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ــ المقدم  ة ــــــــــ

 
ا الدراسات  مركز  االردنية  قام  الجامعة  في  للبإالستراتيجية  استطالع  حول جراء  اللبناني  العام  رأي 

على    ه الدولدمتها هذوالمساعدات التي ق  ،هامن  وغير العربيهمواقف الدول العربية  و  ،ونتائجها  ،خيرةالحرب األ
بين  و.  كافة  صعدةاأل االستطالع  ميدا  .25/9/2006  –  18/9/2006نفذ  االستطالع  بتنفيذ  مؤسسة وقام   نياً 

 . قيةيستطالعات الرأي العام والدراسات التسواالمتخصصة ب Statistics Lebanon Ltd "ستاتستكس ليبانون" 
المباشرة،   المقابلة  تقنية  االستطالع  هذا  في  حجمها  استعملت  عينة  بلغت  1200على  ممن  مستجيب 

والبقاع، كما   ،الشمالوالجنوب،  و،  جبل لبنانو  ،بيروت   العينة على محافظات توزعت    ،سنة وأكثر  18أعمارهم  
وجميع   المختلفة،  الدخل  فئات  عن  فضالً  المختلفة.  العمرية  الفئات  إلى  إضافة  الجنسين،  من  عينة  شملت 

 المستويات الثقافية، والطوائف على اختالفها.
 

 ( توزيع العينة حسب المحافظات 1الجدول )

 فظاتا على المح ةتوزيع العين فظات  اتوزيع السكان على المح المحافظة 
 125 10.4 بيروت 

 480 40.0 جبل لبنان
 246 20.5 الشمال 
 151 12.6 البقاع

 128 10.7 الجنوب
 71 5.9 النبطية

 1200 100.0 المجموع
 

 ( توزيع العينة حسب الطوائف2الجدول )

 من العينة  النسبة النسبة من السكان الطائفة 
 %40.3 %39.4 المسيحيون 

 %27.3 %26.8 شيعةال
 %25.6 %26.9 سنة ال
 %6.8 %6.9 دروز ال

 
 

   توجهات الرأي العام اللبناني نحو:تتناول  قسامأربعة أيتكون هذا التقرير من 
 الحرب األخيرة ونتائجها. .1
 المواقف الرسمية لبعض الدول العربية وغير العربية تجاه لبنان عند بداية الحرب وخاللها. .2
 . ما للبنان خالل الحرب عدد من الدول العربية وغير العربيةهاللذين قدمدعم  ال مساعدات وال .3
 مواقف الشعوب العربية تجاه لبنان خالل الحرب األخيرة. .4

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
   ونتائجها  األخيرةتوجهات الرأي العام اللبناني نحو الحرب ـم األول: القس
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نحو اللبناني  العام  الرأي  توجهات  التقرير  هذا  من  األول  القسم  من    يقيس  األخيرة من خالل مجموعة  الحرب 
كان اسر الجنديين اإلسرائيليين من قبل حزب   إذاما    :األسئلة التي تعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بالحرب مثل

أاو غير مبرر، و  اً مبررعمالً  هللا   كان  ما  إذا  اندال  هذين  سر ما  تم  الجنديين هو سبب  األخيرة. كما  الحرب  ع 
الرأي العام اللبناني نحو نتائج الحرب األخيرة من خالل تقييم المستجيبين للخاسر األكبر   لى اتجاهاتالتعرف إ

او  تأييدهم  نحو  اللبناني  العام  الرأي  توجهات  بقياس  الجزء  هذا  اختتم  وقد  الحرب.  هذه  من  األكبر  والرابح 
  بين إسرائيل ولبنان في المستقبل القريب. إقامة معاهدة سالم معارضتهم لمبدأ

 

 1- توجهات الرأي العام اللبناني نحو أسر الجنديين اإلسرائيليين واندالع الحرب األخيرة
 

ً تظهر نتائج االستطالع بأن هنالك انقسام سر الجنديين اإلسرائيليين من قبل حزب  أفي الرأي العام اللبناني نحو    ا
الجنديين اإل54.9  أفاد  حيث  ،هللا بأن اسر  اللبنانيين  المستجيبين  قبل حزب هللا كان عمالً  % من  سرائيليين من 

 %.40.5بأنه عمل غير مبرر  يرونمبرراً، في حين كانت نسبة الذين 

 
 او غير مبرر  اا مبرر ن اسر الجنديين اإلسرائيليين من قبل حزب هللا كان عملا أ( هل تعتقد 1شكل )ال

عمل غير مبرر

40.5%

غير متأكد

3.3%

رفض االجابة

1.3%

عمل مبرر

54.9%

 
 

مرده   اللبناني  الشارع  في  االنقسام  هذا  بأن  فيه  شك  ال  حسب    األساسيمما  المستجيبين  نظر  وجهات  تباين 
% بأن اسر الجنديين كان عمالً مبرراً مقابل 88.4اعتبر أغلبية المستجيبين الشيعة وبنسبة    ففي حين  .طوائفهم

،  اً % من الدروز بأن اسر الجنديين اإلسرائيليين كان عمالً مبرر21.0  يعتقد  فيما  بأنه غير مبرر،  أفادوا %  9.5
 نه عمل غير مبرر.بأ أفادوا% 77.8مقابل 
المستطلعين  37.1  يرى من  بأن%  مقابل    المسيحيين  مبرراً،  عمالً  كان  اإلسرائيليين  الجنديين  %  56.9اسر 

%  37.8% من المستجيبين السنة بأن هذا العمل كان مبرراً مقابل  56.4بأنه عمل غير مبرر، واعتبر    أفادوا
 اعتقدوا بأنه عمل غير مبرر. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سرائليين كان عملا مبرراا ام غير مبرر حسب طائفة المستجيبينتعتقد ان اسر الجنديين اإل( هل 2)الشكل 
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ً كلن اسر الجنديين االسرائليين عمالً مبررا كلن اسر الجنديين االسرائليين عمالً غير مبرر
 

 

ً هنالك انقسام أن النتائج تظهر    أن وبالرغم من   فإن هنالك شبه توافق في    ،حول عملية اسر الجنديين اإلسرائيليين  ا
حيث عبر عن ذلك    ،الجنديين اللبنانيينالشارع اللبناني بأن الحرب في لبنان كانت ستندلع بغض النظر عن اسر  

)  أكثر المستجيبين  أرباع  ثالثة  مقابل  78.6من  اعتقدوا%17.4(،  الجنديين    %  اسر  سببها  كان  الحرب  بأن 
 اإلسرائيليين. 

 
 
 

 .. . ( هل تعتقد ان الحرب في لبنان3شكل)ال

ال اعرف

1.4%

كان سببها اسر الجنديين 

االسرائبليين

17.4%

كانت ستندلع بغض النظر عن 

اسر الجنديين االسرائيليين

78.6%

غير متأكد

2.6%

 
دلع بغض النظر عن اسر الجنديين،  الحرب كانت ستن  أنالرأي العام اللبناني حول    أظهرهن هذا التوافق الذي  إ

% من المستجيبين 74.2و  % من المستجيبين الشيعة،97.2بذلك    أفادكان واضحاً على صعيد كل طائفة، حيث  
الدروز. وكانت أغلبية المستجيبين في    المستجيبين% من  61.7و  ، % من المستجيبين السنة70.0و    ،المسيحيين

بأن الحرب كانت ستندلع بغض النظر عن اسر الجنديين   أفادتقد    المختلفة  ةالتعليمي  ياتالمستوالفئات العمرية و
 اإلسرائيليين. 

 
 توجهات المستجيبين نحو سبب اندالع الحرب األخيرة حسب المستوى التعليمي  (3الجدول )

ن الحرب في لبنانأ هل تعتقد   المستوى التعليمي   
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 مي أ
مدرسي )ابتدائي، متوسط  

 وثانوي(
 مهني 

سات  جامعي ودرا 
 عليا 

 15.5 27.8 17.0 27.3 اإلسرائيليين كان سببها اسر الجنديين

بغض النظر عن اسر الجنديين  كانت ستندلع
 اإلسرائيليين 

72.7 79.5 65.3 80.2 

 2.6 5.6 2.4 0.0 غير متأكد 

 1.8 1.4 1.2 0.0 ال اعرف 

 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع ال

 
أغلبية المناطق  إن  من  ا  المستجيبين  او  ةستهدفلمالتي  جانب  ستهدفملغير  من  على    إسرائيلة  الحرب  أتتفق  ن 

اإلسرائيليين الجنديين  اسر  عن  النظر  بغض  ستندلع  حيث  كانت  التي 71.7  يعتقد،  المناطق  مستجيبي  من   %
إسرائيل  تستهدف  لم ُ قبل  النسبة من  كانت  فيما  الجنديين،  اسر  عن  النظر  بغض  ستندلع  كانت  الحرب  بأن 

 ن المناطق المستهدفة. % م84.8
 
  األخيرةالخاسر األكبر والرابح األكبر من الحرب  -2

الحرب  أما بنتائج  يتعلق  الحرب    ،فيما  من  األكبر  والرابح  األكبر  الخاسر  النهائية  بالمحصلة  كان  من  وحول 
 . النتائج تبايناً وانقساماً في الشارع اللبناني أظهرت دفق ،خيرةاأل

