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 مقدمة

ولى منذ تسع سنوات وسط تحوالت غیرت المشھد السیاسي، لى انتخابات نیابیة عامة ھي األإ 2018تجھ لبنان في ربیع ی
 .المحلي واالقلیمي، بطریقة جذریة

الفترة ما  لى حد كبیر التحالفات واالستقطابات الحادة التي میزت المرحلة السابقة، خصوصاً إفعلى الصعید الداخلي، تصدعت 
التي تلت مباشرة اغتیال رئیس الوزراء السابق رفیق الحریري والتي كان محورھا انقسام البالد  2009و 2005بین 

 ار".آذ 14آذار" و " 8شبھ تام بین معسكري " انقساماً  واالحزاب والقوى السیاسیة والرأي العام عموماً 

بالموقف المبدئي العام نفسھ حیال القضایا  طرافھأآذار" لم یعد لھ وجود على الصعید الرسمي رغم احتفاظ  14تحالف "
خضاعھ لسلطة الدولة اللبنانیة وضرورة وقف إالموقف من سالح حزب هللا وضرورة  آذار" خصوصاً  8المختلف علیھا مع "

حزب هللا تدخالتھ في الحروب والصراعات الخارجیة. وقد حصل ھذا األمر بعدما انخرط تیار المستقبل وحزب القوات 
رئیس التیار الوطني وحلیف حزب  ،آذار" انتخب بموجبھا العماد میشال عون 8یة، كل ألسبابھ، في تسویة سیاسیة مع "اللبنان

لى رئاسة الحكومة، فیما حصلت "القوات اللبنانیة" على حصة وازنة إالحریري سعد للجمھوریة، مقابل وصول  رئیساً  ،هللا
كل القوى السیاسیة الممثلة في البرلمان ما عدا حزب الكتائب وبعض  فعلیاً  داخل الحكومة الجدیدة. ھذه الحكومة باتت تضم

الشخصیات المستقلة. وقد جاءت التطورات االخیرة المتصلة باالستقالة الملتبسة لرئیس الحكومة ثم العودة عنھا لتعمق التباعد 
ومستقلین، باستثناء الحزب التقدمي االشتراكي  آذار اآلخرین، أحزابا 14طراف أوتزید أزمة الثقة بین تیار المستقبل ومعظم 

 .2009ھذا التحالف غداة االنتخابات النیابیة االخیرة عام  برئاسة النائب ولید جنبالط الذي كان قد غادر أصالً 

 حیث تمكن حزب هللا حتى اآلن من المحافظة على آذار"، تبدو االمور أكثر ثباتاً  8ي لدى تحالف "أفي الضفة المقابلة، 
قرار إلى إتماسك ھذا المعسكر وعلى تحالفھ الوثیق مع التیار الوطني الحر. أبعد من ذلك، لقد تمكن الحلیفان من دفع البرلمان 

 من االصالحات، في مقدمھا اعتماد النسبیة في توزیع المقاعد، لكنھ تبنى تفصیالً  محدوداً  قانون جدید لالنتخاب یتضمن عدداً 
ن القانون الجدید إ ،د یعززان الخصوصیات الطائفیة ویقلصان درجة االختالط. كما یعتقد كثیرونللمقاع للدوائر وتوزیعاً 

 .آذار" بشكل ملموس 14لى تقلیص حصة تیار المستقبل النیابیة وحلفائھ السابقین في "إ سیؤدي

ثم  2011لثورة السوریة عام قلھا اندالع اأھذه التطورات حصلت على وقع تبدالت دراماتیكیة على الساحة االقلیمیة، لیس 
برزھم ایران وحزب هللا. ألى حرب ضروس ذات طابع طائفي انخرط فیھا عدد كبیر من الالعبین الخارجیین من إتحولھا 

آذار" كاد یودي مرات عدة باالستقرار والسلم  14آذار" و " 8جواء انقسام كبیر داخل لبنان بین "أھذا االنخراط، الذي تم في 
دد المجلس النیابي لنفسھ م، فن لھ دور مرجح في توافق الفریقین المتصارعین على تأجیل االنتخابات النیابیةكاواالھلي، 

 اً یتقنثالثاً  تأجیالً  2017عام  أقركما ، بما یخالف مبدئي تداول السلطات ودوریة االنتخابات، 2014وعام  2013مرتین عام 
  بھ حالیاً.لقانون المعمول وھو ا ،دنتخابي جدیاون قان إقرار بالتزامن معستة أشھر لمدة  لالنتخابات

مام خارطة حزبیة متبدلة من حیث االحجام والتحالفات أ، یقف لبنان 2018أیار  6في  المقّررةوالیوم، عشیة االنتخابات 
تقلیدیة المتمحورة ، رغم حفاظھا على بنیتھا السابقة من حیث استمرار االحزاب والقوى ال2009المحتملة مقارنة بانتخابات 

ن القوى البدیلة المنبثقة من المجتمع أشغال الحیز االكبر من المسرح السیاسي. ویالحظ إحول االنتماء الطائفي والمذھبي في 
للقوى  جدیاً  ن تشكل في االنتخابات المقبلة تحدیاً أفي تكوین حاالت منظمة یمكن  ملموساً  المدني لم تحرز، حتى اآلن، تقدماً 

، وذلك رغم االحتجاجات الشعبیة الواسعة ذات الطابع المدني التي حصلت 2009ت مقاعد انتخابات عام اسمیة التي تقالتقلید
وفي بعض االنتخابات  2016حرزتھ تلك القوى في االنتخابات البلدیة عام أفي العامین االخیرین ورغم التقدم النسبي الذي 

  ین.نقابة المھندس النقابیة خصوصاً 

عادة إھمیة مزدوجة. فھي تتیح من ناحیة أرتدي دراسة االحزاب والقوى السیاسیة اللبنانیة عشیة االنتخابات المقبلة علیھ، ت
رسم وتحدیث خارطة القوى الحزبیة والسیاسیة في ضوء ما طرأ علیھا من تبدالت في المواقع والمواقف واالحجام والبنى 

جراء قراءة استطالعیة لتوزع القوى الحزبیة إلقرار. وھي تسمح من ناحیة ثانیة بتركیبة القیادیة وآلیات اتخاذ االالداخلیة و
 .والسیاسیة على الدوائر االنتخابیة وفق القانون الجدید الذي یعتمد للمرة االولى في لبنان
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 موقراطي اللبنانيالحزب الدی الحزب السیاسي   اسم

 Lebanese Democratic Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym LDP 

انطلق الحزب  .طالل أرسالن الوزیرھو حزب سیاسي لبناني أسسھ ویرأسھ  كیف نشأ الحزب؟ 
 أرسالن رئیسا لھ. یعتبر الحزب امتداداً  الوزیروانتخب  2001تموز  1في 

على الساحة  دمجید أرسالن وھو یع للوزیر والنائب الراحل للمسیرة السیاسیة
ولید  النائب للحزب التقدمي االشتراكي الذي یقودهاالول  منافسالدرزیة ال

 .جنبالط

 الوزیر طالل ارسالن الشخصیة القیادیة

 اللجنة / الھیئة القیادیة

 القرارمراكز صناعة 

 المجلس السیاسي

 طبیعیة مع مختلف الدول العربیة ووثیقة مع سوریا اإلقلیمیة للحزبالعالقات 

 المقعد الدرزي – عالیھ –النائب طالل ارسالن  - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

(إال أنھ انفصل عن المقعد الدرزي  –بعبدا  -النائب فادي األعور  -
 أرسالن في السنوات األخیرة)

 درزي  – المھجرین وزارة –طالل ارسالن  زراءاء الواسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 ینضوي ضمن القوى المتحالفة مع حزب هللا وسوریا

 یؤید النسبیة ولبنان دائرة واحدة  الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة الجنوب یستحق في الجنوب الثالثة

 درزي  –مرجعیون وحاصبیا  –وسام كمال شروف  -

 الئحة الوفاق الوطني في جبل لبنان الثالثة

 درزي –بعبدا  –سھیل أسعد األعور  -

 ضمانة الجبل في جبل لبنان الرابعةالئحة 

 درزي  –الشوف  –مازن عصمت بو درغم  -

 درزي – وفالش –مروان سلمان الصابري حالوي  -
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 سني – الشوف –صالح الدین الحاج  علي -

 درزي –عالیھ  –األمیر طالل األمیر مجید أرسالن  -

 

 الحزب الشیوعي اللبناني الحزب السیاسي   اسم

 Lebanese Communist Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym LCP 

من  في المنطقة وعامالً  الرأسمالیةللسیاسات  مواجھاً  ،1924تأسس سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
 ،تم حظره فترة بعد االستقالل ،حزب ماركسي لبناني ، وھوجل االشتراكیةأ

من ضمن  س كمیل شمعون. كانلرئیافي مواجھة  1958 شارك في أحداث
تھ "الحرس االحركة الوطنیة اللبنانیة، وخاضت میلیشی األحزاب التي شكلت

الحزب  الیمین. ربطتھ عالقة ممیزة مع قوىعارك ضاریة ضد الشعبي" م
من المساھمین في مواجھة االحتالل اإلسرائیلي عام  . كانالتقدمي االشتراكي

 السابق مین العاماألاغتیل  .جبھة المقاومة الوطنیة اللبنانیة ضمن 1982
 .2005لحزب جورج حاوي في حزیران ل

ى الندوة البرلمانیة في كل الدورات بعد الطائف لم یصل أي من مرشحیھ ال
  وحتى الیوم. 1992االنتخابیة التي جرت منذ 

 حنا غریباألمین العام للحزب  الشخصیة القیادیة

 اللجنة المركزیة  اللجنة / الھیئة القیادیة

 جیدة مع كل الدول المناھضة في سیاستھا للسیاسة االمیركیة في المنطقة العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 غیر منحاز رسمیاً لكنھ یمیل إلى تأیید مواقف حزب هللا وحلفائھ.

سبیة على قاعدة لبنان دائرة انتخابیة واحدة خارج القید یطالب الحزب بالن الموقف من القانون االنتخابي الجدید
 الطائفي. 

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة معاً نحو التغییر في الجنوب الثانیة

 شیعي  –صور  –رائد جعفر عطایا  -

 الئحة صوت واحد للتغییر في الجنوب الثالثة

 شیعي –بنت جبیل  –احمد محمد مراد  -
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 حركة االستقالل الحزب السیاسي   اسم

 Independence Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

نجل الرئیس الشھید رینیھ معوض، الذي اغتیل في یوم أسس میشال معوض  كیف نشأ الحزب؟ 
حركة معوض، ، والنائب والوزیرة السابقة نایلة 1989عید االستقالل سنة 

حركة سیاسیة ترتكز على  . وھيلمواكبة ثورة األرز 2005في العام  االستقالل
ثوابت السیادة الوطنیة والشرعیة والنظام الدیمقراطي والحریات، وتسعى إلى 
التنمیة اإلنسانیة واالقتصادیة وإلى عصرنة مؤسسات الدولة وتثبیت مبادئ 

، وجودھا األساسي في قضاء ة العامةالشفافیة والمحاسبة والمشاركة في الحیا
 زغرتا.

 میشال معّوضرئیس الحركة  الشخصیة القیادیة

 اللجنة التنفیذیة اللجنة / الھیئة القیادیة

 طبیعیة مع مختلف الدول العربیة ما عدا سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 اسمذار والتي تطلق على نفسھا آ 14تنخرط مع القوى التي تدور في فلك قوى 
 القوى السیادیة

 دوائر صغرىفي نسبیة المع  الموقف من القانون االنتخابي الجدید

بیة النیا لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة الشمال القوي في الشمال الثالثة

 ماروني –زغرتا  –جواد سیمون بولس  -

 ماروني  –زغرتا  –رانھ معّوض میشال  -
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 حركة التجدد الدیموقراطي الحزب السیاسي   اسم

 Democratic Renewal Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym DRM 

الشخصیات  مجموعة من من  2001في تموز أسست  لبنانیة سیاسیةھي حركة  كیف نشأ الحزب؟ 
تھدف الحركة إلى "ان تكون أحد االقطاب  ،من المجتمع المدني وجوهو السیاسیة

جراء تحدیث الحیاة السیاسیة والى تطویرھا من خالل إالالطائفیة الساعیة إلى 
  13في. وثورة األرز فيكت الحركة شار .تعمیق الوحدة اللبنانیة"

ترشحھ لمنصب رئاسة  نسیب لحودرئیسھا النائب السابق أعلن  2007 أیلول
 . 2201فبرایر  2لحركة حتى وفاتھ فيا وكان رئیس الجمھوریة

 فاروق جبر رئیس الحركة  الشخصیة القیادیة

 اللجنة التنفیذیة للجنة / الھیئة القیادیةا

 عالقات جیدة مع مختلف الدول العربیة باستثناء سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

اذار ولكنھا مستقلة في  14السیادیة مع قوى  ئھي حركة مستقلة جمعتھا المباد
 مواقفھا، وھي حركة مدنیة عابرة للطوائف

 مع النسبیة ولكن بشكل تدریجي، وبشكل یوحد المعاییر التنافسیة أمام المرشحین الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 ال یوجد مرشحین

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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 حركة الشعب الحزب السیاسي   اسم

 People's Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

مع  2000سسھ النائب السابق نجاح واكیم سنة أحزب یساري قومي عروبي  كیف نشأ الحزب؟ 
 1972لى الندوة البرلمانیة سنة إ ، وواكیم وصلبعض الشخصیات السیاسیة
لى جانب القوى الحلیفة لحزب إوھو ینضوي حالیا  بدعم من القوى الناصریة.

 هللا وسوریا.

 رئیس الحركة ابراھیم الحلبي الشخصیة القیادیة

 ھیئة القیادة اللجنة / الھیئة القیادیة

 عالقة وثیقة مع سوریا  العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –لبرلمان تمثیل في ا

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 مقرب من حزب هللا وحلفائھ

 الطائفي اإلطارھي مع النسبیة ولبنان دائرة انتخابیة واحدة خارج  الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتبرز المرشحین أ
 المقبلة

 الئحة صوت الناس في بیروت الثانیة

 روم ارثوذكس –بیروت الثانیة  –عمر نجاح واكیم  -

 سني  –بیروت الثانیة  –إبراھیم محمد الحلبي الدالل  -
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 منظمة حزب البعث العربي االشتراكي الحزب السیاسي   اسم

 Ba'ath Party اإلنجلیزیةالحزب السیاسي باللغة  اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

ذات رسالة مة عربیة واحدة أتحت شعار " 1947في سوریا سنة تأسس  كیف نشأ الحزب؟ 
وھي تجسد الوحدة العربیة والتحرر  "اشتراكي ،حریة ،وحدة" وأھدافھ "خالدة

وھو الحزب  .العربي النظام االشتراكي من االستعمار واإلمبریالیة وإقامة
وكان الحزب  ،حتى اآلن 1963 آذار 8 منذ سوریا الحاكم في

نیسان  9 في صدام حسین حتى سقوط نظام 1968تموز  من للعراق الحاكم
منذ في لبنان جود وم .ركي والبریطانيیأیدي قوات التحالف األمعلى  2003

قطري لحزب البعث. وبعد انسحاب القوات حین عقد أول مؤتمر  1956سنة 
والحزب یمر بانقسامات عدیدة بین  2005نیسان  26السوریة من لبنان في 

 قیاداتھ.

