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آل ّية إحتساب النتائج في النظام النسبي وإشكال ّياته
ّ
املتوقعة في دورة 2022
قراءة لتقديرات النتائج
بدأ العد العكيس لالنتخابات الربملانية املقررة يف  15ايار ،مع انضامم املرشحني اىل اللوائح قبل  5نيسان الفائت ،وعزوف من
مل ينضو اىل اي الئحة ،التي يفرض القانون االنتخايب ان تكون مكتملة او غري مكتملة وتضم اقله مرشحا عن كل دائرة صغرى
و %40من مقاعد الدائرة مبا ال يقل عن  3مقاعد
من املعلوم ان هذه اللوائح التي شكلتها الكتل
السياسية واالحزاب ( 103لوائح) ستتنافس
عىل  128مقعدا نيابيا مناصفة بني املسلمني
واملسيحيني ،وتتوزع هذه املقاعد عىل الطوائف
واملذاهب كااليت 28 :للسنة 28 ،للشيعة،
 8للدروز 34 ،للموارنة 14 ،لالرثوذكس8 ،
للكاثوليك 5 ،لالرمن 2 ،للعلويني ومقعد واحد
لالقليات داخل الطائفة املسيحية ،وسيقرتع
الناخبون الذين بلغ عددهم  3,967,507بينهم
 225,624ناخبا خارج االرايض اللبنانية ،يف 15
دائرة انتخابية لالئحة واحدة مع امكان اعطاء
الصوت التفضييل الحد اعضائها حرصا من
دائرته الصغرى بغض النظر عن طائفته.
عىل الرغم من زيادة عدد املرشحني الذي
وصل اىل  1043مرشحا بينهم  155امراة يف
هذه االنتخابات مقارنة بـ 976مرشحا بينهم
 111امرأة يف انتخابات  ،2018ورفع رسم
الرتشيح من  8ماليني اىل  30مليون لرية ال
يسرتد سواء عاد املرشح عن ترشحه او فاز او
حاز عىل  20يف املئة من اصوات املقرتعني،
فان االموال التي دخلت اىل صندوق
خزينة الدولة ارتفعت باللرية اللبنانية من
 7,808,000,000مليارات يف دورة  2018اىل
 31,290,000,000مليار يف دورة  2022لكنها
انخفضت بالدوالر االمرييك من 5,205,000
ماليني اىل  1,303,000ماليني دوالر.
يبقى االهم من كل ما سبق يف سياق
التحضريات ،عملية الفرز التي مل يألفها اللبناين
اال يف دورة  ،2018والية احتساب النتائج يف
النظام النسبي واشكالياته التي رشحها الخبري
يف الشأن االنتخايب كامل فغايل ،فاوضح بداية
ان عتبة التمثيل تساوي الحاصل االنتخايب
(عدد املقرتعني/عدد املقاعد) ،وتشكل الحد

الخبري يف الشأن االنتخايب كامل فغايل.

معظم القوى
السياسية لم تتلقف
هواجس اللبنانيني

االدىن من نسبة اصوات املقرتعني التي يجب
ان تتخطاها كل الئحة ليك تتمثل .واعطى
مثاال عىل ذلك مستوحى من انتخابات ،2018
فأشار اىل ان دائرة جبل لبنان االوىل تنافس
فيها سنتذاك خمس لوائح عىل مثانية مقاعد
ونالت كل من الئحة التغيري االكيد26980 :

صوتا ،لبنان القوي 54544 :صوتا ،التضامن
الوطني 12551 :صوتا ،كلنا وطني2526 :
صوتا ،عنا القرار 18553 :صوتا ،وبلغ عدد
املقرتعني  115,154فيكون الحاصل االنتخايب
 14,394,25صوتا .عندها تم استبعاد الئحتي
التضامن الوطني التي نالت  12551صوتا،
وكلنا وطني التي نالت  2526صوتا ،النهام
مل يتخطيا عتبة التمثيل البالغة 14,394,25
صوتا .بعد استبعاد هاتني الالئحتني تم حسم
اصواتهام من املقرتعني للحصول عىل االصوات
التي يعتد بها لتوزيع املقاعد100,077 :
= 115,154 15,077-ليصبح الحاصل الجديد:
.100,077:8 =12,509
ورأى فغايل ان املشرتع اللبناين اختار صيغة
النسبية يف اللوائح التي تطرح اشكاليتني:

