة بين 
لينالناخبين الوفقًا لعدد األقضية اللبنانية  قة تناسبية علىيبطر توزعوا سنة من العمر  35-18ما بين الـ ، مسج 
لكما هو م  .في الجدول أدناه فص 
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 توزع المستطلعين وفقًا لألقضية: 1جدول رقم 

 
  (.ةإستمار  895)من اإلناث % 49.7( واتإستمار  905)من الذكور % 50.3 شملت العينة

 % أرامل.0.1% مطلقين و0.7متزوجين، من ال% 39.4% من المستطلعين هم عازبين، مقابل 59.8كما أن 
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 الشكل التالي:عامًا توزعوا على  35-18وشمل اإلستطالع فئة الشباب ما بين 

للعمرتوزع المستطلعين وفقًا  :2جدول رقم 

% من 6.6% من الموارنة و20% من السنة، 28.2% من المستطلعين الشيعة، 28.4وشملت العينة 
%( 1.7علم بأن نسبة صغيرة منهم )، مع الالتوزع الطائفي للمستطلعين 3الجدول رقم  ظهراألرثوذكس. وي

لت عدم اإلفصاح عن انتمائها الطائفي  . فض 

للطائفةتوزع المستطلعين وفقًا  :3جدول رقم 

 
% أكملوا التعليم الجامعي 30.4%(، مقابل 49أن النسبة األعلى من المستطلعين قد أكملوا التعليم الثانوي )كما 

 % أنهوا المرحلة التكميلية فقط.11.9و

 للمستوى التعليميتوزع المستطلعين وفقًا  :4ل رقم جدو 
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% من غير العاملين. وتركز العاملون 49.7%( مقابل 50.3حوالي نصف المستطلعين أنهم يعملون )وذكر 

% فقط يعملون في 4.3%( مقابل 17.8%(، المهن الحرة/أصحاب عمل )28.2منهم في القطاع الخاص )
%( 15.5%(، يليهم العاطلون عن العمل )20.3فهم بمعظمهم من الطالب ) القطاع العام. أما غير العاملين،

 %(.13.8وربات المنازل )

IV.  التفكير بالهجرة 

% لم يفكروا بذلك. كما 70.3% من المستطلعين الشباب أنهم فكروا جديًا بالهجرة من لبنان مقابل 29.7 رذك
عمليًا للهجرة من لبنان في الوقت الحاضر  تسعى ا% من الذين فكروا جديًا بالهجرة انه39.8وذكرت نسبة 

 (.1)رسم 

 نعم، هل تسعى عمليًا لذلك في الوقت الحاضر؟ وإذاهل فكرت جديًا بالهجرة من لبنان؟  :1رسم 



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 6 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

قد فكروا جديًا بالهجرة بنسبة أعلى من اإلناث  المستطلعين الذكور للجنس أن بين توزع اإلجابات وفقاً يو 
 (.5دول رقم )ج %(27.3% مقابل 32.2)

 وفقًا للجنسهل فكرت جديًا بالهجرة من لبنان؟  :5جدول رقم 

 
%( )جدول 35.2% مقابل 43.6في الوقت الحاضر بنسبة فاقت تلك لدى اإلناث ) للهجرةكما انهم يسعون عمليًا 

 (.  6رقم 
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وفقًا للجنس إذا نعم، هل تسعى عمليًا لذلك في الوقت الحاضر؟ :6جدول رقم 

 
كسروان كل من نسبة األعلى من المستطلعين الذين ذكروا تفكيرهم جديًا بالهجرة من لبنان في الوسجلت 

%(، بشري 48.3%(، الكورة )49.3%(، عكار )53.6%(، طرابلس )57.6%(، بيروت األولى )58.7)
 (.7)جدول رقم  %(42.1%( وزغرتا )43.3%(، صيدا )45.8)

 وفقًا للقضاءبنان؟ هل فكرت جديًا بالهجرة من ل :7جدول رقم 

 

 
والذين يسعون عمليًا الذين ذكروا أنهم قد فكروا جديًا بالهجرة من لبنان من فيما تفاوتت نسب المستطلعين 

لذلك حاليًا بين األقضية المذكورة في السؤال السابق، فبرزت عكار في المرتبة األولى حيث ذكر حوالي نصف 
مقابل حوالي %( 50.7كرون جديًا بالهجرة أنهم يسعون عمليًا لذلك )المستطلعين في هذا القضاء من الذين يف

 (.8)جدول رقم % من المستطلعين المفكرين بالهجرة في بيروت األولى 40الـ

 

 وفقًا للقضاء إذا نعم، هل تسعى عمليًا لذلك في الوقت الحاضر؟ :8جدول رقم 
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لمسيحيين والسنة هم أكثر من يفكر جديًا بالهجرة ويسعى ويظهر توزيع اإلجابات وفقًا للطائفة أن المستطلعين ا

 (.10-9عمليًا لذلك، في حين تنخفض هذه النسب لدى المستطلعين الشيعة، الدروز والعلويين )جدول رقم 

 وفقًا للطائفةهل فكرت جديًا بالهجرة من لبنان؟  :9جدول رقم 

 
 وفقًا للطائفةالحاضر؟ إذا نعم، هل تسعى عمليًا لذلك في الوقت  :10جدول رقم 

 
ذكروا تفكيرهم جديًا بالهجرة  2019تشرين األول من العام  17أن المشاركين بالمظاهرات التي حصلت منذ كما 

 (.11%( )جدول رقم 22.5% مقابل 39.5من لبنان بنسبة أعلى من غير المشاركين )

 ي التظاهراتوفقًا للمشاركة فهل فكرت جديًا بالهجرة من لبنان؟  :11جدول رقم 

 
% 39.5أصل % من 35.8الذين فكروا بالهجرة عن سعيهم عمليًا لذلك )عب ر المشاركون باالعتصامات من  وقد

 (.12%( )جدول رقم 22.5% من 45.1% لغير المشاركين )10%( مقابل حوالي 14أي ما يوازي 

 مشاركة في التظاهراتوفقًا للإذا نعم، هل تسعى عمليًا لذلك في الوقت الحاضر؟  :12جدول رقم 
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V.  العالقة بالدين 

% موافق( أنهم يعتبرون 44.1% موافق بشدة و14.5 -%58.6ذكر ما يفوق نصف المستطلعين الشباب )
% موافق بشدة 57.1 -%89.2، غير ان الدين بالنسبة للغالبية الكبرى من المستطلعين )أنفسهم متدينين

هللا ال تؤثر على مواقفهم وعالقاتهم باآلخرين. كما وعارضت % موافق( هو مسألة شخصية بينهم وبين 32.1و
% معارض بشدة( على أن 10.8% معارض و38.9عامًا ) 35و 18% من الشباب ما بين الـ49.7نسبة 

 (.2الدين يؤثر على الطريقة التي يتصرفون بها في حياتهم اليومية أو على قناعاتهم الخاصة )رسم 

 ؟البيانات التالية المتعلقة بالدين لى أي مدى توافق علىإ :2رسم 
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% 64.8)موافق بشدة وموافق( نسبة الذكور المتدينين )اللواتي اعتبرن أنفسهن متدينات وفاقت نسبة اإلناث 
 (. 13%( )جدول رقم 52.5مقابل 

 وفقًا للجنس؟ أعتبر نفسي شخصًا متديناً  :13جدول رقم 

 
 بالدين من الذكور فيما يخص تصرفاتهم في حياتهم اليومية وقناعاتهم كما بينت النتائج أن اإلناث هم أكثر تأثراً 

أن الدين يؤثر على الطريقة التي يتصرفن بها )موافق بشدة+ موافق( % من اإلناث 35.3العامة، فقد ذكرت نسبة 
 (. 14% للمستطلعين الذكور )جدول رقم 27.7في حياتهن اليومية وعلى قناعاتهن العامة مقابل 

ين على الط ريقة التي أتصر ف بها في حياتي اليومي ة وعلى قناعاتي العامةي :14قم جدول ر   وفقًا للجنس؟ ؤث ر الد 

 
الضنية -في المنيةوتفاوتت نسب التدين بين المستطلعين في مختلف األقضية اللبنانية، فبلغت أقصاها 

ا سجلت أدنى النسب في كل ( فيم%71.1( والبقاع الغربي )%72(، الهرمل )%72.1(، عكار )72.4%)
 (.15( )جدول رقم %26.7( وصيدا )%24.1من الكورة )

 

 

 

المجموعانثىذكر

ة
ّ
%10.3%11.1%9.6أوافق بشد

%21.2%24.2%18.1أوافق

%18.8%18.7%18.9حيادّي

%38.9%35.4%42.4أعارض

ة
ّ
%10.8%10.6%10.9أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0المجموع
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 وفقًا للقضاء؟ أعتبر نفسي شخصًا متديناً  :15جدول رقم 

 

 
الطريقة التي يتصرفون بها في حياتهم اليومية وعلى المستطلعين الذين ذكروا ـتأثير الدين على  وتقاربت نسب

%(، 63.4صيدا )%(، 68%(، الهرمل )68.9األقضية باستثناء البقاع الغربي ) قناعاتهم العامة بين مختلف
%( حيث سجلت نسب مرتفعة من تأثير الدين على التصرفات اليومية وقناعات 59.7%( والمتن )62.5راشيا )

 (.16المستطلعين مقارنة باألقضية األخرى )جدول رقم 

ين على الط ريقة التي أي :16جدول رقم   وفقاً للقضاء؟ تصر ف بها في حياتي اليومي ة وعلى قناعاتي العامةؤث ر الد 

 

 

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

ة
ّ
%3.3%48.0%29.4%21.4%37.5%33.3%6.1%13.8%43.5%24.1%5.4%16.7أوافق بشد

%23.3%24.0%39.7%36.9%25.0%37.8%57.1%35.5%46.3%47.5%19.6%42.5%53.0%43.9أوافق

%60.0%16.0%19.0%23.8%16.7%13.3%16.1%7.5%10.0%2.2%10.3%11.9%7.6حيادّي

%10.0%12.0%10.3%14.3%20.8%11.1%29.6%43.5%27.5%35.0%21.7%19.5%23.2%19.7أعارض

ة
ّ
%3.3%1.6%3.6%4.4%7.1%4.8%5.0%7.5%13.0%3.4%6.5%12.1أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

ة
ّ
%20.6%7.9%3.4%6.9%20.7%5.5%8.7%5.5%13.9%9.9%7.0%24.1%5.6أوافق بشد

%51.5%45.8%42.1%31.0%17.2%51.7%50.0%34.8%54.5%44.4%51.6%46.5%34.5%42.6أوافق

%8.1%16.7%15.8%27.6%37.9%12.1%19.1%17.4%5.5%12.5%11.0%19.7%13.0حيادّي

%17.6%29.2%31.6%24.1%24.1%10.3%15.5%34.8%32.7%27.8%24.2%26.8%41.4%37.0أعارض

ة
ّ
%2.2%8.3%2.6%13.8%13.8%5.2%10.0%4.3%1.8%1.4%3.3%1.9أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

ة
ّ
%16.7%12.0%15.9%17.9%33.3%33.3%4.1%1.6%11.3%2.5%43.5%33.3%2.4%22.7أوافق بشد

%46.7%56.0%41.3%21.4%29.2%35.6%7.1%8.1%23.8%20.0%4.3%26.4%14.3%15.2أوافق

%20.0%28.0%28.6%50.0%25.0%28.9%1.0%17.7%10.0%7.5%10.9%10.3%7.7%3.0حيادّي

%13.3%4.0%10.3%9.5%4.2%2.2%58.2%56.5%45.0%60.0%30.4%23.0%58.3%40.9أعارض

ة
ّ
%3.3%4.0%1.2%8.3%29.6%16.1%10.0%10.0%10.9%6.9%17.3%18.2أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

