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الخبري يف "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين.

تحتمل النتائج التي آلت اليها االنتخابات النيابية العامة التي اجريت يف 15 ايار املايض، الكثري من القراءات. فقد جاءت 
بعدما جاءت  دائرة، خصوصا  اكرث من  الناخبني يف  توجهات  تقيس  ان  االحصاء يف  توفق رشكات  املتغريات، ومل  بالكثري من 

صناديق االقرتاع للمغرتبني بالكثري مام مل يكن محسوبا، لجهة نسبة املشاركني واختياراتهم 

قراءة في متغّيرات تركيبة املجلس النيابي باألرقام والنسب
شمس الدين: هذه هي الكتل وأوجه املقارنة بدورة 2018 

وايا كانت الحسابات واملعادالت الجديدة 
مبراحلها  االنتخابية  العملية  انتجتها  التي 
فقد  الداخل،  يف  كام  الخارج  يف  الثالث 
بقي الكثري مام ميكن ان يشار اليه. لذلك، 
لها  عامة  قراءة  العام"  "االمن  اجرت 
"الدولية  يف  الخبري  مع  واالرقام  بالنسب 
ادت  الدين،  شمس  محمد  للمعلومات" 
اىل ترشيح العملية االنتخابية من جوانب 

مختلفة، وجاءت عىل الشكل االيت:
 

العام  دورة  انتخابات  ميز  الذي  ما   ■
2022 عن سابقتها؟

 15 يف  جرت  التي  النيابية  االنتخابات   □
ايار املايض، ال تشبه اي انتخابات شهدها 
العام  االهلية يف  الحرب  انتهاء  منذ  لبنان 
يف  كبري  ارتفاع  مع  ترافقت  فهي   .1992
كبرية  وعمليات  السيايس،  الخطاب  حدة 
الناس  اوضاع  مستغلة  االصوات  لرشاء 
االقتصادية املرتدية. رأينا هذه الظاهرة يف 
لبنان  وجبل  والثانية  االوىل  بريوت  دوائر 
وعاليه  والشوف  الثالثة  والشامل  االوىل 
اثر  ما  وهو  وزحلة،  الرابعة  لبنان  وجبل 
عىل ارادة الناخبني وكان حافزا لدى الكثري 

للمشاركة يف هذه االنتخابات.
 

انتهت  التي  املشاركة  نسبة  هي  ما   ■
اليها؟

سجلت  التي  االنتخابات  نسبة  بلغت   □
من  قريبة  وكانت   %49,2 الدورة  لهذه 
نسبة العام 2018 التي كانت 49,7، وهو 
بالطبقة  ال  الناس  ثقة  عدم  عكس  ما 
كنا  والتغيري.  الثورة  بقوى  وال  السياسية 
وصلت  التي  املرشحني  كرثة  ان  نعتقد 
اىل 719 مرشحا والذين توزعوا عىل 103 

لوائح، من بينها 53 الئحة من اصل 56 من 
اللوائح االجاميل، ضمت ممثلني عن  اصل 
تشكل  ان  يجب  كان  التغيري  الثورة  قوى 
االنتخابات  يف  للمشاركة  للناس  حافزا 
االقرتاع  ان نسبة  رأيها. الحظنا  وتعرب عن 
العام 2018، وهو  كانت قريبة من نسبة 
بعد  هناك  ان  يروا  مل  اللبنانيني  ان  يعني 
لهذا  امكان  او  الحقيقي  للتغيري  فرصة 
التغيري، وهو ما دفعهم اىل الرتاجع وعدم 

الذهاب اىل صناديق االقرتاع. 
 

