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 مشروع قانون انتخاب
 

 
 لبنان دائرة واحذة عبر األقضيت

 
 

 

 

 

 

 



 2 

 مشروع قانون انتخاب
 

 
 لبنان دائرة واحدة عبر األقضٌة

 
 

بدأ النزاع العام حول قانون االنتخابات وكأّنه بٌن وجهتً نظر متناقضتٌن للبنان خارج إطار 
 .طرح الطائف

 
ٌّة تطرح منذ سنوات الدائرة الواحدة: أوالًال   .نظرة وطنٌة شمول

 
ٌّة وتصّر على الدائرة الصغرى أي القضاء:  انٌاًال  ة الطائف ٌّ  .نظرة مرتبطة بالواقع

 .ولكٍل من الطرحٌن إٌجابٌات تبدو متناقضة فٌما بٌنهما
 

حٌن ُطِرَح  اقتراح على أساس التأهٌل فً القضاء أوالًال ومن  م الدائرة الواحدة جوبه بموجة 
 *.رفض سلبً عام

 
وعلى عاداتنا فً السٌاسة اللبنانٌة اعتمد الك ٌرون الموقف السلبً بدالًال من محاولة تطوٌر 

 .االقتراح الرئاسً إلستغالل ما فٌه من طروحات متقّدمة وتعدٌل مساوئه
 

علٌنا اإلقرار أّن االقتراح السابق متقّدم جداًال فً الواقع السٌاسً اللبنانً إّن تم إكماله بقانون 
 .دٌمقراطً حقٌقً

 
ٌّة  ة المحل ٌّ السؤال أو التساؤل االساسً هو كٌف ٌمكننا الجمع بٌن متطلبات القضاء الزعامات

 .ومتطلبات الدائرة الواحدة ذات البعد الوطنً السٌاسً العام؟
 

إنطالقاًال من هذا التساؤل اسمح لنفسً بتقدٌم اقتراح مشروع قانون انتخابات ٌوّفق بٌن القضاء 
 . والدائرة الواحدة

 
 
 
 
 

 .اقتراح سبق وتقّدم به رئٌس الجمهورٌة السابق الٌاس الهراوي* 
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 تعتمد المبادئ واألسسس التالٌة
 

 .تعتمد األقضٌة الحالٌة كدوائر انتخابٌة مع المحافظة على بٌروت دائرة واحدة: أوالًال 
 . نائباًال 128ٌعتمد التوزٌع الحالً للمقاعد أي :  انٌاًال 
ٌّة فً كل قضاء:  ال اًال   .ٌتّم الترّشح وفقاًال للمراكز الطائف

 .على كل مرّشح أن ٌنتمً الى قائمة وطنٌة كاملة أوالًال : رابعاًال 
 ".لمرشحً القضاء"ٌقترع الناخب فً القضاء : خامساًال 
تحتسب أصوات القائمة الوطنٌة بجمع األصوات التً نالها مرشحوها فً جمٌع : سادساًال 

 .المراكز
توّزع المقاعد على اللوائح بنسبة األصوات التً تنالها كل الئحة شرط أن تتجاوز : سابعاًال 

 .وطنٌاًال % 5ال
 
 

 كٌف ٌمكن تطبٌق النسبٌة مع احترام تم ٌل االقضٌة والتوزٌع الطائفً؟           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 فئات حسب عدد النّواب من نفس الطائفة فً دائرة واحدة 6تقسم الدوائر االنتخابٌة الى 
 . مقعداًال 128مجموعها 

 .33ـ المقاعد المنفردة وعددها 1فئة 
 (... موارنة2 سنة ـ البترون 2م الًال صٌدا )ـ مقعدٌن من نفس الطائفة فً نفس الدائرة 2فئة 

 .38وعددمقاعدها 
 أر وذكس المنٌة الضنٌة 3م الًال الكورة  )ـ  ال ة مقاعد من نفس الطائفة فً نفس الدائرة 3فئة 