ة
ّ
%1.5%2.6%3.4%6.9%15.5%4.3%12.7%2.8%3.3%1.9أوافق بشد

%16.9%12.5%21.1%20.7%20.7%24.1%21.8%17.4%10.9%25.0%28.6%8.5%31.0%16.7أوافق

%24.3%16.7%26.3%34.5%34.5%19.0%24.5%17.4%10.9%16.7%13.2%12.7%37.9%31.5حيادّي

%48.5%50.0%44.7%34.5%24.1%44.8%22.7%47.8%50.9%44.4%51.6%74.6%24.1%38.9أعارض

ة
ّ
%8.8%20.8%5.3%6.9%13.8%12.1%15.5%13.0%14.5%11.1%3.3%4.2%6.9%11.1أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 12 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

لدى المستطلعين المسلمين، على أ وتقاربت نسب التدين بين المستطلعين من مختلف الطوائف، غير أنها كانت 
% من الشيعة انهم متدينين مقابل 62.6% من السنة و67.1% من المستطلعين العلويين، 82.4حيث اعتبر 

 (.17% لدى كل من المستطلعين الموارنة، األرثوذكس والكاثوليك )جدول رقم 50لي الـحوا

 وفقًا للطائفة؟ أعتبر نفسي شخصًا متديناً  :17جدول رقم 

 
بين توزيع النتائج وفقًا للطائفة أن تأثير الدين على طريقة تصرف المستطلعين وعلى قناعاتهم العامة كان كما 

%( في حين بلغت نسبة المستطلعين 34.2ة )%( والسن  36.2لمستطلعين الشيعة )واضحًا بشكل أكبر لدى ا
% 26.3% األرثوذكس و28.6% للموارنة، 29.5المسيحيين الذين ذكروا تأثير الدين على تصرفاتهم وقناعاتهم 

  (. 18للكاثوليك )جدول رقم 

ين على الط ريقة التي أتصر ف بها في حياتي ي :18جدول رقم   وفقًا للطائفة؟ اليومي ة وعلى قناعاتي العامةؤث ر الد 

 
عارض المشاركين في التظاهرات على أن الدين يؤثر على طريقة تصرفهم في الحياة اليومية وعلى قناعاتهم و 

% مقابل 53.1رضين لهذه المقولة االعامة بنسبة أعلى من غير المشاركين، حيث بلغت نسبة المشاركين المع
 (.19ن )جدول رقم % لغير المشاركي47.2

 

 

ي
ن
كاثوليكأرثوذكسماروب

أرمن أرثوذكس / 

كاثوليك

أقليات 

يمسيحية
المجموعال جوابعلويدرزيشيعيسثن

ة
ّ
%14.5%11.8%2.9%17.0%17.2%18.5%12.8%12.5%9.2%13.9أوافق بشد

%44.1%26.7%70.6%30.4%45.6%49.9%44.4%46.8%40.0%41.2%39.4أوافق

%13.7%6.7%19.6%13.7%15.0%3.7%10.6%20.0%14.3%10.8حيادّي

%22.8%36.7%5.9%42.2%21.1%14.8%18.5%17.0%25.0%28.6%29.4أعارض

ة
ّ
%4.9%30.0%11.8%4.9%2.5%3.2%14.8%12.8%2.5%6.7%6.4أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 13 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

ين على الط ريقة التي أتصر ف بها في حياتي اليومي ة وعلى قناعاتي العامةي :19جدول رقم  وفقًا ؟ ؤث ر الد 
 للمشاركة في التظاهرات

 
تشرين  17التظاهرات التي حصلت منذ المستطلعين غير المشاركين في النسبة األعلى من ومن الملفت أن  

% من الذين شاركوا في التظاهرات )جدول رقم 50.1%( مقابل 64.9أنفسهم متدينين )اعتبروا  2019األول 
20.) 

 وفقًا للمشاركة في التظاهرات؟ أعتبر نفسي شخصًا متديناً  :20جدول رقم 

 
على توجهاتهم السياسية، ذكرت النسبة الكبرى تطلعين عن مدى تأثير انتماءهم الطائفي وعند سؤال المس

اءها الطائفي ال يؤثر على توجهاتها السياسية، لتنخفض النسبة بعدها بشكل واضح فتبلغ %( أن انتم47.5)
% "الى حد 16.8% للذين ذكروا أن انتماءهم الطائفي يؤثر "الى حد ما" على توجهاتهم السياسية، 23.1

 (.3)رسم  "الى حد كبير"% 11.8قليل" مقابل 

 

 

 

المجموعكالنعم

ة
ّ
%14.5%17.9%9.9أوافق بشد

%44.1%47.0%40.2أوافق

%13.7%11.4%16.8حيادّي

%22.8%20.3%26.3أعارض

ة
ّ
%4.9%3.5%6.8أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 14 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 على توجهاتك السياسية؟الى أي مدى يؤثر انتماؤك الطائفي  :3رسم 

 

بين الجنسين، حيث أعربت األغلبية الكبرى من المستطلعين الذكور واإلناث أن تسجل أي فروقات تذكر ولم 
 انتماءها الطائفي ال يؤثر أبدًا على توجهاتها السياسية. 

لى من المستطلعين غير أن توزيع اإلجابات وفقًا للقضاء بي ن تفاوتًا في النسب. ففي حين ذكرت النسبة األع
%(، بيروت األولى 75.9%(، البترون )86.2%(، الكورة )82.7%(، طرابلس )85.9في النبطية )

، انخفضت هذه النسب %( أن انتماءها الطائفي ال يؤثر أبدًا على توجهاتها السياسية71%( وعاليه )72.7)
 % لكل منهما(8.3لة وبشري )%(، زح5.6%(، بعلبك )6.7بشكل كبير للمستطلعين في البقاع الغربي )

 (.21)جدول رقم 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 15 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 

 وفقًا للقضاء الى أي مدى يؤثر انتماؤك الطائفي على توجهاتك السياسية؟ :21رقم  جدول

 

 
النسبة األعلى من المستطلعين الذين ذكروا أن  تبي ن أن ،وبين توزيع النتائج وفقًا لإلنتماء الطائفي للمستطلعين

%(، في حين تنخفض 25.8على توجهاتهم السياسية كانوا من المستطلعين الشيعة )انتماءهم الطائفي يؤثر 
% )جدول رقم 10نسب هذه اإلجابة لدى المستطلعين من الطوائف األخرى بشكل ملحوظ يكاد ال يتعدى الـ

22.) 

 وفقًا للطائفة الى أي مدى يؤثر انتماؤك الطائفي على توجهاتك السياسية؟ :22رقم  جدول

 
ذكروا أن انتماءهم الطائفي ال يؤثر أبدًا على  تظاهرات% من المستطلعين الذين شاركوا في ال51.8 كما أن

% من غير المشاركين 16.4. في حين أن تظاهرات% لغير المشاركين في ال44.3توجهاتهم السياسية مقابل 

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

%3.3%36.0%31.0%20.2%16.7%24.4%15.3%3.2%10.0%10.0%15.2%11.5%6.5%6.1إىل حد كبير

%33.3%56.0%47.6%58.3%66.7%60.0%15.3%12.9%16.3%20.0%13.0%25.3%12.5%13.6اىل حد ما

%33.3%4.0%15.9%13.1%16.7%8.9%19.4%12.9%10.0%15.0%4.3%27.6%13.7%7.6إىل حد قليل
ُ
%26.7%5.6%8.3%6.7%50.0%71.0%63.8%50.0%67.4%35.6%66.7%72.7أبدا

%2.5ال أعرف

%3.3%4.0%2.5%0.6ال جواب

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

%0.7%5.3%6.9%1.8%25.5%19.4%25.3%3.4%22.2إىل حد كبير

%28.7%37.5%36.8%3.4%3.4%24.1%9.1%17.4%16.4%9.7%16.5%27.6%13.0اىل حد ما

%31.6%54.2%31.6%13.8%10.3%46.6%6.4%34.8%5.5%12.5%9.9%9.9%17.2%14.8إىل حد قليل
ُ
%39.0%8.3%26.3%75.9%86.2%29.3%82.7%39.1%52.7%55.6%47.3%85.9%51.7%50.0أبدا

%1.4ال أعرف

%8.7%1.4%1.1%4.2ال جواب

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 16 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

% فقط 5.6اسية مقابل في التظاهرات ذكروا أن انتماءهم الطائفي يؤثر الى حد كبير على توجهاتهم السي
 (.23للمستطلعين المشاركين في التظاهرات )جدول رقم 

 

 وفقًا للمشاركة في التظاهرات الى أي مدى يؤثر انتماؤك الطائفي على توجهاتك السياسية؟ :23رقم  جدول

 
اءهم الطائفي ال بين توزيع النتائج وفقًا للفئة العمرية أن النسبة األعلى من المستطلعين الذين ذكروا أن انتمو 

عامًا لتنخفض  21-18يؤثر أبدًا على توجهاتهم السياسية كانت من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 
% 46عامًا و  36-22% للذين تتراوح أعمارهم بين 46.9نسبيًا للمستطلعين من الفئات العمرية األكبر فتبلغ 

 (.24عامًا )جدول رقم  35-27للذين يبلغون ما بين الـ

وفقًا للفئة العمرية الى أي مدى يؤثر انتماؤك الطائفي على توجهاتك السياسية؟ :24رقم  جدول

 
 

VI.  المشاركة في الحياة العامة 
i.  اإلنتساب الى جمعيات/منظمات غير حكومية 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 17 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

% من غير 91.3% فقط من المستطلعين ذكروا انتسابهم الى جمعية أو منظمة غير حكومية مقابل 8.7
 (.4)رسم المنتسبين 

 

 

 

 ؟هل أنت منتسب حاليًا الى جمعية أو منظمة غير حكومية :4رسم 

 

% 6.9% مقابل 10.5وبلغت نسبة الذكور المستطلعين المنتسبين حاليًا الى جمعية أو منظمة غير حكومية 
 (.25من اإلناث )جدول رقم 

 قًا للجنسوف ؟هل أنت منتسب حاليًا الى جمعية أو منظمة غير حكومية :25رقم  جدول



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 18 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
ة، فبلغت نسبة اإلنتساب األقضي في سبين الى جمعية أو منظمة غير حكوميةتن المنيوتت نسب المستطلعاوتف

عاليه  ،%(19.7، بيروت األولى ))%40صيدا )الى جمعيات غير حكومية أعلى مستوياتها في كل من 
% في 2.2ضية أخرى وبلغت ت النسب في أق% لكل منهما( في حين تدن  16.7%(، بشري وراشيا )17.7)

 (.26% في كل من المنية/الضنية )جدول رقم 1.7% في مرجعيون و1.8% في الزهراني، 1.9عكار، 

 

 وفقًا للقضاء ؟هل أنت منتسب حاليًا الى جمعية أو منظمة غير حكومية :26رقم  جدول

 

 
و وفقًا للمشاركة في التظاهرات منذ أ وفقًا لإلنتماء الطائفي للمستطلعينتذكر إحصائية  فروقاتولم تسجل أي 

، حيث تقاربت نسب المنتسبين الى جمعيات غير حكومية وغير المنتسبين وفقًا 2019تشرين األول  17
  للمتغي رين المذكورين.

