WHAT’S IN THE BALLOT BOX?

مـاذا أفـرزت صنـاديق االقــتراع؟

Snapshot

BEIRUT 2

“As part of its mission to inform
the larger public and advocate for
electoral reform, LCPS is assessing the
outcome of the 2018 Lebanese parliamentary election focusing primarily
on voters’ behavior and choices as
well as the campaign discourse and
strategies of political actors.”

UNPACKING THE 2018 ELECTIONS

In the parliamentary elections of 2018, over 350,000 Lebanese were
registered to vote in Beirut 2. The district has 11 seats: Six for Sunnis,
two for Shias, and one each for Greek Orthodox, Druze, and Protestants.
Beirut 2 has a relatively high degree of confessional fragmentation,
although Sunnis represent the majority of voters. As many as nine lists
competed in the district, with a total of 83 candidates.
REGISTERED VOTERS AND ALLOCATED SEATS BY CONFESSION IN BEIRUT 2
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WHO VOTED?

1
These variations are statistically
significant even when controlling for
voters’ gender, and the characteristics
of the polling station and cadaster they
were registered in.

Turnout in Beirut 2 was 41%, lower than the country average of 49%. There
were significant variations in turnout across confessional groups. Shias and
Sunnis, followed by Druze, were significantly more likely to vote (between 46%
and 41%). All Christian voters had a much lower turnout, with between 25%
and 15% of Greek Orthodox, Maronites, and Greek Catholics voting, and only
12% of Christian minorities and 9% of Armenian Orthodox doing so.1 There
were also geographical disparities in turnout across cadasters. For example,
turnout in Mina El Hosn (24%) was almost twice as low as that in Mazraa
(46%). These variations are partly due to the confessional composition of each
cadaster: Those with a lower share of Sunni and/or Shia voters tended to see
lower turnouts.

WHO WON?
Three of the nine competing lists managed to win seats.2 Each of the winning
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2
The winning lists were (1) “AlMustakbal li-Beirut”, a coalition
between the Future Movement and
Progressive Socialist Party which
won 44% and six seat; (2) “Wehdat
Beirut”, a coalition between Hezbollah,
Amal, Free Patriotic Movement, and
Al-Ahbash, which won 33% and four
seats; and (3) “Lubnan Harzan”, formed
by the National Dialogue Party, which
won 11% and the remaining seat.

parties won the seats of the confession they represent. The Future Movement
(FM) won four Sunni seats, which went to Saad Hariri, Nohad Machnouk, Rola
Tabsh, and Tammam Salam (affiliated). The Greek Orthodox seat also went
to FM-affiliated Nazih Najem. The other two Sunni seats were won by Adnan
Traboulsi (Al-Ahbash) and Fouad Makhzoumi (National Dialogue Party [NDP]).
Amin Chirri (Hezbollah) and Mohammad Khawaja (Amal) won the Shia seats,
Faysal Sayegh (Progressive Socialist Party [PSP]) won the Druze seat, and
Edgard Traboulsi (Free Patriotic Movement [FPM]) the Protestant seat. There
were strong signs of party loyalty, as well as large variations in preferences
for political parties across confessional groups: FM was the main party
among Sunni voters, PSP among Druze voters, and Hezbollah among Shia
voters. However, the Greek Orthodox and minority Christian votes were split
between different parties.

