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 مهنجية مقدمة - 1
 اس�تطال�اً  بوليتياك-و�حباث ل�راسات اللبناين املركز طلب �ىل وبناءً  ، )Global Vision( في�ني �لوبل مؤسسة نفذت

  يف ؤأهنته 2019 الثاين اكنون 22 يف امليداين معلها املؤسسة �رشت .وسور� لبنان بني العالقات ٕا�ادة شأٔن يف اللبنانيني لرٔأي

 مس�تجوب 1000 من مؤلفة عينة مع �س�تطالع هذا تنفيذ �ىل �س�تطالع طالبة بوليتياك مؤسسة مع التوافق مت .منه 24

 وزارة عن الصادرة الشطب لواحئ اع�د مت .التعلميي واملس�توى اجلندر، القيد، ماكن الطائفة، متغريات  �ىل موّزعيني لبناين

  1 رمق اجلدول يف مبني�  العينة هذه �ىل اخلطأٔ  هامش ٕان .(base de sondage) لالس�تفتاء كقا�دة 2018 العام يف ا�ا�لية

 .فيه ومذ�ور مبّني  هو ما وفق التقر�ر هذا يف واردة مئوية �س�بة لك �ىل مهنجياً  ويطبق

 1�دول رمق 

 هوامش اخلطأٔ حبسب النسب املئوية

 النس�بة املئوية
  

  

 ٕاذا اكنت النس�بة 50-50% 40-60% 30-70% 20-80% 10-90% 5-95%

 فهامش اخلطأٔ �كون 3.1% 3% 2.8% 2.5% 1.8% 1.4%



 ٔأهداف اس�تفتاء الرٔأي -2
 .حتديد موقف اللبنانيني من موضوع عودة العالقات اللبنانية السورية اىل طبيعهتاهدف اس�تفتاء الرٔأي اىل  
 
 وصعو�تهالعمل امليداين جمر�ت  -3

 فريق ٔأهن�ى .فعيل معل ا�م 3 �الل امليدانية �س��رة نفّذوا وا��ن حمققا، 16 من تأٔلّف ا�ي احملققني، فريق بتدريب في�ني �لوبل مؤسسة قامت

 االتصال متّ  .الهاتفي االتصال بتقنية امليداين مع� البحث فريق نفّذ .املؤسسة يف والت�ليل الفرز دا�رة اىل �س��رات وُسلمت امليداين مع� التحقيق

 صعو�ت البحث فريق رصد .دقائق 3 �س��رة تنفيذ وقت معدل وبلغ ،)خشصاً 4578( 80.79% الرفض �س�بة و�اءت مس�تجوب 5666 بـ

   .الحقاً  عندها التوقف سيمت متنو�ة
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ليس يف   رفض شارك  احلا�

 اخلدمة
خط مقفل  

offline 
من �ارج  مل جيب 

 القضاء
 ا�موع ٔأجنيب  سكريع 

 5666 42 16 30 1324 264 88 4578 1000 ا�موع

% 17.64% 80.79 % 0.5% 0.28% 0.7% 100% 



 توصيف العينة املس�تجوبة  -4
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 و�ن�ء التعلميي املس�توى القيد، ماكن اجلندر، املذهب، التالية؛ املتغّريات حبسب امليداين العمل تنفيذ متّ  ٔأ�اله، ذ�ره متّ  ما اىل استناداً 

 املبيّنة اجلداول وفق �ًدا �الية بنس�بة النظرية العينة مع املنفّذة العينة ومتاثلت اللبنانية، أ�قضية مجيع يف ا�راسة نُفّذت و�ليه، .الس�يايس

   .ٔأد�ه
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 مواصفات العينة املس�تجوبة



 القيدماكن  -أٔ 
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 % القضاء
 %7.0 عاكر

 %3.0 املنية الضنية

 %5.6 طرابلس

 %4.0 زغر�

 %1.2 �رشي

 %1.6 الكورة

 %1.6 البرتون

 %2.0 جبيل

 %2.4 �رسوان

 %4.6 املنت الشاميل

 %5.0 الشوف

 %4.2 بعبدا

 %3.2 �اليه

 %4.4 ز��

 % القضاء
 %6.6 بعلبك

 %1.2 الهرمل

 %2.4 البقاع الغريب

 %1.2 راش�يا

 %1.6 جز�ن

 %1.4 صيدا املدينة

 %3.0 قرى صيدا

 %9.4 صور

 %3.6 النبطية

 %3.6 بنت جبيل

 %2.8 مرجعيون

 %1.2 �اصبيا

 %3.4 بريوت أ�وىل

 %8.8 بريوت الثانية



 %49.0 ذ�ر

 %51.0 ٔأنىث

30 - 18 11.8% 

31 – 50 50.6% 

65 – 51 35.2% 

 %1.8 س�نة وما فوق  65

 %0.6 جواب ال

 العمر -ج اجلندر -ب

 الطائفة -د
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 %5.8 حزيب

 % 14 حزب او تيار س�يايس معنييؤيد مس�تقل 

 %80.2 حزب او تيار س�يايس معنييؤيد مس�تقل ال 

 الهوية الس�ياس�ية -ه

 اجلندر، العمر، الطائفة، �ن�ء الس�يايس:  4 – 9 – 7 – 6س

 %27.8 س�ين  %21.6 ماروين 

 %35.2 ش�يعي  %7.0 ارثوذ�س روم 

 %5.4 درزي %4.4 اكثوليك روم 

 %0.8 �لوي %2.4 ارمن 

 %0.4 اقليات مس�يحية



 املس�توى التعلميي -و
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 متوسط وما دون
20.2% 