 .27وعدد مقاعدها  (... سنة3
 ( موارنة4 شٌعةـ المتن 4وهً صور  )ـ أربعة مقاعد من نفس الطائفة فً نفس الدائرة 4فئة 

 .8وعدد مقاعدها 
 5 سنة ـ كسروان 5وهً طرابلس  )ـ خمسة مقاعد من نفس الطائفة فً نفس الدائرة 5فئة 

 .10وعددمقاعدها  (موارنة
 6 سنة بعلبك هرمل 6وهً بٌروت  )ـ ستة مقاعد من نفس الطائفة فً نفس الدائرة6فئة 

 12وعدد مقاعدها(شٌعة
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 تطّبق على كل فئة النسبة المباشرة
 

 لكل مقعد% 3.03 مقعد     أي 33ـ    1فئة
 لكل مقعد% 2.63 مقعد     أي 38ـ    2فئة
 لكل مقعد% 3.7 مقعد     أي  27ـ    3فئة
 لكل مقعد% 12.5 مقاعد     أي 8ـ    4فئة
 لكل مقعد              %  10 مقاعد     أي   10ـ  5فئة
 لكل مقعد % 8.33 مقعد      أي 12ـ  6فئة

 
ٌّة على عدد من المقاعد ٌساوي فً كل فئة  : تحصل كل قائمة وطن

ٌّة% نسبتها   العامة الوطن
                                ـــــــــــــ

                                النسبة المطلوبة فً كل فئة 
 

ٌّة%  تحصل الالئحة على نسبتها2م الًال فً الفئة   الوطن
                                      ـــــــــ
                                            2.63  

 
 كٌف توّزع المراكز الفائزة ضمن كل الئحة؟           

 ـــــــــــــــــــــــ
 

ٌّة لمرشحً الالئحة على أساس ال نسبة  فً القضاء لكل % توضع فً كل فئة قائمة تراتب
مرّشح وٌفوز من الالئحة األفضل تراتبٌاًال ضمن العدد الذي حصلت علٌه وعند حصول ترادف 

 :اقتراح  الث امكانٌات محتملة (أي مرّشح من نفس الطائفة وفً نفس القضاء)
األفضٌلة للقائمة التً حصلت على مقاعد أقل لتأمٌن تم ٌل القوائم الضعٌفة بأقوى : أوالًال 

 .مرّشحٌها وهذا ٌبدو أفضل اقتراح
ة للقائمة األقوى أي التً حصلت على مقاعد أك ر ولكن هذا ٌزٌد من الفروقات :  انٌاًال  ٌّ األفضل

ٌّة إذ ٌضعف تم ٌل القوائم الضعٌفة  .السٌاس
ٌفوز المرّشح الذي حصل على نسبة أعلى فً دائرته وهذا االقتراح ٌضعف تأ ٌر الدائرة :  ال اًال 

 .الواحدة وٌزٌد تأ ٌر القضاء
  

 وبمجرد حصول الئحة على مقعد تلغى امكانٌة حصول الئحة  انٌة علٌه وتنتقل 
ٌّة ولو فً غٌر طائفة أوغٌر قضاء  .حصتها للمركز الذي ٌلٌه فً قائمتها التراتب
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 م ال تطبٌقً افتراضً
 ـــــــــــ

 

 

ٌّة7افترض انتخابات تشترك فٌها  ٌّة تحصل على النسب التال  : لوائح وطن
 %3.8أ   ـ 
 %4.2ب ـ 
 %6.2ج ـ 
 % 9.3د  ـ 
 %19.5ـ هـ 
 %24و ـ 
   %33ز ـ 

 
 

ة 5وتبقى% 5ال ٌحق لالئحتٌن أ وب أي تم ٌل ألّنها لم تحصل على  ٌّ  لوائح وطن
ٌّة المصححة  .تحصل على النسب التال