 نعمان شلق االمین القطري للحزب في لبنان الشخصیة القیادیة

 دمشق –والتي تأتمر بالقیادة القومیة للحزب  –القیادة القطریة  اللجنة / الھیئة القیادیة

لبعث في سوریا، وبالتالي تكون عالقاتھ مع الدول االقلیمیة مرتبط بنظام ا العالقات اإلقلیمیة للحزب
 بحسب عالقة النظام في سوریا معھا

 السني المقعد – حاصبیا مرجعیون – ھاشم اسمالنائب ق - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 الشیعي. المقعد – الھرمل بعلبك – النائب عاصم قانصوه -

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 أذار 8عالقة وطیدة مع حزب هللا وقوى 

 یطالب بالنسبیة على قاعدة لبنان دائرة انتخابیة واحدة خارج القید الطائفي الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 ة األمل والوفاء في الجنوب الثالثةالئح

 سني –مرجعیون وحاصبیا  –قاسم عمر ھاشم  -
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 حزب الطاشناق (االتحاد الثوري االرمني) الحزب السیاسي   اسم

 Armenian Revolutionary Federation الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym Tashnag 

، ونشط للدفاع عن الشعب االرمني بوجھ السلطات العثمانیة 1890تأسس سنة   كیف نشأ الحزب؟
ني یرمأصل أیعتبر الممثل األكبر للبنانیین المتحدرین من  في لبنان حیث

حزب  وصراعھ التقلیدي على السلطة على الساحة األرمنیة مقابل
ساحل المتن و بیروت وتعتبر مناطق .وحزب الرامغافار الھنشاق
بكثافة والمعقل الحقیقي  األرمن مناطق تواجد البقاعفي  عنجر  ومنطقة الشمالي
 .1942ولھ ممثلین في البرلمان اللبناني منذ سنة  .للحزب

 وب بقرادونیانغااألمین العام للحزب  الشخصیة القیادیة

 اللجنة المركزیة اللجنة / الھیئة القیادیة

مختلف الدول االقلیمیة ما عدا تركیا التي یحملونھا تبعات  عالقات طبیعیة مع العالقات اإلقلیمیة للحزب
 1915المجازر التي ارتكبت بحق االرمن سنة 

 رمنمقعد اال – )المتن( جبل لبنان الثانیة –النائب أغوب بقرادونیان  - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 
 ارثوذكس.

 رثوذكسارمن مقعد األ – الثانیةبیروت  –النائب أرتور نزاریان  -

  السیاحة ارةوز –كیدانیان  سأفیدی اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

عالقات طبیعیة مع مختلف األحزاب وینتمي الى تكتل التغییر واإلصالح الذي 
 یقوده التیار الوطني الحر

مع النسبیة ضمن دوائر یتفق حولھا ممكن أن تصغر وتكبر بحسب التوزیعات  لجدیدالموقف من القانون االنتخابي ا
 الطائفیة

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة بیروت األولى القویة في بیروت األولى

 أومن ارثوذكس –بیروت األولى  –الكسندر ابراھام ماطوسیان  -

أرمن  –روت األولى بی –ھاكوب ماردیروس ھمبارسوم ترزیان  -
 ارثوذكس

 أرمن كاثولیك –بیروت األولى  –سارج اغوب جوخاداریان  -

 الئحة المتن القوي في جبل لبنان الثانیة

 أرمن ارثوذكس –المتن  –اغوب اوھانس اغوب باقرادونیان  -
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 اللبنانیة حزب الكتلة الوطنیة الحزب السیاسي   اسم

 National Bloc الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

 . 1943حزب سیاسي لبناني أسسھ الرئیس إمیل إده سنة    كیف نشأ الحزب؟ 

تسلم ریمون إده زعامة الحزب بعد وفاة والده. كان الحزب یمثل  1949سنة 
القوة السیاسیة األساسیة في لبنان في األربعینات والخمسینات إلى جانب الكتلة 

شكل الحزب  1968دستوریة التي یرأسھا الرئیس بشارة الخوري. في سنة ال
ما سمي الحلف الثالثي مع حزب الكتائب وحزب الوطنیین األحرار. فاز 

في االنتخابات النیابیة التي نظمت في تلك  99التحالف بثالثین مقعدا من أصل 
 السنة.

تابعة لھ.  میلیشیا یشكلولم  الحرب األھلیة اللبنانیة بقي الحزب محایدا أثناء
 .ولم یوافق على بنوده اتفاق الطائف المشاركة في فضر

 إلى المنفى عام إدهریمون  انحسر تأثیر الحزب السیاسي بخروج زعیمھ
بعد انتھاء الحرب قاطع الحزب االنتخابات . 2000  ، ثم بوفاتھ سنة1977

بعد  2005 ، ثم شارك في انتخابات2000و 1996 ،1992 النیابیة لسنوات
كارلوس  حالیا رأسھدون الحصول على مقعد واحد. ی الجیش السوري خروج

 .حفید المؤسس، وتجدر اإلشارة إلى أن زعیم الحزب تقلیدیا یسمى العمید إده

 عمید الحزب كارلوس اده الشخصیة القیادیة

 مجلس القیادة اللجنة / الھیئة القیادیة

 یعیة مع مختلف الدول العربیة ما عدا سوریاعالقات طب العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 .2013ابتعد عنھ منذ عام  أذار 14أساساً من ضمن تحالف قوى 

 مع الدائرة الفردیة ن االنتخابي الجدیدالموقف من القانو

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

  ات/لم یعلن عن مرشحین
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 حزب الھنشاك الحزب السیاسي   اسم

 Social Democrat Hunchakian Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym Hunchak 

 1887حزب یساري أرمني تأسس سنة  –الحزب االشتراكي الدیموقراطي  ب؟ كیف نشأ الحز
في الحیاة السیاسیة اللبنانیة ضمن الیسار اللبناني بقیادة كمال جنبالط شارك 

ووقف ضد الرئیس كمیل شمعون، وخالل الحرب اللبنانیة لم یحمل السالح 
طاع إیصال واست 1992 انتخاباتفي وشارك بعد اتفاق الطائف ووقف الحرب 

 1996 انتخاباتفي  .البرلمان إلى یغیا جرجیان مرشحھ الحزبي الدكتور
استطاع الحزب المحافظة على مقعده النیابي في البرلمان  2005و 2000و

 .رفیق الحریري اللبناني من خالل تحالفھ مع اللوائح التي ترأسھا الرئیس

 وه قالباكیانرئیس اللجنة التنفیذیة النائب سیب الشخصیة القیادیة

 اللجنة / الھیئة القیادیة

 صناعة القرار مراكز

 اللجنة التنفیذیة

 طبیعیة مع مختلف الدول العربیة باستثناء تركیا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 رمن أرثوذكسمقعد األ –بیروت الثانیة  –النائب سیبوه قالبكیان  اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –ة تمثیل في الحكوم

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 أذار 14 من مقرب

 مع النسبیة ضمن دوائر متوسطة الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة بیروت األولى القویة

 كسأرمن ارثوذ –بیروت األولى  –سبوح اوھانس قالباكیان  -
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 حزب الوطنیین االحرار الحزب السیاسي   اسم

 National Liberal Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym NLP 

  حزب یمیني ، وھو1958أسسھ الرئیس الراحل كمیل شمعون بعد أحداث  كیف نشأ الحزب؟ 
الطائفة  ة لبنان وباقتصاد السوق، ینتمي أغلب محازبیھ إلىنادى باستقاللی

، في بدایة السبعینات كان الحزب یملك الشوف ، أساسا في منطقةالمارونیة
مع أحزاب یمینیة  الحرب االھلیة أكبر كتلة في المجلس. التحق أثناء

رئاستھ خلفا لوالده  داني شمعون 1985 سنة تولى  .بالجبھة اللبنانیة أخرى
 الحزب قاطع.  1990االول  تشرین واستمر في منصبھ إلى ان اغتیل في

شارك في االنتخابات حیث فاز  2005 سنةو  ، 1996 ،1992 انتخابات
معروف ، وھو رئیسھ دوري شمعون بالمقعد الماروني عن قضاء الشوف

 للقوى المتحالفة مع سوریا وحزب هللا.الجریئة بمواجھتھ 

 النائب دوري شمعون الشخصیة القیادیة

 المجلس األعلى للحزب اللجنة / الھیئة القیادیة

 جیدة مع الدول العربیة باستثناء سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ماروني  –الشوف  –النائب دوري شمعون  اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017یة األخرى السیاس

 آذار 14جزء من تحالف 

 نواب. الفردیة وتخفیض عدد الرة مع الدائ الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة التغییر األكید في جبل لبنان األولى

 ماروني  –كسروان  –زیاد حبیب خلیفھ ھاشم  -

 ن في جبل لبنان الثانیةالئحة نبض المت

 ماروني  –المتن  –جوزیف قزحیا كرم  -

 القرار الحر في جبل لبنان الرابعةالئحة 

 ماروني  –الشوف  – كمیل میشال دوري شمعون -

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
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 الحزب التقدمي االشتراكي الحزب السیاسي   اسم

 Progressive Socialist Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo – الشعار

 

Acronym PSP 

ل تحت زعامة كما 1949 الثاني كانون فيالتقدمي االشتراكي تأسس الحزب  كیف نشأ الحزب؟ 
التي كانت جبھة  حركة الوطنیة اللبنانیةالركن األساسي لل، وكان جنبالط

 وأحزاب أخرى لعبت دورا كبیرا في االشتراكيمؤلفة من الحزب التقدمي 
وحزب   حزب الكتائب اللبنانیة التي ضمت حیةالمسی اللبنانیة الجبھة مواجھة

 .الحرب األھلیة اللبنانیة أثناء الوطنیین األحرار

ویتبنى االشتراكیة إال أن أغلب مؤیدیھ  علماني توجھ ذاتمبادئ الحزب  
والده جنبالط زعامة الحزب من ولید ورث وقد  ،.الطائفة الدرزیة ینتمون إلى
، وبعد اتفاق الطائف في أحلك مراحل الحرب األھلیة اللبنانیة تھایوقاد میلیش
في التركیبة السیاسیة وبعد استشھاد الرئیس رفیق الحریري  أساسیاً  لعب دوراً 

اد لیتموضع بشكل شبھ وسطي ثم عاذار  14كان من أركان قوى  2005في 
 .2010بعد 

 ولید جنبالطب رئیس الحزب النائ الشخصیة القیادیة

 مجلس قیادة الحزب اللجنة / الھیئة القیادیة

 جیدة مع الدول العربیة باستثناء سوریا  العالقات اإلقلیمیة للحزب

 المقعد الدرزي –الشوف  –النائب ولید جنبالط  - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 المقعد السني   –الشوف  –النائب عالء الدین ترو  -

 المقعد الدرزي –عالیھ  –شھیب  النائب أكرم -

 المقعد الدرزي – بیروت الثالثة –النائب غازي العریضي  -

 المقعد الدرزي –راشیا  –البقاع الغربي  –وائل أبو فاعور  -

 
 اصدقاء للحزب تحت مسمى كتلة اللقاء الدیموقراطي وتضم:

 المقعد الدرزي –الشوف   –النائب مروان حماده  -

 كاثولیكلروم مقعد ا –وف الش –النائب نعمھ طعمھ  -

 ارثوذكسروم مقعد ال – البقاع الغربي وراشیا –النائب أنطوان سعد  -

 المقعد الماروني –الشوف  –النائب ایلي عون  -

 المقعد الماروني –عالیھ   –النائب ھنري حلو  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 المقعد الماروني –عالیھ  –النائب فؤاد السعد  -

 درزي  – وزارة التربیة –مروان حماده الوزیر  - اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

 درزي  – وزارة الدولة لشؤون حقوق االنسان –الوزیر أیمن شقیر  -

العالقات األساسیة مع األحزاب السیاسیة 
 2009/  2017األخرى 

 اذار 14في المرحلة الحالیة بعد أن كان من اركان قوى  وسطیاً  موقعاً 

 ول، بعد جمع دائرتي عالیھ والشوف في دائرة واحدةقب الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة المستقبل للبقاع الغربي وراشیا في البقاع الثانیة

 درزي  –شیا البقاع الغربي ورا –وائل وھبي أبو فاعور  -

 الئحة المستقبل لبیروت في بیروت الثانیة

 درزي  –وت الثانیة بیر –فیصل عفیف الصایغ  -

 الئحة وحدة وانماء بعبدا في بعبدا

 درزي –بعبدا  –ھادي محمد رفیق أبو الحسن  -

 الئحة المصالحة في جبل لبنان الرابعة

 درزي –الشوف  – جنبالط ولید تیمور -

 درزي – الشوف – حمادة محمد مروان -

 روم كاثولیك – الشوف – طعمة ة یوسفنعم -

 سني – الشوف –بالل أحمد عبد هللا  -

 ماروني –الشوف  –ناجي نبیھ البستاني  -

 درزي –عالیھ  –أكرم حسین شھیب  -

 ماروني –عالیھ  –بیار الحلو ھنري  -

 ماروني – عالیھ – راجي نجیب السعد -
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 الحزب السوري القومي االجتماعي الحزب السیاسي   اسم

  PartySyrian Social Nationalist الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym SSNP 

ویقوم على توحید سوریا الطبیعیة أو ما یسمى  1932أسسھ أنطون سعاده سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
بالد الھالل الخصیب والتي تضم: لبنان، سوریا، العراق، فلسطین، االردن 

انخرط الحزب في الحرب االھلیة من ضمن الحركة الوطنیة  وجزیرة قبرص.
د الحرب كان مع الوجود السوري وبعد خروج القوات السوریة سنة وبع

اذار وحلیفا لحزب هللا  14لـوقف بقوة الى جانب القوى المناوئة  2005
وسوریا، وعند اندالع الحرب في سوریا انخرط بقوة الى جانب النظام 

 السوري.

 ي حنا الناشف.النائب اسعد حردان، ورئیس الحزب الحالي المحام الشخصیة القیادیة 

 المجلس األعلى ومجلس العمد اللجنة / الھیئة القیادیة

 ارتباطھ وثیق بالقیادة السوریة، وكل القوى التي تدور في فلكھا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ارثوذكسالروم مقعد  –حاصبیا ومرجعیون  –النائب اسعد حردان  - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 كاثولیكروم المقعد  –بعلبك الھرمل  –فارس النائب مروان  -

 شیعي – وزیر دولة لشؤون مجلس النواب –الوزیر علي قانصوه  اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 أذار. 8عالقات وثیقة جدا مع حزب هللا وكل محور قوى 

یطالب الحزب القومي بقانون النسبیة على اساس غیر طائفي ولبنان دائرة  االنتخابي الجدید الموقف من القانون
 واحدة.

