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المقدمة

فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2019، وقعــت احتجاجــات حاشــدة 
ــر  ــداث تغيي ــًة بإح ــان مطالب ــي لبن ــي ف ــام الطائف ــد النظ ض
وتكوينهــا  الالمركــزي،  بطابعهــا  تميــزت  وقــد  سياســي، 
العابــر للطوائــف وطبيعتهــا المكونــة مــن مختلــف الطبقــات 
االجتماعيــة. وحشــدت الثــورة مئــات اآلالف مــن المواطنيــن 
فــي ذروتهــا وجعلتهــم يؤمنــون بإمكانيــة تغييــر الواقــع 
الشــعب  تضامــن  وبفضــل  جــذري.  بشــكٍل  اللبنانــي 
ومقاومتــه للســلطة، نبــع األمــل فــي قلــوب أفــراده وتشــكلت 
روابــط مجتمعيــة عبــر الســاحات اللبنانيــة. لكــن مــع الوقــت، 
داخــل  واالســتراتيجية  التنظيميــة  الضعــف  نقــاط  بــرزت 
ــة بشــكل أوضــح، فعجــزت عــن التغلــب علــى  الحركــة الثوري
عــدٍد مــن اآلليــات المعاديــة للثــورة. إذ إّن النظــام وحلفــاءه 
اعتمــدوا عــدًدا مــن الوســائل للتغّلــب علــى هــذه الثــورة، بمــا 
فــي ذلــك القمــع العنيــف الــذي مارســته الجهــات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة،  ودّس جماعــات وشــخصيات تابعــة للنظــام 
داخــل الحركــة،  وشــّن حمــالت محّرضــة ضدهــا.  وعلــى الرغــم 
مــن فعاليــة هــذه الجهــود المعاديــة للثــورة، إالَ أّن االنهيــار 
ــد  ــد ق ــه البل ــع في ــذي وق ــادي ال ــي واالقتص ــي واالجتماع المال
ســاعد فــي ذلــك أيًضــا، وهــو واحــد مــن أســوأ االنهيــارات التــي 
شــهدها التاريــخ الحديــث.  وســرعان مــا بــّرأ كل حــزب فــي 
ــار،  ــبب باالنهي ــي التس ــؤولية ف ــن أي مس ــه م ــلطة نفس الس
الفســاد  مســألة  فــي  اآلخريــن  علــى  اللــوم  بإلقــاء  وبــدأ 
وســوء اإلدارة،  أو إســناد األزمــة إلــى عوامــل خارجيــة مثــل 
تدفــق الالجئيــن الســوريين.  وفــي الواقــع، وبحســب عــدد 
مــن المحلليــن، فــإّن األزمــة اللبنانيــة جــاءت نتيجــًة لألنظمــة 
السياســية واالقتصاديــة، التــي ال يمكــن فهمهــا إال مــن خــالل 
إعــادة دراســة أســس النظــام الــذي جــاء بعــد الحــرب والمســار 

ــذه.  ــذي اّتخ ال

ــرين  ــي تش ــمًيا ف ــة رس ــة اللبناني ــرب األهلي ــت الح ــد انته فق
الــذي رســم  اإلجــراء  أّن  العــام 1990، غيــر  األول/أكتوبــر مــن 

مســتقبل األمــة جــاء قبــل عــام مــن ذلــك فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــع طــرح اتفــاق الطائــف. ظاهرًيــا، ســاهم 
هــذا االتفــاق فــي وضــع حــّد للحــرب مــن خــالل تعديــل ميــزان 
ــي  ــبة6:5  ف ــن نس ــلمين م ــيحيين والمس ــن المس ــوى بي الق
مجلــس النــواب لصالــح المســيحيين، إلــى انقســام متســاٍو. 
كمــا طــرح أيًضــا إنشــاء مجلــس إللغــاء النظــام الطائفــي 
انتهــت  الحقيقــة، لقــد  لــم يطبــق قــط. لكــن فــي  لكّنــه 
الحــرب مــع وعــد المليشــيات بالحصــول علــى عفــو، وبمنحهــا 
ــي  ــا ف ــة، وإدماجه ــا الطائفي ــي معاقله ــا ف ــتقالًلا إقليمًي اس
مؤسســات الدولــة بحيــث تســتغل الســلطة وتجنــي األربــاح.  
وكان المليارديــر رفيــق الحريــري أحــد مهندســي هــذا االتفــاق 
الســعودي،  النظــام  مــن  مالــي  دعــم  علــى  الــذي حصــل 
ــوزراء مــن العــام 1992 إلــى العــام  فشــغل منصــب رئيــس ال

ــام 2004.  ــى الع ــام 2000 حت ــن الع ــم م ــن ث 1998 وم

ــاز فــي المجــال  ــة بامتي ــري نهــج النيوليبرالي ــع الحري ــد اّتب لق
ــات  ــاع الخدم ــي وقط ــاع المال ــل القط ــه فّض ــادي، إذ أّن االقتص
علــى االقتصــاد اإلنتاجــي، وفّضــل آليــات تخصيــص رأس المال 
واإليجــارات علــى مطالبــات العمــل والرعايــة، فيمــا تســبب 
بتراكــم ديــون الدولــة لتمويــل ممارســات زبائنيــة فاســدة 
لصالــح األحــزاب فــي الســلطة.  ففــي الواقــع، خــالل واليتــه 
األولــى فــي رئاســة الحكومــة، ارتفــع الديــن العــام مــن 1.5 مليار 
دوالر فــي العــام 1992 إلــى 18 مليــار دوالر فــي العــام 1998. 
وطــوال فتــرة التســعينيات، اضطــر المواطنــون العاديــون 
وانخفــاض  التضخــم،  معــدالت  ارتفــاع  مــع  التعايــش  إلــى 
ــب  ــة، ونقــص شــبكات األمــان، والضرائ ــة المحلي قيمــة العمل
ــى ردود فعــل  ــال وأدى إل ــار غضــب العّم التنازليــة. هــذا مــا أث
العمالــي  االتحــاد  بقيــادة  العماليــة،  الحركــة  مــن  عنيفــة 
العــام، الــذي نّظــم إضرابــات واحتجاجــات بيــن العاميــن 1992 
و1997 ضــد السياســات النيوليبراليــة التــي تّتبعهــا الحكومة 
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ــجاعة،  ــود الش ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ ــاه.  وعل ــاب الرف وغي
إالَ أَن النظــام قــد قــام باحتــواء االتحــاد العمالــي العــام خــالل 
انتخاباتــه فــي العــام 1997، مــن خــالل أســاليب القمــع العنيــف 