WHO WERE THE PREFERRED CANDIDATES AMONG EACH
CONFESSIONAL GROUP?
Only a few candidates managed to win over 1% of each confessional group’s
vote. Among Shias, an overwhelming majority voted for Hezbollah candidate
Chirri (61%), while most of the remaining of their vote went to Amal
candidate Khawaja (21%). Similarly, Druze voted mostly for PSP candidate
Sayegh (65%). The eight FM and affiliated candidates received the majority
of the Sunni vote, with Hariri ranking first by a significant margin (21%).
Traboulsi (Al-Ahbash) ranked second (12%), while Salam (FM-affiliated) and
Makhzoumi (NDP) followed, with 10% of Sunnis’ preferential vote, each.
Among Greek Orthodox and minority Christian voters, however, the votes
were highly fragmented. Greek Orthodox voters voted mostly for Najem
(27%, FM-affiliated), followed by Khalil Broumana (20%, independent on
NDP list), Traboulsi (14%, FPM), and Zeina Majdalani (11%, Kelna Beirut).
Regarding minority Christian voters, most voted for Traboulsi (28%), Najem
(16%), and Broumana (10%).

WHO WERE THE MAIN WINNERS AND LOSERS
OF THE ELECTORAL SYSTEM?
Given the confessional allocation of seats, candidates who receive the highest
number of votes do not always win. Were seats allocated to the most voted
for candidates, FM would win two additional seats, which would go to Sunni
candidates Rabih Hassouna (5,825 votes) and Zaher Eido (2,510 votes). In
addition, Sunni candidate Imad Hout from Jama’a al-Islamiyah would also
win a seat (3,938 votes). On the other hand, PSP candidate Sayegh (1,902
votes), FM-affiliated Najem (2,351 votes), and FPM candidate Traboulsi (1,919
votes) would lose. This means that there would be nine Sunni and two Shia
winners, with no seat being obtained by Greek Orthodox, Protestant, or Druze
candidates.

DID VOTERS VOTE FOR CANDIDATES
OF THE SAME CONFESSION?

3
All these variations are statistically
significant even when controlling for
voters’ gender, characteristics of the
polling station, and characteristics of
the cadaster they were registered in.

In Beirut 2, 87% of voters gave their preferential vote to a co-confessional
candidate. However, there were significant variations across sects:3 Sunni,
Shia, and Druze voters were significantly more confessional than others,
giving between 84% and 89% of their preferential vote to a co-confessional
candidate. By contrast, 63% of Greek Orthodox voters, and only 40%
of minority Christian voters did so, with the latter casting most of the
remaining of their votes to a Greek Orthodox candidate (33%). Moreover,
each candidate received a higher share of their votes from their co-

confessional voters. This is despite the fact that there was a much larger
number of Sunni and Shia voters than from other confessional groups.

Snapshot

VOTES FOR CO-CONFESSIONAL CANDIDATES IN BEIRUT 2

HOW DID WOMEN CANDIDATES PERFORM?

4

Statistically significant.

Among represented groups, the
percentage was highest among Greek
Orthodox voters (16%), and was lowest
among Shias (1%). Non-represented
groups—Greek Catholics, Maronites,
and Armenian Orthodox—voted even
more for females (over 20% each).
5

There were 19 women candidates in Beirut 2, and altogether, they obtained
7.6% of votes. All lists but the one formed by Hezbollah, Amal, and FPM
had women running, and one, Rola Tabsh, won with 4.8% of preferential
votes. Compared to men, women gave a significantly higher share of their
vote to women candidates (almost 9% compared to 6%).4 There were large
variations in support for women candidates across confessional groups,
with all Christians voting significantly more for women, compared to Shias,
Sunnis, and Druze.5 There were also variations in the success of each
woman candidate across confessional groups: 79% of Sunni voters who
voted for a woman candidate chose Tabsh, 70% of Greek Orthodox who
voted for a woman chose Majdalani, and 61% of Druze chose Zeina Mounzer
(independent on the NDP list). Christian minorities were divided between
Majdalani and Nihad Yazbek (Kelna Beirut, 74% combined), while Shias
had the most fragmented vote – with Neemat Badreddine (independent)
being the most successful (20%), and the remaining of their vote being split
between all four women on the Kelna Beirut list. Beyond this, the most
successful woman among all groups was a co-confessional one.