توزيع املقاعد عىل اللوائح وتوزيع املقاعد
عىل املرشحني يف اللوائح .ففي االشكالية االوىل
تحصل كل الئحة عىل نسبة من املقاعد توازي
نسبة االصوات التي تنالها ،وتحتسب الكوتا
االنتخابية بقسمة مجموع االصوات يف الدائرة
عىل عدد املقاعد (الحاصل االنتخايب) ،لكن
غالبا ما تبقى اصوات غري مستعملة (الفضالت
او الكسور) ومقاعد غري موزعة.
اضاف :ثم يتم ترتيب اسامء املرشحني يف قامئة
واحدة من االعىل اىل االدىن وفقا ملا ناله كل
مرشح من النسبة املئوية لالصوات التفضيلية
يف دائرته الصغرى ،ومينح املقعد االول للذي
جاء يف املرتبة االوىل محققا اكرب نسبة من
االصوات التفضيلية من بني مرشحي اللوائح
جميعهم ،ومينح املقعد الثاين للذي جاء يف
املرتبة الثانية ،وهكذا بالتتايل عىل ان يهمل
اسم املرشح ملقعد يف الدائرة الصغرى تم
اختيار نوابه ،وان يتوقف التوزيع يف الئحة
استكملت حصتها من املقاعد .لقد تم توزيع
 7مقاعد مارونية (زياد الحواط  14424صوتا
تفضليا ،نعمة افرام  10717صوتا تفضيليا،
شوقي الدكاش  10032صوتا تفضيليا ،سيمون
ايب رميا  9729صوتا تفضيليا ،فريد الخازن
 9081صوتا تفضيليا ،شامل روكز  7300صوت
تفضييل ،روجيه عازار  6793صوتا تفضيليا)،
وبقي مقعد شيعي تم توزيعه بحسب الكرس
االكرب فنالته الئحة عنا القرار (مصطفى
الحسيني  256صوتا تفضيليا).
ولفت فغايل اىل ان تقديراته للنتائج املتوقعة
لالنتخابات يف  15ايار الحايل تستند اىل
الدراسات التي قام بها يف كانون االول ،2021
التي ابرزت ان هناك غضبا شديدا لدى
الناخبني يف مختلف الدوائر واملناطق اللبنانية
نتج من االزمة املعيشية واالجتامعية ،حيث
عبوا عن شعورهم باالذالل والفقر وتقلص
ّ
قيمة مداخيلهم ،محملني املسؤولية للقوى
التقليدية التاريخية وبخاصة اىل القوى
املوجودة داخل السلطة وكذلك اىل التي
تداولتها ،مام انعكس تعبريا عن احجامهم عن
االقرتاع لهؤالء املسؤولني.
واشار اىل ان االسئلة كانت واضحة وشاملة لكل
الناخبني عىل جميع االرايض اللبنانية ومتحورت

