
  
  

       
  إلغاء الطائفية السياسية وفقاً الستطالع الدولية للمعلومات

  الموارنة يعارضوننسبية من  وأكثرية هاءإلغايؤيدون % 58

  ال يعرفون معناها% 24و
  

سي لها البعض مسؤولية المآ ابرز المواضيع الخالفية بين اللبنانيين، يحّمإحدىالطائفية السياسية 

 ضمانة لهم األخرت وتعصف بلبنان، بينما يعتبرها البعض  والحروب التي عصفواألزمات

، واستمر هذا الموضوع يطفو على الساحة السياسية ويصبح هولوجودهم واستمرار دورهم في

 األمر أصبحو كما هو الحال اليوم، أو يخبو ويغيب وكأنه غير موجود، ريواألخ األولهو الهم 

  . دعت الحاجةستخدم كلمات  الصراع السياسيأدوات من أداة

  

I –  الدستورفيالطائفية السياسية  
 

 1943تم تعديل المادة في العام  (1926 المعتمد منذ العام  من الدستور اللبناني95نصت المادة 

بصورة مؤقتة والتماساً  ":ما يلي)  من صك االنتداباألولىوحذفت منها عبارة عمالً بالمادة 

ة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادل

 هذا النص الدستوري تم توزيع إلىواستناداً . "بمصلحة الدولة اإلضرار إلىيؤدي ذلك 

 والعسكرية تبعاً لالنتماءات الطائفية ولكل طائفة حصة معينة واإلداريةالمناصب السياسية 

  . ليست بالضرورة متوافقة مع حجمها السكاني

  

-21 وثيقة الطائف بموجب القانون الدستوري الصادر في إلى استناداً 95نص المادة تم تعديل 

  :  نصها التاليأصبح بحيث 1990- 9

  

 اإلجراءات المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ أساسعلى مجلس النواب المنتخب على "

ة وطنية برئاسة رئيس  الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئإلغاء المالئمة لتحقيق 

 رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية إلى باإلضافةالجمهورية، تضم 

   .وفكرية واجتماعية

  



  
  

 مجلسي النواب إلى الطائفية وتقديمها بإلغاءمهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة 

  .والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية
 
 

  : نتقاليةوفي المرحلة اال

  .تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة  - أ

تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء   - ب

 والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق واألمنيةوالمؤسسات العسكرية 

 وتكون هذه عادل الفئة االولى فيها وفي ما ياألولى فيهاالوطني باستثناء وظائف الفئة 

 طائفة مع التقيد ألية وظيفة أيةلمسلمين دون تخصيص االوظائف مناصفة بين المسيحيين و

 ."بمبدأي االختصاص والكفاءة

  

 1996 األعوام في ت والمجالس التي انتخب1992أي أن مجلس النواب الذي انتخب في نهاية العام 

   . تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسيةوهيمطلوبة منها المهمة الب تقم لم 2005 و2000و

  

 السيما لجهة إلغاء قاعدة 95 وإذا كان تشكيل الهيئة موضوع خالف فانه يجب االلتزام بنص المادة 

 تخصيص أية وظيفة من وظائف الفئة األولى عدمالتمثيل الطائفي واعتماد االختصاص والكفاءة، و

   .ون حق حصرياً لها السيما الوظائف المهمة واألساسية المعروفة معينة تكائفةلط

  

واألمر المهم أنه في حال إلغاء الطائفية السياسية يجب انتخاب مجلس النواب على أساس وطني ال 

طائفي وبالتالي استحداث مجلس للشيوخ على أساس طائفي من المفترض أن تعود رئاسته إلى 

  .الطائفة الدرزية

  

II – الرأياستطالع  
  

 الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة المكلفة دراسة إلغاء حول الحاصل بين السياسيينفي ظل االنقسام 

 وبين من يعتبر أن التوقيت ،ذلك فهناك من يؤيد علناً ومن يؤيد سراً وبين من يرفض علناً أو سراً

لية للمعلومات  استطلعت الدو لذا هو الحكم واألساس يبقى موقف اللبنانيين،غير مالئم

Information Internationalلبناني وذلك يومي االثنين والثالثاء 500عينة من   بواسطة الهاتف 