 الخاسر األكبر  •

مقابل  50.4  يرى األكبر،  الخاسر  هو  لبنان  بأن  المستجيبين،  من  الخاسر  %37.2  هي  إسرائيل  ان  اعتبر   %
  ، وبنسب اقل  بهذا الشأن.في الرأي العام اللبناني    إجماعمما يدلل على انه ليس هناك    األخيرةاألكبر في الحرب  

الحرب،  3.7  أفاد هذه  من  األكبر  الخاسر  كانا  معاً  وإسرائيل  لبنان  بأن  كان  2.1  رىيو%  هللا  بأن حزب   %
 (4الجدول) ذلك كما يبين ،الخاسر األكبر

 

 : األخيرةفي المحصلة النهائية، من هو الخاسر األكبر من الحرب   (4)جدول ال

 % عدد المستجيبين  الخاسر األكبر من الحرب األخيرة

 50.4 605 لبنان

 37.3 448 إسرائيل

 3.7 44 لبنان و إسرائيل معا

 2.8 34 واقتصادية لبنانيةقوى سياسية 

 2.7 32 أميركا وإسرائيل 

 2.1 25 حزب هللا

 0.3 4 أخرى قوى سياسية خارجية 

 0.2 2 أخرى 

 0.5 6 ال احد

 100.0 1200 المجموع
 

النتائج   الحرب    من هو  االنقسام حول  هذاأن  إلى  وتشير  في  األكبر  على    أوضحيظهر بشكل    األخيرةالخاسر 
 كل طائفة. صعيد المستجيبين من

إسرائيل هي    أن% اعتقدوا  6.2% من المستجيبين الدروز بأن لبنان هو الخاسر األكبر مقابل  81.5  أشارفقد  
 % قالوا بأن الخاسر األكبر هو حزب هللا.7.4الخاسر األكبر، و

المسيحيين73.0 المستجيبين  من  األكبر  أفادوا  %  الخاسر  هو  لبنان  فيما% إلسرائيل14.4مقابل    ،بأن  أفاد   ، 
 .% بأن حزب هللا هو الخاسر األكبر1.5

األكبر52.4  ويرى الخاسر  هو  لبنان  بأن  السنة  المستجيبين  من  هي    إسرائيل  بأن  وارأ%  38.1مقابل    ،% 
 .% بأن حزب هللا هو الخاسر األكبر0.3الخاسر األكبر، فيما قال 

النتائج تظهر  الطوائف  بقية  من  المستجيبين  نقيض  ا78.3  نأ،وعلى  من  الشيعة%  أن    يعتقدون  لمستجيبين 
د أي من المستجبيين فيما لم يف  لبنان هو الخاسر األكبر  أن% اعتبروا  6.7إسرائيل كانت الخاسر األكبر مقابل  

 .األكبربأن حزب هللا هو الخاسر 

 
 ؟ األخيرةمن الحرب    رالخاسر األكبن كان م( بالمحصلة النهائية  4شكل)ال
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 :األخيرةن لبنان كان هو الخاسر األكبر من الحرب بأ أفادواالذين  يبونالمستج هاأورد التي األسباب

 عدد اإلجابات (605)

 %39.5 دمار وخراب البنية التحتية في لبنان 

 %24.0 اثر الحرب السلبي على االقتصاد اللبناني

 ً  %16.9 خسائر بشرية واقتصادية معا

 %7.5 أسباب سياسية داخلية

 %6.1 ..(ةاجتماعي،قتصادية، عسكرية، سياسية، معنوية)ا فة كا خسائر على األصعدة

 5.0 األرواح خسائر كبيرة في 

 1.0 اإلجابة رفض 

 100.0 المجموع
 
 
 
 
 
 
 

 : ةاألخيرن إسرائيل كانت الخاسر األكبر من الحرب بأ اأفادوالذين ما األسباب التي أوردها المستجيبون أ

 عدد اإلجابات (448)

 %37.50 حزب هللا أمامسكرية خسارة إسرائيل الع

 %28.35 من هذه الحرب  وأهدافهافي تنفيذ خططها  إسرائيلفشل 

 %12.72 خسائر إسرائيلية عسكرية وسياسية

 %10.71 واجتماعية...( ،كافة )بشرية، اقتصادية، سياحية، معنوية األصعدةخسائر كبيرة على 

 %3.35 صمود لبنان

 %2.23 رائيلبإس تتعلق  سياسية داخلية أسباب

 %0.89 أخرى 

 %4.24 اإلجابة رفض 

 %100.00 المجموع
 
 
 
 

 ح األكبرالراب •
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% من المستجيبين بأن حزب هللا كان 36.2  رأى، فقد  األخيرةفيما يتعلق بمن كان الرابح األكبر من الحرب    أما
الحرب   في  األكبر  فيما  األخيرةالرابح  لبنان  12.7  أفاد،  بأن  المستجيبين  من  ا%  األكبركان  وقال   ،لرابح 

األكبر12.3 الرابح  كانت  إسرائيل  بأن  األكبر3.3  يعتقد  و.  %  الرابح  كانت  المتحدة  الواليات  بأن  مقابل    ،% 
"ال احد"    أن % من المستجيبين اعتبروا  23.6  أن ومن المالحظ    الجدول(.   يبين)كما   ًمعا  وإيران% لسوريا  3.0

 كان الرابح األكبر من هذه الحرب.
 

 ( بالمحصلة النهائية، من كان الرابح األكبر من الحرب األخيرة 5)لجدول ا
 النسبة عدد المستجيبين  هو األخيرةالرابح األكبر من الحرب 

 36.2 434 حزب هللا

 12.7 152 لبنان

 12.3 148 إسرائيل

 3.3 39 الواليات المتحدة 

 3.0 36 إيرانسوريا و 

 3.0 36 أخرى قوى سياسية خارجية 

 2.7 32 سوريا 

 1.4 17 قوى سياسية واقتصادية لبنانية

 1.3 16 لبنان  أعداء

 0.6 7 أخرى 

 23.6 283 ال احد

 100.0 1200 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

% من المستجيبين الشيعة اعتبروا ان  70.3  إلى أنالمستجيبين حسب طوائفهم، تشير النتائج    آراء وعند مقارنة  
الشيعة   المستجيبين  % من عينة5.2وأفاد    ،% للبنان17.4مقابل    خيرةاألحزب هللا هو الرابح األكبر في الحرب  

 .بأن إسرائيل كانت الرابح األكبر
% أفادوا بأن لبنان هو  9.8  مقابل  ،% من المستجيبين السنة بان حزب هللا هو الرابح األكبر35.5فيما اعتبر  

من المستجبيين  %23.1 جدر المالحظة بأنوت .% بأن إسرائيل هي الرابح األكبر8.5، فيما اعتبر األكبرالرابح 
 .كان الرابح األكبر ال احد" "  السنة أفادوا بأن

اعتبروا  20.0 المسيحيين  المستجيبين  من  الحرب  أن%  في  األكبر  الرابح  هي  بأن  18.6  مقابل  ، إسرائيل   %
من    %34.8  بأن  هنتباومن الملفت لال  .% بأن لبنان كان الرابح األكبر10.7. وأفاد  حزب هللا كان الرابح األكبر

 . كان الرابح األكبر "ال احد"  أنب أجابوا حيينيالمستجبيين المس
الحرب  16.5  أفاد من  األكبر  الرابح  هو  لبنان  بأن  الدروز  المستجيبين  من  اعتبر  األخيرة%  فيما   ،11.0 %

الرابح األكبر، في حين    وإيرانسوريا   هما  الرابح  الدروز بأن إس  المستجيبين  % من 9.9  أفادمعاً  رائيل كانت 
 "ال احد" كان الرابح األكبر. من المستجبيين الدروز أفادوا بأن %39.5 أنوتجدر المالحظة  .األكبر

 
 

 
 

 ؟األخيرة حسب طوائف المستجيبيناألكبر من الحرب  لرابح( بالمحصلة النهائية من كان ا 5شكل)ال
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 بح األكبر:ان حزب هللا هو الرالذين أفادوا بأ التي أوردها المستجيبون األسبابأهم 

 434))عدد اإلجابات

 %45.2 في وجه إسرائيل استطاع الصمود

 ً  %34.8 ومعنوياً(  ،حقق االنتصار على إسرائيل )عسكرياً، سياسيا

 %11.3 الخطط اإلسرائيلية إفشال

 %2.3 وحدة الشعب اللبنانيحقق 

 %0.9 اقتصادي 

 %2.3 أخرى 

 %3.2 اإلجابة رفض 

 100.00 المجموع 

 
المستجيبين46.0  وعزا من  أفادوا   %  الرابح    الذين  هو  لبنان  الحز  كبراألبأن  ان يصمد    بذلك؛ ألن  استطاع 

   خالل الحرب األخيرة.
الذين    %57.2  عزا  فيما المستجيبين  كان  أفادوامن  احد"  "ال  من    بأن  األكبر  كون  الحربالرابح  إلى   ذلك، 

أسباب لرأيهم   أية  إبداء% من هؤالء المستجيبين  40.3، في حين رفض  رخسائ  داتكب)إسرائيل ولبنان(  الطرفين  
 بأن "ال احد" كان رابحاً.