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة زحلھ الخیار والقرار في البقاع األولى

 روم ارثوذكس –زحلة  –ناصیف الیاس التیني  -

 الئحة األمل والوفاء في البقاع الثالثة

 روم كاثولیك –بعلبك الھرمل  –لبیر سامي منصور أ -

 الئحة األمل والوفاء في الجنوب الثالثة

 روم ارثوذكس –مرجعیون حاصبیا  –أسعد حلیم حردان  -

 ىقرار لعكار في الشمال األولالئحة ال
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 روم ارثوذكس –عكار  –امیل نعیم عبود  -

 الئحة معاً للشمال ولبنان في الشمال الثالثة

 روم ارثوذكس –الكورة  – سعادة سلیم عبد هللا -

 الئحة المتن القوي في جبل لبنان الثانیة

 ماروني –المتن  –غسان اسد األشقر  -

 الئحة ضمانة الجبل في جبل لبنان الرابعة

 ماروني –الشوف  –سمیر یوسف عون  -
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 تیار المستقبل الحزب السیاسي   اسم

 Movement Future الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym FM 

منتصف التسعینیات، وبعد اغتیال  رفیق الحریري الراحلأسسھ الرئیس  كیف نشأ الحزب؟ 
رسمیاً سّجل قیادة التیار الذي  سعد الحریري ، تولى نجلھ2005 الحریري في

 كحزب غیر طائفي یضم تنوعاً  ،2009وأعلن عنھ في نیسان  2007في آب 
 14في قیاداتھ اال أن شعبیتھ االساسیة في الساحة السنیة، متزعما قوى  طائفیاً 

 2005اذار. وحاز على اكبر كتلة نیابیة في تاریخ لبنان في دورتي انتخابات 
 .2009و

 سعد الحریريرئیس مجلس الوزراء  الشخصیة القیادیة

 المكتب السیاسي اللجنة / الھیئة القیادیة

عالقات وثیقة مع الدول العربیة وخاصة المملكة العربیة السعودیة، ومقاطعة مع  زبالعالقات اإلقلیمیة للح
 القیادة السوریة 

 نائبا ھم:  34اكبر كتلة نیابیة:  اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 المقعد السني –صیدا  –فؤاد السنیورة  الرئیس -

 المقعد السني –صیدا   –النائب بھیة الحریري  -

 المقعد العلوي –عكار   –حبیب النائب خضر  -

 ارثوذكسالروم مقعد  –عكار   – النائب ریاض رحال -

 ارثوذكسالروم مقعد  –عكار   –النائب نضال طعمھ  -

 ارثوذكسالروم مقعد  – عكار –النائب ھادي حبیش  -

 المقعد السني –عكار   – النائب خالد زھرمان -

 المقعد السني –عكار   –النائب معین المرعبي  -

 المقعد السني –المنیة الضنیة  –ب احمد فتفت النائ -

 المقعد السني –المنیة الضنیة   –عبد العزیز  اسمالنائب ق -

 المقعد السني – ةالمنیة الضنی  –النائب كاظم الخیر  -

 المقعد السني –طرابلس   –النائب محمد كباره  -

 المقعد السني –طرابلس   – النائب سمیر الجسر -

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/3f96a9be-e3ad-4f60-ae1d-0a9c26c00c83
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/fb1249d2-ccac-475c-bb54-b971015ba552
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/fb1249d2-ccac-475c-bb54-b971015ba552


 

21 
 

 )مستقیل(ارثوذكس الروم مقعد  –رابلس ط  –النائب روبیر فاضل  -

 المقعد العلوي (متوفي) –طرابلس   –النائب بدر ونوس  -

 ارثوذكسالروم مقعد  –الكورة  – النائب فرید مكاري -

 ارثوذكسالروم مقعد  –الكورة –النائب نقوال غصن  -

 رمن أرثوذكسمقعد األ –بیروت االولى  –النائب جان أوغاسبیان  -

 رمن كاثولیكمقعد األ –بیروت االولى  –كیسیان النائب سیرج طور سر -

 المقعد السني  –بیروت الثانیة  –النائب نھاد المشنوق  -

 السنيالمقعد  –بیروت الثالثة  – سعد الحریري الرئیس -

 السني المقعد  –وت الثالثة یرب –النائب محمد قباني -

 السني المقعد  –الثالثة وت یرب –النائب عمار حوري  -

 ارثوذكس الروم مقعد  –الثالثة  بیروت –مجدالني النائب عاطف  -

 الشیعي   المقعد –بیروت الثالثة  –النائب غازي یوسف  -

 نجیليالمقعد اال –بیروت الثالثة  –الشاب  اسمالنائب ب -

 االقلیاتمقعد  – بیروت الثالثة –النائب نبیل دو فریج  -

 السنيالمقعد  – الشوف –النائب محمد الحجار  -

 المقعد السني  – البقاع الغربي وراشیا –لقادري النائب زیاد ا -

 السنيالمقعد  –البقاع الغربي وراشیا  –النائب جمال الجراح  -

 الشیعي المقعد  – البقاع الغربي وراشیا –النائب أمین وھبي  -

 الشیعي  المقعد  –زحلة  –النائب عقاب صقر  -

 سنيالمقعد ال –زحلھ  –النائب عاصم عراجي  -

 سني – سعد الحریري رئیس مجلس الوزراء - اء الوزراءاسم –مة تمثیل في الحكو

 سني –االتصاالت وزارة  –الوزیر جمال الجراح  -

 سني – الداخلیةوزارة  –الوزیر نھاد المشنوق  -

 سني – العملوزارة  – الوزیر محمد كباره -

 أرمن ارثوذكس – الدولة لشؤون المرأةوزارة  –الوزیر جان أوغاسبیان  -

 ماروني – الثقافةوزارة  –وري الوزیر غطاس خ -

 سني –الدولة لشؤون النازحین وزارة  –بي عالوزیر معین المر -

العالقات األساسیة مع األحزاب السیاسیة 
 2009/  2017األخرى 

 أذار 14حزبا رئیسیا في قوى 

ظل تواجد السالح  معترض على النسبیة في رأي بعد أن كان لھموقف ایجابي  الموقف من القانون االنتخابي الجدید
 مع حزب هللا
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النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة زحلة للكل في البقاع األولى

 سني –زحلة  –عاصم فایز عراجي  -

 شیعي  –زحلة  –محسن دلول نزار  -

 الئحة المستقبل للبقاع وراشیا في البقاع الثانیة

 يسن –البقاع الغربي وراشیا  –زیاد ناظم القادري  -

 سني –البقاع الغربي وراشیا  –محمد قاسم القرعاوي  -

 شیعي  –البقاع الغربي وراشیا  –امین محمد وھبي  -

 الئحة الكرامة واالنماء في البقاع الثالثة

 سني –بعلبك الھرمل  –بكر محمود الحجیري  -

 سني –بعلبك الھرمل  –حسین محمد صلح  -

 الئحة التكامل والكرامة في الجنوب األولى

 سني –صیدا  –حمد سلیم شمس الدین حسن م -

 سني –صیدا  –بھیة بھاء الدین الحریري  -

 الئحة المستقبل لعكار في الشمال األولى

 روم ارثوذكس –عكار  –جان نقوال موسى  -

 سني –عكار  –محمد مصطفى سلیمان  -

 سني –عكار  –وجیھ البعریني ولید  -

 سني –عكار  –طارق طالل المرعبي محمد  -

 علوي –عكار  –منیف حبیب خضر  -

 ماروني –عكار  –فوزي حبیش ھادي  -

 الئحة المستقبل للشمال في الشمال الثانیة

 سني –الضنیة  –قاسم علي عبد العزیز  -

 سني –الضنیة  –سامي احمد شوقي فتفت  -

 سني –المنیة  –عثمان محمد علم الدین  -

 ارثوذكسروم  –طرابلس  –نعمھ جرجس محفوض  -

 سني –طرابلس  –شادي غسان نشابھ  -

 سني –طرابلس  –محمد رشید الجمالي دیما  -

 سني –طرابلس  –محمد عبد اللطیف كباره  -

 سني –طرابلس  –سمیر عدنان الجسر  -

 سني –طرابلس  –محمد الصوالحي ولید  -

 علوي –طرابلس  –ى حسن شحود لیل -

 ماروني –طرابلس  –ج طانیوس البكاسیني جور -
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 الئحة المستقبل لبیروت في بیروت الثانیة

 إنجیلي –بیروت الثانیة  –اسم الدكتور رمزي الشاب ب -

 روم ارثوذكس –بیروت الثانیة  –نزیھ نقوال نجم  -

 سني –بیروت الثانیة  –تمام صائب بك سالم  -

 سني –بیروت الثانیة  –روال نزار الطبش  -

 سني –بیروت الثانیة  –ربیع محمد حسونھ  -

 سني –بیروت الثانیة  –زاھر ولید عیدو  -

 سني –الثانیة بیروت  –رفیق الحریري سعد الدین  -

 سني –بیروت الثانیة  –نھاد صالح المشنوق  -

 شیعي –بیروت الثانیة  –غازي علي یوسف  -

 شیعي –بیروت الثانیة  –علي كمال الشاعر  -

 الئحة المصالحة في جبل لبنان الرابعة

 سني –الشوف  –محمد قاسم رشید الحجار  -

 يمارون –الشوف  –غطاس سمعان الخوري  -
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 حزب الكتائب اللبنانیة  الحزب السیاسي   اسم

 Kataeb Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym Kataeb 

            تأ  كیف نشأ الحزب؟ 
لھیمنة األجنبیة على لبنان مثل االنتداب الفرنسي والنفوذ العربي. ثم تحول إلى حزب ل

.1958. دعم الحزب الرئیس كمیل شمعون خالل أحداث عام 1952سیاسي في عام   

 البارزینالسیاسیین  من أكثر الالعبین الكتائب واحد حزببحلول السبعینیات ، أصبح 
الحزب دورا حاسما خالل  . تحت مظلة الجبھة اللبنانیة لعبفي البالد وأكثرھا تنظیماً 

الحرب األھلیة اللبنانیة. انخفض دور الحزب وتأثیره تدریجًیا بعد وفاة مؤسسھ في 
وبعد الصدامات بین القوى في الساحة المسیحیة. كما شھدت كتائب عدة  1984عام 

 في صفوفھا.انقسامات 
بعد االنسحاب السوري من لبنان ، استعاد الحزب دوره التاریخي مع أمین الجمیل 

نوفمبر /  21رئیساً. كما لعب بیار الجمیل ، ابن أمین ، دوراً ھاماً قبل اغتیالھ في 
آذار. في عام  14. وكان الحزب عضواً نشطاً في معسكر 2006تشرین الثاني 

 الجمیل رئیًسا جدیًدا للحزب.، انتخب النائب سامي  2015

 النائب سامي الجمیلرئیس الحزب  الشخصیة القیادیة

 اللجنة / الھیئة القیادیة

 القرارمراكز صناعة 

 المكتب السیاسي الكتائبي

 عالقات الحزب جیدة مع الدول العربیة وخاصة الخلیجیة، ومقطوعة مع سوریا. العالقات اإلقلیمیة للحزب

 خمسة نواب ھم:  اء النواباسم –ان تمثیل في البرلم

 مارونيالمقعد ال –المتن –النائب سامي الجمیل  −

 ماروني المقعد ال –االشرفیة  –النائب ندیم الجمیل  −

 ماروني المقعد ال –طرابلس  –النائب سامر سعاده  −

 ماروني المقعد ال –زحلة  –النائب ایلي ماروني  −

 أرثوذكسمقعد الروم  –عالیھ  –النائب فادي الھبر  −

 غیر مشارك في الحكومة الحالیة اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب السیاسیة 
 2009/  2017األخرى 

 أذار 14ینتمي الى قوى 

على ھذا ، وھو غیر موافق خارج القید الطائفي یطالب حزب الكتائب بالدائرة الفردیة الموقف من القانون االنتخابي الجدید
 القانون

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
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 الئحة زحلة قضیتنا في البقاع األولى النیابیة المقبلة لالنتخاباتأبرز المرشحین 

 ماروني –زحلة  –ایلي میشال ماروني  -

 الئحة األرز الوطني في البقاع الثالثة

 روم كاثولیك –بعلبك الھرمل  –سعد هللا ھولو عردو  -

 الئحة قدرة التغییر في الجنوب األولى

 ماروني –جزین  –لیاس نھرا جوزاف ا -

 الئحة نبض الجمھوریة القویھ في الشمال الثالثة

 ماروني –البترون  –سامر جورج سعادة  -

 روم ارثوذكس –الكورة  –جمیل اندراوس البر  -

 ماروني –زغرتا  –میشال باخس الدویھي  -

 الئحة بیروت األولى في بیروت األولى

 ونيمار –بیروت األولى  –ندیم بشیر الجمّیل  -

 جبیل كسروان في جبل لبنان األولى ِعّنا القرار الئحة

 ماروني –كسروان  – شاكر الیاس سالمة -

 نبض المتن في جبل لبنان الثانیةالئحة 

 ماروني –المتن  –سامي امین الجمیل  -

 ماروني –المتن  –رائیف حنكش الیاس  -

 جبل لبنان الثالثة بعبدافي  سوا لبعبدا الئحة

 ماروني – بدابع – رمزي بو خالد -

 جبل لبنان الرابعةالشوف  عالیھ الئحة القرار الحر في

 ماروني –عالیھ  –تیودورا طوني بجاني  -

 ماروني –الشوف  – جوزف عید -
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 التیار الوطني الحر الحزب السیاسي   اسم

 Free Patriotic Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym FPM 

بدأ نشاط ھذا التیار بطریقة شعبیة مؤیدة للعماد میشال عون أثناء ترؤسھ  كیف نشأ الحزب؟ 
ومناداتھ بخروج الجیش السوري من لبنان، اال  1989الحكومة العسكریة في 

ان التأسیس الرسمي كان بعد عودة العماد عون من منفاه في فرنسا سنة 
ي النیابیة فاز ف 2005خابات انتخالل و. 2006ونیل الترخیص سنة  2005

اغلبیة المقاعد النیابیة، ولكن سرعان ما تموضع الى  المناطق المسیحیة مكتسحاً 
، 2006جانب حزب هللا في تحالف بعد توقیع ورقة تفاھم معھ في شباط 

الى جانب الحزب في الحراك السیاسي الداخلي في معظم الحكومات  ومنخرطاً 
 صل العماد میشال عون الى رئاسة الجمھوریة. والتحالفات السیاسیة، وقد و

 جبران باسیلرئیس التیار الوزیر  الشخصیة القیادیة

 المجلس السیاسي اللجنة / الھیئة القیادیة

عالقات طبیعیة مع معظم الدول االقلیمیة اال أنھ یشوبھا الفتور مع دول مجلس  العالقات اإلقلیمیة للحزب
 التیار بحزب هللا التعاون الخلیجي بسبب عالقة

 مارونيالمقعد ال –كسروان  –میشال عون  الرئیس - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 مارونيالمقعد ال – كسروان –النائب جیلبرت زوین  -

 مارونيالمقعد ال –كسروان  –النائب فرید الیاس الخازن  -

 مارونيالمقعد ال –كسروان  –النائب یوسف خلیل  -

 مارونيالمقعد ال –كسروان  –بي نصرالنائب نعمة هللا أ -

 مارونيالمقعد ال –جبیل  –النائب ولید الخوري  -

 مارونيالمقعد ال –جبیل –النائب سیمون أبي رمیا  -

 المقعد الشیعي –جبیل  –النائب عباس الھاشم  -

 مارونيالمقعد ال –المتن  –النائب ابراھیم كنعان  -

 مارونيالمقعد ال –المتن  –النائب سلیم سلھب  -

 مارونيالمقعد ال –المتن  –لنائب نبیل نقوال ا -

 ارثوذكسمقعد الروم  –المتن  –النائب غسان مخیبر -

 كاثولیك مقعد الروم –المتن  –النائب ادغار المعلوف  -
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 مارونيالمقعد ال –بعبدا  –النائب حكمت دیب  -

 مارونيالمقعد ال –بعبدا  –النائب االن عون  -

 مارونيعد الالمق –بعبدا  –النائب ناجي غاریوس  -

 مارونيالمقعد ال –جزین  –النائب زیاد اسود  -

 مارونيالمقعد ال –جزین  –النائب أمل أبو زید  -

 كاثولیكمقعد الروم  –جزین  –النائب عصام صوایا  -

 درزيالمقعد ال –بعبدا  –النائب فادي االعور  -

 ماروني – الخارجیةوزارة  –الوزیر جبران باسیل  - اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

 ارثوذكسي –الدفاع الوطني وزارة  –الوزیر یعقوب الصراف  -

 كاثولیكي –العدل وزارة  –الوزیر سلیم جریصاتي  -

 سني –البیئة وزارة  –الوزیر طارق الخطیب  -

 ماروني –الطاقة والمیاه وزارة  –الوزیر سیزار أبي خلیل  -

 أرثوذكسي – االقتصاد الوطنيوزارة  –الوزیر رائد خوري  -

 أرثوذكسي –الدولة لمكافحة الفساد وزارة  –وزیر نقوال تویني ال -

 ماروني – شؤون رئاسة الجمھوریةالدولة لوزارة  –الوزیر بیار رفول  -

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

بعد عودة العماد عون من منفاه في باریس وتوقیعھ ورقة التفاھم مع حزب هللا، 
 .وإیرانالحلیفة لسوریا  قوىالالتیار من اركان  أصبح

من صانعي ھذا القانون ولكن فیما بعد حاول التیار اجراء بعض التعدیالت  الموقف من القانون االنتخابي الجدید
 علیھ ولكنھ لم یفلح في ذلك

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 زحلة للكل في البقاع األولىالئحة 

