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الملف
جورج شاهني

انتخابات  :2022مهل وناخبون ومرشحون ولوائح
ضمت  718مرشحًا من بينهم  118إمرأة
 103لوائح ّ
يستعد اللبنانيون للتوجه يف  15ايار الجاري اىل صناديق االقرتاع يف  15دائرة انتخابية يف لبنان من اجل انتخاب  128نائبا لوالية
جديدة متتد حتى  21ايار  .2026بعد انتخابات جزئية يف  6و 8ايار يف  58دولة يف بالد االنتشار بعدما اقفلت مراكز اوكرانيا،
و 12ايار للموظفني الذين سيديرون العملية االنتخابية
اقفل ليل االثنني  -الثلثاء يف  4نيسان باب
تسجيل اللوائح االنتخابية التي ستخوض
االنتخابات النيابية يف دورة  15ايار .بلغ
عدد اللوائح  103لوائح ضمت  718مرشحا
من بينهم  118امرأة مقارنة بـ 77الئحة
ضمت  597مرشحا يف دورة العام .2018
تسجل العدد االكرب من اللوائح يف دائرة
الشامل الثانية  11الئحة ضمت 141
مرشحا ،يليه بريوت الثانية  10لوائح ثم
يف كل من عكار وزحلة  8لوائح .اما العدد
االدىن فكان يف دائرة الجنوب الثالثة وبلغ 3
لوائح ،بينام يف انتخابات العام  2018شهدت

بريوت الثانية العدد االكرب من اللوائح وبلغ
 9لوائح يليه الشامل الثانية  8لوائح بينام
شهد يف الجنوب الثالثة  6لوائح.
هكذا عربت معظم املراحل واملهل الدستورية
الخاصة بالعملية االنتخابية بهدوء وسط
جهوز امني واداري ولوجستي وتقني
ومعلومايت اكتمل بفعل املساعدات االممية
واالوروبية .كام اكتمل عقد لجنة االرشاف
عىل االنتخابات التي اكدت عىل استعدادها
وجهوزها لتلقي الشكاوى واملراجعات من
املرشحني واللوائح االنتخابية .كذلك تم
تجهيز املراكز يف الخارج عىل الرغم من

الصعوبات التي واجهت متويلها بحيث ان
بعضها وفر كلفتها من رشكات ومساهمني
لبنانيني ،واستخدمت قاعات الكنائس
واملساجد واالندية اللبنانية كمراكز لالقرتاع
يف انتظار  225114لبنانيا تسجلوا لالنتخاب
يف بالد االغرتاب.
قبل فتح صناديق االقرتاع عند السابعة
من صباح االحد  15ايار ستدخل العملية
االنتخابية مهلة الصمت االنتخايب امللزم
للمرشحني منذ صباح السبت يف  14منه
لتبقى مهلة دستورية واحدة مرتبطة
بالعملية االنتخابية يف  14حزيران املقبل،

تاريخ آخر املهل لتقديم الطعون بنتائج
االنتخابات امام املجلس الدستوري.
بعدما انسحب طوعا  42مرشحا من السباق
االنتخايب يف تاريخ  30اذار املايض سقط
ترشيح  284اخرين ،لعدم انضوائهم تحت
اي الئحة عند اقفال باب تسجيل اللوائح
 4نيسان املايض .عليه ،تواىل االعالن عن
اللوائح االنتخابية بفارق ساعات قليلة يف
ما بينها ،ورسمت الخارطة النهائية لعدد
املرشحني واسامء اللوائح يف الدوائر الـ 15
كام حددها قانون االنتخاب وفق االيت:
يف بريوت االوىل (االرشفية ،املدور ،الصيفي
واالرشفية) يتنافس  59مرشحا عىل  8مقاعد
موزعة عىل  1ماروين 1 ،روم اورثوذكس،
 1روم كاثوليك 3 ،ارمن اورثوذكس1 ،
ارمن كاثوليك و 1لالقليات ،لنيل اصوات
 134886ناخبا توزعوا عىل  6لوائح ،هي
للتيار الوطني الحر والطاشناق "كنا ونبقى
لبريوت" ،الكتائب اللبنانية مع النائب جان
طالوزيان "لبنان السيادة" ،القوات اللبنانية
"بريوت نحن لها" ،مواطنني ومواطنات
"قادرين" والئحتني للمجتمع املدين
"لوطني" و"بريوت مدينتي".
يف بريوت الثانية (دار املريسة ،املرفأ،
الباشورة ،رأس بريوت ،زقاق البالط ،املزرعة،
املصيطبة وميناء الحصن) يتنافس فيها
 121مرشحا عىل  11مقعدا موزعني عىل 2