 

 األخيرة توجهات الرأي العام اللبناني حول بعض التفسيرات المتداولة لتوصيف الحرب  -3
اللبنا الشارع  المتداولة في  التفسيرات  اللبنانيين نحو بعض  المواطنين  الوقوف على رأي  اجل  لتوصيف  من  ني 

الحرب   المستجيبين    األخيرة،وتأويل  من  طلب  المتداولة   بداءإفقد  العبارات  لبعض  معارضتهم  او    . موافقتهم 
انقسام  وأظهرت هنالك  بأن  ً النتائج  فقد    ا التفسيرات،  بعض  تجاه  اللبناني  العام  الرأي  النصف   أفادفي    حوالي 

% من 81.5بذلك    وقد أفاد  .اللبنانية  األرضعلى    ةسوري  –  إيرانيةكانت حرباً    األخيرةبأن الحرب    %(46.6)
% من عينة السنة، فيما اتفق مع هذا الرأي نسبة قليلة من  55.1% من عينة المسيحيين، و63.7عينة الدروز، و 

 (%.4.6)عينة الشيعة 
ن لبنان الهدف من الحرب هو فرض تسوية سلمية بي" ن  أفي تقييم المستجيبين لعبارة    أيضاوكان هنالك انقسام   

هنالك    أن. ويالحظ  %46.6هذه العبارة، بينما عارضها    على% من المستجيبين  43.1حيث وافق    ،" وإسرائيل
ً انقسام العبارة  ا هذه  على  والمعارضين  الموافقين  بين  الطوائف  داخل  الجدول)  ،في  يبين  باستثناء  6كما   )

 . % عارضوها76.5 % مقابل23.5 منهم حيث وافق على هذه العبارة ،المستجبيين الدروز
" حيث وافق  وانقسم المستجيبون نحو عبارة بان الحرب األخيرة كانت "تصفية حساب بين حزب هللا وإسرائيل

   %40.0ين مقابل معارضة ما نسبته % من المستجيب55.5عليها 
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  ،هللا% بأن الهدف من الحرب هو نزع سالح حزب  85.8وبنسبة  هنالك شبة إجماع في الرأي العام اللبناني،  
حربا  أنكما   كانت  الحرب  بأن  الطوائف  مستوى  وعلى  عامة  بصفة  اللبناني  الشارع  في  إجماع  شبة   هنالك 

 %.84.1جديد وبنسبة  أوسطلتأسيس شرق   أمريكيةإسرائيلية 
 
 

 خيرة ات المتداولة لتوصيف الحرب األ ( توجهات المستجيبين نحو بعض التفسير6الجدول )

 درزي مسيحي  شيعي سني    العبارة  
النسبة  
 اإلجمالية 

الحرب األخيرة على لبنان هي حرب إيرانية وسورية على  
 األرض اللبنانية 

 46.6 81.5 63.7 4.6 55.1 نعم

 48.9 17.3 32.0 92.7 37.5 ال

 4.5 1.2 4.3 2.8 7.5 ال اعرف 

الهدف من الحرب هو فرض تسوية سلمية بين لبنان  
 وإسرائيل 

 43.1 23.5 40.2 52.6 42.7 نعم

 46.6 76.5 49.5 40.7 40.4 ال

 10.3 0.0 10.3 6.7 16.9 ال اعرف 

 تصفية حساب بين حزب هللا وإسرائيل 

 55.5 43.2 49.3 63.3 60.3 نعم

 40.0 54.3 47.4 33.0 31.9 ال

 4.5 2.5 3.3 3.7 7.8 ال اعرف 

 الحرب هي إسرائيلية أمريكية لتأسيس شرق أوسط جديد 

 84.1 80.3 76.1 95.1 86.0 نعم

 12.7 18.5 20.0 2.8 10.1 ال

 3.3 1.2 3.9 2.1 3.9 ال اعرف 

 الهدف من الحرب نزع سالح حزب هللا 

 85.8 81.5 80.6 93.0 87.6 نعم

 12.3 17.3 15.7 6.4 11.7 ال

 1.9 1.2 3.7 0.6 0.7 ال اعرف 

 

 
وجهة نظرهم لتفسير اندالع   إلى ي هي اقرب  طلب من المستجيبين تحديد واحدة من العبارات السابقة التما  وعند

قال  36.6  أفاد،  األخيرةالحرب   فيما  الرئيسي،  السبب  هو  نزع سالح حزب هللا  بأن  بأنها حرب  %31.9   %
واعتبر    –إسرائيلية جديد،  أوسط  شرق  لتأسيس  سورية    أنها%  20.5أميركية  األرض    إيرانية  –حرب  على 
 .اللبنانية

الشيعة بين من    ونفانقسم المستطلع  اندالع الحرب يختلف وفقاً لطوائف المستجيبين،  تفسير  أن   إلى وتشير النتائج  
  أنها ، ومن يرى  (%43.8)جديد    أوسطلتأسيس شرق    أميركية  –هي حرب إسرائيلية    األخيرةالحرب    أنيرى  

هللا   حزب  سالح  لنزع  أفاد    ،(%44.4)حرب  لفرض4.6فيما  بأنها  وإسرائيل  %  لبنان  بين  سلمية  و    تسوية 
 % بأنها حرب سورية إيرانية على األراضي اللبنانية.0.9

الدروزو  المستجيبون  كانت سوري  أن%  46.9نسبته    ما  أفادحيث    أيضا  انقسم  في حين  إيرانية  –  ةالحرب   ،
ً بحر  %(32.1اعتبرها ) لتأسيس مشروع أميركية    –إسرائيلية% بأنها حرب  13.6وأفاد    لنزع سالح حزب هللا  ا

  .% بأن الهدف من الحرب فرض تسوية سلمية بين لبنان وإسرائيل7.4و شرق أوسط جديد
الرئيسي لهذه الحرب،    الهدف نزع سالح حزب هللا هو    أن(، رأت  %37.5)  السنة  اكبر نسبة من المستجيبين  إن

شرق    أمريكية  إسرائيليةحرب    بأنها%  28.6  أفادفيما   و  أوسطلتأسيس  سورية    بأنها%،  22.0جديد،  حرب 
 .إيرانية

العبارة   حول  المسيحيين  المستجيبين  توزيع  المستجيبين    األقربوكان  عند  التوزيع  من  قريبة  نظرهم  لوجهة 
فقد   لنزع سالح حزب هللا31.5  أفادالسنة.  كانت  الحرب  بأن  المسيحيين  المستجيبين    بأنها   %29.0و  ،% من 

 على ارض لبنانية. إيرانيةة حرب سوري بأنها %28.2وجديد،  أوسطشرق   لتأسيس أمريكية إسرائيليةحرب 
 

 المستجيبينحسب طوائف   األخيرةوجهة نظرك لتفسير الحرب   إلى( أي من العبارات التالية اقرب 7الجدول )

 العبارة 
 سني
 % 

 شيعي
 % 

 مسيحي 
 % 

 درزي
 % 

 النسبة اإلجمالية 
 % 
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 36.6 32.1 31.5 44.4 37.5 نزع سالح حزب هللا  

وع شرق  شرلتأسيس م  حرب إسرائيلية أمريكية
 أوسط جديد 

28.6 43.8 29.0 13.6 31.9 

 20.5 46.9 28.2 0.9 22.0 حرب سورية إيرانية 

 6.2 0.0 6.7 6.2 7.2 تصفية حساب بين حزب هللا وإسرائيل  

 4.8 7.4 4.6 4.6 4.6 فرض تسوية سلمية بين لبنان وإسرائيل 

 
 

 لقريب. حول إقامة معاهدة سلم بين لبنان وإسرائيل في المستقبل ا -4
ً هنالك انقسام  أنتظهر النتائج  ففيما يتعلق بإقامة معاهدة سالم بين لبنان وإسرائيل في المستقبل القريب،    أما في    ا

اللبناني، حيث   العام  بأنهم ضد  54.0  أفادالرأي  المستجيبين  فيما  إسرائيلمعاهدة سالم مع    إقامة% من   أفاد، 
 معاهدة سالم. إقامة% بأنهم مع 43.8

ا مواقف    أن  إلىلنتائج  وتشير  غيرت  قد  األخيرة  وقد 14.9الحرب  الموضوع،  هذا  حول  المستجيبين  من   %
لصالح   المستجيبين  بعض  توجهات  الحرب  هذه  مع    إقامةغيرت  تغيير    أثرتفيما  ،  إسرائيلمعاهدة سالم  في 

ضد   ليصبحوا  المستجيبين  بعض  نظر  مع    إقامة وجهات  التغييروبذلك  ،  إسرائيلسالم  هذا   كال  في  كان 
بمعنى   نسبته  هنالك    أناالتجاهين،  يؤيدون    %14.9ما  الذين  يعارضون  أومن  اتخذوا  إقامة سالم  الذين  قد   ،

 أن  إسرائيلسالم مع    إقامة% من المستجيبين الذين هم ضد  8.5  فادحيث أ.  األخيرةقرارهم بتأثير من الحرب  
  كان نتيجة للحرب  إسرائيل سالم مع    إلقامة هم  ن تأييدأ%  6.2  أشار وجهة نظرهم هذه كانت نتيجة للحرب، فيما  

 . (6الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 في المستقبل القريب  إسرائيل معاهدة سلم مع  إقامة ( اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو 6شكل )ال

37.2

6.2

44.8
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لحرب  بداية ا المواقف الرسمية لبعض الدول تجاه لبنان عند توجهات الرأي العام اللبناني نحو :نيالثا القسم
  مع تطلعات الشعب اللبناني؟ قفاالمو هذه وخاللها ومدى توافق
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عند   العربية  وغير  العربية  الدول  لبعض  الرسمية  المواقف  نحو  اللبناني  العام  الرأي  توجهات  القسم  هذا  يقيس 
لرسمية ير هذه المواقف ا كما يقيس مدى تغ  بداية الحرب ومدى توافق هذه المواقف مع تطلعات الشعب اللبناني.