  ).انظر وصف العينة ( كانون الثاني الحالي19 و18في 



  
  

  

  فهوم إلغاء الطائفية السياسية م-1
  

عتبر أكثرية ت و،ال يعرفون ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية%) 24(نحو ربع المستطلعين 

ن اإللغاء يعني إلغاء االنتماء الطائفي كشرط لتولي المناصب الرئاسية أ%) 40(المستطلعين 

أنه تحقيق المساواة بين اللبنانيين بغض % 13والوزارية والنيابية ووظائف الفئة األولى، ويعتبر 

عدم تدخل % 3هيمنة المسلمين على المسيحيين، % 4تطبيق العلمنة، % 8النظر عن الطائفة، 

أنه الشيء الذي لن هو أن مفهومهم إللغاء الطائفية السياسية % 4 واعتبر ،رجال الدين في السياسة

المداورة في المناصب الوزارية، % 0.6(إجابات مختلفة % 4وأجاب ). 1رسم( تحقق في لبناني

  ).ئفة على الهويةإلغاء ذكر الطا% 0.2هيمنة الشيعة على الدولة، % 0.6تقسيم اللبنانيين، % 0.6

  

  الموقف من إلغاء الطائفية السياسية -2

  

% 10 ويقف ،%22 اإللغاء يعارض و،من المستطلعين إلغاء الطائفية السياسية% 58تؤيد أكثرية 

إلجابة وهذه ا(إنما ليس اآلن ويريدون توقيتاً آخر % 10 بينما يؤيد االلغاء ،في موقف الحياد

وإذا ما استثنينا من هم على الحياد فان ) 2رسم  () اإللغاءعارضة من ماًنوع قد تكون األخيرة هي

  .هناك انقسام كبير في الموقف من إلغاء الطائفية السياسية

  

% 43وفي توزع اإلجابات تبعاً للطائفة ترتفع نسبة المعارضة لإللغاء لدى الطائفة المارونية وتبلغ 

 لدى  نسبة التأييدفي حين ترتفعويتساوى الموقف لدى األرثوذكس  ،من المستطلعين  الموارنة

 يؤيد اإللغاء إذالشيعة لدى المستطلعين الطوائف اإلسالمية بشكل عام ال سيما الروم الكاثوليك و

 ).2 وجدول رقم 1 رقم جدول (منهم% 89

  

 وائف المسيحية الطائفة السياسية تبعاً للطإلغاءالموقف من  :1جدول رقم 
 
 ھو موقفك من إلغاء ما

 كاثوليك أرثوذكس موارنة الطائفية السياسية؟
/ أرمن أرثوذكس
 المجموع أرمن كاثوليك

 %35 %38 %54 %33 %31 مؤيد
 %35 %24 %13 %33 %43 معارض

 %17 %14 %4 %10 %23 مؤيد إنما ليس االن
 %14 %24 %29 %24 %3 ال مع وال ضد

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع



  
  

 
 
 

 سالميةوائف اإلالموقف من إلغاء الطائفة السياسية تبعاً للط: 2جدول رقم 
  

ما ھو موقفك من إلغاء 
 المجموع علوي درزي ةشيع ةسن الطائفية السياسية؟

 %75 %50 %66 %89 %63 مؤيد
 %14 %25 %26 %7 %18 معارض

 %5 %0 %4 %1 %8 مؤيد إنما ليس االن
 %7 %25 %4 %3 %11 ال مع وال ضد

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
  

   الزواج المدني - 3
  

من المستطلعين اعتماد قانون اختياري للزواج المدني ويفضلون بقاء % 48عارض أكثرية ت

% 7اعتماد القانون االختياري للزواج المدني، وأجاب % 45النظام الطائفي الحالي، بينما يؤيد 

   .)3 رسم( غير معنيين أنهم

  

عاً للطائفة، فترتفع نسبة المؤيدين لدى الطوائف المسيحية بشكل عام ال سيما الموارنة أما تب

، في حين تنخفض لدى %59، كما ترتفع لدى الطائفة الدرزية وتبلغ %69وتبلغ لديهم 

  ).3جدول رقم (الطوائف اإلسالمية األخرى 

  