حول االوضاع االجتامعية التي تعصف بالبلد،
وكان السؤال االول عام اذا كانوا متاثرين
باالزمة؟ فكان جوابهم بنسبة  83يف املئة
معبة عن استيائهم من تدهور اوضاع حياتهم
ّ
اليومية بشكل غري مسبوق ،اما السؤال الثاين
فكان عن املسائل التي يعتربونها من اولياتهم
يف هذه الظروف؟ فجاءت االجوبة ،خالفا ملا
كانت يف الدورات االنتخابية السابقة التي
كانت ترفع خاللها الشعارات السياسية ،بنسبة
 95يف املئة جازمة بأن االولوية هي لقضايا
اقتصادية معيشية فيام الباقون الذين شكلوا 5
يف املئة ركزوا عىل االوضاع السياسية .يف وقت
نرى ان االحزاب والقوى السياسية مل تاخذ
يف االعتبار هذا املنحى الجديد لدى الناخبني
من الطوائف كافة ومل تتلقفه ،وما زالت ترفع
شعاراتها السياسية من دون مقاربة هموم
املواطنني ووجعهم ومعاناتهم.
وتابع فغايل :من البديهي ان يفرض نفسه
سؤال عام اذا كان املستطلعون سيصوتون
كاملرة السابقة او سيقرتعون للتغيري؟ فكانت
حصيلة االجوبة كااليت 31 :يف املئة سيصوتون
كاملرة السابقة ،و 69يف املئة بينهم  25يف املئة
ال يرغبون يف التصويت كاملرة السابقة ،فيام
الباقون مرتددون او يفضلون عدم الذهاب
اىل صناديق االقرتاع .للمرة االوىل تصل نتائج
الدراسات اىل هذا املستوى ،اذ كانت نسبة
املقرتعني يف املرة السابقة تبلغ بني  65و 70يف
املئة ،ونسبة التغيري ال تصل اىل اكرث من 15
يف املئة ،باستثناء "التسونامي" الذي حصل
عند املسيحيني يوم خاض العامد ميشال عون
االنتخابات النيابية.
وشدد عىل ان تقييم اداء الزعامء الرمزيني
والتقليديني مل يأت لصالحهم كام كان يحصل يف
الدراسات السابقة ألن معدل ما حصلوا عليه
من تأييد كان  10/4وما دون .وبينت الدراسة
ايضا ان هناك  52يف املئة كانوا متعاطفني مع
الحراك املدين ،لكن نسبة الذين ليس لديهم
النية يف املشاركة يف االنتخابات كانت مرتفعة
وتراوحت عند السنة بني  60و 70يف املئة،
وعند املسيحيني واملوحدين الدروز بني  40و50
يف املئة ،وعند الشيعة بني  30و 35يف املئة.
اضاف :مؤرشات هذه الدراسة تفيد ان الناس

ترغب يف التغيري لكن عندما ال تلمس جدية
يف هذا االتجاه ستمتنع عن االقرتاع وتبقى يف
منازلها .من هنا ميكن للمراقب ان يستخلص ان
قوى التغيري لو انضوت يف الئحة وطنية بشعار
واحد وبرنامج واحد لكانت حصدت اكرث من
نصف مقاعد مجلس النواب ،لكن مع انتهاء
مهلة تشكيل اللوائح ،مل يحصل هذا االمر عىل
مستوى معظم الدوائر ،بل تشتتوا يف لوائح
عدة مام افقد ثقة الناخب بهم واندفاعته
وحامسته لالقرتاع لهم ،وهذا ما سيؤدي اىل
تدين نسبة االقرتاع عىل جميع االرايض اللبنانية.
ورأى فغايل ان قوى التغيري مل تتمكن من
االنتظام يف هذه املعركة االنتخابية ألنها مل
تتمكن من تحديد هويتها خالل سنتني ،ومل
تتوافق عىل برنامج موحد مخترص مؤلف اقله
من صفحة واحدة ،ومل تتميز بخطابها وتوجهها
اىل هموم الناس بل كان خطابها سياسيا يختلف
من مكان اىل آخر وتغلب عليه الشعارات
السياسية .تضاف اىل كل هذه االسباب مسألة
االنانية التي تتحكم مبعظم مرشحي قوى
التغيري وهذا ما فضحته طريقة تشكيل اللوائح
والتهافت للدخول اليها حتى ولو مع القوى
التقليدية .واعطى مثاال ينسحب عىل معظم
الدوائر ،ففي الشامل هناك الئحتان تضامن
قوى تغيري جديدة هام" :شاملنا" و"مواطنون
ومواطنات" مع الحزب الشيوعي ،فيام هناك
الئحة معوض التي تضم ايضا قوى تغيري
وكذلك الئحة فرنجية .هذا التشتت ال يفيض
اىل النجاح.
واعرب عن اعتقاده ان نتيجة الدراسة تؤرش
اىل ان "حزب الله" وحلفاءه سيفوزون باكرثية
نوعية مبعنى اكرثية ميثاقية ،اي انه سريبح
املقاعد الشيعية كلها او اغلبيتها الساحقة
ونسبة كبرية من املقاعد السنية ،كذلك ستكون
له حصة من املوحدين الدروز ومن املسيحيني
بسبب خوضه معركة يف ضوء تشتت قوى
التغيري واملعارضة من دون منافسني اقوياء من
 14اذار مع عزوف تيار املستقبل عن الرتشح،
حتى ان الرئيس فؤاد السنيورة حاول تعبئة
هذا الفراغ ومل يتمكن مفضال االنسحاب .لذلك
يخوض "حزب الله" املعركة من دون جهد
يذكر وليس له مصلحة يف تأجيل االنتخابات.
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