راء المستجيبين نحو الدولة العربية  لمستجيبين اللبنانيين. كما يقيس آخالل فترة الحرب من خالل وجهة نظر ا
 األكثر سلبية تجاه لبنان خالل فترة الحرب األخيرة.

 

  وما إذا عند بداية الحرب    الدول تجاه لبنان مع تطلعات شعبه  مدى توافق المواقف الرسمية لبعض  -1
 : المواقف قد تغيرتكانت هذه  

 
 أن  إالنحــو المواقــف الرســمية مــن دولــة إلــى أخــرى،    نهرت النتائج تباينات في توجهات المواطنين اللبنــانييظأ

% بالنســبة لــبعض الــدول 40.0 نســبة كبيــرة مــن اللبنــانيين تتجــاوز أن  يشير إلــى  االتجاه العام من خالل النتائج
مــع تطلعــات علــى اإلطــالق  متوافقة  غير  ربية وغير العربية كانت  المواقف الرسمية لبعض الدول العبأن    أفادت

 .عند بداية الحرب الشعب اللبناني
% قد أفادت بــأن موقــف قطــر الرســمي كــان متطابقــاً إلــى 45.6  نأظهرت النتائج بأن أعلى نسبة من المستجيبي

إيــران % و37.8سعودية لفا %38.9سا بنسبة فرن اللبناني عند بداية الحرب، ثم درجة كبيرة مع تطلعات الشعب
 (7 الشكل  %. )كما يبين37.5

درجات   لمتوسط  مئوية  كنسبة  اللبناني  الشعب  تطلعات  مع  للدول  الرسمية  المواقف  توافق  مدى  قياس  وعند 
قليلة، غير متوافق على اإلطالق لقطر (التوافق )درجة كبيرة، متوسطة،  الرسمي  الموقف  بأن  النتائج  ، تظهر 

ً بأنة كان متوافق  المستجيبين% من  66.9  أفاد حيث    أعلىكان   من    مع تطلعات الشعب اللبناني عند بداية الحرب  ا
: كاآلتي  %،50.0فقد حصلت على نسبة اقل من    ما بقية الدولأ%(،  53.7ق، تلتها فرنسا وبنسبة )حيث التواف

( )48.9إيران  السعودية   ،)%47.9( سوريا   ،)%44.0( األردن   ،)%41.3 ( ومصر  فيما      %(%36.6( 
اقل نسبة ) المتحدة على  الواليات  ًً مع    المستجيبينمن    %(20.4حصلت  ً أفادوا بأن موقفها كان متوافقا الذين 

 تطلعات الشعب اللبناني. 
 

الذين أفادوا بان الموقف الرسمي للدول عند بداية الحرب كان على درجة كبيرة من التوافق مع تطلعات   المستجيبين( نسب 7شكل )
 . مئوية لمتوسط درجات التوافقالنسبة وال يالشعب اللبنان

 
 

37.8

29.5

18.4
23.4

45.6

37.5 38.9

12.0
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53.7
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70.0

80.0

السعودية سوريا مصر االردن قطر ايران فرنسا الواليات

المتحدة

االمريكية

%

متوافق الى درجة كبيرة النسبة المئوية لمتوسط درجات التوافق
 

 
 
 

 مجريات الحرب؟  إثناء في  الرسمي لهذه الدول كان هناك تغير للموقف إذاما  وعند سؤال المستجيبين حول
متفاوتة  40من    أكثر  أفاد الدول  أن% وبنسب  تتغير  الرسمية  مواقف  الحرب.  أثناء  في  لم  الذين    أما  مجريات 

الد  أفادوا التاليبأن موقف  النحو  على  فكانوا  تغير  قد  المستجيبين37.7  أفاد:  ول  السعودية   % من  بأن موقف 
قد تغير ليصبح    أثناء  في  الرسمي  الحرب  فيما    أكثرمجريات  الرسمي،  اللبناني  الشعب    أفادتوافقاً مع تطلعات 
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و36.3ذلك  ب الرسمي  قطر  موقف  حول  و%30.3  مصر  موقف  حول  و %30.2  فرنسا  موقف  حول   %
بأن موقف تلك   أفادواالدول التي حصلت على اقل نسبة من المستجيبين الذين    أما.  األردن% حول موقف  29.5

ليصبح   تغير  قد  الرسمي  المتحدة    أكثرالدولة  الواليات  فكانت    وإيران%  12.3سوريا  و%،  10.0توافقاً، 
13.8.%  

 
كانت هذه المواقف قد   إذا مع تطلعات الشعب اللبناني، وما   ا( المواقف الرسمية لبعض الدول تجاه لبنان ومدى توافقه 8ول )الجد

 تغيرت في أثناء الحرب 

  

موقف الرسمي كان  ال
متوافقاً مع تطلعات  
الشعب اللبناني عند  

 بداية الحرب 
لمتوسط درجات  )% 

 ( التوافق

 الموقف قد تغير

أكثر   أصبح  و 
 ً مع    توافقا

الشعب   تطلعات 
 اللبناني 

من   %(
 المستجبيين( 

د تغير  لموقف قا
و أصبح اقل  

توافقاً مع  
تطلعات الشعب  

 اللبناني 
)% من 

 المستجبيين( 

ال  الموقف قد تغير و
أصبح أكثر   إذا  ما اعرف

مع   توافقاً أو اقل توافقا ًً
   تطلعات الشعب اللبناني

   )% من المستجبيين(

لم   الموقف 
  في   غيريت

مجريات   أثناء 
 الحرب 

من   %(
 المستجبيين( 

اعرف   ال 
إذا   كان   ما 

قد  الم وقف 
في   تغير 

أثناء  
مجريات  

)%  الحرب
من 

المستجبيين 
) 

 رفض اإلجابة 

من   %(
 المستجبيين( 

 7.9 6.8 45.1 0.5 3.5 36.3 66.9 قطر

 3.5 11.6 49.3 1.3 4.2 30.2 53.7 فرنسا

 7.2 15.8 60.5 0.7 2.1 13.8 49.0 إيران 

 3.3 11.6 41.4 0.8 5.3 37.7 47.9 السعودية

 6.3 13.8 63.5 0.3 4 12.3 44.0 سوريا 

 6.8 13.4 45.4 0.8 4.1 29.5 41.3 األردن 

 4.7 14.5 44.3 0.9 5.3 30.3 36.6 مصر

الواليات  
 المتحدة 

20.4 10 4.9 0.8 56.9 21.8 5.5 

 
 أثناءالمختلفة قد تغير  بأن المواقف الرسمية للدول    أفادوا بين الذين  يهات المستجاومن اجل تعميق الفهم في اتج

ليصبح  عالحرب   الحرب  بداية  عند  علية  كان  مع    أكثرما  تقسيم هؤالء    تطلعاتتوافقاً  تم  فقد  اللبناني.  الشعب 
ً   أكثر  أصبحبأن الموقف الرسمي لدولة ما قد    أفادواقسمين: الذين    إلى  المستجيبين الحرب بعد ان   أثناء   في  توافقا

تم  لشعب اللبناني عند بداية الحرب لتتطلعات ا مع اإلطالقكان على درجة قليلة من التوافق او غير متوافق على 
أولئك   الموقف    المستجيبينمقارنته مع  بأن  قالوا  اللبناني  أكثر  أصبحالذين  الشعب    أثناء  في  توافقا مع تطلعات 

الحرب بعد ان كان على درجة كبيرة او درجة متوسطة من التوافق عند بداية الحرب. حيث ان المستجبيين من  
ايجابية من تقييمهم لموقفها غير االيجابي عند   أكثر   أصبحبرون على أن تقييمهم لموقف دولة ما  يع  األولالقسم  

الحرب،   قيموا موقف دولة    أمابداية  الذين  المستجيبون  فهم  الثاني  ليصبح    أثناءالقسم  ايجابية من   أكثرالحرب 
 تقييمهم. 