ــوات.  ــب باألص ــر والتالع ــن التزوي ــًلا ع ــب، فض والترهي

علــى الرغــم مــن أّن النظــام كان قــد تخّلــص مــن المعارضــة 
وقــام باحتوائهــا، إالَ أّنــه ظــّل يعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة 
كبيــرة بحلــول نهايــة القــرن. وبهــدف احتــواء أزمــة انهيــار 
العملــة التــي كانــت تهــدد النظــام بأكملــه، قــّررت الحكومــة 
فــي العــام 1997 ربــط الليــرة اللبنانيــة بالــدوالر األميركــي. غيــر 
ــا فــي المســتقبل، ألّن ربــط  أّن النظــام قــد يدفــع الثمــن غالًي
العملــة بالــدوالر يتطلــب االقتــراض بالعملــة األجنبيــة بشــكٍل 
ــة عمــر  مســتمر. وبهــدف الحفــاظ علــى هــذا النمــوذج وإطال
لرئاســة  الثانيــة  الحريــري  واليــة  تمّيــزت  المتعّثــر،  النظــام 
وباريــس   1 باريــس  ومؤتمــري  التقشــف  بتدابيــر  الحكومــة 
2، اللذيــن أقرضــا الحكومــة اللبنانيــة 4.5 مليــار دوالر بيــن 
ــالح  ــى إص ــروض عل ــذه الق ــاعد ه ــم تس ــن 2001 و2002. ل العامي
القطاعيــن العــام أو المالــي، ولــم تمــّول اســتثمارات القطــاع 
العــام، إنمــا قــد ســاهمت فــي توســيع شــبكة الزبائنيــة مــن 
خــالل التوظيــف المتزايــد فــي القطــاع العــام والمعامــالت 
فاســدة.  ومــا إن نفــذت هــذه األمــوال حتــى بــدأت الدولــة 
ــة  ــة مــن المصــارف التجاري ــغ بالعمــالت األجنبي باقتــراض مبال
بفوائــد مرتفعــة، مــا أدى إلــى زيــادة أربــاح النخــب الماليــة 
المتحالفــة مــع المنظومــة السياســية.  وبحلــول العــام 2007، 
وصــل الديــن العــام إلــى 41 مليــار دوالر، أي مــا يعــادل نســبة 

ــي. ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــة م ــي المائ 178 ف

لحســن حــظ النظــام، ســاهمت األزمــة الماليــة العالميــة فــي 
العــام 2008 وارتفــاع أســعار النفــط فــي إنقــاذ النظــام المالــي 
اللبنانــي مــن خــالل اســتقطاب أكثــر مــن 50 مليــار دوالر إلــى 
المصــارف اللبنانيــة بيــن عامــي 2008 و2012.  غيــر أّن فتــرة 
االســتقرار المالــي هــذه لــم تــدم طويــًلا، مــع بــدء ســحب 
الودائــع بالعمــالت األجنبيــة مــن المصــارف اللبنانيــة مــا إن 
ــدأ  ــول العــام 2016، ب ــدأ االقتصــاد العالمــي بالتعافــي. وبحل ب
ــان  ــة التــي يحتاجهــا مصــرف لبن احتياطــي العمــالت األجنبي
وتغطيــة  األميركــي  بالــدوالر  عملتــه  ربــط  علــى  للحفــاظ 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــك ف ــاء ذل ــذ. ج ــظ ينف ــاري الباه ــزه التج عج
بــدأ فيــه حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض ســالمة بتنفيــذ مخطــط 
ــة  ــم المصــارف التجاري ــذي شــمل تقدي ــة"، ال "الهندســة المالي
عملــة الــدوالر بفائــدة تصــل إلــى 32 فــي المائــة.  وقــد تــَم 
تمويــل هــذا المخطــط مــن خــالل تراكــم المزيــد مــن الديــون 
ومســاعدة أكبــر أربعــة مصــارف لبنانيــة علــى تحصيــل أربــاح 

ــام 2018. ــي الع ــار دوالر ف ــا 1.39 ملي ــت قيمته ــة بلغ هائل

وبينمــا كانــت المصــارف تحقــق أرباًحــا قياســية، وصــل الوضــع 
فــي لبنــان إلــى نقطــة تحــول فــي العــام 2018، حيــث تجــاوزت 
نســبة الديــن 150 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
مــرة أخــرى، ونفــذ احتياطــي العمــالت األجنبيــة بســبب كلفــة 
االســتيراد، وبــات مــن المســتحيل الحفــاظ علــى ربــط العملــة 
بالــدوالر األميركــي، فشــهد االقتصــاد حالــة ركــود، وتجــاوز 
القــروض  بــأن  فالوعــود  المائــة.   فــي   25 البطالــة  معــدل 
الخارجيــة قــد تنقــذ الموقــف مــرة أخــرى لــم تــؤت بثمارهــا، 
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ذلــك ألّن الحكومــة عجــزت عــن تلبيــة الشــروط التــي حددهــا مؤتمــر باريــس 4 )ســيدر( للعــام 2018، ولــم يتمّتــع لبنــان باقتصــاد 
محلــي منتــج يمكــن االعتمــاد عليــه. وفــي تشــرين األول/أكتوبــر 2019، لــم يظهــر مــا يمكــن أن يؤخــر االنهيــار الــذي يلــوح فــي 
األفــق أكثــر مــن ذلــك. فقــد نجــح النظــام مــا بعــد الحــرب األهليــة فــي تأخيــر مــا ال مفــر منــه ألكثــر مــن 20 عاًمــا، لكّنــه أدى إلــى 

تفاقــم األزمــة واســتبعاد أي حلــول ممكنــة خــالل هــذه العمليــة.

ومــع اقتــراب احتمــال وقــوع االنهيــار، نــزل النــاس بشــكل عفــوي إلــى الشــوارع ليلــة 17 أكتوبر/تشــرين األول 2019 وبــدأوا 
ــى  ــفية عل ــط تعّس ــذ ضواب ــة، بتنفي ــالت األجنبي ــن العم ــدت م ــي نف ــة الت ــارف التجاري ــدأت المص ــٍذ، ب ــة. عندئ ــة الثوري االنتفاض
رأس المــال واســتولت علــى أمــوال المودعيــن. ونظــًرا إلــى العجــز الكامــل فــي الحفــاظ علــى ربــط العملــة بالــدوالر األميركــي، 
ظهــرت ســوق ســوداء موازيــة لتبــادل العمــالت. كمــا فقــدت الليــرة اللبنانيــة قيمتهــا بنســبة تجــاوزت 90 فــي المائــة وبلــغ 
معــّدل التضخــم الســنوي رقًمــا قياســيا قــدره 224 فــي المائــة فــي كانــون األول/ديســمبر 2021.  توقــف مصــرف لبنــان، الــذي كان 
قــد نفــد أيًضــا مــن العمــالت األجنبيــة، بشــكل تدريجــي عــن دعــم معظــم الســلع األساســية مثــل الوقــود واألدويــة، مــا أدى إلــى 
نقــص متكــرر وانهيــار كامــل لقطــاع الكهربــاء الــذي كان يعانــي إهمــاًلا كبيــًرا منــذ فتــرة طويلــة.  فــي الواقــع، بحلــول شــهر 
آذار/مــارس 2021، وبحســب األمــم المتحــدة، فــإّن 78 فــي المائــة مــن ســكان لبنــان باتــوا يعيشــون فــي الفقــر، فيمــا بــات 36 
فــي المائــة يعيشــون فــي فقــر مدقــع.  ُطلــب مــن الحكومــة أن تنّفــذ إصالحــات هيكليــة كان البلــد بأمــّس الحاجــة إليهــا مــن 
أجــل الحصــول علــى حزمــة إنقــاذ مــن صنــدوق النقــد الدولــي، لكّنهــا فشــلت فــي القيــام بذلــك ألّن هــذه اإلصالحــات نفســها 
تقــّوض مصالــح األحــزاب التقليديــة وشــركائها المالييــن. بالتالــي، وصــف البنــك الدولــي اســتجابة الحكومــة لألزمــة بـ"الركــود 

المتعّمــد" الــذي أدى إلــى "تفــكك" االقتصــاد السياســي اللبنانــي مــن أجــل تجنــب المســاءلة. 