، حيث المستطلعين حول هذا السؤال وفقًا لمشاركتهم في التظاهرات أو عدمها إجابات 27ويبين الجدول رقم 
شاركين بالتظاهرات وغير المشاركين الذين ذكروا انتسابهم الى جمعيات غير حكومية تقاربت نسب الم

 % تباعًا(.7.6% و10.2)

وفقًا للمشاركة في التظاهرات ؟هل أنت منتسب حاليًا الى جمعية أو منظمة غير حكومية :27رقم  جدول

 

المجموعانثىذكر

%8.7%6.9%10.5نعم

%91.3%93.1%89.5كال

%100.0%100.0%100.0المجموع

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

%40.0%4.0%7.9%4.8%16.7%4.4%9.2%17.7%8.8%5.0%8.7%10.3%14.9%19.7نعم

%60.0%96.0%92.1%95.2%83.3%95.6%90.8%82.3%91.3%95.0%91.3%89.7%85.1%80.3كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

%2.2%16.7%6.9%6.9%1.7%8.2%4.3%1.8%5.6%4.4%12.7%10.3%1.9نعم

%97.8%83.3%100.0%93.1%93.1%98.3%91.8%95.7%98.2%94.4%95.6%87.3%89.7%98.1كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 19 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 

 

 

 

 

 

ii. التأييد أو اإلنتساب الى أحزاب 

% من غير المؤيدين 54%( مقابل 46م أو دعمهم لجهة سياسية معينة )% من المستطلعين تأييده46ذكر 
 (.5)رسم 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 20 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

هل تؤيد أو تدعم جهة سياسية معينة؟ :5رسم 

 

وبينت النتائج وفقًا للجنس أن المستطلعين الذكور يؤيدون/يدعمون جهات سياسية معينة بنسبة أكبر من 
 (.  28% لإلناث )جدول رقم 42.5% للذكور مقابل 49.5اإلناث )

 وفقًا للجنس -هل تؤيد أو تدعم جهة سياسية معينة؟ :28جدول رقم 

 
 

%(، بشري 84الهرمل )%(، 91.7األعلى في راشيا ) وكانت نسبة المستطلعين الداعمين لجهة سياسية معينة
% 20.7%(، فيما انخفضت ألدنى مستوياتها في كل من الكورة والبترون )82.2%(، والبقاع الغربي )83.3)
  (.29%( )جدول رقم 12.1%( والمنية/الضنية )13.6ي كل منهما(، طرابلس )ف

 وفقًا للقضاء -هل تؤيد أو تدعم جهة سياسية معينة؟ :29جدول رقم 

المجموعانثىذكر

%46.0%42.5%49.5نعم

%54.0%57.5%50.5كال

%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 21 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 
لجهة  متأييده/مالمستطلعين الشيعة هم أكثر من ذكر دعمهأن إلنتماء الديني توزيع اإلجابات وفقًا ل أظهرو 

انخفضت النسب بشكل ملحوظ لدى الطوائف األخرى وبلغت أدناها لدى  %(، فيما72.6سياسية معينة )
 (.30%( )جدول رقم 11.8%( والعلويين )27.4ة )المستطلعين السن  

 وفقًا للطائفة -هل تؤيد أو تدعم جهة سياسية معينة؟ :30جدول رقم 

 
%( 56.3مهم لجهة سياسية )المستطلعين غير المشاركين في التظاهرات هم أكثر من ذكروا تأييدهم/دعكما أن 
تشرين األول من العام الماضي  17في التظاهرات التي حصلت منذ % فقط من المشاركين 32.1مقابل 

 (.31)جدول رقم 

 وفقًا للمشاركة في التظاهرات -هل تؤيد أو تدعم جهة سياسية معينة؟ :31جدول رقم 

 
 

نتمون رسميًا )يحملون بطاقة( الى حزب/تيار/حركة عما اذا كانوا يالسياق عينه، تم سؤال المستطلعين وفي 
% 91.6% فقط من المستطلعين انتماءها السياسي الرسمي فيما نفت نسبة 8.4سياسية معينة. فأكدت نسبة 

 هذا األمر.

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

%16.7%84.0%73.8%64.3%91.7%82.2%40.8%40.3%53.8%77.5%30.4%43.7%30.4%27.3نعم

%83.3%16.0%26.2%35.7%8.3%17.8%59.2%59.7%46.3%22.5%69.6%56.3%69.6%72.7كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

%10.3%83.3%31.6%20.7%20.7%12.1%13.6%47.8%74.5%72.2%70.3%50.7%51.7%68.5نعم

%89.7%16.7%68.4%79.3%79.3%87.9%86.4%52.2%25.5%27.8%29.7%49.3%48.3%31.5كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي
ن
كاثوليكأرثوذكسماروب

أرمن أرثوذكس / 

كاثوليك

أقليات 

يمسيحية
المجموعال جوابعلويدرزيشيعيسثن

%46.0%16.7%11.8%47.1%72.6%27.4%33.3%29.8%47.5%34.5%44.7نعم

%54.0%83.3%88.2%52.9%27.4%72.6%66.7%70.2%52.5%65.5%55.3كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

المجموعكالنعم

%46.0%56.3%32.1نعم

%54.0%43.7%67.9كال

%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 22 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

وعن سبب انتمائهم الى حزب/تيار/حركة سياسية معينة، عزا أكثر من نصف المستطلعين المنتسبين األمر 
% كون 10.5% ألن الحزب/التيار/الحركة يمثل طائفتهم، 32.2%(، 52.6قيدة الحزب )الى اقتناعهم بع

 (.6% فقط للمشاركة الفعالة في الحياة الوطنية )رسم 4.6اإلنتماء الحزبي هو انتماء عائلي قديم و

 سياسية معينة؟ تنتمي رسميًا الى حزب/تيار/حركةهل  :6رسم 

 

% من الذكور انتماءها الرسمي الى حزب 12ين، حيث ذكرت نسبة وظهرت الفروقات بشكل واضح بين الجنس
 (.32% فقط من اإلناث المنتسبات )جدول رقم 4.8معين مقابل 

 

 

 وفقًا للجنس -سياسية معينة؟ تنتمي رسميًا الى حزب/تيار/حركةهل  :32جدول رقم 



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 23 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
%( وراشيا 21.4بعلبك )%(، 29.2النسبة األعلى من المنتسبين رسميًا الى أحزاب في بشري ) سجلتو 
% لكل 2.2%(، صور وعكار )2.6%(، زغرتا )2.7%( فيما سجلت النسبة األدنى في طرابلس )20.8)

 (.33%( )جدول رقم 1.7منهما( والمنية/الضنية )

 وفقًا للقضاء -سياسية معينة؟ تنتمي رسميًا الى حزب/تيار/حركةهل  :33جدول رقم 

 

 
في كل من الشوف وفق األقضية، فبرز اإلنتماء العائلي القديم  ي الرسميأسباب اإلنتماء الحزبوتت اوتف

% لكل منهما(. في حين سجل التمثيل الطائفي للحزب أعلى نسبة في البقاع 50%(، صور وبنت جبيل )42.9)
%(. أما اإلقتناع بعقيدة 70%( وزحلة )74.1%(، بعلبك )75%(، الهرمل )80%(، راشيا )100الغربي )
تيار/الحركة، فكانت اإلجابة األكثر تداواًل بين المنسبين الحزبيين في عدة أقضية مثل كسروان، جبيل، الحزب/ال

% في كل منها( )جدول رقم 100صيدا، جزين، النبطية، مرجعيون، المنية/الضنية، الكورة، البترون وزغرتا )
34.) 

 

 

 

 

 وفقًا للقضاء -؟، حدد سبب انتمائكية معينةسياس تنتمي رسميًا الى حزب/تيار/حركة اذا كنت :34جدول رقم 

المجموعانثىذكر

%8.4%4.8%12.0نعم

%91.6%95.2%88.0كال

%100.0%100.0%100.0المجموع

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

%6.7%16.0%21.4%11.9%20.8%4.4%14.3%3.2%11.3%17.5%6.5%5.7%10.1%9.1نعم

%93.3%84.0%78.6%88.1%79.2%95.6%85.7%96.8%88.8%82.5%93.5%94.3%89.9%90.9كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

%2.2%29.2%2.6%10.3%6.9%1.7%2.7%5.5%5.6%2.2%7.0%6.9%5.6نعم

%97.8%70.8%97.4%89.7%93.1%98.3%97.3%100.0%94.5%94.4%97.8%93.0%93.1%94.4كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 24 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 
% من مختلف الطوائف 9تسجل أي فروقات تذكر وفقًا لإلنتماء الطائفي للمستطلعين حيث ذكر حوالي الـ ولم

 %( سجلت عند المستطلعين السنة.6، غير أن النسبة األدنى )انتماءهم رسميُا لحزب معين

% من الدروز المنتسبين 54.5كة /تيار معين، فقد ذكرت نسبة أما فيما يخص سبب اإلنتماء الى حزب/حر 
رسميًا الى حزب معين أنه انتماء عائلي قديم، فيما تساوت نسبة المستطلعين الشيعة الذين ذكروا أن انتماءهم 

% تباعًا( 45.3الرسمي لحزب معين يعود الى ان هذا الحزب يمثل طائفتهم أو الى اقتناعهم بعقيدة الحزب )
 ين سجلت النسبة األعلى من اإلنتماء الحزبي بسبب اإلقتناع بالعقيدة في صفوف المستطلعين المسيحيينفي ح

 (.35المنتسبين رسميًا الى أحزاب معينة )جدول رقم %( 50)والسنة  % لألرثوذكس(70% للموارنة و72.2)

 وفقًا للطائفة -؟سبب انتمائك، حدد سياسية معينة تنتمي رسميًا الى حزب/تيار/حركة اذا كنت :35جدول رقم 

 
 

 

ي
ن
يأقليات مسيحيةكاثوليكأرثوذكسماروب

المجموعال جوابدرزيشيعيسثن

%10.5%54.5%9.4%6.7%16.7%5.6انتماء عائلي قديم

ي
%32.2%27.3%45.3%43.3%50.0%33.3%20.0%11.1يمثل طائفت 

إقتناعي بعقيدة هذا 

الحزب/التيار/الحركة
72.2%70.0%33.3%50.0%50.0%45.3%18.2%75.0%52.6%

ي الحياة الوطنّية
 
%4.6%25.0%16.7%10.0%11.1للمشاركة الفّعالة ف

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 25 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

%( منه عند 9.8رسمي لألحزاب عند غير المشاركين في المظاهرات )النتماء أعلى من اإلكما سجلت نسبة 
 (.36%( )جدول رقم 6.5المشاركين )

 وفقًا للمشاركة في التظاهرات -سياسية معينة؟ تنتمي رسميًا الى حزب/تيار/حركةهل  :36جدول رقم 

 
iii. في المظاهرات  المشاركة 

% من المستطلعين الشباب أنها شاركت ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت 42.4ذكرت نسبة 
 (.7% نفت األمر )رسم 57.6، مقابل 2019تشرين األول  17في لبنان منذ 

ل تشرين األو  17هل شاركت ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت في لبنان منذ  :7رسم 
 ؟2019

 

المجموعكالنعم

%8.4%9.8%6.5نعم

%91.6%90.2%93.5كال

%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 26 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

% 45.5الذين شاركوا في اإلعتصامات أعلى من نسبة اإلناث المشاركات )ن الذكور يالمستطلعكانت نسبة و 
 (.37%( )جدول رقم 39.3مقابل 

تشرين  17هل شاركت ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت في لبنان منذ  :37 جدول رقم
 وفقًا للجنس -؟2019األول 

 
بالمشاركة في التظاهرات. فقد سجلت النسبة األعلى من المشاركة وقات وفقاً لألقضية فيما يتعلق كما سجلت فر 

%(، في 63.3%( وصيدا )69.1%(، طرابلس )70.8%(، راشيا )70.2في التظاهرات في بيروت الثانية )
 (.38%( )جدول رقم 4.2%( وبشري )11.3حين سجلت النسبة األدنى في كل من النبطية )

تشرين  17هل شاركت ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت في لبنان منذ  :38 رقم جدول
 وفقًا للقضاء -؟2019األول 

 

 
%( 51%(، الدروز )61.3وارتفعت نسبة المشاركة في التظاهرات لدى المستطلعين الشباب السنة )

أدناها لدى المستطلعين الشيعة والعلويين،  %(، لنتخفض نسبياً لدى الطوائف األخرى وتبلغ52.1واألرثوذكس )
 2019تشرين األول  17% تباعًا أنهم شاركوا في اإلعتصامات منذ 17.6و 19.4حيث ذكرت فقط نسبة 

 (.39)جدول رقم 

 

 

المجموعانثىذكر

%42.4%39.3%45.5نعم

%57.6%60.7%54.5كال

%100.0%100.0%100.0المجموع



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 27 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

تشرين  17هل شاركت ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت في لبنان منذ  :39 جدول رقم
 فةوفقًا للطائ -؟2019األول 

  
الذين تتراوح أعمارهم بين لدى المستطلعين الشباب أعلى مستوياتها نسبة المشاركة في التظاهرات وسجلت 