HOW DID EMERGING POLITICAL GROUPS PERFORM?
A list formed by emerging political actors, Kelna Beirut, received a little over
4% of votes. The list was more successful among women, receiving 4.2%
of their vote, compared to 3.7% of men’s vote. There were large variations
across confessional groups. The list was most successful among Christian
voters, obtaining over 10% of their votes, while it obtained less than 5% of
any other confessional group’s vote. Beyond these variations, Kelna Beirut
had the most diverse constituents. Interestingly, all candidates on the list
performed better among their co-confessional voters. The percentage of votes
for the list was over twice higher among diaspora voters: 8.9% compared to
4.2% among residents.

?WHAT’S IN THE BALLOT BOX

مـاذا أفـرزت صنـاديق االقــتراع؟
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في إطار مهمته التي تنطوي عىل إطالع الجمهور
الواسع والدعوة لإلصالحات االنتخابية ،عمد
المركز اللبناني للدراسات إىل تقييم نتائج
االنتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت في
العام  ،2018حيث تم التركيز بشكل أساسي
عىل سلوك الناخبين وخياراتهم ،كما وعىل
الخطاب المعتمد في الحمالت االنتخابية
واالستراتيجيات التي اتبعتها الجهات السياسية.

بيروت الثانية

ّ
المسجلين عىل لوائح الشطب في دائرة بيروت الثانية ما يزيد
في انتخابات  2018النيابيّة ،بلغ عدد
عىل  350ألف مواطن لبناني .تم تخصيص هذه الدائرة بأحد عشر مقعدا ً نيابيّا ً موزّعا ً عىل الشكل
اآلتي :ستّة مقاعد للسنّة ومقعدان اثنان للشيعة ومقعد واحد ّ
لكل من الروم أرثوذكس والدروز
والبروتستانت .وتض ّم دائرة بيروت الثانية عددا ً كبيرا ً نسبيّا ً من المذاهب ،رغم أن السنّة يشكلون
ّ
غالبية الناخبين فيها .وقد تنافست تسع لوائح في هذه الدائرة التي بلغ مجموع عدد
المرشحين فيها
ّ 83
مرشحاً.
المخصصة ّ
ّ
لكل طائفة في دائرة بيروت الثانية
الناخبون المسجلّون والمقاعد

تأليف جورجيا داغر

ينشر هذا التقرير بالشراكة مع هيفوس ضمن
مشروع تمكين المرأة من أجل القيادة (،)WE4L
بتمويل من صندوق تمويل القيادة والفرص
للنساء ( )FLOWالتابع لوزارة الخارجية الهولندية.

من شارك في االقتراع؟

 1تباينات بني المذاهب ذات أهميّة إحصائيّة
عند مراقبة النوع الجنساين للناخبني وخصائص
المناطق العقارية المسجلني فيها.

بلغت نسبة اإلقبال عىل االقرتاع يف دائرة بريوت الثانية  ،%41أي أدىن من المع ّدل الوطن ّي البالغ .%49
ُ
وس ّجل تفاوت ملحوظ يف نسب المقرتعني من المذاهب عىل اختالفها .فقد كانت نسبة اإلقبال األعىل
لدى الناخبني الشيعة والسنّة ،تالهم الناخبون الدروز (بني  %46و .)%41وس ّجل الناخبون المسيحيّون
جميعهم نسبة إقبال أدىن بكثري تراوحت بني  %25و %15لدى الروم األرثوذكس والموارنة والروم الكاثوليك
وبلغت  %12فقط لدى األقليّات المسيحيّة و %9لدى األرمن األرثوذكس 1.وبرزت أيضا ً تفاوتات يف نسب
اإلقبال عىل االقرتاع عىل صعيد المناطق .فعىل سبيل المثال ،شهدت مينا الحصن نسبة إقبال ()%24
أدىن من النسبة المس ّجلة يف المزرعة ( )%46بحوايل الضعف .وتُعزى هذه التفاوتات جزئيا ً إىل الرتكيبة
كل منطقة .فالمناطق التي تض ّم نسبة ّ
المذهبيّة يف ّ
أقل من الناخبني السنّة و/أو الشيعة س ّجلت نسب
إقبال ّ
أقل من غريها.