ــار  ــد-19 وانفج ــة كوفي ــبب جائح ــت بس ــي تفاقم ــان الت ــي لبن ــة ف ــة واالقتصادي ــاكل المالي ــل المش ــي ظ ــر، ف ــع األم ــي واق ف
مرفــأ بيــروت، مّثلــت االنتخابــات النيابيــة للعــام 2022 التــي كان مــن المقــرر إجراؤهــا فــي 15 أيار/مايــو، منعطًفــا حاســًما 
لألمــة وشــعبها. ففــي العــام 2018، قــّدم تحالــف انتخابــي بعنــوان "كلنــا وطنــي" المؤلــف مــن الجهــات الفاعلــة المناهضــة 
للمؤسســة، 66 مرشــًحا فــي 9 أقضيــة مــن أصــل 15 قضــاًء لخــوض االنتخابــات ضــد األحــزاب الطائفيــة التقليديــة. أتــت النتائــج 
مخّيبــة بالنســبة إلــى االئتــالف الــذي فــاز بمقعــٍد واحــٍد فقــط وفشــل فــي إقنــاع الناخبيــن باالبتعــاد عــن النظــام. لكــّن الكثيــر 
قــد تغّيــر فــي الســنوات األربــع الماضيــة، مــا يشــير إلــى احتماليــة حصــول تغييــرات سياســية جذريــة خــالل االنتخابــات النيابيــة 

للعــام 2022 إذا مــا حشــدت الجماعــات المناهضــة للنظــام بشــكٍل فعــال.
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ــف  ــر مــن 150 أل ــى صيــف 2015 حيــن انتفــض أكث ــان إل ــي للجهــات المناهضــة للنظــام فــي لبن وتعــود جــذور المشــهد الحال
متظاهــر ضــد الحكومــة نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى حــل أزمــة إدارة النفايــات التــي عــادت مــن جديــد.  وبــرزت شــبكات ناشــطة 
ــام 2016.  ــة للع ــات البلدي ــي االنتخاب ــام ف ــع النظ ــات م ــول مواجه ــق لحص ــد الطري ــذي مَه ــر ال ــة، األم ــذه الحرك ــن ه ــدة م جدي
وكانــت أبــرز حملــة بلديــة بقيــادة بيــروت مدينتــي، التــي جمعــت الطــالب والمفكريــن والناشــطين وغيرهــم مــن الفاعليــن 
فــي المجتمــع المدنــي. واهتــم جــدول أعمــال الحملــة بقضايــا تنمويــة ومحليــة، وتجنــب االنخــراط فــي سياســات وطنيــة أكثــر 
إثــارة للجــدل، كمــا ترّشــحت هــذه الحملــة ضــد تحالــف مؤلــف مــن تيــار المســتقبل، وحركــة أمــل، والتيــار الوطنــي الحــر، والقوات 
ــيين  ــن السياس ــة م ــدي مجموع ــت لتح ــة اجتمع ــزاب المتنافس ــن أّن األح ــم م ــى الرغ ــناق. عل ــب، والطاش ــة، والكتائ اللبناني
الغربــاء، تمكنــت بيــروت مدينتــي مــن الفــوز بمــا يقــارب 40 فــي المائــة مــن مجمــوع األصــوات.  لكــن نظــًرا إلــى كــون النظــام 
االنتخابــي قائــم علــى األكثريــة النيابيــة، فشــلت الحملــة فــي الفــوز بمقعــد واحــد، علــى الرغــم مــن أّن الكثيريــن قــد رأوا أمــًلا 

فــي األصــوات التــي حصلــوا عليهــا والبالــغ عددهــا 30 ألــف صــوت.

ونتيجــة لذلــك، كانــت اآلمــال كبيــرة مــع اقتــراب االنتخابــات النيابيــة للعــام 2018، غيــر أّن الواقــع لــم يحقــق تلــك اآلمــال. فقــد 
ــع  ــي تتمّت ــع الوســائل الت ــر فــي حمالتهــا التشــريعية واعتمــدت علــى جمي ــر بكثي ــوارد أكث ــة م اســتثمرت األحــزاب التقليدي
بهــا لضمــان انتصارهــا. وبالفعــل، تعــرض المرشــحون المناهضــون للنظــام السياســي للترهيــب، فيمــا تعــّرض الناخبــون 
وعائالتهــم للرشــوة والتهديــد، وانتشــرت روايــات عــن ممارســات احتياليــة داخــل مراكــز االقتــراع.  وعلــى الرغــم مــن النتائــج 
ــر. وعلــى الرغــم مــن تفــكك بعــض  ــرزت أكثــر فأكث ــإّن هــذه الحركــة المعارضــة قــد اكتســبت الخبــرة وب المخّيبــة لآلمــال، ف
المجموعــات التــي اجتمعــت النتخابــات العــام 2018، فــإّن مجموعــات أخــرى قــد عــّززت هياكلهــا التنظيميــة وانتقلــت إلــى أحــزاب 
سياســية أكثــر رســمية. ومــع انــدالع الثــورة فــي العــام 2019، تولــت مجموعــات مثــل "مواطنــون ومواطنــات فــي دولــة" و"لحقــي" 
و"بيــروت مدينتــي" و"الكتلــة الوطنيــة" و"تحالــف وطنــي" زمــام المبــادرة فــي تنظيــم االحتجاجــات والمســيرات والمناقشــات 
العامــة. وبــرز الحمــاس الثــوري فــي شــوارع البــالد، مــا بعــث األمــل فــي إمكانيــة إحــداث تغييــر. وعلــى الرغــم مــن اتفــاق جماعــات 
المعارضــة علــى نطــاق واســع علــى ضــرورة اســتبدال األحــزاب الحاكمــة، فــإّن الخــالف قــد ظهــر حــول أفضــل اســتراتيجية إلحــداث 
تغييــر سياســي.  فقــد رأى البعــض أّن التغييــر يجــب أن يأتــي مــن الشــارع وُيفــرض بالقــوة، فيمــا فّضــل البعــض اآلخــر إحــداث 
تغييــرات وفًقــا للدســتور. وفــي نهايــة المطــاف، طالبــت معظــم الجماعــات تعييــن حكومــة انتقاليــة مســتقلة سياســًيا مــع 
وجــود ســلطات تشــريعية تتولــى إدارة األزمــة االقتصاديــة وتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة وتنظيــم االنتخابــات. رفــض النظــام 
هــذا المطلــب وتمّســك بجهــوده المعاديــة للثــورة، وراهــن بشــّدة فقــدان هــذه األخيــرة األمــل فــي نهايــة المطــاف وتفككهــا. 
وبمســاعدة مــن تفّشــي جائحــة كوفيــد-19، تخّلــص النظــام مّمــا تبقــى مــن الثــورة خــالل أول إغــالق تــام للبــالد فــي شــهر آذار/