عامًا  26-22% للشباب بين 44.2للمستطلعين األكبر سنًا فتبلغ خفض نسبيًا نلت%(، 50.1عامًا ) 18-21
% في 38.8 ، حيث ذكرت فقط نسبةاً عام 35-27الذين تتراوح أعمارهم بين وتبلغ أدناها لدى المستطلعين 

 (.40)جدول رقم  2019تشرين األول  17أنهم شاركوا في اإلعتصامات منذ هذه الفئة 

تشرين  17هل شاركت ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت في لبنان منذ  :40 جدول رقم
 وفقًا للفئة العمرية -؟2019األول 

 
 

د أي  استرجاع األموال المنهوبة، حيث لمشاركة في اإلعتصامات لهرين المتظالتي دفعت ا المطالبومن أهم 
%(. وتنخفض النسب 71.5جراء انتخابات نيابية مبكرة )إ هذا المطلب، يليهة % من المستطلعين بشد  87.4

% إلسقاط جميع السياسيين 61.9% لتشكيل حكومة من غير سياسيين، 67.7تدريجياً للمطالب األخرى فتبلغ 
 (.8%( )رسم 56.4دون استثناء اضافة الى إقامة دولة مدنية ) من
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 28 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

اذا شاركت في التظاهرات، ما مدى تأييدك لكل من أسباب/مطالب التظاهرات؟: 8رسم 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 29 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

تأييد مطالب المظاهرات بين األقضية، فسجلت النسبة األعلى من التأييد إلسقاط جميع السياسيين  وتفاوتت نسب
 %(.83.1%( وبيروت الثانية )84.2%(، طرابلس )88.2%(، الكورة )89.5دا )في صيدون استثناء 

ل نسبة عالية جدًا بين مختلف األقضية باستثناء قضاء النبطية استرجاع األموال المنهوبة، فسج   مطلب اأم  
 القضاء تأييدهم الشديد لها المطلب. تظاهرات في هذا% فقط من المشاركين بال25حيث ذكرت نسبة 

%(، البترون 94.7ت النسبة األعلى من التأييد لتشكيل حكومة من غير السياسيين في صيدا )وسجل
 %(.88.2%( والكورة )90.8%(، طرابلس )92.2)

%(، حاصبيا 100النسبة األعلى في النبطية )إقامة دولة مدنية وحصد تأييد المشاركين في المظاهرات لمطلب 
إلجراء انتخابات نيابية مبكرة بين  أعلى نسبة تأييد سجلتن (، في حي%81.4( وبيروت األولى )88.9%)

%(، صيدا 96.2%(، المنية/الضنية )100المستطلعين المشاركين في المظاهرات في كل من النبطية )
 %(.90.7%( وبيروت األولى )92.2%(، البترون )94.7)
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 30 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

لف الطوائف فيما يختص بإسقاط بين المستطلعين المشاركين من مخت وتقاربت نسب تأييد مطالب المظاهرات
جميع السياسيين دون استثناء واسترجاع األموال المنهوبة. أما فيما يختص بمطلب المتظاهرين بتشكيل حكومة 
من غير سياسيين، فقد سجلت النسبة األدنى من التأييد لدى المستطلعين الشيعة الذين شاركوا في التظاهرات 

%( تأييدها لهذا المطلب 91.6النسبة األعلى من السنة ) تذكر  فيما موافق بشدة + موافق( -68.7%)
 (.41)جدول رقم 

 -لمطلب "تشكيل حكومة من غير سياسيين"؟اذا شاركت في التظاهرات، ما مدى تأييدك : 41جدول رقم 
وفقًا للطائفة

 
 

 

ناء الطائفة السنية طلب إقامة دولة مدنية، فقد حصد نسب متقاربة بين مختلف الطوائف باستثمأما بالنسبة ل
 (.42)جدول رقم  )موافق بشدة+موافق( % فقط77.8النسبة األدنى وبلغت  سجلتحيث 

وفقًا للطائفة -لمطلب "إقامة دولة مدنية"؟اذا شاركت في التظاهرات، ما مدى تأييدك : 42جدول رقم 

 
ركين في التظاهرات من مختلف ل مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة نسب متقاربة بين المستطلعين المشاوسج  

 .43رقم كما هو مبين في الجدول  الطوائف
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 31 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

وفقًا للطائفة -لمطلب "اجراء انتخابات نيابية مبكرة"؟اذا شاركت في التظاهرات، ما مدى تأييدك : 43جدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   المعرفة بالدستور وقانون االنتخابات 

% فقط من المستطلعين 22.6لعوا على الدستور اللبناني، ذكر واطشباب عما اذا سبق لعند سؤال المستطلعين ا
 (.9% لم يقوموا بذلك )رسم 77.4أنهم اطلعوا على الدستور مقابل 

 هل سبق ان اطلعت على الدستور اللبناني؟ :9رسم 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 32 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

% من 26.7الجنسين فيما يتعلق باإلطالع على الدستور، حيث ذكرت نسبة واضحة بين وسجلت فروقات 
 (.44% فقط من اإلناث )جدول رقم 18.4عين الذكور أنها اطلعت على الدستور اللبناني مقابل المستطل

؟ وفقًا للجنسهل سبق ان اطلعت على الدستور اللبناني: 44جدول رقم  

 
توزيع اإلجابات وفقًا لألقضية أن أعلى نسبة اطالع على الدستور اللبناني سجلت في صفوف  أظهركما 

%( 44.8%(، البترون )45.8%(، بشري )47.4%(، زغرتا )52.5نين في قضاء بعبدا )المستطلعين القاط
%( والشوف 5.5%(، مرجعيون )7.1زحلة )%(، في حين بلغت نسبة اإلطالع هذه أدناها في 41.9وعكار )

 (.45)جدول رقم %( 4.1)

المجموعانثىذكر

%22.6%18.4%26.7نعم

%77.4%81.6%73.3كال

%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 33 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

؟ وفقًا للقضاءهل سبق ان اطلعت على الدستور اللبناني: 45جدول رقم 

 

 
%( أنها اطلعت على الدستور 35.3%( والعلويين )34.5النسبة األعلى من المستطلعين األرثوذكس )وذكرت 

 (.46% من الدروز )جدول رقم 11.8% من الشيعة و17.6اللبناني مقابل 

؟ وفقًا للطائفةهل سبق ان اطلعت على الدستور اللبناني: 46جدول رقم 

 
ذكروا أنهم اطلعوا على الدستور اللبناني بنسبة تفوق  ي المظاهراتنت نتائج اإلستطالع أن المشاركين فكما بي  

 (.47)جدول رقم )%20.1% مقابل 26تلك لغير المشاركين )

؟ وفقًا للمشاركة في التظاهراتهل سبق ان اطلعت على الدستور اللبناني: 47جدول رقم 

 
في حال وضع قانون انتخابات نيابية المستطلعين الشباب عن القانون اإلنتخابي الذي يفضلونه، وعند سؤال 

%( ألنهم يفضلون قانون نسبي مع لبنان دائرة 50.1خارج القيد الطائفي، ذكر حوالي نصف المستطلعين )
% لقانون نسبي في دوائر وسطى 15.5ل واحدة. وتنخفض النسب بشكل ملحوظ لإلجابات األخرى وتسج  

 (.10وت واحد لكل ناخب )رسم % لقانون أكثري على أساس القضاء مع ص10.5مقابل 

 

 لقوانين التالية تختار؟افي حال وضع قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، أي من  :10رسم 

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

%13.3%8.0%11.1%7.1%6.7%4.1%22.6%52.5%12.5%30.4%18.4%33.3%37.9نعم

%86.7%92.0%88.9%92.9%100.0%93.3%95.9%77.4%47.5%87.5%69.6%81.6%66.7%62.1كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

%41.9%45.8%47.4%44.8%37.9%24.1%21.8%5.5%22.2%12.1%14.1%13.8%18.5نعم

%58.1%54.2%52.6%55.2%62.1%75.9%78.2%100.0%94.5%77.8%87.9%85.9%86.2%81.5كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي
ن
كاثوليكأرثوذكسماروب

أرمن أرثوذكس / 

كاثوليك

أقليات 

يمسيحية
المجموعال جوابعلويدرزيشيعيسثن

%22.6%56.7%35.3%11.8%17.6%20.1%37.0%21.3%18.8%34.5%28.9نعم

%77.4%43.3%64.7%88.2%82.4%79.9%63.0%78.7%81.3%65.5%71.1كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

المجموعكالنعم

%22.6%20.1%26.0نعم

%77.4%79.9%74.0كال

%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 34 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

بين الذكور واإلناث حول السؤال المطروح. إال أن اإلجابات تفاوتت بشكل واضح تذكر  فروقاتل أي لم تسج  
%(، 89.1قانون نسبي مع لبنان دائرة واحدة في مرجعيون )سجلت أعلى نسبة تأييد لبين األقضية، حيث 

%(. أما القانون النسبي في دوائر وسطى، فقد حصد النسبة األعلى بين 80.6%( وعاليه )83.1النبطية )
 (.48%( )جدول رقم 50%( وزغرتا )54.4المستطلعين في كل من عكار )

 

 

 

 

 -لقوانين التالية تختار؟اارج القيد الطائفي، أي من في حال وضع قانون انتخابات نيابية خ :48 جدول رقم
 وفقًا للقضاء
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 35 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 
في المرتبة األولى  توزيع اإلجابات وفقاً لطائفة المستطلعين أن القانون النسبي مع لبنان دائرة واحدة حل   يظهرو 

لدى األرمن  %( وأدناها76.5من مختلف الطوائف بنسب متفاوتة بلغت أعالها لدى الشيعة ) المستطلعينبين 
%( قانوناً نسبياً في دوائر وسطى 41.2لت النسبة األكبر من المستطلعين العلويين )%(، في حين فض  31.9)

 (.49)جدول رقم 

 

 

 

 

 -لقوانين التالية تختار؟افي حال وضع قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، أي من  :49 جدول رقم
 وفقًا للطائفة
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 36 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
% من 51.4ض الشيء بين المشاركين في التظاهرات وغير المشاركين. فقد ذكرت نسبة وتباينت النسب بع

% للمشاركين في 48.3غير المشاركين في التظاهرات تفضيلها لقانون نسبي مع لبنان دائرة واحدة مقابل 
ين % لغير المشارك18.2التظاهرات. كذلك األمر بالنسبة لقانون نسبي في دوائر وسطى مع صوت تفضيلي )

 (.50% للمشاركين( )جدول رقم 11.8في التظاهرات مقابل 

 -لقوانين التالية تختار؟افي حال وضع قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، أي من  :50 جدول رقم
 وفقًا للمشاركة في التظاهرات

 
 

 

 

 

 

ي
ن
كاثوليكأرثوذكسماروب

أرمن أرثوذكس / 

كاثوليك

أقليات 

يمسيحية
المجموعال جوابعلويدرزيشيعيسثن

ي مع لبنان دائرة واحدة  قانون نست 

)تنتخب الئحة مغلقة من  128 

نائب(

36.9%42.0%40.0%31.9%33.3%37.7%76.5%59.8%23.5%53.3%50.1%

ي دوائر وسىط )مع 
 
ي ف قانون نست 

) صوت تفضيلي
22.2%18.5%26.3%10.6%14.8%17.2%8.6%8.8%41.2%15.5%

ي عل اساس القضاء مع  قانون أكير

صوت واحد لكل ناخب
14.2%11.8%13.8%10.6%11.1%15.2%2.3%13.7%6.7%10.5%

%9.9%26.7%23.5%2.9%5.1%14.6%18.5%12.8%1.3%13.4%9.7ال أعرف

ي دوائر وسىط )مع 
 
ي ف قانون نست 

الئحة مقفلة(
11.1%5.0%12.5%21.3%11.1%9.9%4.3%8.8%10.0%8.5%

ي 
 
%4.4%3.3%11.8%5.9%1.0%5.5%7.4%10.6%5.0%8.4%4.7قانون الدائرة الفردية مقعد واحد ف

ه )أقل من %3( %1.1%2.2%3.7%2.1%1.3%0.8%1.1غير

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 37 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