توافقا مع    أكثر  أصبح  أوالحرب    أثناء  في  ربأن موقف مصر قد تغي  أفادوا% من المستجبين الذين  54.0نجد ان  
بأن موقف مصر في بداية الحرب كان على درجة قلية من    أفادوا تطلعات الشعب اللبناني هم من الذين كانوا قد  

 .اإلطالقالتوافق او غير متوافق على 

توافقاً مع تطلعات   أكثرالحرب ليصبح    أثناءبأن موقف السعودية قد تغير    أفادواالذين    % من المستجيبين50.2
الشعب اللبناني كانوا قد اعتبروا بأن موقف السعودية في بداية الحرب كان على درجة قليلة من التوافق او غير 

اللبناني.    اإلطالقمتوافق على   الشعب  قالوا ان موقف  44.4مع تطلعات  الذين    أصبح الرسمي    األردن % من 
ً كان متوافق  بأن موقفه  أفادوان  الحرب كانوا من الذي  ثناءأفي  توافقاً مع تطلعات الشعب اللبناني    أكثر درجة    إلى  ا

%  84.4%و  75.0%،  70.2ن  فإ  وإيرانما يتعلق بفرنسا وسوريا  في  أماقليلة او غير متوافق على اإلطالق،  
قالوا ان مواقف   الذين  المستجيبين  التوالي من  أتوافقاً    أكثر  أصبحتالدول    هذهعلى  الحرب كانوا مفي  ن  ثناء 

درجة كبيرة او متوسطة مع تطلعات الشعب اللبناني عند    إلىقف هذه الدول كانت متوافقة  ابأن مو  أفادوا الذين  
   بداية الحرب.

 
  توافقاا مع تطلعات الشعب اللبناني أكثر أصبحالحرب  أثناء ل فيقف الدو ابأن مو أفادوا : المستجيبون الذين (9) الجدول

 الدولة 
متو الرسمي  الموقف  ً افقكان  او    إلى  ا قليله  درجة 

على   متوافق  الحرب    اإلطالقغير  بداية  عند 
متوافقا   الموقف    إلى كان 

متوسطة او  كبيرة   درجة 
 المجموع 

% 
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الحرب في أثنائهاتوافقا  أكثر وأصبح بداية    وأصبح   عند 
 ئها ثنافي أتوافقا  أكثر

 100.0 45.2 54.8 مصر 

 100.0 49.8 50.2 السعودية

 100.0 55.6 44.4 األردن 

 100.0 65.8 34.2 الواليات المتحدة 

 100.0 66.2 33.8 قطر

 100.0 70.2 29.8 فرنسا

 100.0 75.0 25.0 سوريا 

 100.0 84.4 15.6 إيران 

  
 

 العربية التي كان موقفها أكثر سلبية تجاه لبنان خلل الحرب األخيرة  الدولة  -2
رب  تجاه لبنان خالل الح  سلبية  أكثر  هاالعربية التي كان موقف  حول الدولة  جماعإ  ،ال يسود الرأي العام اللبناني

نسبة   أن   إال.  األخيرة المستجيبين    اكبر  كان    (%33.8)من  ان موقف سوريا  فيما    األكثراعتبرت    أفاد سلبية، 
السعودية كان  22.7 المستجيبين بأن موقف   األكثر% بأن موقف مصر كان  17.5  وأفادسلبية،    األكثر% من 

من الدول العربية كان لها موقف   اأي% بأن  8.2  أفاد%. فيما  2.3بنسبة    فقطر  %6.5بنسبة    األردن  سلبية، ثم
 .األخيرةسلبي تجاه لبنان خالل الحرب 
النتائج بأن هنالك تباين ً وتبين  الدولة التي كان موقفها  المستجيبين حسب طوائفهمبين    ا سلبياً   أكثر  الرسمي  نحو 

 . يرةاألختجاه لبنان خالل الحرب 
%  55.3  أفادوكذلك    ،سلبية  األكثربأن سوريا كانت الدولة العربية    أفادوا%  79.0ان أغلبية المستجيبين الدروز  

 % من المستجيبين الشيعة.0.9% من المستجيبين السنة و22.8و  ،من المستجيبين المسيحيين
% 14.3و ،ة تجاه لبنان خالل الحربسلبي األكثر% من المستجيبين الشيعة بأن السعودية كانت الدولة 51.7 أفاد

 % من المستجيبين الدروز. 3.7و ،% من المستجيبين المسيحيين11.5من المستجيبين السنة و
السنة  29.3 من  العربية    أفادوا%  الدولة  كانت  مصر  وكذلك    األكثربأن  لبنان،  تجاه  من 22.9سلبية   %

 ين الدروز.  % من المستجيب4.9المسيحيين و من% 8.5المستجيبين الشيعة و
%  1.6% من السنة و3.9سلبية تجاه لبنان و  األكثر  األردن كان% من المستجيبين الشيعة بأن  17.7  أفادفيما  

 % من الدروز. 0.0بين المسيحيين و من المستجي
سلبية عند معظم المستجيبين الدروز، بينما كانت كذلك عند أكثر من    األكثرهذه النتائج بأن سوريا كانت    وتبين 

المسيحييننص المستجيبين  ان    ،ف  أفادوا    من   %90من    أكثرو  الشيعة  مصر،  أبالمستجيبين  دول  مواقف  ن 
اعتبروا    المستجيبين السنة   حوالي نصف   سلبية. فيما يبدو واضحاً من النتائج بان  األكثركانت    واألردن السعودية  

 . السنة على دول مختلفة الثاني من عينة  النصفسلبية، فيما توزع  األكثرمواقف مصر وسوريا هي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب الطوائف  األخيرة سلبية تجاه لبنان خلل الحرب   أكثرمن الدول العربية كان موقفها   أي ( 10جدول)

 درزي ال مسيحيال شيعيال سنيال الدولة

النسبة 
 اإلجمالية

 33.8 79 55.3 0.9 22.8 سوريا 

 22.7 3.7 11.5 51.7 14.3 السعودية

 17.5 4.9 8.5 22.9 29.3 مصر

 8.2 9.9 10.1 2.1 11.1 ال احد

 6.5 0.0 1.6 17.7 3.9 األردن 

 2.8 0.0 3.3 1.5 4.2 ال اعرف 
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 2.3 0.0 0.8 0.3 7.2 قطر

 2.2 1.2 2.4 1.5 2.2 أخرى دول عربية 

 1.6 0.0 2.1 0.9 2.0 كافة  الدول العربية

 
اللذين قدمتهما للبنان بعض الدول العربية   دعم ال ت ومساعداالالقسم الثالث: توجهات الرأي العام اللبناني نحو 

 .خالل الحرب وغير العربية
 
التي    العربية وبعض الدول غير العربية  هدف هذا القسم للتعرف على توجهات الرأي العام اللبناني نحو الدول ي

دعم لرفع  وعسكري،  دعم    بتقديموعلى الدول التي قامت    ،إنسانية أخرىو  ماليةوقامت بتقديم مساعدات طبية،  
العمليات الحربية. التي    آراءولقد تم استطالع    الحصار ودعم لوقف  الدول  المستجيبين من خالل سؤالهم لذكر 

قامت    حول ما إذاقامت بتقديم اكبر قدر من المساعدات او الدعم في المجاالت المختلفة. ثم تم سؤال المستجيبين  
درجة    أيوالى    هعلى حد  مساعدات او دعم في كل من المجاالت  يمبتقد(  األخرىمجموعة من الدول )دولة تلو  

 كان لهذه المساعدات اثر ايجابي على لبنان. 
 

 الدول التي قامت بتقديم اكبر قدر من المساعدات والدعم في المجاالت المختلفة. -1
 

من  38.3  يعتقد قدر  اكبر  قدمت  السعودية  بأن  المستجيبين  من  الطبية%  تالهاالمساعدات  بنسبة   األردن  ، 
% ومصر 4.6وإيران بنسبة    %5.9بنسبة  فرنسا  و  ،%8.3بنسبة    اإلمارات%، ثم  9.8%، فقطر بنسبة  15.5
 (. الجدول)كما يبين  %.3.8% وسوريا بنسبة 4.2والكويت بنسبة  ،%4.3بنسبة 

 

 
المساعدات   اكب28.4  يرى،  األخرى  اإلنسانيةعلى صعيد  قدمت  السعودية  بأن  المستجيبين  من  من  %  قدر  ر 

ر من المساعدات، ثم الدولة التي قدمت اكبر قد  كان  األردن% من المستجيبين بأن  11.5  أفادالمساعدات، فيما  
وإيران    %7.1بنسبة  سوريا  و%  8.8%، ثم قطر بنسبة  10.8بنسبة    فاإلمارات%،  10.9جاءت الكويت بنسبة  

 .%2.4بنسبة % ومصر 2.9% وفرنسا بنسبة 5.7بنسبة 
 

كبر  % من المستجيبين بأن السعودية كانت الدولة التي قدمت ا65.5  يعتقدف  ،يد المساعدات الماليةعلى صعأما  
ثم   المساعدات،  بنسبة  و%،  14.7بنسبة    إيرانقدر من  ة بنسب  واإلمارات  %4.8بنسبة  قطر  و%  5.3الكويت 

  .%1.0بنسبة % وفرنسا 1.4% وسوريا بنسبة 1.6

 
الدول التي قدمت    أكثركانت    إيرانبأن    (%22.9)من خمس المستجيبين    رأكث  أفاد،  على صعيد الدعم العسكري

من نصف    أكثرومن المالحظ ان    %4.6بنسبة  فرنسا  ف  %7.2بنسبة  العسكري ثم سوريا    اكبر قدر من الدعم
 . من الدول لم تقدم دعما عسكرياً للبنان أيا%( قالوا بأن  52.3) المستجيبين

 
% من المستجيبين بأن فرنسا قدمت اكبر قدر من  37.5  أفاد، فقد  ليات الحربيةعلى صعيد الدعم لوقف العم  أما

% من المستجيبين بأن قطر كانت الدولة التي قدمت اكبر قدر من الدعم  24.3  أفادالدعم في هذا المجال، فيما  
السعودية   ثم  الحربية  العمليات  فا 4.8بنسبة  لوقف  بنسبة  %،  المتحدة  %  2.0  بنسبة  وإيران %  2.8لواليات 

بأن ال أحد    أفادوا% من المستجيبين  11.5النتائج بأن    وأظهرت.  %1.0بنسبة  % وسوريا  1.4ومصر بنسبة  
 من الدول قدم دعماً لوقف العمليات الحربية.