 اً للطائفةالموقف من اعتماد قانون اختياري للزواج المدني تبع: 3جدول رقم 
 

ما ھو موقفك من اعتماد  قانون 
 كاثوليك أرثوذكسموارنة اختياري للزواج المدني؟

/ أرمن أرثوذكس
 علوي درزي ةشيع ةسن أرمن كاثوليك

 %25 %59 %38 %22 %48 %63 %58 %69 مؤيد
 %75 %37 %56 %69 %52 %29 %33 %25 معارض
 %0 %4 %6 %9 %0 %8 %9 %6 غير معني
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 
  بين إلغاء الطائفية السياسية والزواج المدني -4

  

 أولىكشفت المواقف السابقة عن تناقض كبير، فالمؤيد إللغاء الطائفية السياسية كان من باب 

ففي حين يؤيد . أن يكون مؤيداً العتماد قانون اختياري للزواج المدني لكن الواقع غير ذلك



  
  

من المستطلعين الشيعة إلغاء الطائفية السياسية تنخفض نسبة المؤيدين الشيعة العتماد % 89

وكذلك لدى السنة والدروز والعلويين، بينما لدى %. 38قانون اختياري للزواج المدني إلى 

من المستطلعين بينما يؤيد % 69الموارنة ترتفع نسبة المؤيدين للزواج المدني االختياري إلى 

  .إلغاء الطائفية السياسية% 31فقط 

  

 مقارنة بين الموقف من إلغاء الطائفية السياسية واعتماد قانون اختياري 4ويبين الجدول رقم 

  .للزواج

  

  مقارنة بين الموقف من إلغاء الطائفية السياسية واعتماد قانون اختياري للزواج المدني: 4جدول رقم 

  

 

موقف المؤيدين إللغاء 
 من ةالطائفية السياسي

 الزواج المدني اإلختياري

موقف المعارضين إللغاء 
 من الطائفية السياسية

 الزواج المدني اإلختياري

 إنما ينمؤيدموقف ال
 إللغاء الطائفية ليس االن

السياسية من الزواج 
 المدني اإلختياري

 من موقف المحايدين
إلغاء الطائفية 

السياسية من الزواج 
 المجموع المدني اإلختياري

 %45 %4 %7 %10 %24 يدمؤ
 %48 %4 %2 %11 %31 معارض

 %7 %2 %1 %1 %3 غير معني
 %100 %10 %10 %22 %58 المجموع

  

 هل النظام اللبناني سؤالال، طرح ه الطائفية السياسية واالنقسام الحاصل حولإلغاءيعيد موضوع 

 بتشكيل الهيئة اإلسراع  وبالتالي يجباألكثرية لخيار األقليةقائم على الديمقراطية حيث تخضع 

صطلح على تسميته اأن لبنان يعتمد نظاماً فريداً  أم الطائفية السياسية، اءغإلالوطنية لدراسة 

 إللغاءالوطنية وبالتالي يجب التوقف عن المطالبة بتشكيل الهيئة "الديمقراطية التوافقية "ـب

  . مخالفة لنص دستورياألمرالطائفية السياسية انسجاماً مع مبدأ التوافق حتى لو كان في 

  

، "نصوصقبل الفوس من الن"وفي هذه الحال وإذا كان الجميع تقريباً يقول يجب إلغاء الطائفية 

 وكذلك إذا كان هناك  قد يساهم في بدء إلغاء الطائفية من النفوس؟فلماذا يخالف نصاً دستورياً

  لدين بها؟رغبة شعبية إللغاء الطائفية، فلماذا يتمسك الزعماء ورجال ا

  

  :العينة



  
  
 مواطن في مختلف األقضية اللبنانية توزعوا 500تم اإلستطالع عبر الهاتف، وشمل عينة من 

. كما توزعوا أيضاً تبعاً للتركيبة الطائفية في كل قضاء. تبعاً لحجم الناخبين في كل قضاء

  .وشمل مستطلعين من الذكور واإلناث ومختلف الشرائح العمرية واإلجتماعية

  

 .2010 كانون الثاني 19 و18رى اإلستطالع في الفترة ما بين ج

  
 

 