سنة، أجابت غالبية  18ما اذا كانوا يؤيدون خفض سن اإلقتراع الى ولدى سؤال المستطلعين الشباب ع
 (.11% لم تؤيد هذا الطرح )رسم 22.5%( مقابل نسبة 77.5المستطلعين باإليجاب )

 سنة؟ 18هل تؤيد خفض سن اإلقتراع الى : 11رسم 

 

ل أي فروقات ذو وزن احصائي عند توزيع اإلجابات وفقًا للجنس أو المشاركة في التظاهرات. في تسج  ولم 
 18كانت نسبة التأييد لخفض سن اإلقتراع الى للقضاء، حيث قتراح تفاوتت وفقًا حين أن نسب تأييد هذا اإل

% في كل منها(، في حين 100) جزينو  سنة األعلى في كل من جبيل، حاصبيا، الزهراني، صور، النبطية
 (.51%( )جدول رقم 42.9%( والشوف )40.5تنخفض هذه النسب لألقضية األخرى وتبلغ أدناها في زحلة )
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 38 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 وفقًا للقضاء -سنة؟ 18اإلقتراع الى  هل تؤيد خفض سن  : 51 جدول رقم

 

 
لت نسبة %(، في حين سج  86.9سنة ) 18كأكثر المؤيدين لخفض سن اإلقتراع الى وبرز المستطلعون الشيعة 

 (.52%( )جدول رقم 68.6%( والدروز )61.3التأييد األدنى لدى الكاثوليك )

وفقًا للطائفة -سنة؟ 18اإلقتراع الى  هل تؤيد خفض سن: 52 جدول رقم

 
VIII.  المصادر المستخدمة للحصول على المعلومات حول السياسة في لبنان 

 ىالتي يستخدمها الشباب للحصول عل رفي الئحة المصاد التواصل االجتماعي المرتبة األولى وسائلت احتل  
% من المستطلعين انهم يستخدمونها بشكل "كثير جدًا" أو 62.8حول السياسة في لبنان، حيث ذكر ماتو معل

فالمواقع اإللكترونية  %(49.2%(، يليه أشخاص موثوق بهم )55.9"كثير". وجاء التلفزيون في المرتبة الثانية )
 (.12)رسم  %(0.2%( والصحف )3.6%(، في حين تنخفض النسب بشكل ملحوظ لكل من الراديو )19)

 

 

 

 

 

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

%70.0%72.0%49.2%40.5%62.5%60.0%42.9%98.4%91.3%100.0%58.7%67.8%88.7%78.8نعم

%30.0%28.0%50.8%59.5%37.5%40.0%57.1%1.6%8.8%41.3%32.2%11.3%21.2كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

%87.5%75.0%68.4%72.4%72.4%84.5%62.7%100.0%98.2%97.2%100.0%100.0%100.0%100.0نعم

%12.5%25.0%31.6%27.6%27.6%15.5%37.3%1.8%2.8كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي
ن
كاثوليكأرثوذكسماروب

أرمن أرثوذكس / 

كاثوليك

أقليات 

يمسيحية
المجموعال جوابعلويدرزيشيعيسثن

%77.5%96.7%70.6%68.6%86.9%76.3%63.0%72.3%61.3%78.2%72.2نعم

%22.5%3.3%29.4%31.4%13.1%23.7%37.0%27.7%38.8%21.8%27.8كال

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 39 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

معلومات حول السياسة في لبنان؟ ىإلى أي مدى تستخدم المصادر التالية للحصول عل :12رسم 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 40 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
ومن الملفت للنظر أن المستطلعين الشباب الذين شاركوا في التظاهرات ذكروا استخدامهم لوسائل التواصل 

% 53.2% مقابل 75.8بلغت الية جدًا االجتماعي من أجل الحصول على معلومات حول السياسة بنسبة ع
 (.53)جدول رقم اركين شلغير المفقط 

معلومات حول السياسة  ىللحصول عل"وسائل التواصل االجتماعي" إلى أي مدى تستخدم  :53 جدول رقم
 وفقًا للمشاركة في التظاهرات -في لبنان؟

 
 

استعمالهم لوسائل التواصل االجتماعي من وتقاربت نسب المستطلعين من مختلف الفئات العمرية الذين ذكروا 
عامًا،  21-18% للمستطلعين ما بين 66.6أجل الحصول على معلومات حول السياسة في لبنان، فبلغت 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 41 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

% من المستطلعين الذين يبلغون 60.1عامًا لتنخفض تباعاً وتبلغ  26-22% للذين تتراوح أعمارهم بين 65.5
 (.54عامًا )جدول رقم  35-27ما بين 

 

معلومات حول السياسة  ىللحصول عل"وسائل التواصل االجتماعي" إلى أي مدى تستخدم  :54 جدول رقم
 وفقًا للفئة العمرية -في لبنان؟

 
 
 
 
 
 

القنوات التلفزيونية التي يثق بها المستطلعون بشكل أكبر للحصول وجاء تلفزيون الجديد في المرتبة األولى بين 
 (.13%( )رسم 21)في أم تي الـ %( ثم 23.5أل بي سي ) الـ ليهت%(، 24.2على معلومات حول السياسة )

للمستطلعين الذين ذكروا استعمالهم للتلفزيون، الرجاء تحديد المصدر األول الذي تثق به بشكل : 13رسم 
 أكبر للحصول على معلومات حول السياسة؟
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 42 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
 

فقد ذكرت ، بنانحول السياسة في ل تلى معلوماعحصول من أجل ال مستخدمي المواقع اإللكترونيةلا بالنسبة مأ
 Lebanonfiles.com، يليه موقع Lebanon 24.com% منهم أنها تثق بشكل أكبر بموقع 25.9نسبة 

كما هو  ، لتنخفض النسب للمواقع اإللكترونية األخرى %Lebanondebate.com (15)ثم موقع  %(23.6)
  .14في الرسم  واضح

 
 

 
، الرجاء تحديد المصدر األول الذي تثق به للمواقع اإللكترونيةلذين ذكروا استعمالهم للمستطلعين ا: 14رسم 

 بشكل أكبر للحصول على معلومات حول السياسة؟
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بمدى الثقة للحصول ه إلى أن السؤال حول وسائل اإلعالم بما فيها المواقع اإللكترونية يتعل ق من المهم جداً التنب  و 
 التالي ننو ه بما يلي:وب ،على معلومات سياسية

 هي شأن خاص وشخصي وإن كان يرتبط بمدى اإليحاء بمصداقية المصدر فهو يتأثر « الثقة»: أوال
 اإلستطالع في فترة المظاهرات واإلعتصامات. هذا وقد تم  ،باألحداث والوقائع خالل إجراء اإلستطالع

 ـ: إن اإلجابات ال تعكس بالضرورة مدى إنتشار أو الثانيا ”netrationPe“  في لبنان  الوسائللهذه
 ألن ذلك يتطلب دراسة مختلفة عن هذا اإلستطالع.

  ًإن المواقع اإللكترونية التي ذكر المستطلعون أنهم يلجأون إليها للحصول على معلومات ذات ثالثا :
لي أغلبها على وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية من صحف وقنوات تلفزيونية وبالتابتعتمد « ثقة»

 للخبر في أغلب األحيان. يليست هي المصدر األساس
  ًالظاهرة التي تستحق المزيد من الدرس هي إلتفات اللبنانيين إلى القنوات التلفزيونية والمواقع رابعا :

 اإللكترونية كمصادر بديلة عن الصحف.
IX.  الموقف من الطائفية 
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الطائفي يسبب أزمات ألنه يولد خالفات بين  %( على ان النظام90المستطلعين )وافقت الغالبية الكبرى من 
% أعربت عن موافقتها على أن النظام الطائفي يسبب المحاصصة والفساد 89.9الطوائف األخرى، تليها نسبة 

% ذكرت أن النظام الطائفي أثبت فشله في حماية اللبنانيين 89.3وتصعب عملية المحاصصة في ظله ونسبة 
% من 71.8سب الموافقة بشكل ملحوظ للبيانات األخرى حيث ذكرت نسبة وتطورهم االقتصادي. وتنخفض ن

% أعربت عن موافقتها على 68.9المستطلعين أن الدولة المدنية تضمن أيضًا حقوق الطوائف، تليها نسبة 
 أن النظام الطائفي يكفل حقوق الطوائف األخرى ويهمش األقليات.

أن العلمنة الشاملة هي البديل عن النظام الطائفي، في  % من المستطلعين50.2وافقت نسبة في المقابل، 
% موافقتها على أن النظام الطائفي يكفل حقوق الطوائف في السلطة ووظائف الدولة 34.9حين ذكرت نسبة 

 (. 15)رسم 

الرجاء تحديد شعورك تجاه العبارات التالية حول الطائفية؟ :15رسم 
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روا عن موافقتهم على أن النظام الطائفي يكفل حقوق الطوائف في وتفاوتت اجابات المستطلعين الذين عب
%(، 75وفقًا لألقضية، حيث سجلت أعلى نسبة موافقة على هذا البيان في راشيا )السلطة ووظائف الدولة 

%( وجبيل 1.4%(، النبطية )0%(، لنتخفض الى أدنى مستوياتها في جزين )63.1%( وزحلة )68الهرمل )
 (.55م %( )جدول رق2.5)

فل النظام الطائفي حقوق الطوائف في السلطة يك " التالية ةالرجاء تحديد شعورك تجاه العبار  :55جدول رقم 
 قضاءوفقًا لل -؟"ووظائف الدولة

 
 

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

ة
ّ
%6.7%40.0%19.0%36.9%29.2%28.9%5.1%33.8%26.1%19.5%21.4%40.9أوافق بشد

%53.3%28.0%38.9%26.2%45.8%28.9%21.4%12.9%13.8%2.5%13.0%28.7%15.5%13.6أوافق

%16.7%8.0%20.6%17.9%4.2%26.7%4.1%16.1%6.3%7.5%19.6%14.9%13.7%6.1حيادّي

%23.3%14.3%3.6%4.2%13.3%43.9%48.4%25.0%50.0%19.6%25.3%24.4%22.7أعارض

ة
ّ
%24.0%7.1%15.5%16.7%2.2%25.5%22.6%21.3%40.0%21.7%11.5%25.0%16.7أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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حقوق الطوائف في يكفل النظام الطائفي أن لت أعلى نسبة موافقة على كذلك األمر وفقًا للطائفة، حيث سج  

بعدها للطوائف  فضخنلت (%41.4ة )%( والسن  70.6لدى المستطلعين العلويين ) السلطة ووظائف الدولة
 (.56)جدول رقم  %(22.5%( والدروز ).525األخرى وتبلغ أدناها لدى المستطلعين الشيعة )

 

فل النظام الطائفي حقوق الطوائف في السلطة يك" :التالية ةالرجاء تحديد شعورك تجاه العبار  :56جدول رقم 
 وفقًا للطائفة -؟"الدولة ووظائف

 
توزيع النتائج وفقًا للقضاء تفاوتًا في نسب الموافقة على أن العلمنة الشاملة هي البديل عن النظام  أظهرو 

%( 68.4%(، زغرتا )69%(، جزين )69.6ت أعلى نسب موافقة على هذا البيان في كسروان )، فسجل  الطائفي
سبة المستطلعين الموافقين على هذا البيان في األقضية األخرى %(، فيما انخفضت ن67.8وبيروت الثانية )

 (.57%( )جدول رقم 10.3%( والمنية/الضنية )12لتبلغ أدناها في الهرمل )
 

 -؟"علمنة الشاملة هي البديل عن النظام الطائفيال " التالية ةالرجاء تحديد شعورك تجاه العبار  :57جدول رقم 
 وفقًا للقضاء

 
 

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

ة
ّ
%4.4%4.2%5.3%20.7%6.9%10.3%6.4%1.1%1.9أوافق بشد

%41.2%33.3%39.5%20.7%13.8%50.0%20.9%8.7%5.5%6.9%6.6%1.4%3.7أوافق

%8.1%33.3%7.9%6.9%17.2%10.3%9.1%26.1%10.9%19.4%12.1%47.9%24.1%24.1حيادّي

%29.4%25.0%42.1%24.1%27.6%22.4%23.6%43.5%63.6%54.2%44.0%25.4%58.6%53.7أعارض

ة
ّ
%16.9%4.2%5.3%27.6%34.5%6.9%40.0%21.7%20.0%19.4%36.3%25.4%17.2%16.7أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