من فاز في االنتخابات؟
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 2اللوائح الفائزة هي (« )1المستقبل لبريوت» التي
فازت بـ  %44من األصوات وستّة مقاعد ،وهي
تحالف بني تيّار المستقبل والحزب التقدم ّي
االشرتايكّ ،و( )2الئحة «وحدة بريوت» التي فازت
بـ  %33من األصوات وأربعة مقاعد ،وهي
تحالف بني حزب هللا وحركة أمل والتيّار الوطن ّي
الحرّ واألحباش ،و( )3الئحة «لبنان حرزان» التي
ّ
المتبقي،
فازت بـ  %11من األصوات وبالمقعد
وهي حليفة حزب الحوار الوطن ّي.

فازت ثالث لوائح من اللوائح التسع المتنافسة بالمقاعد النيابيّة 2.وفاز ّ
كل حزب من األحزاب الرابحة
بمقاعد المذهب الذي يمثّله .فقد فاز تيّار المستقبل بأربعة مقاعد سنيّة لصالح سعد الحريري ونهاد
المشنوق وروال الطبش جارودي وتمام سالم (متحالف) ،وفاز نزيه نجم (متحالف) من الئحة تيّار
ّ
المتبقيان ففاز بهما عدنان طرابليس من
المستقبل بمقعد الروم األرثوذكسّ .أما المقعدان السنّيان
«األحباش» وفؤاد مخزومي من حزب الحوار الوطن ّي .وفاز أمني رش ّي (حزب هللا) ومحمد خواجة (حركة
أمل) بمقع َدي الشيعة ،فيما فاز فيصل الصايغ (الحزب التقدم ّي االشرتايكّ) بمقعد الطائفة الدرزية
يب،
وإدغارطرابليس (التيّار الوطن ّي الحرّ) بمقعدالربوتستانت .وقد برزت إشارات واضحة عىل الوالء الحز ّ
ّ
المفضل
باإلضافة إىل تفاوتات كبرية بني الطوائف يف تفضيالت الناخبني الحزبيّة .فكان تيّار المستقبل
ّ
ّ
المفضل
المفضل لدى المقرتعني الدروز ،وحزب هللا
لدى المقرتعني السنّة ،والحزب التق ّدمي االشرتايكّ
لدى المقرتعني الشيعة .لك ّن أصوات الروم األرثوذكس واألقليّات المسيحيّة انقسمت بني أحزاب
مختلفة.

من هم المرشحون المفضلون عبر المجموعات الطائفية؟
مرشحون قالئل من الحصول عىل أكرث من  %1من أصوات ّ
تمكن ّ
ّ
كل طائفة .بالنسبة إىل الشيعة ،اقرتعت
األغلبية الساحقة منهم ّ
لمرشح حزب هللا ،أمني رش ّي ( ،)%61فيما ذهبت غالبيّة األصوات المتبقيّة إىل
مرشح حركة أمل ،محمد خواجة ( .)%21واقرتع الدروز يف غالبيتهم ّ
ّ
لمرشح الحزب التقدم ّي االشرتايكّ،
مرشحو تيّار المستقبل الثمانية وحلفائه عىل أغلبية أصوات السنّة ،علما ً
فيصل الصايغ ( .)%65وحصل ّ
بأ ّن سعد الحريري ّ
احتل المرتبة األوىل بهامش كبري (ّ .)%21أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب عدنان
طرابليس (األحباش ،)%12 ،تاله تمام سالم (متحالف مع تيّار المستقبل) وفؤاد مخزومي (حزب الحوار
الوطن ّي) اللذان حصل ّ
كل منهما عىل  %10من أصوات السنّة التفضيليّة .لك ّن أصوات الروم األرثوذكس
واألقليّات المسيحيّة انقسمت بشكل كبري .فقد اقرتعت غالبيّة الناخبني الروم األرثوذكس لزنيه نجم
ّ
مستقل عىل الئحة حزب الحوار الوطن ّي)،
( ،%27متحالف مع تيّار المستقبل) ،تاله خليل برمانا (،%20
ّ
وإدغار طرابليس ( ،%14التيّار الوطن ّي الحرّ) ،وزينة مجدالين ( ،%11الئحة «كلنا بريوت»)ّ .أما األقليّات
المسيحيّة فاقرتعت يف غالبيّتها لطرابليس ( )%28ونجم ( )%16وبرمانا (.)%10