 %6.73ج ـ 
 %10.11د ـ 
 %21.2ـ هـ 
 %26.1و ـ 
 %35.86ز ـ 

 
 

ٌّة فً  توّزع المقاعد فً كل فئة نسبٌاًال على الشكل التالً مع إعطاء المراكز المتبق
   .الكسور ألفضل الكسور

 
 

 
 
 
 

 



 6 

 6فئة 5فئة 4فئة 3فئة 2فئة 1فئة 

8.33 %10 %12.5 %3.7 %2.63 للمقعد% 3.03 الالئحة
% 

     1 2 2 2 %(6.73)ج

 1 1 1 3 4 3 %(10.11)د

 3 2 2 6 8 7 %(21.2)هـ

 3 3 2 7 10 9 %(26.1)و

 4 4 3 9 14 12 %(35.86)ز

 
 

 
 فٌكون مجموع ما تحصل علٌه كل الئحة

 
   7-ج 
 13-د  
 28-هـ

 34-و  
 46-ز  

 
 

 ولو طّبقنا نسبة مباشرة تكون حصة كل الئحة
 
 

 (2 )-9     =   8.6ج 
   13    =   12.9د 

 (1 )+27 =    27.13هـ 
 (1 )+33  =    33.4و  
   46  =    45.9ز  

ٌّة فً الفئتٌن    5و3أم لة عمل
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 مقاعد موّزعة 10 موارنة أي 5 سنة وكسروان 5طرابلس :  دائرتٌن 5فً الفئة 
 (5انظر صفحة )على الشكل التالً 

      4الئحة ز  3الئحة و 2الئحة هـ  1الئحةد  الئحة ج صفر
 

ة افتراض         ٌّ  (سنً= مارونً       س= م)القوائم التراتب
 

 ز و هـ د 

1  37  %م  41 %س  43 %م  49 %س 

 س%  41 س%  37 س%  30 س% 31 2

 س% 39 م%  32 م% 29 س% 27 3

 م 33% س% 31 س% 23 م% 23 4

 م 28% س% 28 م% 19 م% 21 5

 س%25 م% 21 م% 17 م% 17 6

 م%21 م% 15 س% 13 س% 9 7

 س% 18 م% 12 س% 9 س% 8 8

 م% 16 س% 10 س% 5 م% 7 9
 م% 12 س% 7 م% 4 س% 3 10

 
ة للقائمة األضعف* ٌفوز من الالئحة               ٌّ  على أساس االفضل

 األول: د  
 األول وال انً :هـ 
 األول وال انً وال الث: و  
 ألّن ال الث سنً ولم ٌعد له مركز: األول وال انً والرابع والخامس   : ز  

ة للقائمة األقوى*   وٌفوز من الالئحة              ٌّ  على أساس األفضل
 األول: د   
 ألّن ال انً سنً سٌحلّ مكانه ال الث من الالئحة ز : األول وال الث    :هـ

 األول وال انً وال الث: و   
 األول وال انً وال الث والرابع: ز   
 
 
 
 
 



 8 

 
 

  مقعد 27      تسع دوائر             3فً الفئة
 
 

  موارنة                م ز3:  زغرتا      
  سنة                   س ع3:  عكار       
  سنة                   س ض  3:  منٌة ضنٌة 
  أر وذكس              أ ك3:  كورة       
  موارنة                م ب3:  بعبدا       
  موارنة                م ش3:  شوف      
  شٌعة                  ش ن3:  نبطٌة      
  شٌعة                  ش ب3:  بنت جبٌل  
  أرمن أر وذكس        أ ب3:  بٌروت     

 
 

  (5انظر ص) مقعد موّزعة على الشكل التالً 27أي 
ة للقائمة األضعف (الفائزٌن حسب التراتبٌة )                           ٌّ  االفضل

 
 (2ـ 1          )2الئحة ج     
 (3ـ2ـ1          )3الئحة د      

 (6ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1          ) 6    هـ   الئحة
 (8ـ7ـ6ـ5ـ3ـ2ـ1          ) 7الئحة  و     
 (15ـ11ـ10ـ8ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1          ) 9الئحة  ز     