ي
ن
كاثوليكأرثوذكسماروب

أرمن أرثوذكس / 

كاثوليك

أقليات 

يمسيحية
المجموعال جوابعلويدرزيشيعيسثن

ة
ّ
%13.5%36.7%5.9%2.9%10.4%14.4%11.1%23.4%15.0%11.8%17.2أوافق بشد

%21.4%3.3%64.7%19.6%15.1%27.0%29.6%19.1%22.5%25.2%20.6أوافق

%14.9%6.7%23.5%13.7%19.6%13.6%11.1%8.5%17.5%8.4%13.3حيادّي

%29.9%16.7%40.2%33.3%24.9%33.3%25.5%27.5%33.6%31.7أعارض

ة
ّ
%20.3%36.7%5.9%23.5%21.7%20.1%14.8%23.4%17.5%21.0%17.2أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع

وت األوىل بير
وت  بير

الثانية
ن الشوفعاليهبعبداجبيلكرسوانالمت 

البقاع 

ي الغرب 
الهرملبعلبكزحلةراشيا

مدينة 

صيدا

ة
ّ
%26.7%8.0%17.5%16.7%12.5%24.4%19.4%32.3%30.0%2.5%39.1%19.5%36.3%43.9أوافق بشد

%30.0%4.0%30.2%27.4%25.0%28.9%38.8%43.5%31.3%52.5%30.4%33.3%31.5%15.2أوافق

%36.7%56.0%31.7%25.0%25.0%31.1%10.2%21.0%12.5%27.5%10.9%20.7%8.3%13.6حيادّي

%6.7%8.0%12.7%17.9%33.3%6.7%18.4%3.2%13.8%17.5%8.7%16.1%10.7%13.6أعارض

ة
ّ
%24.0%7.9%13.1%4.2%8.9%13.3%12.5%10.9%10.3%13.1%13.6أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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نت نسب الموافقة على أن العلمنة الشاملة هي البديل عن النظام الطائفي لدى توزيع النتائج وفقًا كما تباي
% 62.7% و66.7لإلنتماء الطائفي للمستطلعين، فكان المستطلعون الدروز والموارنة من أكثر المؤيدين لذلك )

% تباعًا 37.1% و44.4بلغت ة و تباعًا(، في حين انخفضت نسب الموافقة بشكل ملحوظ لدى الشيعة والسن  
 (.58)جدول رقم 

 

 -؟"علمنة الشاملة هي البديل عن النظام الطائفيال " التالية ةالرجاء تحديد شعورك تجاه العبار  :58جدول رقم 
 وفقًا للطائفة

 
وبرزت فروقات واضحة بين المشاركين في التظاهرات وغير المشاركين بما يختص بدرجة موافقتهم أو عدمها 

% )موافق بشدة + موافق( 59.5ى أن العلمنة الشاملة هي البديل عن النظام الطائفي. ففي حين وافقت نسبة عل
% لغير المشاركين في التظاهرات 43.2من المشاركين في التظاهرات على هذه المقولة، انخفضت النسبة الى 

 . 59كما هو مبين في الجدول رقم 
 

 -؟"علمنة الشاملة هي البديل عن النظام الطائفيال " التالية ةجاه العبار الرجاء تحديد شعورك ت :59جدول رقم 
 وفقًا للمشاركة في التظاهرات

ي 
ن
الزهراب

)قرى صيدا(
صورالنبطيةجزين

بنت 

جبيل
طرابلسحاصبيامرجعيون

المنية 

والضنية
ونالكورة يزغرتاالبي  عكاربرسر

ة
ّ
%11.8%28.9%13.8%24.1%17.3%4.3%16.4%13.9%15.4%32.4%6.9%11.1أوافق بشد

%19.1%37.5%39.5%31.0%20.7%10.3%20.0%43.5%29.1%25.0%33.0%22.5%62.1%44.4أوافق

%29.4%54.2%18.4%44.8%41.4%24.1%30.0%30.4%34.5%43.1%36.3%45.1%27.6%20.4حيادّي

%30.1%8.3%2.6%10.3%13.8%24.1%22.7%21.7%20.0%18.1%15.4%3.4%20.4أعارض

ة
ّ
%9.6%10.5%41.4%10.0%3.7أعارض بشد

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع
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موافقة على أن الدولة المدنية تضمن بال بين المستطلعين من مختلف الطوائف فيما يختص وتباينت النسب أيضاً 
، %85.3من أكثر المؤيدين لهذه العبارة ) موارنةوالكاثوليك والأيضاً حقوق الطوائف. فكان المستطلعون الدروز 

حيث ذكرت ة السن  بشكل ملحوظ لدى المستطلعين تباعًا(، في حين انخفضت هذه النسبة  %79.1% و80.1
 .(60)جدول رقم % موافقتها على هذه المقولة 54.9نسبة 

وفقًا  -؟"ضمن أيًضا حقوق الطوائفالدولة المدنية ت " التالية ةالرجاء تحديد شعورك تجاه العبار  :60جدول رقم 
 للطائفة

 
وكان المشاركون في التظاهرات من أكثر الموافقين على أن الدولة المدنية تضمن أيضًا حقوق الطوائف، حيث 

% من المستطلعين المشاركين في اإلعتصامات موافقتها )موافق بشدة+موافق( على هذه العبارة 76ذكرت نسبة 
 (.61مشاركين في التظاهرات )جدول رقم % من غير ال68.6مقابل 

وفقًا  -؟"الدولة المدنية تضمن أيًضا حقوق الطوائف " التالية ةالرجاء تحديد شعورك تجاه العبار  :61جدول رقم 
 للمشاركة في التظاهرات

 
 

X.  الطائفية السياسية والدولة المدنية 
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ؤمنها الطائفية السياسية، برزت "سيطرة الزعيم وعند سؤال المستطلعين الشباب عن الضمانات أو النتائج التي ت
% لتوزيع 24.7%(، لنتخفض النسب بعدها بشكل ملحوظ وتسجل 40.3على الطائفة" في المرتبة األولى )

 .16في الرسم  واضح% للحفاظ على الوجود إضافة الى نتائج أخرى كما هو 14.2المغانم، 

 

 

 

 

التي تؤمنها الطائفية السياسية؟ برأيك، ما هي الضمانات أو النتائج: 16رسم 

 

واختلفت الضمانات أو النتائج التي تقدمها الطائفية السياسية وفقًا للقضاء، ففي حين ذكر المستطلعون في 
أكثرية األقضية أن النتيجة األكبر التي تؤمنها الطائفية السياسية هي سيطرة الزعيم على الطائفة، برز "الحفاظ 

%(، 27.4%( وزحلة )29.2%(، بشري )34.1%(، بعلبك )44ى في كل من الهرمل )على الوجود" بنسبة أعل
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%(، صور 56.3%(، النبطية )61.8في حين سجلت اجابة "توزيع المغانم" النسبة األعلى في مرجعيون )
 (.62%( )جدول رقم 42.5%( وجبيل )46.2)

وفقًا للقضاء -ئفية السياسية؟برأيك، ما هي الضمانات أو النتائج التي تؤمنها الطا: 62جدول رقم 

 

 
ولدى توزيع النتائج وفقًا لإلنتماء الطائفي للمستطلعين، سجلت "سيطرة الزعيم على الطائفة" المرتبة األولى لدى 

%(، في 26.2المستطلعين من مختلف الطوائف وان بنسب مختلفة وكانت األدنى لدى المستطلعين الشيعة )
 (.63% )جدول رقم 36.8ول لدى الشيعة بنسبة ركز األحين احتل "توزيع المغانم" الم

وفقًا للطائفة -برأيك، ما هي الضمانات أو النتائج التي تؤمنها الطائفية السياسية؟: 63جدول رقم 

 
وأعربت الغالبية الكبرى من المستطلعين الشباب عن موافقتها على وجوب إلغاء المحاصصة الطائفية للمناصب 

% لوجوب الفصل 77% للسماح بحرية التعبير من دون قيود، 78.3%(، 85.3في لبنان ) السياسية واإلدارية
% عن موافقتها تجريم التعرض للمقامات والرموز الدينية، 68.3الكامل للدين عن الدولة. كما ذكرت نسبة 
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 51 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

% 65ى، % إلقرار قانون يمنع األحزاب الطائفية ويلزمها بنسبة معينة من المنتسبين من طائفة أخر 65.4
% مع إقرار قانون مدني اختياري لألحوال الشخصية في 63.7إلنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي و

لبنان. أما اعتماد نظام المركزي حيث لكل منطقة الحق في أن تشرع قوانينها الخاصة، فقد عارضته نسبة 
اهر الدينية في األماكن العامة % إقرار قانون يمنع المظ53.2% من المستطلعين، كما عارضت نسبة 45.5
 (.17)رسم 

؟إلى أي مدى تتفق مع ما يلي: 17رسم 
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 52 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان
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 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 53 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

النسب األعلى  سجلت حيثوفقًا للقضاء،  الموافقة على وجوب فصل الدين عن الدولةوتقاربت نسب 
% 31.7، باستثناء قضاء بعلبك حيث ذكرت نسبة (في كل منهما %100) ومرجعيون  للمستطلعين في الزهراني

 (.64)جدول رقم فقتها على هذا األمر افقط من المستطلعين في هذا القضاء مو 

ولة في لبناني: 64جدول رقم  ين عن الد  للقضاءوفقًا  -؟ جب الفصل الكامل للد 

 

 
الكامل للدين عن الدولة في  فصلالحول وجوب  المسيحيين والدروزتقارب في نسب المستطلعين  لكما سج  

 (.65%( )جدول رقم 67) السنةخفضت نسبة الموافقة نسبيًا لدى المستطلعين لبنان، في حين ان
ولة في لبناني: 65جدول رقم  ين عن الد  للطائفةوفقًا  -؟ جب الفصل الكامل للد 

 
 

خصي ة في لبنانوتفاوتت نسب الموافقة على إقرار  بين األقضية، ففي حين  قانون مدني اختياري لألحوال الش 
ت نسب % في جزين على إقرار هذا القانون، تدن  89.7% في بشري و91.6% في جبيل، 92.5وافقت نسبة 

%( 25.4%(، بعلبك )33.3%(، البقاع الغربي )34.5بين المستطلعين في كل من طرابلس )الموافقة 
 (.66%( )جدول رقم 20والهرمل )

 

خصي ة في لبنان إ: 66جدول رقم   للقضاءوفقًا  -؟قرار قانون مدني اختياري لألحوال الش 
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 54 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 
خصي ة في لبنانوحصد اقتراح إقرار قانون  موافقة عالية لدى المستطلعين من  مدني اختياري لألحوال الش 

ت نسبة الموافقة على هذا اإلقتراح ، في حين تدن  (% للكاثوليك82.6% للموارنة، 86.7الطوائف المسيحية )
% 42.2سبة ن، لتبلغ أدناها لدى السنة حيث ذكرت %(58.1%(، والشيعة )64.7لدى المستطلعين الدروز )

 (.67فقط من السنة موافقتها على هذا اإلقتراح )جدول رقم 

خصي ة في لبنانإ: 67جدول رقم  للطائفةوفقًا  -؟قرار قانون مدني اختياري لألحوال الش 

 
 

مدني اختياري إقرار قانون ولم تسجل فروقات ذو وزن احصائي بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بموافقتهم على 
خصي ة في لبنا % من اإلناث المستطلعين موافقتهم على هذا 63.2% من الذكور و64.1ن. فذكر لألحوال الش 

 (.68الموضوع )جدول رقم 
 

خصي ة في لبنانإ: 68جدول رقم   للجنسوفقًا  -؟قرار قانون مدني اختياري لألحوال الش 
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 55 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
الذين ذكروا موافقتهم على إقرار قانون ركين في التظاهرات وغير المشاركين كما تقاربت نسب المستطلعين المشا