من هم الرابحون والخاسرون الرئيسيون في هذا النظام االنتخابي؟
يف ظل قانون التمثيل النسب ّي المختلط وتوزيع المقاعد عىل أساس مذهب ّي ،الفائزون ليسوا دائما ً
ّ
ّ
للمرشحني الذين نالوا أعىل
المرشحني الذين يحصدون أكرب عدد من األصوات .فلو أُعطيت المقاعد
ّ
المرش َ
حي السنّيَني ربيع ّ
حسونة
نسبة من األصوات ،لفاز تيّار المستقبل بمقعدين إضافيّني لصالح
( 5825صوتا ً) وزاهر عيدو ( 2510أصوات) ،ولفاز أيضا ً
ّ
المرشح السنّي عماد الحوت من الجماعة اإلسالميّة
ّ
( 3938صوتا ً) ،ولخرس ّ
والمرشح نزيه
مرشح الحزب التقدم ّي االشرتايكّ ،فيصل الصايغ ( 1902صوت)،
ّ
ومرشح التيّار الوطن ّي الحرّ ،إدغار طرابليس ( 1919صوتا ً).
نجم ( 2351صوتا ً) المتحالف مع تيّار المستقبل،
ّ
وبالتايل ،كان ليفوز تسعة ّ
ومرشحان اثنان من الطائفة الشيعيّة ،وما كان
مرشحني من الطائفة السنيّة
ّ
ّ
ومرشحو الربوتستانت ليفوزوا بأي ّ مقعد.
المرشحون الروم األرثوذكس والدروز

هل ص ّوت الناخبون لمرشحين من نفس طوائفهم ؟

 3تباينات بني المذاهب ذات أهميّة إحصائيّة
عند مراقبة النوع الجنساين للناخبني وخصائص
المناطق العقارية المسجلني فيها.

أدىل  %87من الناخبني يف دائرة بريوت الثانية بأصواتهم التفضيليّة ّ
لمرشحني من المذهب نفسه .لك ّن
تفاوتات كبرية برزت عىل صعيد المذاهب 3،فقد أدىل ما بني  %84و %89من الناخبني السنّة والشيعة
ً
والدروز بأصواتهم التفضيليّة ّ
مقارنة بـ  %63من الناخبني الروم
لمرشحني من المذهب نفسه،
ّ
المتبقي
األرثوذكس و %40فقط من الناخبني المنتمني إىل األقليّات المسيحيّة الذين اقرتع العدد األكرب
لمرشحني من الروم األرثوذكس ( .)%33باإلضافة إىل ذلك ،حصل ّ
كل ّ
منهم ّ
مرشح عىل نسبة أعىل من
ّ
المرشح نفسه عىل الرغم من أ ّن عدد الناخبني ّ
السنة والشيعة
األصوات من الناخبني المنتمني إىل مذهب
كان أكرب بكثري من عدد الناخبني اآلخرين.