 روم ارثوذكس –زحلة  –ارل نكد اسعد ش -

 كاثولیكروم  –زحلة  –میشال میشال السكاف  -

 روم كاثولیك –زحلة  –میشال جورج ضاھر  -

 ماروني –زحلة  –سلیم جورج عون  -

 الئحة المستقلة في البقاع الثانیة

 روم كاثولیك –بعلبك الھرمل  –میشال امیل ضاھر  -

 شیعي –بعلبك الھرمل  –غاده اسد عساف  -

 الغد األفضل في البقاع الثانیةالئحة 

 روم ارثوذكس –البقاع الغربي وراشیا  –إیلي نجیب فرزلي  -

 الئحة صیدا وجزین معاً في الجنوب األولى

 روم كاثولیك –جزین  –سلیم أنطوان خوري  -
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 ماروني –جزین  –زیاد میشال أسود  -

 ماروني –جزین  –حكمت أبو زید امل  -

 ب الثانیةالئحة معاً نحو التغییر في الجنو

 روم كاثولیك –قرى صیدا  –وسام نبیھ الحاج  -

 الئحة الجنوب یستحق في الجنوب الثالثة

 شیعي –النبطیة  –مصطفى علي بدر الدین  -

 شیعي –بنت جبیل  –حسین جھاد الشاعر  -

 روم ارثوذكس –شادي جرجس مسعد  -

 الئحة عكار القویة في الشمال األولى

 وذكسروم ارث –عكار  –أسعد رامز درغام  -

 روم ارثوذكس –عكار  –ریاض نقوال رحال  -

 سني –عكار  –محمد یحیھ یحیھ  -

 سني –عكار  –محمود خضر حداره  -

 علوي –عكار  –ى علي حسین مصطف -

 ماروني –عكار  –جورج جبور جیمي  -

 الئحة قرار الشعب في الشمال الثانیة

 ماروني –طرابلس  –طوني فرید ماروني  -

 ل الثالثةالئحة الشمال القوي في الشما

 ماروني –البترون  –نعمھ إبراھیم إبراھیم  -

 ماروني –البترون  –جرجي باسیل جبران  -

 روم ارثوذكس –الكورة  –حبیب صعب غریتا  -

 ماروني –بشري  –سعید یوسف طوق  -

 ماروني –بشري  –بدوي بطرس جورج  -

 ماروني –زغرتا  –جرجس رفول بیار  -

 كسروم أرثوذ –الكورة  –جورج نعیم عطا هللا  -

 الئحة بیروت األولى القویة في بیروت األولى

 أقلیات –بیروت األولى  –أنطوان قسطنطین بانو  -

 روم ارثوذكس –بیروت األولى  –نقوال ایلي شماس  -

 روم كاثولیك –بیروت األولى  –نقوال موریس صحناوي  -

 ماروني –بیروت األولى  –جوزف األشقر  مسعود -

 ةالئحة وحدة بیروت في بیروت الثانی

 إنجیلي –بیروت الثانیة  –ادكار جوزف طرابلسي  -
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 الئحة لبنان القوي في جبل لبنان األولى

 شیعي –جبیل  –ربیع خلیل عواد  -

 ماروني –جبیل  –نجیب الخوري ولید  -

 ماروني –جبیل  –فرید ابي رمیا سیمون  -

 ماروني –كسروان  –نعمھ جورج افرام  -

 ماروني –كسروان  –سلیم بارود زیاد  -

 ماروني –كسروان  –رجي عازار جروجھ  -

 ماروني –كسروان  –رشید روكز شامل  -

 ماروني –كسروان  – فؤاد غانم البونمنصور  -

 الئحة المتن القوي في جبل لبنان الثانیة

 روم ارثوذكس –المتن  –الیاس نقوال بو صعب  -

 روم ارثوذكس –المتن  –غسان امیل مخیبر  -

 كروم كاثولی –المتن  –ادكار بولس معلوف  -

 ماروني –المتن  –قبالن األشقر كورین  -

 ماروني –المتن  –الیاس سركیس سركیس  -

 ماروني –المتن  –إبراھیم یوسف كنعان  -

 الئحة الوفاق الوطني في جبل لبنان الثالثة

 ماروني –بعبدا  –ناجي كمیل غاریوس  -

 ماروني –بعبدا  –جوزف عون آالن  -

 ماروني –بعبدا  –فرج دیب حكمت  -

 الجبل في جبل لبنان الرابعة الئحة ضمانة

 روم كاثولیك –الشوف  –غسان امال عطاہلل  -

 سني –الشوف  –طارق محمد الخطیب  -

 ماروني –الشوف  –د جورج فیلیب البستاني فری -

 ماروني –الشوف  –ماریو عزیز عون  -

 روم ارثوذكس –عالیھ  –شدید حنا الیاس  -

 يمارون –عالیھ  –عماد مارون الحاج الملقب بالمعلم  -

 ماروني -عالیھ  –سیزار ریمون ابي خلیل  -
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 القوات اللبنانیة الحزب السیاسي   اسم

 Lebanese Forces الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym LF 

منظومة عسكریة ك 1976 سنة بشیر الجمّیلالرئیس   القوات اللبنانیة، أسسھا كیف نشأ الحزب؟ 
، للقوى المسیحیة أو ما كان یعرف بالجبھة اللبنانیة لكي تكون الذراع العسكري

وخرج منھ بعد  1994دخل رئیسھا الدكتور سمیر جعجع السجن في نیسان 
اذار. وقد  14من أركان قوى  لتكون، 2005الخروج السوري من لبنان سنة 

التي بردت اجواء  2016مع التیار الوطني الحر سنة وقعت ورقة نوایا وتفاھم 
التوتر بین مناصري الفریقین بعد سنوات طویلة من العداء. وقد خاضت القوات 

نواب الى البرلمان وسنة  5حیث اوصلت  2005االنتخابات النیابیة في دورتي 
 نواب. 8اوصلت  2009

 سمیر جعجعرئیس الحزب  الشخصیة القیادیة

 الھیئة التنفیذیة اللجنة / الھیئة القیادیة

مع السعودیة  جیدة، مع عالقات ولحزب هللاھو حزب مناھض للنظام في سوریا  العالقات اإلقلیمیة للحزب
 خاصة، وطبیعیة مع بقیة الدول العربیة. 

 مارونيالمقعد ال –بشري  – ریدا طوق جعجعستالنائب  اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 مارونيالمقعد ال –بشري  – ایلي كیروز النائب

 مارونيالمقعد ال –البترون  –ا أنطوان زھرالنائب 

 أرثوذكس مقعد الروم  –الكورة  – فادي كرمالنائب 

 مارونيالمقعد ال –الشوف  – جورج عدوانالنائب 

 كاثولیكلروم مقعد ا –زحلة  – طوني ابو خاطرالنائب 

 أرثوذكسمقعد الروم  –زحلة  – نائب جوزیف المعلوفال

 رمن أرثوذكسمقعد األ –زحلة  – شانت جنجنیانالنائب 

 روم ارثوذكس –الصحةوزارة –نائب رئیس مجلس الوزراء – غسان حاصباني اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

  ماروني – الشؤون االجتماعیةوزارة  –ر ابي عاصي بیا

 روم كاثولیك – االعالموزارة  –ملحم الریاشي 

العالقات األساسیة مع األحزاب السیاسیة 
 2009/  2017األخرى 

 أذار، وقعت ورقة تفاھم مع التیار الوطني الحر. 14من أركان قوى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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قدمت قد و وأحد األطراف المؤسسة لفكرة النسبیةمؤیدة لقانون االنتخاب  الموقف من القانون االنتخابي الجدید
ي مشروعھا االنتخابي بالتوافق مع تیار المستقبل والحزب التقدمي االشتراك

 والذي یعتمد توزیعاً للمقاعد بین النظامین االكثري والنسبي.

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة زحلة قضیتنا في البقاع األولى

 روم كاثولیك –زحلة  –جورج ایلي عقیص  -

 الكرامة واالنماء في البقاع الثالثة الئحة

 ماروني –بعلبك الھرمل  –أنطوان البدوي حبشي  -

 قدرة التغییر في الجنوب األولىالئحة 

 روم كاثولیك –جزین  –عجاج جرجي حداد  -

 الئحة شبعنا حكي في الجنوب الثالثة

 روم ارثوذكس –مرجعیون وحاصبیا  –فادي كلیم سالمھ  -

 الشمال األولى الئحة المستقبل لعكار في

 روم ارثوذكس –عكار  –وھبي خلیل خلیل قاطیشھ  -

 الئحة نبض الجمھوریة القویھ في الشمال الثالثة

 ماروني –البترون  –فادي یوسف سعد  -

 روم ارثوذكس –الكورة  –عبد هللا كرم فادي  -

 ماروني –بشري  –ستریدا الیاس طوق  -

 ماروني –بشري  – جوزیف اسحاق -

 ماروني –زغرتا  –ي بطرس البعینماریوس  -

 الئحة بیروت األولى في بیروت األولى

 تأقلیا – بیروت األولى – لریاض امین عاق -

 روم ارثوذكس –بیروت األولى  –عماد نعیم واكیم  -

 الئحة التغییر األكید في جبل لبنان األولى

 ماروني –جبیل  –زیاد حلیم الحواط  -

 ماروني –كسروان  –جرجي الدكاش شوقي  -

 تن قلب لبنان في جبل لبنان الثانیةالئحة الم

 ماروني –المتن  –ماجد ادي فائق ابي اللمع  -

 الئحة وحدة وانماء بعبدا في جبل لبنان الثالثة

 ماروني –بعبدا  –بیار رشید بو عاصي  -

 الئحة المصالحة في جبل لبنان الرابعة

 ماروني –الشوف  –جورج جمیل عدوان  -

 وذكسروم ارث –عالیھ  –ودیع نصار انیس  -
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 حركة أمل الحزب السیاسي   اسم

 Amal Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym Amal 

لتجمیع القوى الشیعیة تحت شعار رفع  1974أسسھا االمام موسى الصدر سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
، ت االسرائیلیةالحرمان عن المناطق المحرومة في لبنان ومقاومة االعتداءا

وبعد اختطاف السید موسى الصدر تولى قیادة الحركة المحامي نبیھ بري، 
حیث خاضت مواجھات عدیدة ضد االحتالل االسرائیلي وضد السلطة في عھد 

في المخیمات الفلسطینیة في  ضروساً  الرئیس أمین الجمیل كما خاضت حرباً 
 الثمانینات ثم مع حزب هللا.

نخرطت الحركة بقوة في االنتخابات النیابیة لیصل رئیسھا بعد اتفاق الطائف ا
الى سدة الرئاسة الثانیة ویشكل قوة سیاسیة اساسیة من مكونات الحكم في 

 لبنان، مستمرا في موقعھ حتى الیوم.

 نبیھ بريمجلس النواب رئیس  الشخصیة القیادیة

 المكتب السیاسي اللجنة / الھیئة القیادیة

، بینما عالقاتھا ببقیة الدول العربیة وإیرانترتبط بعالقة استراتیجیة مع سوریا  یة للحزبالعالقات اإلقلیم
 تشوبھا البرودة  

 –رئیس مجلس النواب وكتلة التنمیة والتحریر –الرئیس نبیھ بري  - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 
 شیعيالمقعد ال – الزھراني

 كاثولیكالروم مقعد  – الزھراني – النائب میشال موسى -

 شیعيالمقعد ال –الزھراني  –النائب علي عسیران  -

 شیعيالمقعد ال –النبطیة  – النائب عبد اللطیف الزین -

 شیعيالمقعد ال –النبطیة  –النائب یاسین جابر  -

 شیعيالمقعد ال –صور  –النائب عبد المجید صالح  -

 شیعيالمقعد ال –صور  –النائب علي خریس  -

 شیعيالمقعد ال –بنت جبیل  –النائب علي حسن خلیل -

 شیعيالمقعد ال –بنت جبیل  –النائب علي بزي -

 يشیعالمقعد ال –بنت جبیل  –النائب أیوب حمید  -

 درزيالمقعد ال –مرجعیون  –النائب أنور الخلیل  -
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 شیعيالمقعد ال –بعلبك الھرمل  –النائب غازي زعیتر  -

 شیعيالمقعد ال –بیروت  – النائب ھاني قبیسي -

 ثالثة وزراء ھم:  اء الوزراءاسم –الحكومة  تمثیل في

 شیعي – المالیة وزارة –الوزیر علي حسن خلیل  -

 شیعي – الزراعةوزارة  –الوزیر غازي زعیتر  -

 شیعیة – الدولة لشؤون التنمیة االداریةوزارة  –الوزیرة عنایة عز الدین  -

العالقات مع األحزاب السیاسیة األخرى 
2017  /2009 

أذار، اال انھا تتسم بعالقات شبھ ثابتة مع معظم مكونات  8 من أركان قوى
 أذار وخاصة التقدمي االشتراكي وتیار المستقبل 14فریق 

حركة أمل تطالب بالقانون االنتخابي النسبي في لبنان دائرة واحدة، ولكنھا  الموقف من القانون االنتخابي الجدید
ا السیاسي في زیادة عدد المقاعد رضیت عن ھذا القانون ألسباب أنھ یفید تحالفھ
 البرلمانیة ویضعف الفریق السیاسي المواجھ. 

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة األمل والوفاء في الجنوب الثانیة

 شیعي –صور  –علي یوسف خریس  -

 شیعي –صور  –محمد عز الدین عنایة  -

 روم كاثولیك –قرى صیدا  –میشال حنا موسى  -

 شیعي –قرى صیدا  –ي عادل عسیران عل -

 شیعي –قرى صیدا  –نبیھ مصطفى بري  -

 الئحة األمل والوفاء في الجنوب الثالثة

  شیعي –النبطیة  –ھاني حسن قبیسي  -

 شیعي –النبطیة  –یاسین كامل جابر  -

 شیعي  –بنت جبیل  –أیوب فھد حمّید  -

 شیعي –بنت جبیل  –احمد بزي علي  -

 درزي –عیون وحاصبیا مرج –أنور محمد الخلیل  -

 شیعي –مرجعیون وحاصبیا  –علي حسن خلیل  -

 سني –مرجعیون وحاصبیا  –قاسم عمر ھاشم  -

 الثانیة البقاعالئحة الغد األفضل في 

 شیعي –البقاع الغربي وراشیا  –محمد دیب نصر هللا  -

 الثالثة البقاعالئحة األمل والوفاء في 

 شیعي -بعلبك الھرمل  –غازي محمد زعیتر  -

 الئحة وحدة بیروت في بیروت الثانیة

 شیعي –بیروت الثانیة  –محمد مصطفى خواجھ  -

 الئحة الوفاق الوطني في جبل لبنان الثالثة
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 شیعي -بعبدا  –فادي فخري عالمة  -

 

 حزب هللا الحزب السیاسي   اسم

 Hezbollah الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

 كجماعةتأسس في أوائل الثمانینات بدعم من الجمھوریة االسالمیة االیرانیة،  یف نشأ الحزب؟ ك
لحزب هللا  العسكري الجناح ،لبنان مسلحة وحزب سیاسي مقره في إسالمیة شیعیة
في البرلمان  كتلة الوفاء للمقاومةوجناحھ السیاسي ھو  ،يمجلس الجھادالھو 

، 1992في عام  عباس الموسوياغتیال امین عام الحزب السید اللبناني. وبعد 
 وال یزال مستمرا في موقعھ. ن نصر هللاحس سلم االمانة العامة السیدت

، االحتالل االسرائیلي في جنوب لبنان مؤسسا المقاومة االسالمیةحزب هللا  قاوم
مایو  24ب إسرائیل من لبنان في اانسحبعد  وسیاسیاً  عسكریاً  وحقق انتصاراً 

2000. 

 یمتلك الحزب امكانات كبیرة على مختلف الصعد حیث وفر الخدمات االجتماعیة
في مناطق نفوذه اضافة الى تفریغ عدد كبیر من الشباب ضمن قوتھ المسلحة 

 فاستقطب معظم الشارع الشیعي في لبنان الى جانب حركة امل. 

اذار بعد الخروج السوري من لبنان وتدخل بقوة الى جانب النظام  8وقاد قوى 
یاة السیاسیة السوري بعد اندالع االزمة السوریة، كما یعتبر المؤثر االساسي للح

 في لبنان عبر نفوذه الكبیر في السلطة السیاسیة.