 
 

 
 
 
 
 

ة افتراض   ٌّ  (8ص)القوائم التراتب
 ز و هـ د ج 
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1  23 % م ز  24.2 %م ش  33.4 %س ض  40.7 %ش ن  51.2%أ ب 

2  19.2س ض   22.9 %م ز  31.5 %م ب  36.6%م ز  48.5%م ب 

 أ ب 48.3% أ ب%  36.3 ش ب%  30.9 م ش%  22.6 م ش18.7% 3

 ش ن%  48.1 م ز%35.3 ش ب%  30.2 م ش% 22.1 س ض18.3% 4

 م ب%  46.5 أ ك%  34.7 س ع%  29.7 أ ك% 21.6 ش ن% 18.1 5

 أ ب% 43.6 س ض%  33.8 س ع 28.1% ش ن% 21.4 س ض17.8% 6

 م ز% 43.1 ش ب%  32.9 أ ك% 26.3 ش ن% 21.1 ش ن17.7% 7

 س ع%  42.5 أ ك%  32.5 س ع%26.1 أ ك% 20.8 م ز% 16.4 8

 س ع% 42.3 أ ك% 32.2 ش ن%25.4 ش ب% 19.7 ش ب% 15.7 9

 م ش%  41.8 ش ن% 31.1 ش ب% 25.1 أ ك% 19.5 م ز% 15.3 10

 ش ن%  40.7 س ع% 30.4 ش ن% 24.9 ش ب% 19.2 م ب% 15 11

س %  40.1 ش ن% 29.5 أ ك% 24.7 أ ب% 19.1 ش ن% 14.3 12
 ض

 ش ب% 39.2 س ع% 29.3 أ ك% 24.3 ش ب% 18.7 أ ك% 14.1 13

 ش ب% 38.3 أ ب% 28.9 ش ن% 24.1 س ع% 18.4 س ع% 13.2 14

 أ ك% 36.5 م ب% 27.9 أ ب% 23.9 س ع% 18.2 س ع% 12.1 15

 س ع% 34.2 ش ب% 27.8 م ب% 23.6 م ز% 17.9 س ع10.5% 16

 أ ك% 33.7 ش ب% 27.5 أ ب% 23.2 ش ن% 17.4 ش ب% 9.3 17

 س ع% 31.3 م ب% 27.1 م ب% 23.1 أ ب% 17.1 أ ك% 8.4 18

 م ش% 31.1 م ش% 26.9 س ض% 22.9 س ع% 15.2 أ ك% 7.2 19

 م ب% 30.9 س ض% 26.5 أ ب% 22.7 أ ب% 13.1 ش ب% 6.2 20

 ش ن% 29.6 س ع% 26.1 م ش% 22.5 م ب% 11.4 م ش% 5.7 21

 ش ب% 29.4 أ ب% 25.2 س ض%22.4 م ب% 10.4 م ب% 4.8 22

 م ش% 26.3 م ب% 22.2 م ز%21.2 س ض% 9.1 م ب% 4.3 23

 م ز% 24.1 س ض% 19.6 م ش% 17.2 س ض% 7.1 أ ب% 4.1 24

 س ض% 23.5 م ش% 18.3 م ز% 16.4 م ب% 3.2 م ش% 3.6 25

 م ز% 13.6 م ز% 12.6 م ش% 11.1 م ز% 3.1 أ ب% 2.5 26

 س ض% 11.5 م ش% 6.4 م ز% 9.2 س ض% 1.7 أ ب% 2.1 27
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ٌّة  حسنات االقتراح ومزاٌاه السٌاس
 
 
 