عىل  طرأت  التي  املتغريات  هي  ما   ■
املجلس؟ تركيبة 

□ اسفرت االنتخابات اىل تبدل يف تركيبة 
من  جزيئ  بشكل  الجديد  النيايب  املجلس 
من  اللبنانية  القوات  كتلة  زيادة  خالل 
التيار  واحتفظ  نائبا،   19 اىل  نائبا   15
وحافظت  نائبا،  بـ18  الحر  الوطني 
كام  حجميهام.  عىل  الله"  و"حزب  "امل" 
االشرتايك  التقدمي  الحزب  ان  ايضا  برز  
احتفظ بكتلته من 8 مقاعد، وزادت كتلة 
الكتائب اللبنانية من 3 اىل 4 نواب، وكتلة 
املشاريع  الخريية االسالمية مقعدا واحدا، 
املجلس  اىل  االسالمية  الجامعة  وعادت 
ميكن  نائبا   23 لدينا  وبات  واحد،  مبقعد 
تصنيفهم يف خانة املستقلني، و13 نائبا يف 
باتت  وبالتايل  والتغيري،  الثورة  قوى  خانة 
لدينا تركيبة مختلفة عن املجلس السابق. 
اذا اجرينا تصنيفا ما بني 8 و14 اذار، نرى 
وان  نائبا،   60 من  كتلة  اذار   8 لدى  ان 
موزعني  نائبا   68 تضم  عدة  كتال  هناك 
حزبية  وقوى  وتغيرييني  مستقلني  عىل 
اخرى. لذلك، فان اول استحقاق سيشهده 
املجلس النيايب ومن ثم تكليف َمن يشكل 

اىل  وصوال  تشكيلها،  وعند  الحكومة، 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 
التكتالت،  تتغري  قد  املقبل  االول  ترشين 
تركيبة  يف  تعديل  عىل  نشهد  ان  وميكن 
بني  منيز  ان  اعتدنا  لقد  النيايب.  املجلس 
ما تفرزه التحالفات االنتخابية، وما تبدله 
التي ميكن ان تقود  االستحقاقات االخرى 

يف وقت الحق اىل كتل جديدة.
 

النقمة  االنتخابات حجم  ترجمت  ■ هل 
الشعبية وما الذي حال دون ذلك؟

□ كان من املفرتض ان ترتجم االنتخابات 
لقوى  اكرب  بفوز  الشعبية  النقمة  حجم 
الثورة والتغيري. لكن كام قلت هناك عامل 
ان  اخرى.  اساسية  ومسائل  الثقة  فقدان 
 15 اىل  لبنان  بتقسيم  االنتخاب  قانون 
التفضييل  الصوت  واعتامد  انتخابية  دائرة 
االنتخابية  الدائرة  يف  املحصور  الواحد 
القانون.  عيوب  من  عيب  هو  الصغرى، 
فكيف ميكن للناخب ان يقرتع لالئحة من 
له  ويقال  وعاليه،  الشوف  يف  مرشحا   13
 1 التفضييل  بالصوت  تختار  ان  لك  يحق 
عاليه،  يف   5 من   1 او  الشوف  يف   8 من 
يف  االنتخاب  عىل  ينطبق  نفسه  واملثل 
فان  بالتايل،  جبيل.   - كرسوان  دائرة 
التغيري،  امكان  الذي حد من  القانون هو 
التغيري،  اىل  يطمحون  اللبنانيون  كان  وان 
اىل  دخلوا  الذين  الجدد  النواب  عىل 
االولوية  لهم  تكون  ان  النيايب  املجلس 
يسمح  لالنتخابات  جديد  قانون  القرار 
بهذه  الحايل  فالقانون  الحقيقي.  بالتغيري 
 2018 العام  يف  اعتمدت  التي  الصيغة 
ويا  االخرية  الدورة  يف  اعتامده  واعيد 
العام  يف  معتمدا  يبقى  ان  ميكن  لالسف، 

التغيري  التغيري.   ضد  قانون  هو   ،2026
االول املطلوب، اذا بقي القانون معتمدا، 
ان ال تبقى اللوائح مقفلة، فتكون مفتوحة 
من  عددا  يختار  ان  ناخب  لكل  ويحق 
املقاعد  عدد  يوازي  التفضيلية  االصوات 
املحددة يف الدائرة الكربى، وميكنه عندها 
بقدرته  كذلك  واحدة،  لالئحة  يعطيها  ان 
نكون  بالتايل،  اخرى.  لوائح  عىل  توزيعها 
النظام  وفق  االنتخاب  اىل  ذهبنا  قد 
النظام  وفق  يتم  الفوز  لكن  االكرثي، 
النسبي، وهذه هي افضل الطرق املؤدية 
نحد  الطريقة  بهذه  املطلوب.  التغيري  اىل 
من سيطرة اللوائح املقفلة، ونعطي حرية 
التحفيز  للناخب، وهو ما يؤدي اىل  اكرث  
يشعر  ان  ملجرد  االقرتاع  يف  املشاركة  عىل 

الناخب بقدرة اكرب عىل التغيري.
 