 السید حسن نصرهللاألمین العام  الشخصیة القیادیة

 أعضاء ویرأسھ االمین العام للحزب 7مجلس شورى حزب هللا المؤلف من  اللجنة / الھیئة القیادیة

سوریا، ومع قوى مقاومة لوجود اسرائیل في و إیرانعالقة استراتیجیة وثیقة مع  العالقات اإلقلیمیة للحزب
 المنطقة، وعالقات متأزمة مع الدول العربیة وخاصة الخلیجیة منھا

 شیعي المقعد  –النبطیة  – النائب محمد رعد - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 شیعيالمقعد ال –صور  –النائب محمد فنیش  -

 شیعيقعد الالم –بعلبك الھرمل  –النائب حسین الحاج حسن  -

 شیعيالمقعد ال –بعلبك الھرمل  –النائب حسین الموسوي  -

 شیعيالمقعد ال –بعلبك الھرمل  – النائب علي المقداد -

 شیعي  المقعد ال –بعلبك الھرمل  –النائب نوار الساحلي  -

 شیعيالمقعد ال –صور  –النائب نواف الموسوي  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 شیعيالمقعد ال –حاصبیا مرجعیون  –النائب علي فیاض  -

 شیعيالمقعد ال –بنت جبیل  –النائب حسن فضل هللا  -

 شیعي  المقعد ال –بعبدا  –النائب علي عمار  -

 شیعيالمقعد ال –بعبدا  –النائب بالل فرحات  -

 سنيالمقعد ال –بعلبك الھرمل  –النائب كامل الرفاعي  -

 سنيالمقعد ال –بعلبك الھرمل  –النائب العمید الولید سكریة  -

 اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

 

 شیعي  – الصناعةوزارة  –الوزیر حسین الحاج حسن  -

 شیعي – الشباب والریاضةوزارة  –الوزیر محمد فنیش  -

العالقات مع األحزاب السیاسیة 
 2009/  2017األخرى 

 اذار 14 قوىأذار ویشكل خط المواجھة االول مع  8متزعما قوى 

الداعم االساسي لھذا القانون، في وقت كان مطلبھ لبنان دائرة انتخابیة واحدة مع  الموقف من القانون االنتخابي الجدید
النسبیة، ولكن البعض یرى أن ھذا القانون یوافق حزب هللا وحلفاءه كثیرا من حیث 

 الفوز بالنسبة االكبر من المقاعد النیابیة

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 قرار في البقاع األولىالئحة زحلھ الخیار وال

 شیعي  –زحلة  –أنور حسین جمعھ  -

 الئحة األمل والوفاء في البقاع األولى

 شیعي –بعلبك الھرمل  –حسین علي الحاج حسن  -

 شیعي –بعلبك الھرمل  –إیھاب عروه حماده  -

 شیعي –بعلبك الھرمل  –علي محمد سلمان بشیر المقداد  -

 شیعي –بعلبك الھرمل  –إبراھیم علي الموسوي  -

 الئحة األمل والوفاء في الجنوب الثانیة

 شیعي –صور  –حسین سعید جشي  -

 الئحة األمل والوفاء في الجنوب الثالثة

 شیعي –النبطیة  –محمد حسن رعد  -

 شیعي –بنت جبیل  –نظام الدین فضل هللا حسن  -

 شیعي –مرجعیون وحاصبیا  –علي رشید فیاض  -

 الئحة وحدة بیروت في بیروت الثانیة

 شیعي –بیروت الثانیة  –ن محمد شري امی -

 ىجبل لبنان األولالئحة التضامن الوطني في 

 شیعي –جبیل  –حسین محمد زعیتر  -

 الئحة الوفاق الوطني في جبل لبنان الثالثة

 شیعي  –بعبدا  –علي فضل عمار  -
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 تیار العزم الحزب السیاسي   اسم

 Azm Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

، وبعد انخراط الرئیس 1988ت جمعیة العزم والسعادة االجتماعیة سنة ستأس كیف نشأ الحزب؟ 
نجیب میقاتي في الحیاة السیاسیة كوزیر ونائب ورئیس حكومة نشط التیار في 
خدماتھ االجتماعیة والتربویة واالقتصادیة لیصبح من القوى االساسیة على 

  حة طرابلس والشمال.سا

 نجیب میقاتي رئیس التیار الرئیس الشخصیة القیادیة

 أعضاء الھیئة االداریة اللجنة / الھیئة القیادیة

 عالقات طبیعیة مع مختلف الدول العربیة العالقات اإلقلیمیة للحزب

 سنيالمقعد ال –طرابلس  –نجیب میقاتي  الرئیس - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 سنيالمقعد ال –طرابلس  –النائب أحمد كرامي  -

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 وسطي مع كل الجھات السیاسیة

 ھو مع النسبیة في دوائر متوسطة الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  خاباتلالنتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الثانیة:الئحة العزم في الشمال 

 سني –الضنیة  –جھاد على الیوسف  -

 سني –الضنیة  –محمد أحمد طالل الفاضل  -

 سني –المنیة  –كاظم صالح خیر  -

 روم ارثوذوكس –طرابلس  –نقوال كمیل نحاس  -

 سني  –طرابلس  –محمد نجیب عزمي میقاتي  -

 سني –س طرابل –رشید إبراھیم المقدم  -

 سني –طرابلس  –محمد توفیق محمد راشد سلطان  -

 سني –طرابلس  –مرفت محمد فضل الھوز  -
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 سني –طرابلس  –محمد أنس عبد هللا ندیم الجسر  -

 علوي –طرابلس  –على أحمد درویش  -

 ماروني -طرابلس  –جان بدوي عبید  -

 

 تیار الكرامة الحزب السیاسي   اسم

 N/A نجلیزیةالحزب السیاسي باللغة اإل اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

في مواجھة سلطات االنتداب  1943أسسھ السیاسي عبد الحمید كرامي سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
الفرنسي، وفي السنوات االخیرة اعاد الوزیر السابق فیصل عمر كرامي تنشیط 

ي ھذا التیار كتیار وطني یضم من مختلف الطوائف، وحضور التیار حالیا ف
 طرابلس.

 الوزیر السابق فیصل كراميرئیس التیار  الشخصیة القیادیة

 المكتب السیاسي اللجنة / الھیئة القیادیة

 طبیعیة مع كل الدول العربیة خصوصاً سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 عالقات وثیقة مع حزب هللا وحركة امل ومناھضة للمستقبل وحلفاءه

 مع النسبیة ولبنان دائرة واحدة الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة الكرامة الوطنیة

 سني  –طرابلس  –ر كرامي فیصل عم -
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 حركة التوحید االسالمي الحزب السیاسي   اسم

 Islamic Unification Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

من تجمع أربع قوى اسالمیة، وبویع الشیخ سعید  1982تأسست الحركة سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
، وقد خاضت حربا في مواجھة االحزاب المدعومة من سوریا یرا لھاشعبان أم

حتى دخلت بعدھا القوات السوریة الى طرابلس، وبعد وفاة  1985سنة 
 8مؤسسھا تسلم نجلھ امیرا مسؤوال للحركة، وھي تنتمي سیاسیا الى فرق 

 اذار. 

 الشیخ بالل سعید شعبان الشخصیة القیادیة

 مجلس شورى التوحید االسالمي ةاللجنة / الھیئة القیادی

 عالقات وثیقة مع إیران العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 قریبة من حزب هللا

 لبنان دائرة واحدة مع النسبیة االنتخابي الجدیدالموقف من القانون 

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 حتى اآلن ات/لم یعلن عن مرشحین
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 اتحاد قوى الشعب العامل الحزب السیاسي   اسم

 Union of Working People's Forces الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

، حزب سیاسي ناصري عروبي في انتخابات 1965اسسھ كمال شاتیال سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
النیابیة اوصل احد المنتمین الیھ النائب السابق نجاح واكیم الى الندوة  1972

البرلمانیة، ومع الدخول السوري الى لبنان استبعد كمال شاتیال وسافر خارج 
 اذار.  8لى تنشیط حزبھ الذي ینخرط ضمن قوى لبنان لیعود الحقا ویعمل ع

 كمال شاتیالرئیس الحزب  الشخصیة القیادیة

 المكتب السیاسي اللجنة / الھیئة القیادیة

 طبیعیة مع مختلف الدول العربیة وخصوصاً مع سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم – تمثیل في الحكومة

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 أذار 8مع تحالف قوى 

 یؤید النسبیة ولبنان دائرة واحدة الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

  ات/لم یعلن عن مرشحین
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 تیار المردة  ي  الحزب السیاس اسم

 Marada Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym Marada 

 ،1967سنة  سلیمان فرنجیھحزب سیاسي مسیحي، اسسھ الرئیس الراحل  كیف نشأ الحزب؟ 
 –زغرتا  یعتبر قضاء .ان طوني فرنجّیةسلیم النائب  یرأسھ حالیا

ھ. انشأت میلیشیا المردة ئأغلب أعضا الموارنة معقلھ التقلیدي ویشكل الزاویة
نجل النائب آنذاك ورئیس الجمھوریة  طوني فرنجیة وكانت بقیادة 1968 سنة

الحركة  خاضت المیلیشیا عدة معارك ضد میلیشیات،  ان فرنجیةسلیم السابق
الحرب  في بدایة بیروت وفي طرابلس والفلسطینیین قرب الوطنیة اللبنانیة

  .ة اللبنانیةاألھلی

، لسلیمان 1978سنة  حتى انفصالھا عنھا الجبھة اللبنانیة من اكانت جزء
 .ومع عائلة االسد الحاكمة في سوریا حزب هللا یزة مععالقة مم فرنجیھ

 النائب سلیمان طوني فرنجیھ الشخصیة القیادیة

 مجلس قیادة تیار المردة اللجنة / الھیئة القیادیة

 ارتباط الحزب وثیق جدا بالقیادة السوریة اإلقلیمیة للحزب العالقات

 مارونيالمقعد ال –زغرتا  – ةالنائب سلیمان فرنجی - اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 مارونيالمقعد ال –زغرتا  – النائب اسطفان الدویھي -

 مارونيالمقعد ال –زغرتا  – النائب سلیم كرم -

 ماروني – االشغال العامة والنقل وزارة –الوزیر یوسف فنیانوس  زراءاء الواسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 أذار 8ضمن قوى 

 یؤید النسبیة مع الدوائر الوسطى الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 رار لعكار في الشمال األولىالئحة الق

 روم ارثوذكس  –عكار  –كریم عبد هللا الراسي  -

 الئحة الكرامة الوطنیة في الشمال الثانیة

 روم ارثوذكس  –طرابلس  –رفلي أنطوان دیاب  -

 الئحة معاً للشمال ولبنان في الشمال الثالثة

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 ماروني  –زغرتا  –طوني سلیمان فرنجیة  -

 روم أرثوذكس –الكورة  –فایز میشیل غصن  -

 

 جمعیة المشاریع الخیریة االسالمیة (األحباش) الحزب السیاسي   اسم

 Ahbash–Al الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

، كانت الجمعیة الحبشي – على ید الشیخ عبدهللا الھرري 1983تأسست سنة  كیف نشأ الحزب؟ 
ن النظام السوري اثناء وجود قواتھ في لبنان، وقد اغتیل مدعومة بشكل الفت م

ثم ترأسھا بعده الشیخ حسام قراقیره، ونجح لھا نائب في  1993رئیسھا سنة 
ھو الدكتور عدنان طرابلسي، اال أن الحظ لم 1992الوصول الى البرلمان سنة 

 یحالفھا في الفوز في الدورات الالحقة، وتعبر فریقا حلیفا لحزب هللا.

 الشیخ حسام قراقیره الشخصیة القیادیة

 مجلس شورى المشاریع اللجنة / الھیئة القیادیة

 عالقات وثیقة مع سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017خرى السیاسیة األ

 وثیقة مع حزب هللا

 مع النسبیة ودوائر متوسطة أو كبیرة الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة وحدة بیروت في بیروت الثانیة

 سني  –بیروت الثانیة  –عدنان خضر طرابلسي  -
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 ر الدیموقراطيحركة الیسا الحزب السیاسي   اسم

 Democratic Left Movement الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym DLM 

من مجموعة من الیساریین الذین كانوا ینتمون  2004تأسست في سبتمبر  كیف نشأ الحزب؟ 
من أبرز . و، إضافة إلى بعض الناشطین المستقلینالحزب الشیوعي اللبناني إلى

، الرئیس إلیاس عطا هللا جبھة المقاومة الوطنیة اللبنانیة المؤسسین قائد عملیات
سمیر  السابق للمجلس الوطني للحزب الشیوعي ندیم عبد الصمد، والصحفي

فازت الحركة بمقعد واحد: إلیاس  2005. في االنتخابات النیابیة عام قصیر
انتفاضة  عطا هللا عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس. شاركت الحركة في

 .آذار 14 تحالف  وھي جزء من االستقالل

ازت الحركة بمقعد واحد: أمین وھبي عن ف 2009في االنتخابات النیابیة عام 
 .راشیا –المقعد الشیعي في دائرة البقاع الغربي 

 الیاس عطاہلل رئیس الحركة النائب السابق  الشخصیة القیادیة

 المكتب التنفیذي للحركة اللجنة / الھیئة القیادیة

 ال یوجد موقف رسمي العالقات اإلقلیمیة للحزب

إال أنھ التحق بكتلة  شیعي –راشیا –البقاع الغربي – أمین وھبيالنائب  اء النوابماس –تمثیل في البرلمان 
 المستقبل

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 أذار 14 قوىمن ضمن 

 النسبي ضمن الدوائر الكبرى تدعو الى النظام الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 ال مرشحین رسمیین

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_14_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_14_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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 حزب االتحاد الحزب السیاسي   اسم

 Union Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym N/A 

یؤمن في أوائل الستینات، ھو حزب وطني النشأة قومي األھداف تأسس  كیف نشأ الحزب؟ 
والتي تحددت باألھداف الثالث الحریة واالشتراكیة بالناصریة والقومیة العربیة 

 .والوحدة

ویرى حزب االتحاد إن الصراع العربي الصھیوني ھو نقطة ارتكاز مصیري، 
، یرأسھ في لبنان و ال یقل عنھ أھمیة الصراع االجتماعي والثقافي والسیاسي

عبد الرحیم مراد، وقد شھد الحزب عملیة انقسام خرج عنھ الوزیر السابق 
 الشخصیة الثانیة في الحزب ھو عمر حرب. 

 عبد الرحیم مرادرئیس الحزب الوزیر السابق  الشخصیة القیادیة

 مجلس قیادة االتحاد اللجنة / الھیئة القیادیة

 عالقات وثیقة مع سوریا العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –لمان تمثیل في البر

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 اذار 8حلیفا لحزب هللا وقوى 

 مع النسبیة ولبنان دائرة واحدة خارج القید الطائفي الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة الغد األفضل في البقاع الثانیة

 سني  –البقاع الغربي وراشیا  –عبد الرحیم یوسف مراد  -
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 حزب الحوار الوطني الحزب السیاسي   اسم

 National Dialogue Party الحزب السیاسي باللغة اإلنجلیزیة اسم

 Logo –الشعار 

 

Acronym NDP 

، حزب متنوع طائفیا اال أن 1999اسسھ المھندس فؤاد مخزومي سنة  الحزب؟  كیف نشأ
حضوره السني البیروتي ھو الغالب، لھ مؤسسات اجتماعیة في مناطق مختلفة 
من بیروت، ترشح رئیس الحزب لدورات متعددة الى االنتخابات البرلمانیة اال 

 أنھ لم یكتب لھ الفوز.