مــارس 2020 مــن خــالل إزالــة الخيــام فــي الســاحات الثوريــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، اقتصــرت المواجهــات ضــد المنظومة السياســية 
علــى االحتجاجــات مــن وقــت إلــى آخــر واالنتخابــات النقابيــة،  واالنتخابــات الطالبيــة.  وبالتالــي، مــن المقــرر أن تكــون انتخابــات 
2022 أول فرصــة حقيقيــة لمؤيــدي ثــورة تشــرين لكــي يطيحــوا باألحــزاب الطائفيــة. لكــن هــل ســيتصرف الناخبــون بشــكٍل 

مختلــف عّمــا فعلــوه قبــل أربــع ســنوات؟

مــن جهــة، فقــدت األحــزاب التقليديــة شــرعيتها وأثبتــت عــدم قدرتهــا علــى توّلــي الحكــم. ومن جهــة أخــرى، ال يعتقــد الكثيرون 
ــك، ال يثــق الكثيــر مــن الناخبيــن  ــى ذل ــات التــي ينظمهــا النظــام نفســه يمكــن أن تحــدث أي تغييــر. باإلضافــة إل أّن االنتخاب
ــن.  ــيين التقليديي ــاب السياس ــد انتخ ــم عن ــّدم إليه ــي ُتق ــة الت ــن الزبائني ــتفادة م ــون االس ــل يفضل ــة ب ــات المعارض بالجه
بالنظــر إلــى كال المنظوريــن، مــا هــي النتائــج المتوّقعــة فــي 15 أيار/مايــو؟ تســعى هــذه الدراســة إلــى معالجــة هــذا الســؤال 
مــن خــالل التحقيــق فــي تأثيــر األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي لبنــان علــى خيــارات الناخبيــن لالنتخابــات النيابيــة القادمــة 

للعــام 2022.



 الجدول 1: توزيع مناطق االقتراع حسب القضاء
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يعتمــد هــذا التقريــر نهًجــا بحثًيــا كمًيــا يســتند إلــى مســح ُأجــري عبــر اإلنترنــت مــن تصميــم مركــز الدراســات اللبنانيــة. ُأطلــق 
ــي  ــع االجتماع ــق بالوض ــؤاًلا يتعّل ــّم 26 س ــباط/فبراير 2022، وض ــي 9 ش ــق ف ــمبر 2021 وُأغل ــون األول/ديس ــي 7 كان ــح ف المس
ــة  ــات النيابي ــن االنتخاب ــت بي ــارات التصوي ــرات فــي خي ــع رصــد التغيي واالقتصــادي للمســتجيبين والتصــورات السياســية، م
األخيــرة )2018( واالنتخابــات القادمــة )2022(. وكان ذلــك ممكًنــا مــن خــالل مطالبــة المشــاركين بتحديــد األشــخاص الذيــن صوتــوا 

لهــم فــي االنتخابــات األخيــرة )2018( وأولئــك الذيــن ســيصوتون لهــم فــي االنتخابــات القادمــة )2022(.

 Survey تــم اإلعــالن عــن المســح علــى وســائل التواصــل االجتماعــي )فايســبوك وتويتــر وإنســتغرام( وُأديــر مــن خــالل منصــة
Monkey. تواصــل الباحثــون مــع شــبكة عالقــات مركــز الدراســات اللبنانيــة فــي جميــع أنحــاء لبنــان لتشــجيع معــدالت االســتجابة 
مــن جميــع المحافظــات الثمانــي. وتــم تحليــل نتائــج المســح باســتخدام برنامــج STATA وExcel، حيــث ُأجــري تبويــب متقاطــع. 
وتــم تقريــب جميــع النســب، لــذا قــد ال يصــل المجمــوع اإلجمالــي إلــى 100 فــي بعــض الحــاالت. يقــدم القســم التالــي لمحــة عامــة 

عــن عينــة البحــث التــي اســتخلصناها.

عينة البحث

شــارك 6819 شــخًصا فــي المســح. تغطــي العينــة جميــع المحافظــات الثمانــي فــي لبنــان والمجيبيــن مــن جميــع مناطــق 
االقتــراع حســب القضــاء البالــغ عددهــا 26، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 1. ونظــًرا لقيــود جمــع البيانــات، فــإّن هــذه العينــة ال 
ــة  تمثــل جميــع الســكان اللبنانييــن بشــكل مثالــي. لكّنهــا تقــّدم مــع ذلــك معلومــات قّيمــة حــول تأثيــر األزمــة االقتصادي

ــات النيابيــة القادمــة. واالجتماعيــة فــي لبنــان علــى خيــارات الناخبيــن فــي االنتخاب

المنهجّية



الشكل 1: بلد اإلقامة

الشكل 2: التوزيع حسب نوع الجنس

الشكل 3: التوزيع حسب العمر
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معظــم المجيبيــن )96٪( يقيمــون فــي لبنــان، بينمــا 4٪ فقــط هــم مواطنــون لبنانيــون خــارج لبنــان، كمــا هــو مبيــن فــي 
الشــكل أدنــاه.

يوضح الشكل أدناه توزيع العينة حسب نوع الجنس. يشكل الذكور 79٪ من العينة، بينما تشكل اإلناث 21 ٪ فقط.

تغطي عينة البحث مجموعة واسعة من الفئات العمرية. يوضح الشكل أدناه أن معظم المجيبين)٪55(
تتراوح أعمارهم بين 31 و50 عاًما. 



الشكل 4: التوزيع حسب التحصيل العلمي

الشكل 5: التوزيع حسب الوضع العائلي

 الشكل 6: التوزيع توزيع الوضع الوظيفي
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يوضــح الشــكل التالــي توزيــع المجيبيــن فــي العينــة حســب التحصيــل العلمــي. معظــم المجيبيــن )53٪( حاصلــون علــى 
تعليــم جامعــي، بينمــا أقــل مــن 4٪ غيــر متعّلميــن أو يتمتعــون بتعليــم ابتدائــي فحســب.

يوضح الشكل أدناه تقسيم العينة حسب الوضع العائلي. معظم المجيبين )71٪( متزوجون وربعهم )25٪( غير متزوجين. 

أكثــر مــن ثلثــي المجيبيــن )68٪( يعملــون، بينمــا مــا يقــرب مــن ربعهــم )23٪( عاطلــون عــن العمــل. مــن ناحيــة أخــرى، 2٪ فقــط 
مــن المجيبيــن هــم طــالب، و7٪ أفــراد متقاعــدون، كمــا هــو موضــح أدنــاه.