خصي ة في لبنا فذكر  .، حيث لم تسجل فروقات ذو وزن احصائي بين الفريقيننمدني اختياري لألحوال الش 
)جدول  % من غير المشاركين61.4مقابل  موافقتهم على هذا الموضوع المشاركين في التظاهرات% من 66.6

 (.69قم ر 
 

خصي ة في لبنانإ: 69جدول رقم   للمشاركة في التظاهراتوفقًا  -؟قرار قانون مدني اختياري لألحوال الش 

 
 
 

نظام المركزي لكل منطقة أن تشرع قوانينها الخاصة وتدير شؤونها بشكل  اعتمادنسب الموافقة على  واختلفت
 %77.6و زغرتا% في 89.5حين وافقت نسبة ، ففي بشكل واضح بين األقضية عن المناطق األخرى  يختلف

النبطية بين المستطلعين في كل من بشكل كبير ، تدنت نسب الموافقة اإلقتراحعلى هذا  المنية/الضنيةفي 
 (.70)جدول رقم  %(0%( وحاصبيا )0صور )%(، 1.4)

 

 ا بشكل يختلف عتماد نظام المركزي لكل منطقة أن تشرع قوانينها الخاصة وتدير شؤونهإ : 70جدول رقم 
وفقًا للقضاء -؟عن المناطق األخرى       
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 56 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

لدى توزيع النتائج وفقًا لإلنتماء الطائفي للمستطلعين، حيث تقاربت نسب الموافقة بين المستطلعين كذلك األمر 
قة نظام المركزي لكل منطة الذين أبدوا موافقتهم على اعتماد من مختلف الطوائف المسيحية والمستطلعين السن  

، في حين تدنت هذه النسبة بشكل عن المناطق األخرى  أن تشرع قوانينها الخاصة وتدير شؤونها بشكل يختلف
 (. 71% فقط )جدول رقم 18واضح لدى المستطلعين الشيعة حيث بلغت 

     عتماد نظام المركزي لكل منطقة أن تشرع قوانينها الخاصة وتدير شؤونها بشكل يختلف إ : 71جدول رقم 
وفقًا للطائفة -؟المناطق األخرى  عن

 
 

ولدى سؤال المستطلعين الشباب عن أي نظام بديل عن الطائفية السياسية يعتبرونه قد يناسب لبنان، تصد ر 
%(، لتنخفض 47.8"الفصل الكامل للدين عن الدولة والقانون وحصره في الحياة الخاصة " المرتبة األولى )

% للعلمانية، اضافة 12.7مركزية اإلدارية،ال% ل13.1حيث سجلت  النسب بشكل واضح لإلجابات األخرى 
 .18الى اجابات أخرى مفصلة في الرسم 

 برأيك، أي نظام بديل عن الطائفية السياسية تعتبره قد يناسب لبنان؟: 18رسم 
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 57 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 
 
ن الطائفية في أكثرية األقضية كنظام بديل عالمرتبة األولى  الفصل الكامل للدين عن الدولة والقانون  حصدو 

السياسية، باستثناء البقاع الغربي، راشيا، المنية/الضنية، الكورة، البترون وبشري حيث فضل المستطلعون 
، مقابل الفدرالية في % تباعًا(31% و37.5% و31.1العلمانية في البقاع الغربي وراشيا والكورة )

% تباعًا( )جدول رقم 62.5% و27.6) %( والالمركزية اإلدارية في البترون وبشري 46.6المنية/الضنية )
72.)  

 
 
 
 

 وفقًا للقضاء -برأيك، أي نظام بديل عن الطائفية السياسية تعتبره قد يناسب لبنان؟: 72 جدول رقم
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 58 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

 
 

وقد ذكرت النسبة األعلى من المستطلعين من مختلف الطوائف أن الفصل الكامل للدين عن الدولة والقانون 
ل للطائفية السياسية، حيث تقاربت النسب بين المستطلعين من الطوائف المختلفة هو النظام البديل األفض

%( 46.9%( والموارنة )59.9%( مقارنة بالشيعة )35.3دنى )النسبة األباستثناء الطائفة السنية التي سجلت 
 (.73)جدول رقم 

 

 للطائفةوفقًا  -لبنان؟برأيك، أي نظام بديل عن الطائفية السياسية تعتبره قد يناسب : 73 جدول رقم
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 59 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

في التظاهرات، فقد بي ن أن المشاركين في التظاهرات ذكروا تفضيلهم اإلجابات وفقًا للمشاركة أما توزيع 
% 7.8% مقابل 19.4لبنان بنسبة أعلى من غير المشاركين )في للعلمانية كنظام بديل عن الطائفية السياسية 

%( أن الفصل الكامل 51.9لعين غير المشاركين في التظاهرات ). في حين ذكر حوالي نصف المستطتباعًا(
للدين عن الدولة والقانون وحصره في الحياة الخاصة هو النظام األفضل كبديل عن الطائفية السياسية مقابل 

 (. 74% من المستطلعين المشاركين في التظاهرات )جدول رقم 42.1
 

وفقًا للمشاركة في  -ية السياسية تعتبره قد يناسب لبنان؟برأيك، أي نظام بديل عن الطائف: 74 جدول رقم
 التظاهرات

 
 

XI.  التعددية والدولة المدنية 

أعربت الغالبية الكبرى للمستطلعين عن موافقتها على أن مشاركة اآلخرين بمناسباتهم الدينية هي مصدر غنى 
% للزواج المختلط 67.3لفة، % لبرامج تربية دينية عن األديان المخت77.5%(، 89.2للفرد والمجتمع )

% أن المحافظة على الطابع الطائفي الخاص للمناطق 61.9مسيحي(، في حين عارضت نسبة -)إسالمي
 (.19تشكل مصدر غنى للفرد والمجتمع )رسم 
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 60 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

على أن التعددية الدينية في لبنان في المجاالت التالية هي مصدر غنى للفرد  إلى أي مدى توافق: 19رسم 
؟والمجتمع

 

الزواج المختلط في لبنان هو مصدر غنى للفرد نسب الموافقة على أن لألقضية، فتقاربت وتنوعت النسب وفقًا 
%(، 40.5%(، بعلبك )41.6في راشيا )إال  %،80-60وحت بين راحيث ت معظم األقضيةوالمجتمع في 

 (.75%( )جدول رقم 36%( وبلغت أدناها في الهرمل )36.6صيدا )
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 61 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 -؟على أن الزواج المختلط في لبنان هو مصدر غنى للفرد والمجتمع إلى أي مدى توافق: 57 جدول رقم
وفقًا للقضاء

 

 
في المقابل، عارضت األغلبية من المستطلعين الشباب في مختلف األقضية أن المحافظة على الطابع الطائفي 

%(، صيدا 88.7النبطية )في  الخاص للمناطق هو مصدر غنى للفرد والمجتمع، وسجلت أعلى نسبة معارضة
رضة بشكل ملحوظ للمستطلعين في كسروان اي حين تدنت نسبة المعف%(، 86.1%( وبنت جبيل )86.7)
 (.76%( )جدول رقم 22.5%( وجبيل )28.7%(، المتن )30.4)

هو مصدر  المحافظة على الطابع الطائفي الخاص للمناطقإلى أي مدى توافق على أن : 76جدول رقم 
وفقًا للقضاء -فرد والمجتمع؟غنى لل
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 62 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

تقاربًا نسبيًا بين المستطلعين المسيحيين فيما يختص بموافقتهم توزيع النتائج وفقًا لطائفة المستطلعين  أظهرو 
 -% كمعدل بين المسيحيين80)حوالي  الزواج المختلط في لبنان هو مصدر غنى للفرد والمجتمععلى أن 

%( 70.8فضت نسبة الموافقة على هذه المقولة لدى المستطلعين الشيعة )(، في حين انخموافق بشدة+موافق
  (.77%( )جدول رقم 52.3ة )%( والسن  56.8الدروز )وسجلت أدناها بين المستطلعين 

 -إلى أي مدى توافق على أن الزواج المختلط في لبنان هو مصدر غنى للفرد والمجتمع؟: 77جدول رقم 
للطائفةوفقًا 

 
تقاربًا نسبيًا بين  2019تشرين األول  17يع النتائج وفقًا لمشاركة المستطلعين في التظاهرات منذ ن توز كما بي  

%( فيما يختص بموافقتهم على أن 66.1%( وغير المشاركين في التظاهرات )68.9المستطلعين المشاركين )
 (.78)جدول رقم  الزواج المختلط في لبنان هو مصدر غنى للفرد والمجتمع

 -إلى أي مدى توافق على أن الزواج المختلط في لبنان هو مصدر غنى للفرد والمجتمع؟: 78رقم جدول  
للمشاركة في التظاهراتوفقًا 

 
وفقًا لطائفة المستطلعين تفاوتًا ملحوظًا بين المستطلعين المسيحيين والمسلمين اإلستطالع توزيع نتائج  وأظهر

ابع الطائفي الخاص للمناطق هو مصدر غنى للفرد والمجتمع. فيما يختص بمعارضتهم أن المحافظة على الط
% فقط من المسيحيين األمر فيما ارتفعت نسبة المعارضة لدى المستطلعين 45فقد عارضت نسبة حوالي 

 أدناه. 79%( كما هو مبين في الجدول رقم 79.4%( والشيعة )65.7السنة )
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 63 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

هو مصدر  لى الطابع الطائفي الخاص للمناطقالمحافظة عإلى أي مدى توافق على أن : 79جدول رقم 
للطائفةوفقًا  -غنى للفرد والمجتمع؟

 
%(، 50.9% عن ضرورة الحفاظ على التعددية في مجال التربية كما في مجال القانون )55.3وأعربت نسبة 

% 40.9% ضرورة الحفاظ على التعددية في التمثيل السياسي مقابل معارضة 64.8فيما عارضت نسبة 
 (.20تعددية في السياسات العامة )رسم لل

 ؟تتفق/ين على ضرورة الحفاظ على التعددية في المجاالت التاليةإلى أي مدى : 20رسم 

 
 

%(، 88.9لت أعلى نسبة معارضة لضرورة الحفاظ على التعددية في السياسات العامة في الزهراني )وسج  
ين انخفضت هذه النسبة المعارضة بشكل %(، في ح82.7%( وجزين )87.3%(، النبطية )87.9صور )

 (.80%( )جدول رقم 4.2%( وبشري )5.3%(، زغرتا )7.4%(، عكار )8.6ملحوظ في المنية/الضنية )
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 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 64 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

للقضاءوفقًا  -؟التعددية في السياسات العامةعلى  اظالحف ضرورةإلى أي مدى توافق على : 80جدول رقم 

 

 
رة ضرورة الحفاظ على التعددية في السياسات العامة بشكل فك تكما عارض غير المشاركين في المظاهرا

 (.81%( )جدول رقم 36.8% مقابل 43.9أكبر من المشاركين )

للمشاركة وفقًا  -؟التعددية في السياسات العامةعلى  اظالحف ضرورةإلى أي مدى توافق على : 81جدول رقم 
 في التظاهرات

 
 

على التعددية في السياسات العامة بين المستطلعين الشيعة لت أعلى نسبة معارضة لضرورة الحفاظ وسج  
%(، في حين انخفضت نسبة المعارضة هذه بشكل واضح لدى المستطلعين من 52.9%( والدروز )59.9)

 (.82% لدى األرثوذكس )جدول رقم 21% فقط لدى المستطلعين السنة و25.6باقي الطوائف وبلغت 
 

 للطائفةوفقًا  -؟التعددية في السياسات العامةعلى  اظالحف ضرورةى إلى أي مدى توافق عل: 82جدول رقم 
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نسب معارضة مرتفعة الى حد ما لضرورة الحفاظ على التعددية في التمثيل السياسي في مختلف سجلت و 
%(، 97.8صور )%( و 98.2الزهراني )%(، 98.6)%(، النبطية 100مرجعيون )في األقضية وكانت األعلى 