 �نوي
26.4% 

 �امعي
48.0% 

 ال جواب
5.4% 

 املس�توى التعلميي:  8س
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  موافقة املس�تجوبني اللبنانيني ٔأو رفضهم

 عودة العالقات بني لبنان وسور�



   موافقة ٔأو رفض املس�تجوبني اللبنانيني عودة العالقات بني لبنان وسور�توّزع  -5
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 مع
70%  

 ضد
30%  



 موافقة ٔأو رفض املس�تجوبني اللبنانيني عودة العالقات بني لبنان وسور� توّزع  -6

 حبسب املسلمني واملس�يحيني
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31.7% 

25.4% 

37.7% 

4.0% 

1.1% 

45.3% 

33.3% 

12.7% 

8.7% 

0.0% 

 �لوي درزي ش�يعي س�نّة مس�يحي

 ضد مع



 موافقة ٔأو رفض املس�تجوبني اللبنانيني عودة العالقات بني لبنان وسور� حبسب احملافظةتوّزع  -7
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19.1% 

8.6% 
10.6% 

14.9% 

5.4% 

17.7% 

12.9% 
10.9% 

26.7% 

6.7% 

1.3% 

22.0% 

10.7% 10.0% 

7.3% 

15.3% 

 بريوت النبطية اجلنوب عاكر الشامل بعلبك الهرمل البقاع جبل لبنان

 ضد مع



 

 املس�تجوبني اللبنانيني اس�باب موافقة 

 وسور�بني لبنان العالقات عودة �ىل 

)70  (% 
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 املس�تجوبني اللبنانيني �ىل عودة العالقات بني لبنان وسور�  موافقةتوّزع ٔأس�باب  -8
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51.4% 

22.6% 

12.1% 

11.3% 

2.4% 

0.2% 

 ٔ�هنا تفتح املعا�ر لترصيف إالنتاج وتعيد احياء الرتانزيت

�سبب املوقع اجلغرايف بني الب��ن و�القة القرىب اليت جتمع 
 بعض العائالت اللبنانية والسورية

 �سا�د يف ملف ا�ادة الناز�ني

تضبط احلدود بني الب��ن ومتنع املنت�ات السورية املهربة من 
 ٕاغراق السوق اللبنانية

 جتعل من لبنان منصة يف ا�ادة اعامر سور�

�سا�د للكشف عن مصري املعتقلني اللبنانيني يف السجون 
 السورية



 

 املس�تجوبني اللبنانيني اس�باب معارضة 

 بني لبنان وسور� عودة العالقات 

)30 (% 
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 املس�تجوبني اللبنانيني عودة العالقات بني لبنان وسور� رفض توّزع ٔأس�باب  -9
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35.2% 

16.5% 

15.9% 

14.8% 

11.0% 

5.5% 

0.6% 

0.6% 

متنع النظام السوري من التد�ل يف الشؤون الس�ياس�ية 
 اللبنانية

 تعطي مرشوعية س�ياس�ية لنظام �شار أ�سد

 ٔ�هنا تعترب تنفيًذا ملنطق النأٔي �لنفس

�سبب �ر�اك�ت السورية يف لبنان �الل فرتة وجودمه 
 العسكري فيه

 ٔ�ن فتح العالقالات يفيد سور� ٔأكرث من لبنان

 تفتح العالقة مع نظام ال حيمك فعلًيا لك أ�رايض السورية

 ثؤ�ر �ىل �القة لبنان بدول اخلليج العريب

 ٔ�س�باب خشصية(�ريه...
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 خــــــــــالصــــــــــــــات
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 العام الرٔأي و�ا� املس�تجوبة العينة مس�توى �ىل :ٔأوالً 

 .%80.79 �سبته ما ٔأي هبم االتصال  ّمت ا��ن �ش�اص مجموع من 5/6 يه �س��رة ٔأس�ئ� عن ��ابة رفضوا ا��ن �س�بة ٕان  -1

 :ييل كام �س�تفتاء يف املشاركة رفضهم ٔأس�باب عن خمتلفة، وبطرق هؤالء، �ّرب  وقد

 �قتصادية �وضاع اليه أٓلت ما مسؤولية ّمحلوها واليت الس�ياس�ية وتياراهتا ٔأحزاهبا ومن احلامكة الس�ياس�ية الطبقة من إالمتعاض-

 .املذرية و�ج�عية

 .ٔأشهر مثانية من ٔأكرث منذ احلكومة �شكيل تعيق اليت الس�ياس�ية املامرسات من السخط-