الشكل 7: التوزيع حسب الطوائف الدينية

الشكل 8: المشاركون في مظاهرات معارضة للحكومة الحالية
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تغطــي العينــة الطوائــف الدينيــة األكثــر شــيوًعا فــي لبنــان. يشــكل الموارنــة 39٪ مــن العينــة، بينمــا 21٪ مــن المشــاركين 
هــم مــن الشــيعة و15٪ مــن الســنة. وبالمثــل، فــإن 9٪ مــن المجيبيــن هــم مــن الــروم األرثوذكــس، و6٪ مــن الــروم الكاثوليــك. 

وتتــوزع نســبة ال 10٪ المتبقيــة بيــن 5٪ للــدروز و5٪ ألقليــات دينيــة أخــرى. 

يوضــح الشــكل التالــي أن 54٪ مــن المجيبيــن شــاركوا فــي مظاهــرات معاِرضــة للحكومــة الحاليــة أو رافضــة للتدهــور 
االقتصــادي واالجتماعــي. وبالمقارنــة، فــإن 46٪ لــم يشــاركوا فــي أي مظاهــرة معاِرضــة للحكومــة الحاليــة.



أخالقيات البحث

وافــق مكتــب لجنــة األخالقيــات فــي الجامعــة اللبنانية األميركيــة )LAU( على هذه الدراســة. كمــا أن جميع الباحثين المشــاركين 
فــي هــذه الدراســة يتمتعــون بشــهادة مــن مبــادرة التدريــب المؤسســي التعاونــي )CITI(، وهو برنامــج تدريبي ألخالقيــات البحث 
واالمتثــال. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــدم جميــع المشــاركين موافقــة مســبقة عبــر اإلنترنــت قبــل مــلء المســح. ولــم يتــم توثيــق أي 

معلومــات شــخصية فــي المســح تمكــن مــن تحديــد هوية المشــارك.  

قيود الدراسة

اقتصــر نهجنــا لجمــع البيانــات علــى مســٍح موجهــً عبــر اإلنترنــت. لذلــك، حــّدت األســاليب عبــر اإلنترنــت القــدرة علــى تمثيــل 
الســكان اللبنانييــن بالكامــل مــن خــالل تقييــد وصولنــا إلــى األشــخاص الذيــن يتمتعــون بخصائــص ديموغرافيــة واجتماعيــة-
اقتصاديــة معينــة. أَمــا بالنســبة للعقبــة أمــام هــذه الطريقــة علــى اإلنترنــت فتمَثلــت بنقــص تمثيــل األفــراد األكثر فقــرًا، وبعض 

الطوائــف الدينيــة، واألفــراد غيــر المتعلميــن، والســكان اإلنــاث. 



الشكل 9: قرار التصويت في االنتخابات األخيرة )2018

الشكل 10: قرار التصويت في االنتخابات القادمة )2022(

)
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للتحقيــق فــي تأثيــر األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي لبنــان علــى خيــارات الناخبيــن لالنتخابــات النيابيــة القادمــة لعــام 
2022، نحّلــل بيانــات المســح الكمــي علــى ثالثــة مســتويات رئيســية. أوًلا، نــدرس معــدالت إقبــال الناخبيــن علــى االنتخابــات 
ــا، نصــّور تصــورات الناخبيــن وآراءهــم بشــأن  ــراز األســباب الرئيســية لعــدم المشــاركة. ثانًي النيابيــة األخيــرة والقادمــة مــع إب
ــارات  ــي خي ــات ف ــى االختالف ــارة إل ــالل اإلش ــن خ ــت م ــارات التصوي ــي خي ــرات ف ــن تغيي ــف ع ــًرا، نكش ــة. وأخي ــات القادم االنتخاب

ــات القادمــة )2022(. ــر عنهــا فــي االنتخاب ــرة )2018( لتلــك المعّب ــة األخي ــات النيابي الناخبيــن فــي االنتخاب
ومــن الجديــر بالذكــر أن مجموعــة البيانــات الكاملــة التــي تــم تحليلهــا فــي هــذا القســم تســتند إلــى اســتنتاجات 
ــول  ــات ح ــام 2022 البيان ــي الع ــاركوا ف ــن ش ــهم الذي ــراد نفس ــّدم األف ــام 2022. وق ــي الع ــا ف ــا إليه ــي توصلن ــح الت المس
خياراتهــم فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة )2018(. لذلــك، ُطلــب مــن المشــاركين أن يشــيروا إلــى َمــن صّوتــوا فــي االنتخابــات 

األخيــرة )2018( وإلــى َمــن ســيصّوتون فــي االنتخابــات القادمــة )2022( فــي المســح نفســه.

نسبة إقبال الناخبين

وفًقــا لــوزارة الداخليــة والبلديــات اللبنانيــة، فقــد تــم تســجيل 3،746،483 مواطًنــا للتصويــت فــي االنتخابــات النيابيــة لعــام 
ــات  ــي االنتخاب ــن ف ــن المجيبي ــوت 83٪ م ــد ص ــاه، فق ــكل أدن ــب الش ــت 49.68٪.  وبحس ــال بلغ ــبة إقب ــى نس ــا أدى إل 2018، م
النيابيــة األخيــرة. لذلــك، فــإن نســبة اإلقبــال المبالــغ فيهــا تشــير إلــى أن مســحنا قــد مــأله بشــكل أساســي المشــاركون الذيــن 

شــاركوا فــي االنتخابــات األخيــرة.

ــات  ــى أنهــم ســيصوتون فــي االنتخاب ــاه، فــإن 83٪ مــن المجيبيــن يشــيرون إل وبالمثــل، وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدن
القادمــة. ومــع ذلــك، فــإن 10٪ أشــاروا إلــى أنهــم قــد يصوتــون، وهــذا يعنــي أن مشــاركة هــذه المجموعــة فــي االنتخابــات القادمــة 

تزيــد مــن معــدالت اإلقبــال. 

استنتاجات المسح
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كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه، إن معظــم المجيبيــن )87٪( الذيــن صوتــوا فــي االنتخابــات األخيــرة يشــيرون إلــى أنهــم 
ســيصوتون فــي االنتخابــات القادمــة. فــي المقابــل، أشــار 65٪ مــن الذيــن امتنعــوا عــن التصويــت خــالل االنتخابــات الســابقة 
إلــى أنهــم ســيصوتون فــي االنتخابــات القادمــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المجموعــة ممثلــة تمثيــًلا ناقًصــا فــي عينتنــا. 
ــى  ــن عل ــال الناخبي ــبة إقب ــزداد نس ــد ت ــكلين 9 و10، فق ــي الش ــة ف ــة الموضح ــال الثابت ــبة اإلقب ــن نس ــم م ــى الرغ ــك، عل لذل
ــت فــي  ــى أنهــم امتنعــوا عــن التصوي ــن أشــاروا إل ــن الذي ــرة )65٪( مــن المجيبي ــة بســبب النســبة الكبي ــات القادم االنتخاب

العــام 2018 لكنهــم ســيصوتون فــي العــام 2022. 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 2، مــن بيــن أهــم األســباب التــي أدت إلــى امتنــاع المجيبيــن عــن التصويــت فــي كل مــن انتخابــات 
ــي  ــون انتخاب ــود قان ــون، ووج ــا المجيب ــح إليه ــي يطم ــية الت ــاة السياس ــيحقق الحي ــت س ــي أن التصوي ــك ف 2018 و2022، الش

ولوائــح انتخابيــة ليســت وفــق تطلعاتهــم.