 فؤاد مخزومي رئیس الحزب  الشخصیة القیادیة

 مجلس الحوار الوطني اللجنة / الھیئة القیادیة

 طبیعیة مع مختلف الدول العربیة واالقلیمیة العالقات اإلقلیمیة للحزب

 ال یوجد اء النواباسم –تمثیل في البرلمان 

 ال یوجد اء الوزراءاسم –تمثیل في الحكومة 

العالقات األساسیة مع األحزاب 
 2009/  2017السیاسیة األخرى 

 عالقات طبیعیة مع مختلف األفرقاء واالحزاب السیاسیة في لبنان

 مع النسبیة والدوائر المتوسطة الموقف من القانون االنتخابي الجدید

النیابیة  لالنتخاباتأبرز المرشحین 
 المقبلة

 الئحة لبنان حرزان في بیروت الثانیة

 سني  –بیروت الثانیة  –فؤاد مصطفى مخزومي  -
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 الجزء الثاني:
 الدوائر االنتخابیة وتوّزع األحزاب والقوى السیاسیة

)2005 – 2009 – 2018( 
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 دائرة جبل لبنان األولى (جبیل وكسروان) 
دائرة انتخابیة،  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

 ن االولى التي تضم قضائي جبیل وكسروان. بینما في القانون السابق كان كل قضاء دائرة مستقلة.ومنھا دائرة جبل لبنا

 
 قلماً  298عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال القضاء

 31861 تیار الوطني الحرال ماروني ال عونمیش كسروان

 31387 تیار الوطني الحرال ماروني فرید الیاس الخازن كسروان

 31313 تیار الوطني الحرال ماروني یوسف خلیل كسروان

 30989 تیار الوطني الحرال ماروني نعمة هللا ابي نصر كسروان

 30444 تیار الوطني الحرال ماروني جیلبرت زوین كسروان

 28852 تیار الوطني الحرال ماروني ولید خوري جبیل

 28598 تیار الوطني الحرال ماروني سیمون ابي رمیا جبیل

 28332 تیار الوطني الحرال شیعي عباس ھاشم جبیل

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 67.6 2009نسبة االقتراع عام 

 120000 2018لمتوّقع عام عدد المقترعین ا

 15000 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 الف دوالر أمیركي 785 ملیار لیرة اي نحو 1.176 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 كانت جبیل وكسروان دائرة واحدة شكل الدائرة

 157700 عدد الناخبین المسجلین

 % 62.8 نسبة االقتراع

 98665 عدد المقترعین

 الئحة العماد میشال عون بكاملھا  القوى السیاسیة في الالئحة األولى

حركة التجدد  –فارس سعید  –الئحة القوات اللبنانیة  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
منصور البون  –الكتائب  –الكتلة الوطنیة  –قراطي والدیم

 محمود عواد –فرید ھیكل الخازن  –

 صوتاً. 58622حصلت الالئحة األولى على ما متوسطھ  حة الفائزة)النتائج (الالئ

 صوتاً. 30977حصلت الالئحة الثانیة ما متوسطھ 

 2009انتخابات 

 كسروان شكل الدائرة

 89228 عدد الناخبین المسجلین

 % 67.6 نسبة االقتراع

 60336 عدد المقترعین

 الوطني الحرالئحة التیار  القوى السیاسیة في الالئحة األولى

فرید ھیكل  –آذار (ضمت منصور البون  14الئحة قوى  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 فارس بویز) –سجعان قزي  –كارلوس اده  –الخازن 

 صوتاً. 31198حصلت الالئحة األولى على ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)

 صوتاً. 26924حصلت الالئحة الثانیة ما متوسطھ 

 

 جبیل شكل الدائرة

 75582 عدد الناخبین المسجلین

 % 65 نسبة االقتراع

 49128 عدد المقترعین

الئحة التیار الوطني الحر بالتحالف مع حزب هللا وحركة  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
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 امل

 حسیني)مصطفى ال –ناظم الخوري  –الئحة (فارس سعید  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

فازت الالئحة األولى بكاملھا وحصلت على ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
 صوتاً. 28560

 صوتاً. 20365حصلت الالئحة الثانیة ما متوسطھ 
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 دائرة جبل لبنان الثانیة (قضاء المتن)
دائرة انتخابیة،  15بنان الى تم تقسیم ل 2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

 ومنھا دائرة جبل لبنان الثانیة التي تضم قضاء المتن، اي تم االبقاء على ھذه الدائرة كما كانت في القانون السابق.

 
 قلماً  285عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة النائب اسم

 49147 التیار الوطني الحر ماروني ابراھیم كنعان

 48953 مستقل روم ارثوذكس میشال المر 

 48673 التیار الوطني الحر ماروني سلیم سلھب

 48577 التیار الوطني الحر روم كاثولیك ار معلوف غاد

 46874 رالتیار الوطني الح روم ارثوذكس غسان مخیبر

 47844 التیار الوطني الحر ماروني نبیل نقوال 

 47688 حزب الكتائب ماروني سامي الجمیل 

 فاز بالتزكیة حزب الطشناق ارمن ارثوذكس وب بقرادونیانكا

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 56.7 2009نسبة االقتراع عام 

 108000 2018متوّقع عام عدد المقترعین ال

 13500 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 الف دوالر امیركي 800 ملیار لیرة اي نحو 1.192 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 المتن شكل الدائرة

 163069 عدد الناخبین المسجلین

 % 51.2 نسبة االقتراع

 83502 عدد المقترعین

 حزب الطشناق –میشال المر  –لحر الئحة التیار الوطني ا الالئحة األولىالقوى السیاسیة في 

 القوات  –الكتائب  –الئحة التجدد الدیموقراطي  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

مقاعد ونالت ما متوسطھ  7فازت الالئحة االولى ب  النتائج (الالئحة الفائزة)
 صوتا. 53455

مرشح الكتائب بیار الجمیل ونال وفاز من الالئحة الثانیة 
 صوتا. 27565صوتا، ونال نسیب لحود  29421

جرت مفاوضات بین العماد میشال عون وحزب الكتائب  مالحظات حول النتائج
وحركة التجدد الدیمقراطي على اساس تشكیل الئحة موحدة 

عن الكتائب (بیار الجمیل  2مرشحین عن عون و 4وتضم 
كة التجدد الدیموقراطي (نسیب عن حر 2وودیع الحاج) و

لحود ورافي مادیان)، وقد فشلت ھذه المحاولة لعدد من 
 األسباب.

 2009انتخابات 

 المتن شكل الدائرة

 170744 عدد الناخبین المسجلین

 % 56.7 نسبة االقتراع

 96748 عدد المقترعین

 القومي.  –طشناق ال –الئحة التیار الوطني الحر  القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 –میشال المر  –الئحة االنقاذ المتنیة وضمت الكتائب  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
القوات اللبنانیة ولم تضم اي مرشح عن االرمن 

 األرثوذكس.

فاز من الالئحة االولى مرشح الطاشناق اغوب بقرادونیان  النتائج (الالئحة الفائزة)
ن من الالئحة ونالت ما متوسطھ مرشحی 5بالتزكیة وفاز 

 صوتا. 47571

وفاز من الالئحة الثانیة كل من میشال المر وسامي الجمیل 
 صوتا. 45645 ونالت ما متوسطھ
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 دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) 
خابیة دائرة انت 15تم تقسیم لبنان الى  2107حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

 ومنھا دائرة جبل لبنان الثالثة التي تضم قضاء بعبدا، اي تم االبقاء على ھذه الدائرة كما كانت في قانون الستین.

 
 قلماً  244عدد اقالم االقتراع: 

 
 

 

 

 

 النواب الحالیون
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 االصواتعدد  االنتماء السیاسي الطائفة سماال

 45718 التیار الوطني الحر درزي فادي االعور

 45386 التیار الوطني الحر ماروني حكمت دیب

 45055 التیار الوطني الحر ماروني االن عون

 44995 حزب هللا شیعي علي عمار

 44735 التیار الوطني الحر ماروني ناجي غاریوس

 44181 حزب هللا شیعي بالل فرحات

 

 :2018ساسیة عام حجم القوى األ
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 % 55.8 2009نسبة االقتراع عام 

 100000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 16600 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 الف دوالر امیركي 750ملیار لیرة اي نحو  1.121 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

ئرة جبل لبنان الثالثة مؤلفة من قضائي عالیھ وبعبدا وفیھا دا شكل الدائرة
 مقعدا 11

 251941 عدد الناخبین المسجلین

 % 54.8 نسبة االقتراع

 138000 عدد المقترعین

تیار  –الئحة وحدة الجبل وضمت تحالف ولید جنبالط  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 یة القوات اللبنان –حزب هللا  –المستقبل 

 –الئحة االصالح والتغییر وضمت التیار الوطني الحر  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 النائب طالل ارسالن  –الحزب القومي 

 70250فازت الالئحة األولى بكاملھا ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
 صوتا.

 59885وخسرت الالئحة الثانیة ونالت ما متوسطھ 
 صوتا.

 2009انتخابات 

 كان قضاء بعبدا دائرة لوحده شكل الدائرة

 151590 عدد الناخبین المسجلین

 % 55.8 نسبة االقتراع

 84546 عدد المقترعین

الئحة حزب هللا والتیار الوطني الحر وطالل ارسالن  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 والحزب القومي

حزب –الحزب التقدمي االشتراكي  –الئحة القوات اللبنانیة  ةالقوى السیاسیة في الالئحة الثانی
 صالح حنین –االحرار 

ونالت ما متوسطھ  6فازت الالئحة االولى كاملة بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
 صوتا. 45073

 36568خسرت الالئحة الثانیة بكاملھا ونالت ما متوسطھ 
 صوتا.
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 (الشوف وعالیھ)دائرة جبل لبنان الرابعة 
دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

 منھا دائرة جبل لبنان الرابعة بعد دمج قضاءي الشوف وعالیھ، وھذا كان احد المطالب االساسیة للنائب ولید جنبالط.

 
 اً قلم 493دد أقالم االقتراع: ع

 
 

 

 

 النواب الحالیون
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 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال القضاء

 62450  االشتراكيالحزب التقدمي  درزي ولید جنبالط الشوف

 62578  االشتراكيالحزب التقدمي  روم كاثولیك نعمة طعمة الشوف

 62072 تیار المستقبل سني حجارمحمد ال الشوف

 62045  االشتراكيالحزب التقدمي  سني عالء الدین ترو الشوف

 61936 حزب الوطنیین االحرار ماروني دوري شمعون الشوف

 61557  االشتراكيالحزب التقدمي  درزي مروان حمادة الشوف

 60483  االشتراكيالحزب التقدمي  ماروني ایلي عون الشوف

 58502 حزب القوات اللبنانیة ماروني رج عدوانجو الشوف

 36138  االشتراكيالحزب التقدمي  درزي اكرم شھیب عالیھ

 35322  االشتراكيالحزب التقدمي  ماروني ھنري حلو عالیھ

 35126  االشتراكيالحزب التقدمي  ماروني فؤاد السعد عالیھ

 33884 حزب الكتائب روم ارثوذكس فادي الھبر عالیھ

 23501 الحزب الدیمقراطي اللبناني درزي طالل أرسالن الیھع
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 :2018حجم القوى األساسیة عام 

 
 %50.4 :الشوف 2009نسبة االقتراع عام 

 % 51.5عالیھ: 

 200000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 15000 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر 1.280 ملیار لیرة اي نحو 1.927 تخابي للمرشحسقف اإلنفاق االن

 2005انتخابات 

كان الشوف دائرة انتخابیة واحدة، وكان قضاء عالیھ مع  شكل الدائرة
 بعبدا.

 165803 عدد الناخبین المسجلین

 % 49.5 نسبة االقتراع

 82156 عدد المقترعین

التقدمي االشتراكي متحالفا مع القوات اللبنانیة  كان الحزب القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 .وتیار المستقبل

 .كان التیار الوطني الحر متحالفا مع حزب االحرار القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

فاز المرشحین الدرزیین ولید جنبالط ومروان حمادة  النتائج (الالئحة الفائزة)
عدین االثنین مرشحین سنة للمق 3بالتزكیة وكان ھنالك 

وھما من الئحة جنبالط محمد الحجار وعالء ترو ورمزي 
 .عواد في منافستھما

فازت الئحة اللقاء الدیمقراطي برئاسة ولید جنبالط ونالت 
صوتا وحاز مرشح القوات اللبنانیة  54440ما متوسطھ 
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نسبة أصوات بین الفائزین، أي  أدنيجورج عدوان على 
 صوتا. 51701

تیار الوطني الحر واالحرار ما متوسطھ نالت الئحة ال
 صوتا. 16128

 2009انتخابات 

 الشوف  شكل الدائرة

 181949 عدد الناخبین المسجلین

 % 50.4 نسبة االقتراع

 91642 عدد المقترعین

تیار  –القوات اللبنانیة  –الئحة الحزب التقدمي االشتراكي  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 حزب االحرار –المستقبل 

الحزب  –زاھر الخطیب  –الئحة التیار الوطني الحر  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
القومي وھي الئحة غیر مكتملة اذ تم ترك مقعدین شاغرین 

 (سني ودرزي) 

 61343فازت الالئحة االولى بكاملھا ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
ت اللبنانیة ادنى االصوات، صوتا ونال مرشح القوا

 صوتا. 58502

 صوتا. 21153خسرت الالئحة الثانیة ونالت ما متوسطھ 

 

 عالیھ  شكل الدائرة

 116181 عدد الناخبین المسجلین

 % 51.5 نسبة االقتراع

 59779 عدد المقترعین

القوات  –الكتائب  –الئحة الحزب التقدمي االشتراكي  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
اللبنانیة وقد تم ترك مقعد درزي شاغر (لمصلحة طالل 

 ارسالن بعد االتفاق مع ولید جنبالط) 

الحزب  –طالل ارسالن  –الئحة التیار الوطني الحر  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 القومي 

 ت.اصوا 35110فازت الالئحة االولى ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)

وفاز من الالئحة الثانیة فقط طالل ارسالن ونالت ما 
 صوتا. 22129متوسطھ 

 

 



 

60 
 

  المدور) –الصیفي  –الرمیل  –دائرة بیروت األولى (األشرفیة 
دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

ولى التي اختلفت عما كانت علیھ في القانون السابق، اذ اضیف الیھا المدور مع النائبین االرمن منھا دائرة بیروت اال
 نواب. 8عدد النواب  وأصبحاالرثوذكس وھي كانت في الدائرة الثانیة، كما نقل الیھا مقعد االقلیات من الدائرة الثالثة 

 
 ماً قل 190عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال الدائرة 

 19985 مستقلة روم ارثوذكس نایلة تویني األولى

 19742 مستقل روم كاثولیك میشال فرعون األولى

 19340 حزب الكتائب ماروني ندیم الجمیل األولى

 19317 تیار المستقبل ارمن ارثوذكس سبیانجان اوغا األولى

 19281 تیار المستقبل ارمن كاثولیك سرج طور سركیسیان األولى

 تزكیة حزب الطشناق ارمن ارثوذكس ارتیور نازریان الثانیة

 تزكیة حزب الھنشاك ارمن ارثوذكس سیبوه قالباكیان الثانیة

 76431 مستقل اقلیات نبیل دو فریج الثالثة

 

 :2018لقوى األساسیة عام حجم ا
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 % 40.2 2009نسبة االقتراع عام 

 53000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 6600 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 الف دوالر امیركي 646ملیون لیرة اي نحو  969 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 –الصیفي  –ضمت دائرة بیروت االولى احیاء: االشرفیة  شكل الدائرة
روم  1 –ماروني  1 –سنة  2 مقاعد: 6المزرعة وفیھا 

 روم ارثوذكس. 1 –اقلیات  1 –كاثولیك 

 135745 عدد الناخبین المسجلین

 % 31.5 نسبة االقتراع

 42801 عدد المقترعین

فعلیة ففي مواجھة الئحة تیار  لم تشھد ھذه الدائرة انتخابات مالحظات حول النتائج
الكتائب كانت الئحة مدعومة من جمعیة  –المستقبل 

المشاریع الخیریة االسالمیة، وفاز بالتزكیة من الئحة 
میشال  –الشاب  اسمب –المستقبل كل من صوالنج الجمیل 

 –عمار الحوري  –فرعون وفاز كل من سعد الحریري 
اصوات ونال  33810وجبران تویني ونالت ما متوسطھ 

 صوتا. 7175مرشح المشاریع 

 2009انتخابات 

 –الرمیل  –دائرة بیروت االولى احیاء: االشرفیة  ضمت شكل الدائرة
 نواب. 5الصیفي وضمت 

 92764 عدد الناخبین المسجلین

 % 40.2 نسبة االقتراع

 37284 عدد المقترعین

 اذار 14نانیة والكتائب وقوى الئحة القوات اللب القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 الئحة التیار الوطني الحر القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

فاز التحالف االول بكامل المقاعد ونال ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا. وخسرت الالئحة الثانیة ونالت ما  19533
 صوتا. 16791متوسطھ 
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دار المریسة  –میناء الحصن  –المرفا  –الباشورة  –ت دائرة بیروت الثانیة (راس بیرو
 زقاق البالط) –المصیطبة  –المزرعة  –

دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 
بق اذا اضیف الیھا الباشورة والمرفأ مع النائبین منھا دائرة بیروت الثانیة التي اختلفت عما كانت علیھ في القانون السا

 11السني والشیعي وھي كانت في الدائرة الثانیة، كما نقل منھا مقعد االقلیات الى الدائرة االولى واصبح عدد النواب 
 نائبا.