 .اللبنانيني مصاحل ال ودولية اقلميية مصاحل متثل احمللية الس�ياس�ية القوى ؤأن احلدود �ارج من تدار �تت البالد بأٔن القنا�ة-

 تغيري يف يؤ�ر ال الرٔأي ٕابداء فٕان و�لتايل لبنان يف الس�ياس�يني للمسؤولني �لنس�بة شئ ٔأي تعين ال الناس أٓراء بأٔن القنا�ة-

 .الس�ياس�ية وسلو�ياهتم س�ياساهتم

 .ٕاال ليس العيش لقمة توفري �ىل ٕاه�ماهتم ومتركز �س�تفتاء مبوضوع ٕاه��م �دم-

 النس�بة هذه ٕانّ  .املس�تجوبني مجموع من %80.2 يه س�ياس�ية �ة ٔأية يؤيدون ال مكس�تقلني ٔأنفسهم عن عّرفوا ا��ن �س�بة ٕان   -2

  اجلزبيني  �سب  اكنت ف� % 60و 55 بني  ترتاوح اكنت ٕاذ سابقة  س�ياس�ية اس�تطال�ات يف هؤالء �سب مع  مقارنة �داً   �الية
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 هذا يف واحض �شلك هؤالء �سب �راجعت وقد .%45و 40 بني ترتاوح معيناً  س�ياس�ياً  تياراً  ٔأو حز�ً  يؤيدون ا��ن واملس�تقلني

  معيناً  س�ياس�ياً  تياراً  ٔأو حز�ً  يؤيدون ا��ن املس�تقلني �س�بة بلغت ف� %5.8 املس�تجوبة العينة يف احلزبني �س�بة بلغت ٕاذ �س�تفتاء

  .السابقة النسب مع مقارنة �داّ  متدينة �س�بة ويه %19.8 مجمو�ه ما ٔأي 14%

 �س�تطالع مبوضوع املتص� النتاجئ مس�توى �ىل :�نياً 

 اكنون 25و 24 يف �س�تطالع هذا نفذ .مهنم %30 ذ� رفض ف� السورية اللبنانية العالقات ٕا�ادة املس�تجوبني من % 70 ٔأيد   -أٔ 

 .سور� اىل العرب عودة اح�ل اىل �شري ٕاقلميية ٔأجواء ويف الرابعة �قتصادية العربية القمة ٕانعقاد من ٔأ�م 4 بعد ٔأي ،2019 الثاين

  .القمة يف للمشاركة سور� ودعوة القمة يف ليبيا مشاركة تأٔجيلها، ٔأو القمة ٕانعقاد :ييل مبا املر�� ت� يف الس�يايس النقاش ٕاحنرص

 يه اج�عية اقتصادية مبواضيع هذا تأٔيدها القمة اىل سور� �عوة املؤيدة الس�ياس�ية القوى ربطت �س�تفتاء، موضوع مس�توى �ىل

 مبادرة بذ� فاكنت واللبنانيني؛ لبنان مصل�ة عنوان حتت العام الرٔأي اىل املتقدم موقفها وقدمت وطنية مصل�ة نظرها و�ة من

   .الصعيد هذا �ىل وجهومية
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 واملر�كة ،»اللبنانية الس�ياس�ية الشؤون« يف وتد�لها لبنان يف سور� س�ياسة معارضة عهنا عرف اليت الس�ياس�ية القوى اكتفت ف�

 بذ� فاكنت .فيه التقر�ر و�دها العربية اجلامعة اىل يعود عريب شأٔن القمة اىل سور� دعوة ٔأن �عتبار �قلمي، تطورات جراء

 .الصعيد هذا �ىل ودفاعية منكفئة

 �س�باب عهنا �ابت وقد .ودميغرافية واج�عية اقتصادية ٔأس�باب يه )% 70( السورية اللبنانية العالقات عودة تأٔييد ٔأس�باب ٕانّ  -ب

   .لسور� املؤيدة الس�ياس�ية و�حزاب التيارات بأٔدبيات واملتص� الصعيد هذا �ىل املعروفة الس�ياس�ية

 و�ج�عية �قتصادية �س�باب �ابت وقد .�متياز س�ياس�ية يه )% 30( السورية اللبنانية العالقات عودة رفض ٔأس�باب ٕانّ  -ج

 دفاعية اكنت العالقات عودة رافضو ذ�رها اليت الس�ياس�ية �س�باب .السورية اللبنانية العالقات لعودة هؤالء رفض دوافع عن

   .ٕاالّ  ليس ورفضية

 لعودة املؤيدة القوى ٕاعمتدهتا واليت ودميغرافية، اقتصادية عناو�ن حتت السورية اللبنانية العالقات عودة �سويق س�ياسات ٕانّ  -د

 رفضية وشعارات عناو�ن حتت ورفضها العالقات هذه عودة ممانعة �سويق س�ياسات ف� ؛ وفا�� مبادرة يه سور�، مع العالقات

   .فا�� و�ري ٕانكفائية يه ��، املناهضة القوى اعمتدهتا واليت ٕاّال، ليس
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