 الشكل 11: قرار التصويت في االنتخابات القادمة بناًء على قرار االنتخابات األخيرة

الجدول 2: أسباب امتناع الناخب عن التصويت
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تصورات الناخبين وآراؤهم حول االنتخابات القادمة

وفًقــا لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، كشــفت المالحظــات الميدانيــة فــي المناطــق االنتخابيــة الرئيســية خــالل االنتخابــات 
النيابيــة لعــام 2018 عــن سلســلة مــن انتهــاكات القانــون االنتخابــي وســوء اإلدارة.  وتظهــر نتائجنــا أن 16٪ فقــط مــن المجيبيــن 

يتوقعــون أن تتمتــع االنتخابــات القادمــة بالنزاهــة والشــفافية كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه.

ــل المجلــس  ــر بحيــث يتمّث ــى تغيي ــات القادمــة ســتؤدي إل ــك، يتوقــع 15٪ فقــط مــن المجيبيــن أن االنتخاب ــى ذل باإلضافــة إل
النيابــي بنخبــة سياســية مــن خــارج األحــزاب الحاكمــة الحاليــة. مــن ناحيــة أخــرى، يتوقــع 49٪ أن التغييــر قــد يحــدث إلــى حــد مــا، 

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل أدنــاه.

ــة  ــزع الطائفيــة االجتماعيــة واالقتصادي ــى ن ــدة تدعــو إل شــهد لبنــان علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة احتجاجــات متزاي
والسياســية وإلــى وضــع قانــون انتخابــي غيــر طائفــي.  وتكشــف اســتنتاجات المســح أن 62٪ مــن المجيبيــن يفضلــون 

ــاه. ــكل أدن ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــة، كم ــر الطائفي ــات غي ــون االنتخاب ــا 28٪ ال يفضل ــة، بينم ــر طائفي ــات غي انتخاب

الشكل 13: نسبة المجيبين الذين يعتقدون أن االنتخابات
 القادمة ستؤدي إلى التغيير 

الشكل 14: نسبة المجيبين الذين يفضلون
انتخابات غير طائفية 

الشكل 12: نسبة المجيبين الذين يعتقدون
أن االنتخابات القادمة ستتمتع بالشفافية والنزاهة 



6

عــالوة علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن عينتنــا ال تمثــل النســاء بالكامــل فــي لبنــان، فــإن مــا يقــرب مــن ثالثــة أربــاع )72٪( مــن 
المجيبيــن الذيــن شــملهم المســح أفــادوا بأنهــم يؤيــدون اعتمــاد الكوتــا التــي تضمــن تمثيــل المــرأة بحــد أدنــى مــن المقاعــد 

النيابية.

الشكل 15: نسبة المجيبين الذين يؤيدون اعتماد
الكوتا النيابية للجنسين 
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يكشــف هــذا القســم عــن التغييــرات فــي خيــارات التصويــت مــن خــالل اإلشــارة إلــى االختالفــات فــي خيــارات الناخبيــن فــي 
االنتخابــات النيابيــة األخيــرة )2018( مقابــل تلــك التــي تــم التعبيــر عنهــا في االنتخابــات القادمــة )2022(. نضع تبويبــات متقاطعة 
ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــت حســب العوامــل السياســية والديموغرافي ــارات التصوي ــرات فــي خي واضحــة تكشــف التغيي

المختلفــة. ومــن أجــل التبســيط، نحــّدد خيــارات التصويــت علــى النحــو التالــي:

1- األحزاب السياسية الحالية: األحزاب والشخصيات المشاركة في الحكم حالًيا
2- األحزاب السياسية المعارضة: األحزاب والشخصيات المعارضة غير المشاركة في الحكم حالًيا

3- المجموعات المعارضة المستقلة: المجموعات المعارضة المستقلة والمجتمع المدني
4- ورقة بيضاء: الناخبون الذين صوتوا بورقة بيضاء

ُيظهــر الجــدول أدنــاه انخفاًضــا ملحوًظــا فــي نســبة الناخبيــن المؤيديــن لألحــزاب السياســية الحاليــة النتخابــات 2022 القادمــة 
ــًة بعــام 2018 )53٪(. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن نســبة الناخبيــن المؤيديــن لألحــزاب السياســية المعارضــة انخفضــت  )30٪( مقارن
بنســبة 1٪ فقــط بيــن االنتخابــات األخيــرة )31٪( والقادمــة )30٪(. وُيترجــم االنخفــاض فــي النســب المئويــة للمجموعتيــن األوليين 
إلــى زيــادة فــي نســبة الناخبيــن المؤيديــن للمجموعــات المعاِرضــة المســتقلة )ارتفــاع  بنســبة 20٪( أو الناخبيــن الذيــن صوتــوا 

بورقــة بيضــاء )ارتفــاع بنســبة ٪3(.

يوضــح الجــدول التالــي التغييــرات فــي خيــارات التصويــت لالنتخابــات القادمــة بنــاًء علــى خيــارات التصويــت الســابقة. تكشــف 
ــت  ــات 2018 يخططــون للتصوي ــوا لألحــزاب السياســية الحاليــة فــي انتخاب ــن صوت ــا أن 57٪ فقــط مــن المجيبيــن الذي نتائجن
لصالحهــا مجــدًدا فــي انتخابــات 2022. فــي المقابــل، نســبة كبيــرة )23٪( مــن المجيبيــن لــن يصوتــوا لصالح األحزاب السياســية 

الحاليــة بــل يخططــون للتصويــت لصالــح المجموعــات المعارضــة المســتقلة. 

وبالمثــل، فــإن 80٪ مــن المجيبيــن أفــادوا بأنهــم صوتــوا لصالــح األحــزاب السياســية المعاِرضــة فــي انتخابــات 2018، ويخططــون 
للتصويــت لصالحهــا مجــدًدا فــي انتخابــات 2022. مــن ناحيــة أخــرى، نســبة كبيــرة )17٪( مــن المجيبيــن لــن يصوتــوا بعــد اآلن  

لألحــزاب السياســية المعاِرضــة بــل يخططــون للتصويــت لصالــح المجموعــات المعاِرضــة المســتقلة. 