املنترشين  مشاركة  حجم  قرأت  كيف   ■
الدوائر  هي  وما  النيابية  االنتخابات  يف 

التي تاأثرت بها؟
الذين  املغرتبني  اقرتاع  ان  يف  شك  ال   □
نتائج  يف  اثر  الفا   142 اىل  عددهم  وصل 
يقلب  مل  لكنه  االنتخابية،  الدوائر  بعض 
طبعا،  عقب.  عىل  رأسا  االنتخايب  املشهد 

الثالثة  الجنوب  دوائر  يف  التأثري  له  كان 
وجبل  والنبطية(  مرجعيون  )حاصبيا، 
وبريوت  والشوف(  )عاليه  الرابعة  لبنان 
الكورة،  )البرتون،  الثالثة  والشامل  الثانية 
برشي وزغرتا(  والشامل الثانية )طرابلس، 
الصوت  ان  مبعنى  والضنية(.  املنية 
االغرتايب ادى اىل فوز سبعة او مثانية نواب 
ومل  اثر  وبالتايل  والتغيري،  الثورة  قوى  من 

يغري املشهد النيايب بشكل كبري.

■ ما هو عدد النواب الجدد يف املجلس؟ 
الجديد  النيايب  املجلس  اىل  دخل   □
للمرة  يدخلون   57 بينهم  من  نائبا،   60
محمد  وهم  اليه  عادوا  نواب  و3  االوىل، 
بينام  الحوت.  وعامد   كرم  وفادي  يحيى 

نائبا   64 اليه  دخل  السابق،  املجلس  يف 
جديدا. وارتفع عدد النساء هذه املرة من 
الجديد،  يف   8 اىل  السابق  املجلس  يف   6
ارتفع  املرشحات  ان عدد  الرغم من  عىل 
منهن  وانخرطت   157 اىل  املرة  هذه 
عدد  ارتفاع  رغم  اللوائح.  يف  امرأة   118
قليلة،  الفوز  امكانات  بقيت  املرشحات، 
ان  الجديد  املجلس  عىل  يحتم  ما  وهو 
يخصص كوتا للنساء يف املقاعد قد تكون 
اىل  الحقا  لرتتفع  مقعدا   26 البداية  يف 
والذكور.  االناث  بني  املقاعد  يف  املناصفة 
اجحافا  يعترب  الوضع  هذا  استمرار  ان 
الكوتا  اقرار  من  بد  وال  املرأة،  حق  يف 
يف  تدريجا  دورها  واعطائها  النصافها 
ميكن  النواب.  مجلس  ويف  العامة  الحياة 
لها  محجوزا  مقعدا  بـ26  اليوم  نبدأ  ان 

ونصل الحقا اىل نسبة اعىل.
 

بعرشات  نواب  فوز  تفرس  كيف   ■
االصوات؟

□ من العيوب امللحوظة يف هذا القانون، 
نوابا  ان  الحظنا  املاضية،  املرة  يف  وكام 
بينام  االصوات،  ومئات  بعرشات  يفوزون 
الطائفة  من  يخرسون  مرشحون  هناك 
نفسها رغم حصولهم عىل االف االصوات. 
القانون،  تعديل  من  بد  ال  قلنا،  كام 
طريقة  وغرينا  عليه  االبقاء  حال  يف  لكن 
العمودي  االحتساب  من  الفوز  احتساب 
كام هو معتمد حاليا اىل احتسابه بطريقة 
افقية. فرنتب املرشحني يف الدائرة بطريقة 
االصوات  بأعىل  املرشحني  فوز  تضمن 
التي  التجارب  تتكرر  فال  العكس،  وليس 
الدورة  يف  كام   2018 العام  يف  شهدناها 

الحالية.
 

■ ملاذا ارتفعت االوراق امللغاة؟    
هو  االنتخابات  هذه  يف  لفت  ما  ابرز   □
 39 من  ارتفع  الذي  امللغاة  االوراق  عدد 
العام  يف   57700 اىل   2018 العام  يف  الفا 
ان  للتربير  قيل   2018 العام  يف  الحايل. 
يقرتعون،  كيف  يعرفون  ال  اناسا  هناك 
لكن ان يبلغ العدد هذا العام بفارق 19 

انتخابات 15 ايار 
ال تشبه اي انتخابات منذ 

انتهاء الحرب

الملف
جورج شاهني
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والبحث  عنده  التوقف  يجب  امر  الفا 
معرفة  عدم  فعال  هناك  فهل  اسبابه.  عن 
القيد  لجان  ان  وهل  االقرتاع؟  بكيفية 
كانت  اصواتا  الغوا  قد  االقالم  ورؤساء 
االمر  هذا  تلغى.  ان  يجب  وال  صحيحة 
امر  عنه  البحث  يف  والتعمق  جدا،  مهم 
رضوري وحتمي من اجل تربير هذا الرقم 

الكبري.
 