 
 قلماً  424عدد اقالم االقتراع: 

 
 

 

 

 نواب الحالیونال
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 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال الدائرة

 78382 تیار المستقبل سني سعد الدین الحریري الثالثة

 75954 الجماعة االسالمیة سني عماد الحوت الثالثة

 76925 مستقل سني تمام سالم الثالثة

 76792 االشتراكيالحزب التقدمي  درزي غازي العریضي الثالثة

 76510 تیار المستقبل انجیلي الشاب اسمب الثالثة

 76448 تیار المستقبل سني محمد قباني الثالثة

 76410 تیار المستقبل شیعي غازي یوسف الثالثة

 76201 تیار المستقبل سني عمار الحوري الثالثة

 76133 تیار المستقبل روم ارثوذكس عاطف مجدالني الثالثة

 16583 تیار المستقبل سني نھاد المشنوق الثانیة

 15126 حركة أمل شیعي ھاني قبیسي الثانیة

 :2018حجم القوى األساسیة عام 

 
 

 

 % 39.8 2009نسبة االقتراع عام 

 180000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 
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 16300 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر. 1.350ملیار لیرة اي نحو  2.036 حسقف اإلنفاق االنتخابي للمرش

 
 2005انتخابات 

الباشورة  –وضمت احیاء: المصیطبة  :دائرة بیروت الثانیة شكل الدائرة
روم  1 –شیعة  1 –سنة  2نواب:  6الرمیل وضمت  –

 اقلیات. 1 –ارمن ارثوذكس  1 –ارثوذكس 

 136675 عدد الناخبین المسجلین

 % 30.8 نسبة االقتراع

 42160 عدد المقترعین

 الئحة تیار المستقبل وحزب هللا القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 والئحة نجاح واكیم وجمعیة المشاریع القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

صوتا  22238فازت الالئحة االولى ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
 صوتا. 7635الت ما متوسطھ وخسرت الالئحة الثانیة ون

مرشحین بالتزكیة واقتصار المنافسة على المقعدین  5فوز 
 24138ونال مرشحا تیار المستقبل ما متوسطھ . السنیین

صوتا ونال عدنان طرابلسي مرشح جمعیة المشاریع 
 صوتا. 5448

 

راس  –دائرة بیروت الثالثة وضمت احیاء دار المریسة  شكل الدائرة
میناء الحصن  –المدور  –المرفأ  –ق البالط زقا –بیروت 
روم  1 –درزي  1 –شیعة  1 –سنة  2نواب:  7وفیھا 

 ارمن ارثوذكس. 2 –كاثولیك 

 147006 عدد الناخبین المسجلین

 % 20.5 نسبة االقتراع

 31536 عدد المقترعین

 14الشتراكي وقوى الئحة تیار المستقبل والحزب التقدمي ا القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 في مواجھة

 الئحة جمعیة المشاریع وبشكل غیر مباشر حزب هللا القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

مرشحین بالتزكیة واقتصار المنافسة على المقعدین  5فوز  النتائج (الالئحة الفائزة)
 24138ونال مرشحا تیار المستقبل ما متوسطھ . السنیین

بلسي مرشح جمعیة المشاریع صوتا ونال عدنان طرا
 صوتا. 5448

 

 

 2009انتخابات 

 –دائرة بیروت الثانیة: ضمت ھذه الدائرة احیاء الباشورة  شكل الدائرة



 

66 
 

ارمن ارثوذكس  2نواب:  4المدور وكان فیھا  –المرفأ 
 شیعي. 1 –سني  1 –

 101787 عدد الناخبین المسجلین

 % 27.3 نسبة االقتراع

 27787 عدد المقترعین

اتفاق الدوحة اقر التوافق في ھذه الدائرة ففاز المرشحان  النتائج (الالئحة الفائزة)
اذار وفاز  14و 8االرمن بالتزكیة مناصفة بین قوى 

 اذار السني ومرشح حركة امل الشیعي. 14مرشح 

 –دائرة بیروت الثالثة وضمت احیاء زقاق البالط  شكل الدائرة
میناء الحصن  –بیروت راس  –المرزعة  –المصیطبة 

 1 –شیعة  1–سنة  5نواب:  10دار المریسة وفیھا  –
 روم ارثوذكس. 1 –انجیلي  1 –اقلیات  1 –درزي 

 252165 عدد الناخبین المسجلین

 % 40.9 نسبة االقتراع

 103243 عدد المقترعین

 الئحة تیار المستقبل القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 الئحة حركة الشعب مدعومة من حزب هللا ي الالئحة الثانیةالقوى السیاسیة ف

فازت الئحة تیار المستقبل بكافة المقاعد ونالت ما  النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا، بینما خسرت الالئحة الثانیة  76600متوسطھ 

 صوتا. 21360ونالت ما متوسطھ 
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 )زحلة(دائرة البقاع االولى 
دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44ء مجلس النواب الرقم بموجب قانون انتخاب اعضا

 قضاء زحلة التي بقیت كما في القانون السابق. –منھا دائرة البقاع االولى 

 
 قلماً  242عدد اقالم االقتراع: 
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 ونالنواب الحالی

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال

 48464 تیار المستقبل سني عاصم عراجي

 49238 تیار المستقبل شیعي عقاب صقر

 49328 حزب الكتائب ماروني ایلي ماروني

 48527 حزب القوات اللبنانیة ارمن ارثوذكس شانت جنجنیان

 48019 نیةحزب القوات اللبنا روم كاثولیك انطوان ابو خاطر 

 47709 مستقل روم كاثولیك نقوال فتوش 

 48288 حزب القوات اللبنانیة روم ارثوذكس جوزف المعلوف

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 58.1 2009نسبة االقتراع عام 

 110000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 15700 عالحاصل االنتخابي المتوقّ 

 الف دوالر 775ملیار لیرة اي نحو  1.163 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 زحلة شكل الدائرة

 141226 عدد الناخبین المسجلین

 % 48.9 نسبة االقتراع

 69488 عدد المقترعین

التیار  –ف الئحة الكتلة الشعبیة والتي ضمت تحالف سكا القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 .حزب الطشناق –الوطني الحر

الئحة الكرامة والوفاق والتي ضمت تحالف المستقبل  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 وحزب هللا والكتائب.

مقاعد ونالت ما متوسطھ  6فازت الئحة الكتلة الشعبیة بـ  النتائج (الالئحة الفائزة)
لنائب نقوال صوتا وفاز من الالئحة المنافسة ا 29768

 صوتا. 25534فتوش، ونالت الالئحة ما متوسطھ 

 2009انتخابات 

 زحلة شكل الدائرة

 158005 عدد الناخبین المسجلین

 % 58.1 نسبة االقتراع

 91848 عدد المقترعین

القوات  –الئحة زحلة بالقلب المدعومة من تیار المستقبل  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 فتوش. –الكتائب  –اللبنانیة 

التیار  –الئحة الكتلة الشعبیة المدعومة من حزب هللا  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 الوطني الحر.

صوتا،  48688فازت الالئحة االولى ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
 41380بینما خسرت الالئحة الثانیة ونالت ما متوسطھ 

 صوتا.
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 البقاع الثانیة (البقاع الغربي وراشیا)دائرة 

دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 
 قضائي البقاع الغربي وراشیا التي بقیت كما في القانون السابق. –منھا دائرة البقاع الثانیة 

 
 قلماً  196عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال

 35329 مستقل ماروني روبیر غانم

 35053 االشتراكيالحزب التقدمي  درزي وائل ابوفاعور

 34886 تیار المستقبل سني زیاد القادري

 34424 تیار المستقبل شیعي امین وھبي 

 33718 االشتراكيالحزب التقدمي  روم ارثوذكس انطوان سعد

 33389 تیار المستقبل سني جمال الجراح

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 53.3 2009نسبة االقتراع عام 

 84000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 14000 النتخابي المتوّقعالحاصل ا

 الف دوالر 670ملیار لیرة اي نحو  1.004 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 

 2005انتخابات 

 البقاع الغربي وراشیا شكل الدائرة

 112334 عدد الناخبین المسجلین

 % 44.8 نسبة االقتراع

 50313 عدد المقترعین

آذار وضمت تیار المستقبل والحزب  14ى الئحة قو القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 التقدمي االشتراكي وحزب هللا وحركة امل.

 –الئحة المرجعیة البقاعیة وضمت عبد الرحیم مراد  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 ھنري شدید. –فیصل الداوود 

 –الئحة تجدید القرار البقاعي وضمت: ایلي الفرزلي  القوى السیاسیة األخرى
سامي الخطیب وممثل عن الحزب  –مود ابو حمدان مح

 الشیوعي.

ونالت ما متوسطھ  6فازت الالئحة االولى كاملة بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا، وخسرت الالئحتان الثانیة والثالثة ونالت  26854

 صوتا. 15650الالئحة الثانیة ما متوسطھ 

 2009انتخابات 

 ع الغربي وراشیاالبقا شكل الدائرة

 122487 عدد الناخبین المسجلین

 % 53.3 نسبة االقتراع

 65237 عدد المقترعین

 الئحة تیار المستقبل والحزب التقدمي االشتراكي. القوى السیاسیة في الالئحة األولى

فیصل  –حزب هللا وحركة امل  –الئحة عبد الرحیم مراد  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 الحزب الشیوعي. –الحزب القومي  –داوود ال

ونالت ما متوسطھ  6فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا وخسرت الالئحة المنافسة ونالت ما  34740
 صوتا. 27856متوسطھ 
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 الھرمل) –دائرة البقاع الثالثة (بعلبك 

دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44لرقم بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ا
 محافظة بعلبك والھرمل التي بقیت كما في القانون السابق. –منھا دائرة البقاع الثالثة 

 
 قلماً  435عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال

 109060 المردة ماروني امیل رحمة

 108678 حركة أمل وحزب هللا سني كامل الرفاعي

 108455 حركة أمل وحزب هللا شیعي علي المقداد

 108266 حركة أمل وحزب هللا شیعي نوار الساحلي

 108222 حركة أمل وحزب هللا سني الولید سكریة

 108062 حركة أمل وحزب هللا شیعي ن الحاج حسنحسی

 107212 حركة أمل وحزب هللا شیعي غازي زعیتر

 107974 الحزب السوري القومي اإلجتماعي روم كاثولیك مروان فارس

 104707 حركة أمل وحزب هللا شیعي حسین الموسوي

 102452 حزب البعث شیعي عاصم قانصو

 :2018حجم القوى األساسیة عام 

 
 

 

 % 49.3 2009نسبة االقتراع عام 
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 170000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 17000 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر 1.230ملیار لیرة اي نحو  1.845 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 بعلبك والھرمل شكل الدائرة

 234484 خبین المسجلینعدد النا

 % 52.4 نسبة االقتراع

 122842 عدد المقترعین

 الئحة حزب هللا وحركة امل القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 الئحة انماء بعلبك والھرمل  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

الوطني الئحة الوفاء لبعلبك والھرمل المدعومة من التیار  القوى السیاسیة األخرى
 الحر

صوتا  83632فازت الالئحة االولى ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا ونالت الالئحة  26216بینما نالت الالئحة الثانیة 

 صوتا. 8888الثالثة 

 2009انتخابات 

 بعلبك والھرمل شكل الدائرة

 255637 عدد الناخبین المسجلین

 %49.3 نسبة االقتراع

 126038 مقترعینعدد ال

ونالت  10فازت الئحة حزب هللا وحركة امل بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا ونالت الالئحة المنافسة ما  107308ما متوسطھ 

 صوتا. 13490متوسطھ 
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 جزین) –دائرة الجنوب األولى (صیدا 

دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017یران حز 17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 
منھا دائرة الجنوب االولى وتضم مدینة صیدا وقضاء جزین، وھي دائرة جدیدة تختلف عن السابق حین كانت كل من 

 مدینة صیدا وقضاء جزین دائرة مستقلة.

 
 ماً قل 180عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال القضاء

 25460 تیار المستقبل سني بھیة الحریري  صیدا

 23041 تیار المستقبل سني فؤاد السنیورة صیدا

 14653 التیار الوطني الحر ماروني *امل ابو زید  جزین

 15648 لوطني الحرالتیار ا ماروني زیاد اسود جزین

 14914 التیار الوطني الحر روم كاثولیك عصام صوایا جزین

، وأجریت انتخابات 2014، فاز النائب میشال الحلو عن أحد المقعدین المارونیین في جزین، وتوفي عام 2009* عام 
 فرعیة النتخاب خلفھ.

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 58.5 2009سبة االقتراع عام ن

 70000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 14000 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 الف دوالر 602ملیون لیرة نحو  903 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 –الزھراني  –دائرة الجنوب االولى وضمت اقضیة: صیدا  شكل الدائرة
–سنة  2 –شیعة  9مقعدا:  12وفیھا  بنت جبیل، –صور 

 روم كاثولیك.  1

 383238 عدد الناخبین المسجلین

 % 46.8 نسبة االقتراع

 179245 عدد المقترعین

 فاز مرشحا صیدا أسامة سعد وبھیة الحریري بالتزكیة.  النتائج (الالئحة الفائزة)

فازت الئحة أمل وحزب هللا بكامل المقاعد ونالت ما 
صوتا ونال المرشح ریاض االسعد  151665متوسطھ 
 صوتا. 28450صوتا ونال انور یاسین  19652

 

 –جزین  –دائرة الجنوب الثانیة وضمت اقضیة: النبطیة  شكل الدائرة
 2 –شیعة  5مقعدا:  11مرجعیون وحاصبیا، وفیھا 

درزي  1 –روم ارثوذكس  1 –روم كاثولیك  1 –موارنة 
 سني.  1 –

 283550 مسجلینعدد الناخبین ال

 %43.8 نسبة االقتراع

 124187 عدد المقترعین

بالتزكیة وھم مدعومین من حركة  3فاز مرشحو جزین الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
 امل وحزب هللا وفعالیات المنطقة.

فازت الئحة حركة امل وحزب هللا بكافة المقاعد ونالت ما 
وعي صوتا ونال مرشح الحزب الشی 92011متوسطھ 

صوتا ونال المرشح احمد  8894سعد هللا مزرعاني 
 صوتا. 8302االسعد 

 2009انتخابات 

 دائرة مدینة صیدا شكل الدائرة

 53859 عدد الناخبین المسجلین

 % 67.6 نسبة االقتراع

 36401 عدد المقترعین
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نیورة) فاز مرشحا تیار المستقبل (بھیة الحریري وفؤاد الس النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا وخسر المرشح  24250وحصال على ما متوسطھ 

 صوتا. 13512المنافس اسامة سعد ونال 

 

 دائرة قضاء جزین شكل الدائرة

 54188 عدد الناخبین المسجلین

 % 53.9 نسبة االقتراع

 29225 عدد المقترعین

یاً من حزب فازت الئحة التیار الوطني الحر المدعومة جزئ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا  14617ونالت ما متوسطھ  3هللا بالمقاعد الـ

وخسرت الالئحتان المنافستان ونال اول الخاسرین سمیر 
وكان مدعوما من حركة امل وقسم من  10792عازار 

 حزب هللا.
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 صور) –دائرة الجنوب الثانیة (الزھراني 
دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

منھا دائرة الجنوب الثانیة وتضم الزھراني وصور، وھي دائرة جدیدة تختلف عن السابق حین كانت كل من الزھراني 
 وصور دائرة مستقلة.