العدد االكبر من اللوائح
تسجل في دائرة الشمال
الثانية ( 11الئحة) ضمت
 141مرشحا

شيعي 6 ،سنة 1 ،درزي 1 ،روم كاثوليك و1
انجييل ،لنيل اصوات  371020ناخبا .وقد
توزعوا عىل  10لوائح لتحالف امل وحزب
الله والتيار الوطني الحر "وحدة بريوت"،
فؤاد مخزومي "بريوت بدها قلب" ،جمعية
املشاريع "لبريوت" ،مدعومة من الرئيس
فؤاد السنيورة "بريوت تواجه" ،مواطنون
ومواطنات "قادرين" ،و 5لوائح للمجتمع
املدين واملعارضة "لتبقى بريوت"" ،بريوت
للتغيري"" ،نعم لبريوت"" ،هيدي بريوت"،
و"بريوت مدينتي".
يف جبل لبنان االوىل (كرسوان  -جبيل)
يتنافس  65مرشحا لنيل  8مقاعد سبعة
موارنة و 1شيعي يف جبيل لنيل اصوات
 182524ناخبا ،توزعوا عىل  7لوائح لكل
من :تحالف الكتائب ونعمت فرام والكتلة
الوطنية "رصخة وطن" ،التيار الوطني الحر

وثنايئ امل وحزب الله "كنا وراح نبقى"،
القوات اللبنانية "معكم فينا لالخر" ،تحالف
منصور البون وفارس سعيد "الحرية قرار"،
فريد الخازن "قلب لبنان" و"مواطنون
ومواطنات قادرين" والئحة للمجتمع املدين
"نحن التغيري".
يف دائرة جبل لبنان الثانية (املنت الشاميل)
يتنافس  61مرشحا عىل  8مقاعد 4 :موارنة،
 2روم اورثوذكس1 ،روم كاثوليك 1 ،ارمن
اورثوذكس ،من اجل نيل اصوات 173562
ناخبا توزعوا عىل  6لوائح هي لكل من:
الكتائب اللبنانية ومجموعات تغيريية
"منت التغيري" ،التيار الوطني الحر "كنا راح
نبقى للمنت" ،القوات اللبنانية واالحرار
"منت الحرية" ،الطاشناق وميشال املر "معا
اقوى" ،والئحتان ملستقلني وثوار "نحن
الدولة" و"متنيون سياديون".
يف جبل لبنان الثالثة (بعبدا) يتنافس 41
مرشحا عىل  6مقاعد هي  3موارنة2 ،
شيعة و 1درزي من اجل نيل 172026
ناخبا توزعوا عىل  7لوائح هي المل وحزب
الله والتيار الوطني الحر "الوفاق الوطني"،
القوات اللبنانية والحزب التقدمي االشرتايك
والوطنيون االحرار "بعبدا السيادة والقرار"،
الكتائب اللبنانية وعونيون سابقون وثورة
 17ترشين "بعبدا تنتفض" ،مواطنون
ومواطنات "قادرين" و 3لوائح للثورة
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واالنتفاضة هي "معا نستطيع" و"بعبدا
للتغيري" و"نحن التغيري".
يف دائرة جبل لبنان الرابعة (عالية والشوف)
يتنافس  100مرشح لنيل  13مقعدا هي 4
دروز 5 ،موارنة 2 ،سنة 1 ،روم كاثوليك،
و 1روم اورثوذكس .من اجل نيل اصوات
 246561ناخبا توزعوا عىل  6لوائح هي:
للحزب التقدمي والقوات اللبنانية "الرشاكة
واالرادة" ،تحالف احزاب التيار الوطني الحر
وحزب التوحيد العريب وحزب الدميقراطي
اللبناين "الجبل" ،مواطنون ومواطنات
"قادرين" و 3لوائح للمجتع املدين وانتفاضة
 17ترشين هي "صوتك ثورة" و"سيادة
وطن" و"توحدنا للتغيري".
يف دائرة الشامل االوىل (عكار) يتنافس 85
مرشحا لنيل  7مقاعد نيابية هم  3سنة1 ،
ماروين 2 ،روم االرتوذكس 1 ،علوي من اجل
نيل اصوات  309083ناخبا .توزع املرشحون
عىل  8لوائح هي :من نواب املستقبل
القدامى "االعتدال الوطني" ،التيار الوطني
الحر وحلفاؤه "عكار اوال" ،القوات اللبنانية
والنائب السابق خالد الضاهر "عكار" ،بهاء
الحريري "النهوض لعكار" ،تيار العزم "الوفاء
لعكار" ،مستقلون وثوار  17ترشين "عكار
تنتفض" ،قوى تغيريية "عكار للتغيري"،
مستقلون وثوار "نحو املواطنة".
يف دائرة الشامل الثانية (طرابلس  -املنية
والضنية) يتنافس  140مرشحا عىل 11
مقعدا لنيل اصوات  377534ناخبا هم8 :
سنة 1 ،ماروين 1 ،روم اورثوذكس و 1علوي
توزعوا عىل  11الئحة لتيار العزم "للناس"،
مسؤولو ونواب املستقبل السابقون
"لبنان لنا" ،تحالف النواب عمر كرامي
وجهاد الصمد واملردة "االرادة الشعبية"،
القوات اللبنانية والوزير السابق ارشف
ريفي "انقاذ وطن" ،مواطنون ومواطنات
"قادرين" ،و 6لوائح للثورة وانتفاضة 17
ترشين "انتفض للسيادة والعدالة"" ،فجر
التغيري"" ،االستقرار واالمناء"" ،الجمهورية
الثالثة"" ،التغيري الحقيقي" وطموح
الشباب".
يف دائرة الشامل الثالثة (البرتون ،الكورة،
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العدد االدنى من اللوائح
في دائرة الجنوب الثالثة
وبلغ  3لوائح