 صيدا%( و 25) راشيا%(، 26.7) البقاع الغربيهذه النسبة المعارضة بشكل ملحوظ في  في حين انخفضت
 (.83%( )جدول رقم 13.3)

للقضاءوفقًا  -؟التعددية في التمثيل السياسيعلى  اظالحف ضرورةإلى أي مدى توافق على : 83جدول رقم 

 

 
السياسي بين المستطلعين من مختلف كما اختلفت نسبة معارضة ضرورة الحفاظ على التعددية في التمثيل 

%(، 74.5%( والدروز )76.7الطوائف، فسجلت أعلى نسبة معارضة في صفوف المستطلعين الشيعة )
% فقط 11.8% لدى السنة مقابل 53.2فسجلت  ى فيما انخفضت تدريجيًا للمستطلعين من الطوائف األخر 

 (. 84لدى العلويين )جدول رقم 

للطائفةوفقًا  -؟التعددية في التمثيل السياسيعلى  اظالحف ضرورةتوافق على إلى أي مدى : 84جدول رقم 

 
تقاربًا نسبيًا بين  2019تشرين األول  17ن توزيع النتائج وفقًا لمشاركة المستطلعين في التظاهرات منذ وبي  

 م على%( فيما يختص بمعارضته64.4%( وغير المشاركين في التظاهرات )65.4المستطلعين المشاركين )
 (.85ضرورة الحفاظ على التعددية في التمثيل السياسي )جدول رقم 



 استطالع رأي             السياسة والطائفيةاللبناني حول  استطالع رأي الشباب
---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشركة الدولية للمعلومات

 2020 2ك/8-128مرجع رقم: 66 مركز رشاد للحوكمة الرشيدة
  مؤسسة أديان

 

للمشاركة وفقًا  -؟التعددية في التمثيل السياسيعلى  اظالحف ضرورةإلى أي مدى توافق على : 85جدول رقم 
 في التظاهرات

 
نظامه السياسي ومن  تم سؤال المستطلعين عما اذا كانوا يعرفون عن بلد نجح باعتماد التعددية فيرًا، يأخ

%( معرفتها ببلد مماثل في حين 78.9. فنفت غالبية المستطلعين )الممكن اإلحتذاء به في النموذج اللبناني
 % فقط باإليجاب.21.1أجابت نسبة 

وحلت تركيا في المركز األول بين البلدان التي ذكرها المستطلعون كمثال يمكن اإلحتذاء به في النموذج اللبناني 
%. ثم تنخفض النسب تدريجيًا للبلدان األخرى المذكورة كالواليات 16.6مع  ا%(، تليها مباشرة فرنس17.2)

 .21في الرسم  واضح% تباعًا( كما هو 9.2% و9.8المتحدة األميركية وكندا )
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عن بلد نجح باعتماد التعددية في نظامه السياسي ومن الممكن اإلحتذاء به في النموذج  هل تعرف: 21رسم 
اللبناني؟

 

وسجلت نسبة معرفة ببلد اعتمد التعددية ويمكن اعتماده كنموذج في لبنان لدى المستطلعين الذكور ألعلى من 
 (.86)جدول رقم  %(17.7% مقابل 24.4اإلناث )

هل تعرف عن بلد نجح باعتماد التعددية في نظامه السياسي ومن الممكن اإلحتذاء به في : 86جدول رقم 
وفقًا للجنس -اني؟النموذج اللبن

 
 رنةامق%( 27.5التظاهرات )ن في ين المشاركيالمستطلعسجلت المعرفة ببلد مماثل نسبة أعلى لدى كما 

 (.87%( )جدول رقم 16.3غير المشاركين )ب
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هل تعرف عن بلد نجح باعتماد التعددية في نظامه السياسي ومن الممكن اإلحتذاء به في : 87جدول رقم 
وفقًا للمشاركة في التظاهرات -ني؟النموذج اللبنا

 
ة الذي ذكروا معرفتهم ببلد نجح والسن   )باستثناء الكاثوليك(من المستطلعين المسيحيينوسجلت نسب متقاربة 

%، لنتخفض النسبة لدى المستطلعين 27باعتماد التعددية ويمكن بذلك اإلحتذاء به في لبنان، بمعدل حوالي 
 (.88% تباعًا )جدول رقم 8.8% و9الشيعة والدروز فتبلغ 

هل تعرف عن بلد نجح باعتماد التعددية في نظامه السياسي ومن الممكن اإلحتذاء به في : 88جدول رقم 
وفقًا للطائفة -النموذج اللبناني؟

 
 

XII. الترشح لمنصب عام 

...( يومًا ولدى سؤال المستطلعين الشباب عما اذا كانوا يفكرون بالترشح لمنصب عام )نيابة، بلدية، مختار،
 (.22% ذكروا عدم تفكيرهم بهذا األمر )رسم 92.4% فقط باإليجاب مقابل 7.6ما، أجابت نسبة 
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هل تفكر بالترشح لمنصب عام )نيابة، بلدية، مختار،...( يومًا ما؟: 22رسم 

 

ة اإلناث وكانت نسبة الذكور الذين ذكروا أنهم قد يفكرون بالترشح لمنصب عام يومًا ما أعلى من نسب
 (.89%( )جدول رقم 5.3% مقابل 9.9)

وفقًا للجنس -هل تفكر بالترشح لمنصب عام )نيابة، بلدية، مختار،...( يومًا ما؟: 89جدول رقم 

 
كما بينت النتائج أن المشاركين في التظاهرات هم أكثر اندفاعاً للترشح لمنصب عام يوماً ما من غير المشاركين 

 (.90ول رقم %( )جد5.7% مقابل 10.2)
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وفقًا للمشاركة في  -هل تفكر بالترشح لمنصب عام )نيابة، بلدية، مختار،...( يومًا ما؟: 90جدول رقم 
التظاهرات

 
نسب المستطلعين الكاثوليك والسنة والشيعة الذين ذكروا أنهم يفكرون بالترشح لمنصب عام يومًا ما  وتقاربت

% من األرمن 14.9و % من األرثوذكس10.9سبة % تباعًا(، في حين سجلت ن7.2% و%7.7، 7.5)
لتتابع هذه النسبة ارتفاعها وتسجل أعلى مستوياتها لدى المستطلعين الذين لم موافقتها على هذا الموضوع 

% تباعًا 5.9% و5.3لنتخفض لدى المستطلعين الموارنة والدروز فتبلغ %(، ثم تعود 26.7يذكروا طائفتهم )
 (.91)جدول رقم 

وفقًا للطائفة -هل تفكر بالترشح لمنصب عام )نيابة، بلدية، مختار،...( يومًا ما؟: 91جدول رقم 

 
 

XIII.  اإلستنتاجات 
 بناء على ما سبق، يمكن استنتاج ما يلي:

 

  منهم  أكثر من الثلث% من المستطلعين الشباب فكروا جديًا بالهجرة من لبنان وسعت 30حوالي
 عمليًا لذلك في الوقت الحاضر.

 

 ا يفوق نصف المستطلعين الشباب أنفسهم متدينين، غير ان الدين بالنسبة للغالبية الكبرى من اعتبر م
المستطلعين هو مسألة شخصية بينهم وبين هللا ال تؤثر على مواقفهم وعالقاتهم باآلخرين، وال يؤثر 

 على الطريقة التي يتصرفون بها في حياتهم اليومية أو على قناعاتهم الخاصة.
 

  11.8السياسية، مقابل  مالطائفي ال يؤثر على توجهاته مأن انتماءهي نصف المستطلعين حوالذكر %
 فقط ذكرت تأثير ذلك "الى حد كبير".
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 8.7 من 46% فقط من المستطلعين ذكروا انتسابهم الى جمعية أو منظمة غير حكومية؛ %
)يحملون بطاقة( الى  % ينتمون رسمياً 8.4المستطلعين يؤيدون أو يدعمون جهة سياسية معينة، و

 حزب/تيار/حركة سياسية معينة.
 

 42.4 من المستطلعين الشباب شاركوا ولو مرة في التظاهرات واإلعتصامات التي حصلت في %
. ومن أهم المطالب التي دفعت بهم للمشاركة في اإلعتصامات 2019تشرين األول  17لبنان منذ 

تشكيل حكومة من غير سياسيين، ، بات نيابية مبكرةاسترجاع األموال المنهوبة، يليها اجراء انتخا
 .إسقاط جميع السياسيين من دون استثناء اضافة الى إقامة دولة مدنية

 

 اطلعوا على الدستور اللبناني أقل من ثلث المستطلعين. 
 

  سنة، وفي حال وضع قانون انتخابات  18المستطلعين الشباب يؤيدون خفض سن اإلقتراع الى غالبية
 خارج القيد الطائفي، حوالي نصف المستطلعين يفضلون قانون نسبي مع لبنان دائرة واحدة. نيابية

 

  وسائل التواصل االجتماعي في المرتبة األولى بين المصادر التي يستخدمها الشباب للحصول عل
  .معلومات حول السياسة في لبنان، يليها التلفزيون ثم أشخاص موثوق بهم

 

  ى من المستطلعين على ان النظام الطائفي يسبب أزمات ألنه يولد خالفات بين وافقت الغالبية الكبر
الطوائف األخرى، كما يسبب المحاصصة والفساد وتصعب عملية المحاصصة في ظله وقد أثبت 

وافق حوالي نصف المستطلعين أن العلمنة  كمافشله في حماية اللبنانيين وتطورهم االقتصادي. 
 لنظام الطائفي.الشاملة هي البديل عن ا

 

 الضمانات أو النتائج التي تؤمنها الطائفية  بين برزت "سيطرة الزعيم على الطائفة" في المرتبة األولى
 .السياسية

 

 وجوب إلغاء المحاصصة الطائفية للمناصب السياسية  الىكبرى من المستطلعين الشباب  نسبة دعت
تجريم  ،يود، الفصل الكامل للدين عن الدولةلسماح بحرية التعبير من دون قاواإلدارية في لبنان، 

قرار قانون يمنع األحزاب الطائفية ويلزمها بنسبة معينة من إ التعرض للمقامات والرموز الدينية،
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خاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإقرار قانون مدني اختياري انت المنتسبين من طائفة أخرى،
 لألحوال الشخصية في لبنان. 

 

 اعتماد نظام المركزي حيث لكل منطقة الحق في أن ل، عارض حوالي نصف المستطلعين في المقاب
 .إقرار قانون يمنع المظاهر الدينية في األماكن العامةو تشرع قوانينها الخاصة، 

 

  ر "الفصل الكامل للدين عن الدولة والقانون وحصره في الحياة الخاصة " المرتبة األولى بين تصد 
 في لبنان. عن الطائفية السياسية ةبديلالالمناسبة  األنظمة

 

  أعربت الغالبية الكبرى للمستطلعين عن موافقتها على أن مشاركة اآلخرين بمناسباتهم الدينية هي
لزواج المختلط ا لبرامج تربية دينية عن األديان المختلفة،اضافة مصدر غنى للفرد والمجتمع، 

أن المحافظة على الطابع الطائفي الخاص  تفعةأخرى مر مسيحي(، في حين عارضت نسبة -)إسالمي
 .للمناطق تشكل مصدر غنى للفرد والمجتمع

 

  أعرب المستطلعون عن ضرورة الحفاظ على التعددية في مجال التربية كما في مجال القانون، فيما
 عارضوا ضرورة الحفاظ على التعددية في التمثيل السياسي وفي السياسات العامة.

 

 ( من المستطلعين معرفتها ببلد بلد نجح باعتماد التعددية في نظامه 21.1ة )ذكرت نسبة ضئيل%
السياسي ومن الممكن اإلحتذاء به في النموذج اللبناني، وحلت تركيا في المركز األول بين البلدان 

 .التي ذكرها المستطلعون، تليها مباشرة فرنسا ثم الواليات المتحدة األميركية وكندا
 

 7.6مستطلعين الشباب يفكرون بالترشح لمنصب عام )نيابة، بلدية، مختار،...( يومًا % فقط من ال
  ومن الذين لم يذكروا طائفتهم. التظاهراتمن المشاركين في  ،أكثرهم من الذكور ما،