 
 قلماً  389عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال القضاء

 45315 حركة أمل شیعي نبیھ بري الزھراني

 43746 حركة أمل شیعي علي عسیران  الزھراني

 43648 حركة أمل روم كاثولیك میشال موسى  الزھراني

 69362 حركة أمل شیعي عبد المجید صالح صور

 69059 حزب هللا شیعي یشمحمد فن صور

 68991 حزب هللا شیعي نواف الموسوي صور

 67754 حركة أمل شیعي علي خریس صور

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 51 2009نسبة االقتراع عام 

 180000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 25700 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر. 1.192ملیار لیرة نحو  1.788 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 

 (مراجعة السابق) 2005انتخابات 

 2009انتخابات 

 صور شكل الدائرة

 153060 عدد الناخبین المسجلین

 % 48.96 نسبة االقتراع

 74941 عدد المقترعین

ونالت ما  4حزب هللا بالمقاعد الـفازت الئحة حركة امل و النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا ولم تكن ھنالك منافسة فعلیة ونال  68791متوسطھ

اول الخاسرین (جمال صفي الدین وھو مقرب من حركة 
 صوتا). 2322امل 

 

 الزھراني شكل الدائرة

 92995 عدد الناخبین المسجلین

 % 53.6 نسبة االقتراع

 49886 عدد المقترعین

ونالت ما  3فازت الئحة حركة امل وحزب هللا بالمقاعد الـ الفائزة)النتائج (الالئحة 
 3574صوتا ونال ریاض االسعد  44233متوسطھ 

 3101صوتا ونال المرشح الكاثولیكي روبیر خوري 
 صوتا.
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 مرجعیون وحاصبیا) –بنت جبیل  –دائرة الجنوب الثالثة (النبطیة 

دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44رقم بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ال
منھا دائرة الجنوب الثالثة وتضم اقضیة النبطیة وبنت جبیل ومرجعیون وحاصبیا، وھي دائرة جدیدة تختلف عن السابق 

 حین كانت كل منھا دائرة مستقلة.

 
 ماً قل 577عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال القضاء

 62720 حزب هللا شیعي محمد رعد النبطیة

 60068 حركة أمل شیعي یاسین جابر  النبطیة

 55250 حركة أمل شیعي عبد اللطیف الزین النبطیة

 49852 حزب هللا شیعة حسن فضل هللا  بنت جبیل

 49220 حركة أمل شیعة علي بزي  بنت جبیل

 48775 حركة أمل شیعة ایوب حمید  بنت جبیل

 50837 حركة أمل درزي انور الخلیل حاصبیا –مرجعیون 

 48064 حركة أمل شیعي علي حسن خلیل حاصبیا –مرجعیون 

ي الحزب السوري القوم روم ارثوذكس اسعد حردان حاصبیا –مرجعیون 
 46690 اإلجتماعي

 46674 حزب هللا شیعي علي فیاض حاصبیا –مرجعیون 

 46460 حزب البعث سني ھاشم اسمق حاصبیا –مرجعیون 

 
 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 48.3 2009نسبة االقتراع عام 

 250000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 22700 نتخابي المتوّقعالحاصل اال

 ملیون دوالر 1.7ملیار لیرة، نحو 2.2553 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 

 (مراجعة السابق) 2005انتخابات 

 2009انتخابات 

 النبطیة شكل الدائرة

 121912 عدد الناخبین المسجلین

 % 56.45 نسبة االقتراع

 68829 عدد المقترعین

في ھذه  3فازت الئحة حركة امل وحزب هللا بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا ونال اول  59346الدائرة ونالت ما متوسطھ 

صوتا ونال ندیم عسیران  3866الخاسرین (ادھم جابر) 
 صوتا. 3094

  مالحظات حول النتائج

 

 بنت جبیل شكل الدائرة

 123396 عدد الناخبین المسجلین

 % 42.9 نسبة االقتراع

 52899 المقترعین عدد

ونالت ما  3فازت الئحة حركة امل وحزب هللا بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا ولم تكن ھنالك ایة منافسة فعلیة  49282متوسطھ 

 صوتا. 616اذ نال اول الخاسرین علي مھنا 

 

 مرجعیون وحاصبیا شكل الدائرة

 138844 عدد الناخبین المسجلین

 % 46.8 راعنسبة االقت

 64975 عدد المقترعین

فازت الئحة حركة امل وحزب هللا الحزب القومي بالمقاعد  النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا، ونالت الالئحة  47729ونالت ما متوسطھ  5الـ

المنافسة (وضمت التیار االسعدي ومناصرون للحزب 
الف صوت تقریبا وكان اول  13الشیوعي) ما متوسطھ 

ین الخاسرین النائب السابق منیف الخطیب ونال المنافس
 صوتا. 10694صوتا ونال احمد االسعد  13418
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 دائرة الشمال االولى (عكار)

دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 
 ر، اي كما كانت في القانون السابق.منھا دائرة الشمال االولى وتضم محافظة عكا

 
 قلماً  388عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال

 78685 تیار المستقبل روم ارثوذكس ریاض رحال

 78437 المستقبلتیار  روم ارثوذكس نضال طعمھ

 78450 تیار المستقبل ماروني ھادي حبیش

 76679 تیار المستقبل علوي خضر حبیب

 73954 تیار المستقبل سني خالد الضاھر

 72658 تیار المستقبل سني خالد زھرمان

 71596 تیار المستقبل سني معین المرعبي

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 53.3 2009نسبة االقتراع عام 

 160000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 22850 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر 1.12ملیار لیرة اي  1.685 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 2005انتخابات 

 –الضنیة  –دائرة الشمال االولى وضمت اقضیة: عكار  شكل الدائرة
روم  2 –موارنة  3 –سنة  5مقعدا وھم:  11وفیھا بشري 

 علوي. 1 –ارثوذكس 

 297145 عدد الناخبین المسجلین

 % 51.7 نسبة االقتراع

 153639 عدد المقترعین

 –الئحة الوحدة الوطنیة وضمت تحالف تیار المستقبل  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 القوات اللبنانیة.

الئحة االرادة الشعبیة وضمت النائب مخایل الضاھر،  الالئحة الثانیةالقوى السیاسیة في 
النائب وجیھ البعریني، المردة، جھاد الصمد، جبران طوق، 

 وطالل المرعبي.

ونالت ما متوسطھ  11فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا، وخسرت الالئحة المنافسة ونالت ما  89323

 صوتا. 32833وسطھ مت

 

 –المنیة  –دائرة الشمال الثانیة وضمت اقضیة: طرابلس  شكل الدائرة
سنة  6مقعدا وھم:  17الكورة وفیھا  –البترون  –زغرتا 

 علوي. 1–روم ارثوذكس  4 –موارنة  6 –

 392012 عدد الناخبین المسجلین

 %45.2 نسبة االقتراع

 177332 عدد المقترعین

 –الئحة المصالحة واالصالح وضمت تیار المستقبل  ة في الالئحة األولىالقوى السیاسی
–بطرس حرب  –الیسار الدیمقراطي  –القوات اللبنانیة 
 مصباح األحدب. –نایلة معوض  –حزب الكتائب 

التیار الوطني  –الئحة قرار الشعب وضمت تیار المردة  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 ومي.الحزب الق –الحر 

ونالت ما متوسطھ  17فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا وخسرت الالئحة الثانیة ونالت ما متوسطھ  93790
 صوتا. 68612
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 2009انتخابات 

 عكار شكل الدائرة

 223538 عدد الناخبین المسجلین

 % 53.95 نسبة االقتراع

 120608 عدد المقترعین

 الئحة تیار المستقبل والقوات اللبنانیة. قوى السیاسیة في الالئحة األولىال

 –التیار الوطني الحر  –وجیھ البعریني  –الئحة المردة  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 مخایل الضاھر.

ونالت ما متوسطھ  7فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
تا، وخسرت الالئحة المنافسة ونالت ما صو 76100
 صوتا. 37400متوسطھ 
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 الضنیة) –المنیة  –دائرة الشمال الثانیة (طرابلس 
دائرة انتخابیة  15تم تقسیم لبنان الى  2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 
لمنیة والضنیة وھي تختلف عما كانت علیھ في القانون السابق حیث منھا دائرة الشمال الثانیة وتضم اقضیة طرابلس وا

كان قضاء طرابلس دائرة واحدة والمنیة والضنیة دائرة، وفي القانون الحالي تم الفصل بین المنیة والضنیة وجمع االقضیة 
 الثالثة في دائرة واحدة.

 
 قلماً  421عدد اقالم االقتراع: 

 
 

 

 

 النواب الحالیون
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 عدد االصوات االنتماء السیاسي الطائفة سماال القضاء

 66539 مستقل سني محمد الصفدي طرابلس

 65076 الوفاق الطرابلسي سني نجیب میقاتي طرابلس

 55884 تیار المستقبل روم ارثوذكس روبیر فاضل طرابلس

 55511 ر المستقبلتیا سني محمد كبارة طرابلس

 55415 تیار المستقبل علوي بدر ونوس طرابلس

 54259 تیار المستقبل سني سمیر الجسر طرابلس

 49861 حزب الكتائب ماروني سامر سعادة طرابلس

 42987 الوفاق الطرابلسي سني احمد كرامي طرابلس

 20100 تیار المستقبل سني *كاظم الخیر المنیة

 39491 تیار المستقبل سني زیز عبد الع اسمق الضنیة

 37667 تیار المستقبل سني احمد فتفت الضنیة

، وأجریت انتخابات فرعیة النتخاب 2010، فاز النائب ھاشم علم الدین عن المقعد السني في المنیة، وتوفي عام 2009* عام 
 خلفھ.

 :2018حجم القوى األساسیة عام 

 
 

 % 49.7 2009قتراع عام نسبة اال
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 180000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 16360 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر. 1.343ملیار لیرة اي  2.015 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 

 (مراجعة السابق) 2005انتخابات 

 2009انتخابات 

 طرابلس شكل الدائرة

 196149 عدد الناخبین المسجلین

 % 45.82 نسبة االقتراع

 89886 عدد المقترعین

 –الرئیس نجیب میقاتي  –الئحة ضمت تیار المستقبل  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 الجماعة اإلسالمیة. –الوزیر محمد الصفدي 

 الئحة غیر مكتملة ضمت الرئیس عمر كرامي ومستشاره. القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

، وترشح مصباح االحدب تحالف لجان عبید وتیار المردة ى السیاسیة األخرىالقو
 .منفرداً 

 56ونالت ما متوسطھ  8فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا ونال  30448الف صوت، ونال الرئیس كرامي 

، ومصباح االحدب نحو صوتا 32124جان عبید 
 .صوتا 20000

 

 الضنیة  –المنیة  الدائرةشكل 

 97352 عدد الناخبین المسجلین

 % 56.4 نسبة االقتراع

 54916 عدد المقترعین

 الئحة تیار المستقبل القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 مرشحون منفردون القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

ونالت ما متوسطھ  3الـ فازت الئحة المستقبل بالمقاعد النتائج (الالئحة الفائزة)
 16136صوتا، ونال المرشح جھاد الصمد  37772

صوتا ونال مرشح الجماعة االسالمیة اسعد ھرموش 
 صوتا. 6034
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 الكورة) –البترون  –بشري  –دائرة الشمال الثالثة (زغرتا 
دائرة انتخابیة  15ن الى تم تقسیم لبنا 2017حزیران  17تاریخ  44بموجب قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الرقم 

الكورة. في القانون السابق كان كل قضاء دائرة  –البترون  –بشري  –اقضیة: زغرتا  4منھا دائرة الشمال الثالثة وتضم 
 نواب). 10مستقلة. وھذه الدائرة تضم اكبر عدد من النواب المسیحیین (

 
 قلماً  420عدد اقالم االقتراع: 
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 النواب الحالیون

 عدد االصوات االنتماء السیاسي  الطائفة سماال القضاء

 14952 تیار المستقبل روم ارثوذكس فرید مكاري الكورة

 12507 حزب القوات اللبنانیة روم ارثوذكس فادي كرم * الكورة

 13662 تیار المستقبل روم ارثوذكس نقوال غصن  الكورة

 17733 مستقل يمارون بطرس حرب  البترون

 17541 حزب القوات اللبنانیة ماروني انطوان زھرا  البتروة

 19227 المردة ماروني سلیمان فرنجیة زغرتا

 17784 المردة ماورني اسطفان الدویھي زغرتا

 17173 المردة ماروني سلیم كرم زغرتا

 13066 حزب القوات اللبنانیة ماروني ستریدا جعجع بشري

 12751 حزب القوات اللبنانیة ماروني زایلي كیرو بشري

، وأجریت 1220، فاز النائب فرید حبیب عن أحد مقاعد الروم األرثوذكسي في الكورة، وتوفي عام 2009* عام 
 انتخابات فرعیة النتخاب خلفھ.

 

 :2018حجم القوى األساسیة عام 
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 % 47.8 2009نسبة االقتراع عام 

 130000 2018عدد المقترعین المتوّقع عام 

 13000 الحاصل االنتخابي المتوّقع

 ملیون دوالر. 1.022ملیار لیرة اي  1.533 سقف اإلنفاق االنتخابي للمرشح

 

 (مراجعة السابق) 2005انتخابات 

 2009انتخابات 

 بشري شكل الدائرة

 46422 عدد الناخبین المسجلین

 % 37 نسبة االقتراع

 17183 عدد المقترعین

 الئحة القوات اللبنانیة سیة في الالئحة األولىالقوى السیا

 النائب السابق جبران طوق القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

فازت الئحة القوات اللبنانیة بالمقعدین ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
 صوتا. 4089أصوات ونال جبران طوق  12908

 

 الكورة شكل الدائرة

 57794 ن المسجلینعدد الناخبی

 %47.43 نسبة االقتراع

 27417 عدد المقترعین

 –الئحة القرار الكوراني، وضمت تحالف القوات اللبنانیة  القوى السیاسیة في الالئحة األولى
 تیار المستقبل.

–الئحة التغییر الكوراني، وضمت تحالف الحزب القومي  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 لتیار الوطني الحر.ا –المردة 

ونالت ما متوسطھ  3فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا وخسرت الالئحة الثانیة ونالت ما متوسطھ  14141
 صوتا. 12111

 

 زغرتا شكل الدائرة

 71035 عدد الناخبین المسجلین

 %48.4 نسبة االقتراع

 34399 عدد المقترعین

 الئحة تیار المردة. لسیاسیة في الالئحة األولىالقوى ا
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القوات اللبنانیة  –الئحة حركة االستقالل (میشال معوض)  القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة
 تیار المستقبل. –

ونالت ما متوسطھ  3فازت الالئحة االولى بالمقاعد الـ النتائج (الالئحة الفائزة)
افسة ونالت ما صوتا وخسرت الالئحة المن 18061
 اصوات. 14903متوسطھ 

 

 البترون شكل الدائرة

 58444 عدد الناخبین المسجلین

 % 56.3 نسبة االقتراع

 32914 عدد المقترعین

 بطرس حرب. –الئحة القوات اللبنانیة  القوى السیاسیة في الالئحة األولى

 .الئحة التیار الوطني الحر القوى السیاسیة في الالئحة الثانیة

فازت الالئحة االولى بالمقعدین ونالت ما متوسطھ  النتائج (الالئحة الفائزة)
صوتا، وخسرت الالئحة الثانیة ونالت ما  17637
 صوتا. 13700متوسطھ 
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