 :االقتراع والترشٌح فً القضاء     ـ 
 سهولة واضحة للمقترع 

 ٌّة التواصل بٌن الناخب والمنتَخب  ٌؤّمن استمرار

 ٌّة فً حّدها األدنى  المصارٌف االنتخاب

  ًٌّة ذات وضع محل ٌّة أو سٌاس  ٌؤّمن تم ٌل واقعً ألقلٌات طائف
 

ٌّة     ـ   الترّشح ٌوجب االنتماء الى قائمة وطن
 وضوح الخط السٌاسً العام للمرّشح 

 ًالناخب المحلًّ ٌختار المرّشح والخط السٌاس 

 ٌّة ملتزمة بانتظار االحزاب ٌّة ونٌاب  ٌخلق كتل سٌاس
 

ٌّة مع احترام القضاء والطائفة توزٌع المقاعد    ـ     بناءًال للنسبة الوطن

 النسبٌة تؤّمن دٌمقراطٌة التم ٌل 

 ًن المحافظة على التوازن السٌاسً العام الحال ّّ  هذا التوزٌع ٌؤّم

 ًٌشّكل حالة توازن بٌن رأي الناخب المحلً والرأي العام الوطن 

  ٌجبر المرشحٌن على االلتزام بالتحالفات ألّن النسبة العامة للقائمة تعتمد
 .على أصوات جمٌع المرشحٌن

 
 
 
 

 
 

 
 لبنان دائرة واحدة عبر القضاء

 ــــــــــــــــ
ة  ٌّ  :المبادئ األساس
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 ـــــــــ
ٌّة مع بٌروت دائرة واحدة ٌّة دوائر انتخاب  .ـ اعتماد األقضٌة الحال

 .مع الترشٌح فً القضاء وفقاًال للطائفة " 128"ـ اعتماد التوزٌع الحالً للمقاعد 
ٌّة  .ـ على كل مرّشح أن ٌنتمً مسبقاًال لقائمة وطن

 .ـ ٌقترع الناخب فً القضاء لمرشحً القضاء
ٌّة بجمع أصوات جمٌع مرّشحٌها  .ـ تحتسب أصوات القائمة الوطن

 وطنٌاًال مع احترام التوزٌع الحالً فً % 5ـ توّزع المقاعد نسبٌاًال لكل قائمة تتجاوز ال
ٌّة وعلى الطوائف  .االقض

 :توزٌع المقاعد
 ـــــــ

ة الى  ٌّ حسب عدد النّواب من نفس الطائفة فً  (6 الى 1من  ) فئات 6ـ تقّسم الدوائر االنتخاب
 :م الًال . نفس الدائرة

  ( مقعد33  )1علوي طرابلس  فئة 

 ( مقعد38  )2مارونً البترون فئة 
  ( مقعد27 )3سنً عكار      فئة 

  ( مقاعد8 )4شٌعً صور    فئة 
  ( مقاعد10 )5سنً طرابلس  فئة 

  ( مقعد12 ) 6سنً بٌروت   فئة 
 ـ تطّبق على كل فئة النسبة المباشرة فتكون حصة القائمة فً كل فئة

ٌّة% نسبتها                        =   الوطن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (للمقعد% 3.03= 33 )النسبة المطلوب فً كل فئة حسب عدد مقاعدها 
ٌّة على أساس النسبة ال التً نالها كل مرّشح فً قضائه % ـ توضع لكل قائمة الئحة تراتب

ة للقائمة  ٌّ  .وٌفوز األوائل فً حدود الحصة الوطن
أي وجود مرشحٌن من نفس الطائفة فً نفس القضاء ضمن الحصة ]ـ عند حصول ترادف

تعطى األولوٌة للقائمة األضعف  [األك ر من قائمة وٌفوق مجموعهم حصة الطائفة فً القضاء
 .وطنٌاًال لتأمٌن تم ٌلها بأقوى مرشحٌها

ٌّة حصول الئحة  انٌة علٌه وتنتقل حصتها  ـ بمجرد حصول قائمة على مقعد معٌن تلغى أمكان
ة ٌّ  .للمركز الذي ٌلٌه فً الئحتها التراتب

 

 
 

 
ٌّة  مزاٌا االقتراح السٌاس

 ــــــــــــ
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 ـ اقتراح وترشٌح فً القضاء

   ـــــــــــــــ
 

 سهولة واضحة للناخب. 
 ًٌؤّمن تم ٌل محلً واقع. 