أصوات الناخبين من مختلف المذاهب لمرشحين من المذهب نفسه
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ّ
المرشحات؟
كيف كان أداء

 4تباين ذو أهميّة إحصائيّة.
 5ضمن المذاهب الممثلةُ ،س ّجلت النسبة األعىل
يف أوساط الناخبني الروم الكاثوليك (  )%16بينما
سجلت النسبة األدىن ( )%1لدى الناخبني الشيعة.
اقرتع الناخبون من المذاهب غري الممثلة –روم
كاثوليك ،موارنة وأرمن أرثوذكس.-بنسبة عالية
لصالح النساء (ما يزيد عىل  %20لكل مذهب).

ّ
مجتمعات عىل  %7,6من
ترشحت تسع عرشة امرأة لالنتخابات النيابيّة يف دائرة بريوت الثانية وحصلن
ِ
األصوات .وض ّمت اللوائح ّ
كافة نساء ّ
مرشحات ،باستثناء الئحة حزب هللا وحركة أمل والتيّار الوطن ّي
الحرّ ،وفازت امرأة واحدة هي روال الطبش بـ  %4,8من األصوات التفضيليّة .وأعطت الناخبات اإلناث
ً
ّ
مقارنة بالناخبني الذكور ( 4.)%6وتفاوتت نسبة
للمرشحات النساء
نسبة أكرب من األصوات (حوايل )%9
ّ
للمرشحات اإلناث بني الطوائف بشكل ملحوظ ،فاقرتع المسيحيّون جميعهم بنسبة
األصوات المؤيّدة
5
ً
حققتها ّ
أكرب للنساء مقارنة بالشيعة والسنّة والدروز .وتفاوتت أيضا ً النتائج التي ّ
كل ّ
مرشحة عىل
مستوى الطوائف %79 :من الناخبني السنّة الذين دعموا ّ
مرشحات إناث اقرتعوا لصالح الطبش ،واختار
 %70من الناخبني الروم األرثوذكس الذين صوّتوا ّ
لمرشحات إناث مجدالين ،واقرتع  %61من الناخبني
ّ
(مستقلة عىل الئحة حزب الحوار الوطن ّي)ّ .أما الناخبون المنتمون إىل األقليّات
الدروز لزينة منذر
ّ
المسيحيّة فتوزّعت أصواتهم بني زينة مجدالين ونهاد يزبك (الئحة «كلنا بريوت» %74 ،مجتمعة) فيما
انقسمت أصوات الناخبني الشيعة بني نعمت بدرالدين (مستقلة) والتي فازت بأكرب عدد من األصوات
ّ
ين .إىل ذلك ،فإن المرأة األكرث
()%20
والمرشحات األربعة عىل الئحة «كلّنا بريوت» التابعة للمجتمع المد ّ
نجا ًحا بني المذاهب كافة ،كانت المرأة التي نالت نسبة كبرية من أصوات الناخبني من مختلف الطوائف.

كيف كان أداء المجموعات السياسية الناشئة؟
حصلت الالئحة المستقلة« ،كلّنا بريوت» ،عىل أكرث من  %4من األصوات ونالت دعما ً أكرب من الناخبات
ً
مقارنة بالناخبني الذكور ( .)%3,7وتفاوتت األرقام بشكل كبري بني مختلف الطوائف  .فقد
اإلناث ()%4,2
نالت الالئحة الدعم األكرب من الناخبني المسيحيّني وحصلت عىل أكرث من  %10من أصواتهم،فيما نالت
ّ
أقل من  %5من أصوات المذاهب األخرى .وبعيدا ً عن هذه التفاوتات ،كان لالئحة «كلّنا بريوت» القاعدة
االنتخابيّة األكرث تنوّعاً .فقد ّ
ّ
المرشحني عىل الالئحة نتائج أفضل يف أوساط الناخبني المنتمني
حقق جميع
إىل المذهب نفسه .وبلغت نسبة األصوات التي حصلت عليها الالئحة من الناخبني المغرتبني ( )%8,9أكرث
من ضعف األصوات التي نالتها من الناخبني المقيمني (.)%4,2