تكشــف االســتنتاجات الــواردة فــي الجدوليــن 3 و4 عــن تغييــرات كبيــرة فــي خيــارات التصويــت، وبشــكل أساســي التحــول 
فــي خيــارات الناخبيــن مــن األحــزاب السياســية )الحاليــة والمعاِرضــة( إلــى المجموعــات المعاِرضــة المســتقلة. ومــع ذلــك، يبــدو 
ــدي األحــزاب السياســية المعاِرضــة ألن األخيــرة تعــوض  ــدي األحــزاب السياســية الحاليــة أكبــر مــن خســارة مؤي أن خســارة مؤي
خســائرها مــن خــالل كســب مؤيديــن جــدد، ال ســيما مــن الناخبيــن الســابقين الذيــن صوتــوا بورقــة بيضــاء )12٪( والمؤيديــن 

الســابقين لألحــزاب المشــاركة حالًيــا )٪10(.

التغييرات في خيارات التصويت

الجدول 3: خيارات التصويت لالنتخابات األخيرة والقادمة
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عــالوًة علــى ذلــك، كشــفت االســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا عــن انخفــاض كبيــر فــي النســبة المئويــة لــكل مــن الذكــور 
)انخفــاض بنســبة 22٪( واإلنــاث )انخفــاض بنســبة 26٪( المؤيديــن لألحــزاب السياســية الحاليــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 
أدنــاه. ُيترجــم انخفــاض نســبة المؤيديــن مــن الذكــور واإلنــاث لألحــزاب السياســية الحاليــة إلــى ارتفــاع فــي نســبة الناخبيــن 
ــن  ــاث علــى التوالــي( أو الناخبيــن الذي المؤيديــن للمجموعــات المعارضــة المســتقلة )ارتفــاع بنســبة 18٪ و25٪ للذكــور واإلن

صوتــوا بورقــة بيضــاء )ارتفــاع بنســبة 3٪ لــكل مــن الذكــور واإلنــاث(.

ــكل  ــوا بش ــة انخفض ــية الحالي ــزاب السياس ــدي األح ــا أن مؤي ــا إليه ــي توصلن ــتنتاجات الت ــف االس ــك، تكش ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــد، تشــير نتائجنــا إلــى أن هــذا  ــاه. علــى وجــه التحدي ــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدن ملحــوظ فــي جميــع الفئــات العمري
ــا )انخفــاض بنســبة 26٪(. وتجــدر  االنخفــاض مهــم بشــكل أساســي بيــن المجيبيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 61-70 عاًم
ــة  ــة بعــد أن فقــدت مدخراتهــا التقاعدي ــة العمري ــرت بشــدة علــى هــذه الفئ ــان أث ــة فــي لبن ــة االقتصادي ــى أن األزم اإلشــارة إل
بالكامــل تقريًبــا.  مــن ناحيــة أخــرى، تكشــف نتائجنــا أن مؤيــدي المجموعــات المعارضــة المســتقلة زادوا بشــكل ملحــوظ فــي 

ــة. جميــع الفئــات العمري

الجدول 4: التغييرات في خيارات التصويت بناًء على خيارات التصويت السابقة

الجدول 5: التغييرات في خيارات التصويت حسب نوع الجنس

الجدول 6: التغييرات في خيارات التصويت حسب العمر
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ــاة الماليــة للمجيبيــن. تكشــف  يوضــح الجــدول التالــي التغيــرات فــي خيــارات التصويــت لالنتخابــات القادمــة حســب المعان
ــات  ــع الفئ ــي جمي ــوظ ف ــكل ملح ــوا بش ــة انخفض ــية الحالي ــزاب السياس ــدي األح ــا أن مؤي ــا إليه ــي توصلن ــتنتاجات الت االس
ــروًزا بيــن أولئــك  ــر ب ــدي األحــزاب السياســية الحاليــة أكث ــإن االنخفــاض فــي عــدد مؤي ــك، ف ــة. ومــع ذل االجتماعيــة واالقتصادي
ــة فــي دفــع  ــا صعوب ــن يواجهــون دائًم ــة فــي دفــع فواتيرهــم. فقــط 25٪ مــن المجيبيــن الذي ــا صعوب ــن يواجهــون دائًم الذي
فواتيرهــم أفــادوا بأنهــم ســيصوتون لصالــح األحــزاب السياســية الحاليــة، بانخفــاض 30٪ مقارنــًة بانتخابــات 2018 )55٪(. نالحــظ 
أيًضــا زيــادة كبيــرة فــي عــدد المؤيديــن للمجموعــات المعارضــة المســتقلة بمــا يقــرب مــن ثالثــة أضعــاف فــي جميــع الفئــات 

ــات 2018.  ــًة بانتخاب ــات القادمــة مقارن ــة فــي االنتخاب االجتماعيــة واالقتصادي

عــالوًة علــى ذلــك، تكشــف نتائجنــا أن مؤيــدي األحــزاب السياســية الحاليــة قــد انخفضــوا بشــكل ملحــوظ بيــن جميــع المجيبين 
ــي  ــع ف ــة ارتف ــية الحالي ــزاب السياس ــم األح ــإن دع ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــي. م ــم العلم ــن تحصيله ــر ع ــض النظ ــن بغ المتعلمي
أوســاط المجيبيــن غيــر المتعلميــن بنســبة 10٪ فــي االنتخابــات القادمــة )31٪( مقارنــًة بانتخابــات 2018 )21٪(. أمــا بالنســبة إلــى 
االنتخابــات القادمــة، فنالحــظ زيــادة كبيــرة فــي عــدد المؤيديــن للمجموعــات المعارضــة المســتقلة  فــي جميــع المســتويات 

التعليميــة مقارنــًة بانتخابــات 2018. 

الجدول 7: التغييرات في خيارات التصويت بسبب المعاناة المالية

الجدول 8: التغييرات في خيارات التصويت حسب التحصيل العلمي
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تكشــف نتائجنــا أيًضــا أن نســبة المؤيديــن لألحــزاب السياســية الحاليــة انخفضــت بشــكل ملحــوظ على مســتوى جميــع الطوائف 
الدينيــة، كمــا هــو موضــح أدنــاه. ويظهــر االنخفــاض فــي عــدد مؤيــدي األحــزاب السياســية الحاليــة بشــكل أكبــر بيــن العلوييــن 
)انخفــاض بنســبة 43٪( واألرمــن األرثوذكــس )انخفــاض بنســبة 40٪( والــدروز )انخفــاض بنســبة 39٪( واألرمــن الكاثوليــك )انخفــاض 
بنســبة 38٪( والســنة )انخفــاض بنســبة 35٪(. عــالوًة علــى ذلــك، ُيترجــم خســارة مؤيــدي األحــزاب السياســية الحاليــة إلــى زيــادة 

بشــكل أساســي فــي عــدد مؤيديــن المجموعــات المعارضــة المســتقلة، علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

الجدول 9: التغييرات في خيارات التصويت حسب الطائفة الدينية
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ــا  ــراع حســب القضــاء مــع نتائجن ــت حســب مناطــق االقت ــارات التصوي ــا إليهــا بشــأن خي تتوافــق االســتنتاجات التــي توصلن
حســب الطوائــف الدينيــة. يوضــح الجــدول أدنــاه أن مؤيــدي األحــزاب السياســية الحاليــة انخفضــوا بشــكل ملحــوظ فــي جميــع 
مناطــق االقتــراع حســب القضــاء. ومــع ذلــك، يظهــر االنخفــاض فــي عــدد مؤيــدي األحــزاب السياســية الحاليــة بشــكل أكبــر فــي 
راشــيا )انخفــاض بنســبة 42٪(، والمنيــة الضنيــة )انخفــاض بنســبة 37٪(، وحاصبيــا )انخفــاض بنســبة 35٪(، والكــورة )انخفــاض 
بنســبة 34٪(، وطرابلــس )انخفــاض بنســبة 33٪(، والبقــاع الغربــي )انخفــاض بنســبة 33٪(. وُتترجــم خســارة مؤيــدي األحــزاب 
السياســية الحاليــة إلــى زيــادة بشــكل أساســي فــي عــدد مؤيديــن المجموعــات المعارضــة المســتقلة، التــي حصلــت علــى 

نســبة كبيــرة مــن المؤيديــن فــي جميــع مناطــق االقتــراع حســب القضــاء.