 

النتائج  على صعيد الدعم الذي قدم لرفع الحصار عن لبنان بأن    أفادوا % من المستجيبين  36.6  أن   إلى ، تشير 
بنسبة ثم السعودية    ،%24.8التي قدمت اكبر قدر من الدعم لرفع الحصار، تليها قطر بنسبة  فرنسا كانت الدولة  

 أفادوا % من المستجيبين  6.8أن    إلى  اإلشارة. وتجدر  %2.0سوريا  % و2.6%، وإيران  2.7، فمصر  8.7%
   .ال أحد في الدول قدم دعماً لرفع الحصاربان 

 
 

   الت المختلفةاوالدعم في المج   قدر من المساعدات الدول التي قامت بتقديم اكبر (11)الجدول 

 الدولة

المساعدات 
 الطبية

المساعدات 
 اإلنسانية

المساعدات 
 المالية

الدعم 
 العسكري 

الدعم لوقف  
العمليات 
 الحربية 

الدعم لرفع 
 الحصار 
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 8.7 4.8 ---- 65.5 28.4 38.3 السعودية

 1.6 ---- ---- ---- 11.5 15.5 األردن 

 24.8 24.3 ---- 4.8 8.8 9.8 قطر

 ---- ---- ---- 1.6 10.8 8.3 اإلمارات

 36.6 37.5 4.6 1.0 2.9 5.9 فرنسا

 2.6 2.0 22.9 14.7 5.7 4.6 إيران 

 2.7 1.4 ---- ---- 2.4 4.3 مصر

 ---- ---- ---- 5.3 10.9 4.2 الكويت 

 2.0 1.0 7.2 1.4 7.1 3.8 سوريا 

 1.8 2.6 1.6 2.5 5.2 1.4 أخرى دول عربية 

 1.2 1.1 2.6 03. 2.5 0.8 دول غير عربية 

 2.3 4.2 ---- ---- ---- ---- األمم المتحدة

 1.8 2.8 ---- ---- ---- ---- الواليات المتحدة 

 6.8 11.5 52.3 0.8 0.7 0.8 ال احد

 2.6 2.3 4.5 1.9 1.5 2.3 ال اعرف 

 4.6 4.6 4.5 0.6 1.0 0.3 اإلجابة رفض 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 

 

 

 
ا الدول التي قدمت مساعدات ودعم  -2 ألثر المساعدات والدعم  المستجيبين    وتقييم  األخيرةللبنان خلل الحرب    ا

   على لبنان
للبنان في مجاالت  المساعدة والدعم  الدولة التي قامت بتقديم اكبر قدر من  المستجيبين لتحديد  بعد ان تم سؤال 

، والطبية، والمالية، والدعم لوقف العمليات الحربية، والدعم العسكري والدعم لرفع الحصار  نسانيةاإلالمساعدة  
بتقديم    وإيرانفرنسا    إلى  إضافةقامت مجموعة من الدول العربية    إذابين حول ما  يعن لبنان، تم سؤال المستج

المذكورة   المجاالت  او دعم في  تم سؤالهم  أعالهمساعدات  جة)درجة كبيرة، درجة متوسطة، أي در  إلى. كما 
 درجة قليلة، لم يكن له اثر ايجابي( كان لهذه المساعدات التي قدمت اثر ايجابي على لبنان. 

الطبية  - المساعدات  بنسبة 87.1  أفاد:  فعلى صعيد  قطر  تلتها  للبنان  مساعدات  بتقديم  قامت  السعودية  بأن   %
مصر  و  %،68.8فرنسا  و%،  72.1الكويت  و  %، 72.6  اإلماراتثم  %،  76.6بنسبة    فاألردن %،  79.8
الذين  59.3 الدول    أفادوا%، بينما جاءت نسب  للبنان دون    امت بتقديمق  األخرى بأن  %  50.0مساعدات طبية 

 الجدول(. بيينوبنسب متفاوتة )كما 
نه كان لهذه  بأن الدول المختلفة قدمت مساعدات طبية قالوا بأ  أفادوا وتظهر النتائج بأن أغلبية المستجيبين الذين  

ايجابي اثر  هنا    أي  ،المساعدات  والمعيار  وقليلة،  ومتوسطة  كبيرة  بدرجات  ايجابي  اثر  لها  كان   لألثرانه 
 الجدول(. يبين. )كما %50.0 أكثر من االيجابي هو حصول الدولة على 

 
المالية  - المساعدات  صعيد  المرتبة  على  السعودية  احتلت  حيث  األولى:  قام94.8  أفاد ،  بأنها  بتقديم %  ت 

بنسبة    ثم اإلمارات%،  82.4%، فقطر بنسبة  83.4، تلتها الكويت بنسبة  األخيرةمساعدات مالية خالل الحرب  
 %.50.0فرنسا بنسبة و  ،%61.5يران وإ%، 76.6

 .  % من إجابات المستجيبين كما يبين الجدول رقم)(50.0فقد حصلت على نسبة اقل من  األخرىالدول   أما
ثر ايجابي أكان لهذه المساعدات    ه ن الذين أفادوا بأن الدول قامت بتقديم مساعدات مالية، بأنوقد قيم المستجيبو

التي حصلت على  50.0  لىعلى لبنان بنسب تزيد ع ليبيا،  ليبيا قدمت 49.7% باستثناء  قالوا ان  % من الذين 
 % بأن المساعدات المالية السعودية كان لها اثر ايجابي.90.5مساعدات، فيما قيم 

 
بأن معظم الدول قدمت    أفادوا: تظهر النتائج بان أغلبية المستجيبين  األخرى  اإلنسانيةعلى صعيد المساعدات    -

%، تلتها قطر 92.4نسبة من المستجيبين    أعلىوبنسب متفاوتة، وقد حصلت السعودية على    إنسانيةمساعدات  
%  73.6مصر وفرنسا وبنسب  و%،  79.4  األردنو%،  87.0  اإلماراتو%،  88.3الكويت    ثم%،  88.8بنسبة  

)كما  72.7و التوالي  على  الذين  الجدول(.    يبين%  المستجيبين  أغلبية  قدمت   أفادواان  المختلفة  الدول  بأن 
الحرب،    إنسانيةمساعدات   فترة  خالل  متقاربة    بأنه  أفادوا للبنان  وبدرجات  ايجابي  اثر  المساعدات  لهذه  كان 

 )انظر الجدول(. 
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 لبنان خلل الحرب ل  وإنسانيةومالية   طبية  اتمساعد أية( بتقديم الدولةت )اسم هل قام (12الجدول )

 الدولة 

قامت   نعم
بتقديم  

مساعدات  
 طبية
% 

  كان للمساعدات
على   اثر ايجابي 
 لبنان 

 )% للمتوسط( 

قامت   نعم
بتقديم  

مساعدات  
 مالية 
% 

كان  
اثر   للمساعدات 

على    ايجابي
 لبنان 

 )% للمتوسط 

قامت   نعم
بتقديم  

دات  مساع 
 إنسانية 

% 

كان  
  للمساعدات 
  اثر ايجابي 
 على لبنان 

 )% للمتوسط 

 88.7 92.4 90.5 94.8 87.51 87.1 السعودية

 85.6 88.8 87.4 82.4 84.65 79.8 قطر

 75.9 79.4 74.3 44.2 82.08 76.6 األردن 

 83.9 87.0 82.9 76.6 83.34 72.6 األمارات

 82.6 88.3 84.3 83.3 79.78 72.1 الكويت 

 80.3 72.7 78.6 50.0 81.68 68.8 فرنسا

 72.3 73.6 68.3 29.6 77.31 59.3 مصر

 77.2 66.0 82.9 61.5 77.97 48 إيران 

 72.9 64.8 76.4 46.5 73.07 45.2 البحرين

 68.2 66.4 76.5 25.2 77.21 39.2 سوريا 

 58.3 43.3 49.7 15.5 54.74 21.7 ليبيا 

 56.2 39.3 27.4 14.6 56.78 18.6 المغرب

 55.4 43.1 27.6 17.4 53.84 18.4 اليمن

 57.1 37.8 29.5 14.6 61.48 18.1 تونس 

 52.8 39.5 29.1 15.8 55.03 16.9 عمان

 
لبنان  - الحصار عن  لرفع  الدعم  تقديم  لرفع   المستجيبين% من  75.1  أفاد  :على صعيد  دعماً  قدمت  قطر  بأن 