 ٌّة ٌّة والمصارٌف االنتخاب  .ٌخفف األعباء المال

 أسهل ادارٌاًال وأقل كلفة: اقتراع بدورة واحدة. 
 

ة ٌّ  .ـ انتماء جمٌع المرشحٌن لقوائم وطن
    ـــــــــــــــــــ

 

 ًوجود خطاب ومشروع سٌاسً وطن. 

 ٌّة ٌّة وطن ٌّة ونٌاب  .خلق كتل سٌاس
  (وطنٌاًال % احتساب نسبة )ٌجبر المرشحٌن التزام التحالفات سٌاسٌاًال وانتخابٌاًال 

 
 

 .ـ اعتماد النسبٌة مع احترام تم ٌل األقضٌة والطوائف
    ــــــــــــــــــــــــــ

 

 ًتم ٌل دٌمقراط. 

 ًتوازن بٌن الرأًٌ العام المحلً والوطن. 

 تحمً من التطّرف السٌاسً والّتشرذم النٌابً% 5حدود ال. 
 
 
 
 
 
 

  نائباًال 128مجلس النّواب اللبنانً 
 

 
 التوزٌع الطائفً حسب الفئات المقترحة
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  نّواب  بٌروت ـ زحلة ـ بعلبك ـ بقاع غ ـ عكار ـ طرابلس6ـ1   فئة 34مارونً 

       جزٌن ـ جبٌل ـ عالٌة ـ بشري ـ بترون10ـ2               فئة 

 .      بعبدا ـ شوف ـ زغرتا9ـ 3               فئة 

        متن4ـ4               فئة 

      كسروان5ـ 5               فئة 
 
 

      مرجعٌون ـ زحلة2 ـ1     فئة27سنً 

     صٌدا ـ شوف ـ بعلبك ـ بقاع غ8ـ 2              فئة 

     منٌة ضنٌة ـ عكار6ـ 3              فئة 

     طرابلس5ـ 5              فئة 

     بٌروت6ـ 6              فئة 
 

 
    جبٌل ـ زحلة ـ بقاع غ3ـ 1    فئة 27شٌعة 

    قرى صٌدا ـ بٌروت ـ بعبدا ـ مرجعٌون8ـ2             فئة  

    نبطٌة ـ بنت جبٌل6ـ3             فئة 

    صور4ـ4             فئة 

   بعلبك الهرمل6ـ6             فئة 
 

 

 عالٌة ـ زحلة ـ بقاع غ ـ مرجعٌون ـ طرابلس  5ـ1فئة   14أر وذكسً

   بٌروت ـ متن ـ عكار6ـ2            فئة 

   كورة3ـ3            فئة 
 

 
 
 

  قرى صٌدا ـ جزٌن ـ بٌروت ـ متن ـ شوف ـ بعلبك6ـ 1  فئة 8كا ولٌك

   زحلة2 ـ2           فئة
 

   نّواب  شوف ـ عالٌه 4ـ1      فئة 8درزي 

         مرجعٌون ـ بٌروت ـ بعبدا ـ بقاع غ4ـ2              فئة  
 

 أرمن 
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         زحلة ـ المتن2ـ1  فئة 5أر وذكس

          بٌروت3ـ3             فئة 
 
 

          عكارـ طرابلس2ـ1     فئة 2علوي
 
 

 أرمن

            بٌروت       1ـ1  فئة1كا ولٌك
 
 

            بٌروت1ـ1   فئة1أنجٌلً
 
 

             بٌروت  1ـ1  فئة1أقلٌات
 
 
 
 
 
 

 
 

 