الجدول 10: التغييرات في خيارات التصويت وفًقا لمناطق االقتراع حسب القضاء



تكشــف اســتنتاجاتنا الــواردة  فــي هــذا القســم عــن تغييــرات كبيــرة فــي خيــارات الناخبيــن، ما يشــير إلــى أن األزمــة االقتصادية 
واالجتماعيــة فــي لبنــان أثــرت بالفعــل علــى خيــارات الناخبيــن فــي االنتخابــات القادمــة. وتظهــر نتائجنــا أن األحــزاب السياســية 
التقليديــة التــي حكمــت البــالد لمــا يقــرب مــن ثالثــة عقــود تفقــد شــعبيتها ضــد المجموعــات المعاِرضــة المســتقلة وأعضــاء 
المجتمــع المدنــي، حيــث يتهــم األخيــر الســابق بالفســاد وســوء اإلدارة بينمــا يوعــد بتنفيــذ إصالحــات سياســية مــن شــأنها أن 

تنتشــل البــالد مــن أزمتهــا الماليــة واالقتصاديــة. 
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تبحــث هــذه الدراســة فــي تأثيــر األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي لبنــان علــى خيــارات الناخبيــن لالنتخابــات النيابيــة القادمة 
ــاء  ــب القض ــراع حس ــة اقت ــى 26 منطق ــن عل ــارًكا موزعي ــراه 6819 مش ــت أج ــر اإلنترن ــح عب ــى مس ــة إل ــتند الدراس )2022(. وتس
فــي لبنــان. لقــد أجرينــا تبويبــات متقاطعــة واضحــة تكشــف التغييــرات فــي خيــارات التصويــت حســب العوامــل السياســية 

والديموغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة.

وتكشــف نتائــج المســح أن نســبة اإلقبــال فــي االنتخابــات القادمــة قــد ال تختلــف بشــكل كبيــر عــن نســبة االنتخابــات الســابقة، 
حيــث أن نســبة مماثلــة تقريًبــا مــن المجيبيــن الذيــن أشــاروا إلــى التصويــت فــي االنتخابــات الســابقة يخططــون أيًضــا 
للتصويــت فــي االنتخابــات القادمــة. عــالوًة علــى ذلــك، أعــرب معظــم المجيبيــن الذيــن امتنعــوا عــن التصويــت فــي االنتخابــات 
القادمــة، عــن أن التصويــت لــن يؤثــر علــى الحيــاة السياســية التــي يطمحــون إليهــا، وأن القانــون االنتخابــي الحالــي واللوائــح 

االنتخابيــة الحاليــة لــم تكــن وفــق تطلعاتهــم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يتوقــع معظــم المشــاركين أن تتمتــع االنتخابــات القادمــة بالنزاهــة والشــفافية وال أن تــؤدي إلــى تغييــر 
ــم  ــتنتاجات أن معظ ــف االس ــة. وتكش ــة الحالي ــزاب الحاكم ــارج األح ــن خ ــية م ــة سياس ــي بنخب ــس النياب ــل المجل ــث يمّث بحي
ــدد  ــن ع ــى م ــد أدن ــرأة بح ــل الم ــن تمثي ــي تضم ــا الت ــاد الكوت ــدون اعتم ــة ويؤي ــر طائفي ــات غي ــون انتخاب ــاركين يفضل المش

المقاعــد النيابيــة.

عــالوًة علــى ذلــك، تكشــف نتائــج مســحنا عــن تغييــرات كبيــرة فــي خيــارات الناخبيــن، مــا يشــير إلــى أن األزمــة االقتصاديــة 
ــات القادمــة. ويظهــر تحليلنــا انخفاًضــا فــي نســبة  واالجتماعيــة فــي لبنــان أثــرت بالفعــل علــى خيــارات هــؤالء فــي االنتخاب
ــة  ــف الديني ــة والطوائ ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــة والفئ ــات العمري ــع الفئ ــي جمي ــة ف ــية الحالي ــزاب السياس ــن لألح المؤيدي
ومناطــق االقتــراع حســب القضــاء. ومعظــم المجيبيــن الذيــن لــم يعــودوا يؤيــدون األحــزاب السياســية الحاليــة أصبحــوا 
يؤيــدون المجموعــات المعاِرضــة المســتقلة. لذلــك، زادت نســبة المؤيديــن للمجموعــات المعاِرضــة المســتقلة بشــكل ملحــوظ 
ــف الدينيــة، ومناطــق االقتــراع حســب القضــاء. مــن  ــة، والطوائ ــة، والفئــات االجتماعيــة واالقتصادي فــي جميــع الفئــات العمري
ناحيــة أخــرى، لــم تتغيــر نســبة الناخبيــن المؤيديــن لألحــزاب السياســية المعاِرضــة فــي االنتخابــات القادمــة بشــكل ملحــوظ 

ــات األخيــرة.  ــًة باالنتخاب مقارن

ال تهــدف هــذه الدراســة إلــى التنبــؤ بنتائــج االنتخابــات القادمــة، بقــدر مــا تهــدف إلــى مراقبــة مــا إذا كانــت االنتخابــات ســُتحدث 
أي تغييــرات فــي الهيكليــة السياســية الجامــدة فــي لبنــان. كمــا تقــدم اســتنتاجات المســح الــذي أجرينــاه دليــًلا كافًيــا علــى 
أن شــدة األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة أّدت إلــى تغييــر فــي خيــارات التصويــت، التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تغييــر فــي 
النظــام السياســي فــي لبنــان إذا حشــدت المجموعــات المعارضــة المســتقلة وأعضــاء المجتمــع المدنــي الجهــود بشــكٍل 
فّعــال ضــد األحــزاب السياســية التقليديــة. لذلــك، ال يمكــن كمــا أشــرنا التنبــؤ بالتغييــر مــن خــالل مراقبــة خيــارات الناخبيــن 
فحســب، انمــا باألعتمــاد أيضــً علــى مــدى فعاليــة المجموعــات المعارضــة المســتقلة وأعضــاء المجتمــع المدنــي فــي حشــد 

الجهــود ضــد النظــام الحاكــم المتجــّذر والمنظــم بإحــكام.
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