■ ما هي نسبة االقرتاع العامة؟ 
هذه  العامة  االقرتاع  نسبة  بلغت   □
عام  بـ%49،7   مقارنة   %49،2 الدورة 
2018، والنسبة االعىل من املشاركة كانت 
 - )كرسوان  االوىل   لبنان  جبل  دائرة  يف 
جبيل( وبلغت 66،8%، وهي النسبة ذاتها 
فقد  االوىل  بريوت  يف  اما   .2018 العام  يف 
النسبة 35،8% ارتفاعا من %33،1  بلغت 
الدوائر  يف  النسب  وتراوحت   ،2018 عام 
االخرى ما بني 43 و54 وصوال اىل 57% يف 
دائرة البقاع الثالثة )البقاع الغريب وراشيا(. 

املستقبل  تيار  عزوف  انعكس  كيف   ■
واعتكافه عىل مجرى العملية االنتخابية؟

اعلن  قد  املستقبل  تيار  ان  صحيح   □
االنتخابات،  يف  املشاركة  عن  العزوف 
يؤد  مل  االمر  هذا  لكن  واقرتاعا،  ترشحا 
فالحظنا  االقرتاع.  نسبة  يف  الرتاجع  اىل 
عىل سبيل املثال، يف دائرة بريوت الثانية 
النسبة  فان  االنتخايب،  الثقل  له  حيث 
يف   41,8 بنسبة  مقارنة   %41,7 بلغت 
نفسها.  عن  تتحدث  وهي   2018 العام 

)طرابلس،  الثانية  الشامل  دائرة  يف 
من  النسبة  تراجعت  والضنية(  املنية 
الشامل  دائرة  ويف  اىل%40،17،   %43,3
ارتفعت من  النسبة  فان  )عكار(   االوىل 
املستقبل  تيار  وكان  اىل49,7.   %48،2
بكتلة  فاز  قد  املاضية  االنتخابات  يف 
 250 عىل  وحصل  نائبا،   20 من  نيابية 
من  الفا   230 منها  تفضييل  صوت  الف 
الحالية،  االنتخابات  يف  السنية.  الطائفة 
املشاركة  نسبة  يف  تراجعا  نالحظ  مل 
عن  التيار  عزوف  ادى  وقد  السنية. 
الرتشح اىل التدليل بأن تركته قد توزعت 
لقوى  مقاعد   5 منها  عدة،  قوى  عىل 
منه،  ملقربني  مقاعد  و5  والتغيري،  الثورة 
توزعت  فقد  االخرى  العرشة  املقاعد  اما 
الوطني  التيار  االسالمية،   الجامعة  بني 
الله.  وحزب  ريفي  ارشف  اللواء  الحر، 
وبالتايل نحن اليوم امام مشهد جديد يف 
مجلس النواب وهو غياب تيار املستقبل 

عنه كقوة نيابية كبرية.

20182022السنة
37467463967507عدد الناخبني املسجلني

18612031951683عدد املقرتعني 

46799142041• منهم عدد املقرتعني يف االغرتاب

49.19%49.7%نسبة االقرتاع

1502919608اوراق بيضاء

3890957700اوراق ملغاة

597719عدد املرشحني النهايئ

77103عدد اللوائح

6457عدد النواب الذين يدخلون النيابة للمرة االوىل

6/868/118عدد النساء املرشحات ضمن اللوائح/عدد الفائزات

ميشال املر ) 28 سنة(سامي فتفت ) 29 سنة(اصغر النواب سنا

نبيه بري ) 84 سنة(ميشال املر )83 سنة(اكرب النواب سنا

محمد رعد ) 48543 صوتا( محمد رعد )43797 صوتا(النائب الفائز باكرب عدد من االصوات

جميل عبود ) 79 صوتا(ادي دمرجيان ) 77 صوتا(النائب الفائز بأقل عدد من االصوات

نسبة املشاركة
2022 كانت قريبة من 

نسبة 2018
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