ل أما  51.7بنسبة  %، واإلمارات  54.4%، ثم السعودية بنسبة  65.3بنان تلتها فرنسا وبنسبة  الحصار عن   .%
جدر كما يبين الجدول)(. وت  ،وبنسب متفاوتة  المستجيبين  إجابات% من  50باقي الدول فقد حصلت على اقل من  

الدول مقارنة بنسبة ال اعرف عند السؤال عن المساعدات    ألغلبانت مرتفعة  اإلشارة بأن نسبة "ال اعرف" ك 
 .واإلنسانيةلمالية وا ةالطبي

 
بأن الدول المختلفة قد قامت بتقديم دعم لرفع الحصار عن لبنان قيموا بأن هذا الدعم كان    أفادواأن اغلب الذين  

   ايجابياً على لبنان. أثرا له 
 

أفاد   الحربية،  العمليات  لوقف  الدعم  صعيد  بتقديم  69.7على  قامت  قطر  بأن  المستجيبين  من  لوقف  %  دعم 
% من  50.0فقد أفاد أقل من    % أما بالنسبة لباقي الدول، 54.3%، فالسعودية  67.5بنسبة  تلتها فرنسا  العمليات،  

الدول قد قامت ب ال العمليات الحربية. ويالحظ أن نسبة "ال أعرف" كانت  مستجيبين بأن تلك  الدعم لوقف  تقديم 
 مرتفعة في إجابات المستجيبين حول الدعم لوقف العمليات الحربية. 

الذين  فيما   المستجيبين  اغلب  ا  أفادواقيم  العمليات  لوقف  دعما  قدمت  المختلفة  الدول  لهذا بأن  كان  بأنة  لحربية 
 يجابي على لبنان. الدعم أثر إ

والطبية والمالية،   اإلنسانيةالمستجيبون بالنسبة للمساعدات    أظهرهعلى نقيض ما  و:  على صعيد الدعم العسكري
ً دعم من الدول قدم  أحد ال أغلبية المستجيبين بأن  أفاد  للبنان خالل الحرب.  اً عسكري ا

ً قدمت دعم  بأنها  أفادوا% الذين  29.9هي الدولة التي حصلت على اكبر نسبة من المستجيبين    إيرانفقد كانت    ا
بنسبة    اً عسكري سوريا  تلتها  الحرب  خالل  الدول  23.4للبنان  حصلت  بينما  من   األخرى%  اقل  نسب  على 

5.5.% 
بأن    أفادوا% من المستجيبين الشيعة  41.6لنتائج حول الدعم العسكري بالنسبة للطوائف، نجد ان  وعند تحليل ا 

و  إيران الحرب  خالل  للبنان  عسكري  دعم  بتقديم  مقابل  37.5قامت  السنة  من  المستجيبين %22.2  من   %
قامت بتقديم دعم  بان سوريا % من المستجيبين الشيعة40.0 وأفاد % من المستجيبين المسيحيين.18.6الدروز و

   .% من المستجيبين الدروز5.4المسيحيين و المستجيبين % من23.6 و% من السنة 31.1عسكري للبنان و
ً بان الدول قدمت دعم  أفادتوعلى الرغم من ان نسب قليلة من المستجيبين    أفادوافان أغلبية هؤالء    ،اً عسكري  ا

ً بان الدعم العسكري كان ايجابي  .ا
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امت )اسم الدولة(بتقديم أي دعم، عسكري دعم لوقف العمليات الحربية، دعم لرفع الحصار عن لبنان خلل  ( هل ق 13)الجدول 
   األخيرةالحرب 

 الدولة

نعم قامت 
  دعم بتقديم

لرفع  
 الحصار 

كان  
اثر   للمساعدات 

على    ايجابي
 لبنان 

 )% للمتوسط 

نعم قامت 
  دعم بتقديم

لوقف  
العمليات 
 الحربية 

  كان للمساعدات
على   جابي اثر اي

 لبنان 
 )% للمتوسط 

نعم قامت 
دعم   بتقديم

 عسكري
خلل 
 الحرب 

اثر   كان للمساعدات
 على لبنان   ايجابي

 )% للمتوسط 

% % % % % % 

 69.2 2.9 71.6 43.8 70.4 45.8 األردن 

 84.1 1.9 74.9 45.5 74.5 51.7 اإلمارات

 83.6 29.9 65.2 36.3 71.8 34.3 إيران 

 74.5 1.7 68.9 32.8 67.1 35.2 البحرين

 50.0 1.1 57.4 23.6 55.3 23.6 تونس 

 85.3 2.3 79.2 54.3 77.7 54.4 السعودية

 78.9 23.4 57.0 31.7 56.4 33.9 سوريا 

 61.1 1.3 49.3 22.9 50.6 22.5 عمان

 87.6 5.3 85.6 67.5 86.5 65.3 فرنسا

 84.1 3.8 85.9 69.7 85.0 75.1 قطر

 71.2 2.2 68.6 45.8 66.8 48.1 الكويت 

 50.0 1.0 52.8 22.5 51.7 23.4 ليبيا 

 76.5 2.5 68.8 45.8 66.9 47.5 مصر

 63.6 1.1 53.6 23.7 54.7 19.8 المغرب

 48.5 1.2 50.6 24.3 50.9 23.8 اليمن

 القسم الرابع: الشعوب العربية ولبنان

 
القسم   لبنان ن  إلىيهدف هذا  العام في  الرأي  لبنانالتعرف على توجهات  العربية تجاه  الشعوب  في   حو مواقف 

لبنان  األخيرةالحرب    أثناء التضامن مع  العربية الثالثة التي أظهرت أفضل صور  الشعوب  ، من خالل معرفة 
 كما يتعرف على توجهات المستجيبين حول أي من الشعوب العربية األقرب إلى الشعب اللبناني: خالل الحرب.

 ت أفضل صور التضامن مع لبنان خلل الحرب. الشعوب العربية التي أظهر -1
  أفضل   أظهرت  المستجيبمن وجهة نظر    أهميتهاشعوب عربية حسب    ةثالث  أهممن المستجيبين تسمية  لقد طلب  

بأن الشعب   أفادوا% من المستجيبين  27.3أن  بينت النتائج  ، وقد  األخيرةصور للتضامن مع لبنان خالل الحرب  
كان   ا  أكثرالسعودي  األالشعوب  الحرب  خالل  لبنان  مع  تضامناً  فيما  لعربية  الشعب 25.3  أفادخيرة،  بأن   %

بنسبة  أالسوري   المصري  فالشعب  التضامن،  صور  أفضل  األردني%،  19.4ظهر  القطري  و%،  6.1  ثم 
 %.4.7الكويتي و%، 5.3

بإفادات يتعلق  ا  وفيما  العربي  الشعب  حول  التضامن المستجيبين  صور  أفضل  اظهر  طائف  لذي  ة  حسب 
و  50.6  أفادالمستجيبين،   تضامناً  األكثر  كان  السعودي  الشعب  بأن  الدروز  من  الشعب %14.8  من  لكل   %

حين    والمصري.   األردني بأن50.8  يعتقدفي  الشيعة  المستجيبين  من  تضامناً    األكثركان    السوري  الشعب  % 
المسيحيون  بأن  وا أفاد%  15.6و المستجيبون  المصري.  بنسبة    الشعب  السعودي 37.5أفادوا  الشعب  بأن   %

  األردني % فالشعب  11.3الشعب السوري  ثم  %  21.2صور التضامن، متبوعاً بالشعب المصري    أفضلاظهر  
10.3.% 
%،  31.3  على نسبة  الشعب السعودي  نسب من المستجيبين السنة حصل  الشعوب التي حصلت على اكبر  وعن

 %. 21.8%، فالمصري 25.1الشعب السوري ثم 
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ط ما حصلت عليه الشعوب التي أظهرت أفضل صور التضامن مع لبنان بغض النظر عن  وعند حساب متوس 

من مع  % من المستجيبين أفادوا بأن الشعب المصري قد أظهر صور التضا19.3ترتيبها، تشير النتائج إلى أن  
السعودي الشعب  يليه  بنسبة  16.5بنسبة    لبنان،  السوري  فالشعب  بنسبة  %14.9  ما %، ك11.9%، واألردني 

 يبين الجدول: 
 

 الشعب العربي األول الذي أظهر أفضل صور التضامن مع لبنان خلل الحرب األخيرة   (14الجدول )