برشي وزغرتا) يتنافس  67مرشحا عىل
 10مقاعد ،هم  7موارنة يف البرتون
وبرشي وزغرتا و 3روم اورثوذكس يف
الكورة لنيل اصوات  258376ناخبا،
وتوزع املرشحون عىل  7لوائح هي:
القوات اللبنانية "نبض الجمهورية"،
تحالف الكتائب وحركة االستقالل "شامل
املواجهة" ،املردة والقوميون السوريون"
وحدة الشامل" ،التيار الوطني الحر
"راح نبقى هون" ،مواطنون ومواطنات
"قادرين" والئحتان من املجتمع املدين
"وعي صوتك" و"شاملنا".
يف دائرة البقاع االوىل (زحلة) تقدم 72
مرشحا عىل  6مقاعد  2روم كاثوليك،
 1ماروين 1 ،شيعي 1 ،سني 1 ،ارمن
اورثوذكس و 1ارمن كاثوليك لنيل اصوات
 183723ناخبا ،توزعوا عىل  8لوائح هي
لكل من :الكتلة الشعبية ،امل وحزب
الله والتيار الوطني الحر "زحلة الرسالة"،
الكتائب اللبنانية والنائب ميشال الضاهر
"سياديون مستقلون" ،القوات اللبنانية
"زحلة السيادة" ،وثالث لوائح لقوى التغيري
وانتفاضة  17ترشين" التغيري" و"القول
والفعل" و"زحلة تنتفض".
يف دائرة البقاع الثانية (البقاع الغريب
وراشيا) تقدم  50مرشحا لنيل  6مقاعد
موزعة عىل الشكل االيت 2 :سنة 1 ،درزي،
 1روم اورثوذكس 1 ،شيعي و 1ماروين
لنيل اصوات  153928ناخبا توزعوا عىل
 6لوائح هي :للثنايئ امل وحزب الله
والتيار الوطني الحر والنائب اييل الفرزيل
"الغد االفضل" ،الحزب التقدمي االشرتايك،
مستقبليون سابقون "القرار الوطني

املستقل" ،الكتائب اللبنانية وتغيرييون
"نحو التغيري"" ،مواطنون ومواطنات
قادرين" والئحتان ملستقلني وثوار "سهلنا
والجبل" و"بقاعنا اوال".
يف دائرة البقاع الثالثة (بعلبك  -الهرمل)
تقدم  83مرشحا عىل  10مقاعد نيابية
موزعة عىل  6مقاعد للشيعة 2 ،للسنة،
 1ماروين و 1روم كاثوليك لنيل اصوات
 341293ناخبا توزعوا عىل  6لوائح لحركة
امل وحزب الله "االمل والوفاء" ،القوات
اللبنانية وحلفائهم "بناء الدولة" ،العشائر
والعائالت "العشائر والعائالت لالمناء"،
"مواطنون ومواطنات قادرين" والئحتني
للمستقلني "ائتالف التغيري" و"مستقلون
ضد الفساد".
يف دائرة الجنوب االوىل (جزين وصيدا)
يتنافس  42مرشحا عىل  5مقاعد نيابية:
 2سنة 2 ،موارنة 1 ،روم كاثوليك من اجل
نيل اصوات  129317ناخبا .وقد توزعوا
عىل  6لوائح هي المل وحزب الله وابراهيم
عازار "االعتدال قوتنا" ،التيار الوطني الحر
والجامعة االسالمية "معا لصيدا وجزين"،
الكتائب اللبنانية وثورة  17ترشين ،التنظيم
الشعبي النارصي والدكتور عبد الرحمن
البزري "ننتخب للتغيري"" ،مواطنون
ومواطنات قادرين" والئحة ملستقلني وثوار
صيدا "صوت التغيري".
يف دائرة الجنوب الثانية (الزهراين  -صور)
يتنافس  26مرشحا عىل  7مقاعد  6شيعة
و 1روم كاثوليك لنيل اصوات 328619
ناخبا ،توزعوا عىل  4لوائح هي ألمل وحزب
الله "االمل والوفاء" و 3لوائح للمجتمع
املدين وثوار  17ترشين "الدولة الحاضنة"،
"القرارالحر" و"معا للتغيري".
يف دائرة الجنوب الثالثة (النبطية ،بنت
جبيل ،حاصبيا ومرجعيون) يتنافس 35
مرشحا عىل  11مقعدا نيابيا هم  8شيعة
و 1روم اورثوذكس و 1سنة و 1درزي لنيل
اصوات  497621ناخبا توزعوا عىل  3لوائح
هي :للثنايئ امل وحزب الله "االمل والوفاء"
والئحتان ملجموعات الثورة ونبض الجنوب
"صوت الجنوب" و"معا للتغيري".
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