 اسم الشعب

  حصلت متوسط مع أفضل صور التضامن  الشعب العربي الذي أظهر
بغض   شعوبعلية ال

النظر عن ترتيبها 
% 

 درزي ال مسيحيال شيعيال سنيال
النسبة 
 اإلجمالية

 16.5 27.3 50.6 37.5 2.8 31.3 ب السعوديالشع

 14.9 25.3 7.4 11.3 50.8 25.1 الشعب السوري 

 19.3 19.4 14.8 21.2 15.6 21.8 الشعب المصري 

 11.9 6.1 14.8 10.3 0.6 2.9 األردنيالشعب 

 8.0 5.3 7.4 7.4 5.5 1.0 الشعب القطري

 9.5 4.7 0.0 2.9 7.6 5.5 الشعب الكويتي 

 5.1 2.8 2.5 1.2 2.8 5.2 سطينيالشعب الفل

 5.2 2.7 2.5 3.1 1.8 2.9 اإلماراتيالشعب 

 2.8 3.3 0.0 2.7 6.4 2.0 شعوب أخرى

 2.1 --- --- --- --- --- الشعب البحريني

 1.2 --- --- --- --- --- الشعب العراقي 

 0.3 0.8 0.0 1.2 0.9 0.3 ال احد

 3.0 2.2 0.0 0.9 5.2 1.9 رفض اإلجابة 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 
 الشعب العربي األقرب إلى الشعب اللبناني  -2

العربي   الشعب  نحو  اللبناني  العام  الرأي  توجهات  فقد    إلى  األقربتباينت  اللبناني.  من  38.8  أفاد الشعب   %
السوري هو   الشعب  بأن  فيما    إلى  األقربالمستجيبين  اللبناني،  بأن  24.3  أفادالشعب  السعودي هو الشع%  ب 

تاله األقربالشعب   وبنسبة    ،  المصري  فالشعب  9.2الشعب  الفلسطيني  ثم  %،  6.0بنسبة    األردني%،  الشعب 
بالمقابل  4.2بنسبة   الش5.5  أفاد%.  من  احد  ال  بأن  المستجيبين  من  هو  %  العربية   الشعب  إلى  األقربعوب 

 اللبناني.

 
 ي ( الشعوب العربية األقرب للشعب اللبنان8شكل )
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للشعب اللبناني،    األقرب% من المستجيبين الشيعة بأن سوريا هي الشعب  68.5ر ذكر، فقد  وعلى صعيد الطائفة
  المستجيبين% من  12.3المسيحيين و  المستجيبين% من  21.6السنة و  المستجيبين% من  41.4فيما كانت النسبة  

 الدروز. 
الدروز،    أفادت المستجيبين  الشعب    %(59.3)أغلبية  اللبناني و  إلى  األقربالسعودي هو  بأن  % 34.2الشعب 

 الشيعة. المستجيبين % من عينة00.0، والسنة المستجيبين % من عينة25.1المسيحيين و المستجيبينمن 

 
 

 الشعوب األقرب للشعب اللبناني حسب طوائف المستجيبين (15الجدول رقم )

 درزي ال مسيحيال شيعيال سنيال اسم الشعب

النسبة 
ةاإلجمالي  

 38.8 12.3 21.6 68.5 41.4 الشعب السوري 

 24.3 59.3 34.2 0.0 25.1 الشعب السعودي

 9.2 4.9 7.6 11.6 10.1 الشعب المصري 

 6.0 16.0 11.5 0.3 0.7 الشعب األردني

 4.2 0.0 1.2 7.0 6.8 الشعب الفلسطيني

 3.9 4.9 4.5 2.4 4.2 الشعب الكويتي 

 2.1 0.0 3.3 1.5 1.3 الشعب القطري

 1.2 2.5 1.9 0.3 0.7 اإلماراتيالشعب 

 2.8 0.0 2.7 3.7 2.6 األخرىالشعوب 

 5.5 0.0 9.3 1.2 5.5 ال احد

 0.6 0.0 1.2 0.0 0.3 ال اعرف 

 1.5 0.0 0.3 0.8 0.3 خاطئة  إجابة

 1.6 0.0 0.3 1.1 0.3 اإلجابة رفض 

 
 
 

 الخلصة

 
الشــارع اللبنــاني تجــاه معظــم القضــايا التــي تتعلــق بــالحرب نتائج االستطالع بأن هنالك انقســامات فــي    أظهرت
صــور   أكثــر  أظهــرتتجــاه الشــعوب العربيــة التــي  ئجها وتجاه المواقــف الرســمية لــبعض الــدول، واونت  األخيرة

 ؛هذا االنقســام قــي الشــارع اللبنــاني علــى صــعيدين: طــائفي  اءة. يمكن قراألخيرةالتضامن مع لبنان في الحرب  
 وطائفي سياسي.

. من موضوع من موضوعات االســتطالع أكثراالستقطاب الطائفي تجاه   هنقسام الرأي العام اللبناني كان مرداالف
إن هذا االستقطاب الطائفي يظهر جليا عند مقارنــة إفــادات المســتجيبين الــدروز مــع اقــرأنهم الشــيعة فــي بعــض 

رة، أي من التفسيرات المتداولة في الشارع القضايا مثل من كان الخاسر األكبر والرابح األكبر من الحرب األخي
هي األقرب لوجهة نظر المستجيب لتوصيف الحرب األخيرة إضافة إلى تقييم المواقــف الرســمية لــبعض الــدول 

 تجاه لبنان أثناء الحرب وأي الدول العربية ذات الموقف األكثر سلبية تجاه لبنان خالل فترة الحرب.
 ،السياســيالبعــد طائفي يبقى قاصراً ما لم يأخــذ بعــين االعتبــار   أساسلبناني على  انقسام الرأي العام التفسير    إن

 أساســيا اً طائفة ما يلعب دورمج سياسية واضحة وذات تأثير في وجود تيارات سياسية ذات توجه وبرا  أنبمعنى  
الشــيعة والــدروز حالــة االســتقطاب بــين    إظهارفي    أهميةفي حاله االستقطاب الطائفي. وقد يكون هذا العامل ذا  

تجاه بعض القضايا نتيجة الن قواهم السياسية المؤثرة فــي طــوائفهم لهــا موقــف خالفــي نحــو تلــك القضــايا التــي 
 يظهر بها االستقطاب واضحاً.

فــي كــل مــن الطائفــة الســنية والمســيحية  المســتجيبين وآراءالعامل الطائفي السياسي يظهر جليا في توجهــات   إن
يظهــر تنوعــاً  األخيــرةسياسية في كل مــن تلــك الطــائفتين وتبــاين مواقفهــا خــالل الحــرب تنوع القوى ال  أنحيث  

من السنة والمســيحيين وحالــه اســتقطاب طــائفي اقــل حــدة مقارنــة مــع الشــيعة   المستجيبينوانقساما في توجهات  
 الدروز. 
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ســر ألبنــاني تجــاه عمليــة فــي الشــارع ال اتبــأن هنالــك انقســام أما على صعيد النتــائج التفصــيلية، تظهــر النتــائج
مقابــل هــذا   .ن هذا االنقسام مرده تباين وجهات النظر نحو هذه العمليــة فــي كــل طائفــةأالجنديين اإلسرائيليين، و

الحرب كانت ستندلع   أن  نيةاالجتماعية والدي  اللبناني بكافة تقسيماته وأطيافهأغلبية الرأي العام    اعتقدتاالنقسام،  
 الجنديين اإلسرائيليين.بغض النظر عن عملية اسر 

بــأن لبنــان كــان   أفادواالرأي العام اللبناني اظهر شبه انقسام نحو نتائج الحرب األخيرة، فنصف المستجيبين  وأن  
 األكبر. بأن إسرائيل هي الخاسر أفادوا% 37.3الخاسر األكبر من هذه الحرب، مقابل 

وبنســب متفاوتــة،   ،ين الــدروز والمســيحيين والســنةأغلبية المستجيب  أنويظهر االستقطاب الطائفي واضحاً حيث  
المســتجيبين الشــيعة بــأن إســرائيل كانــت  أربــاعمن ثالثــة  أكثر أفادأفادوا بأن لبنان هو الخاسر األكبر، في حين 

 .األخيرةالخاسر األكبر من الحرب 
 

ن % بــأ15.0وقد أفاد حــوالي سرائيل،  وتظهر األغلبية من الرأي العام اللبناني أنها ضد إقامة معاهدة سالم مع إ
 موقفهم المعارض أو المؤيد إلقامة معاهدة سالم مع إسرائيل كان نتيجة للحرب األخيرة.

كما تظهر النتائج بأن الرأي العام اللبناني قيم المواقف الرسمية لبعض الدول عند بداية الحرب بشكل سلبي، وقد 
ة )بشكل متفاوت( قد أصبحت أكثــر توافقــاً خــالل الحــرب عبر حوالي ثلث المستجيبين بأن مواقف الدول الرسمي

 مع تطلعات الشعب اللبناني.
أهم الدول العربية وغير العربية التي قدمت مساعدات طبيــة وإنســانية ي العام اللبناني وبنسب متفاوتة  أظهر الرأ

ً قدمت دعم أوومالية للبنان خالل الحرب،  ً ، ودعماً عسكري ا ً ودعمــ لرفع الحصــار عــن لبنــان،  ا لوقــف العمليــات  ا
العربيــة الســعودية، والمصــرية، والســورية،   تظهر النتائج بأن الشــعوبو  ية حسب ما رآه الشارع اللبناني.الحرب

 .األخيرةالحرب  واألردنية هي الشعوب التي قدمت أفضل صور للتضامن مع لبنان خالل


