شرح طريقة حساب تقسيم المقاعد البرلمانية
كيفية حساب توزيع المقاعد في انتخابات الكنيست
 .1تحديد القوائم المشاركة في توزيع المقاعد
أ .جمع عدد األصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة من قوائم المرشحين.
ب .تحديد عدد األصوات التي تمثل نسبة الحسم (نسبة الحسم =  %3.25من إجمالي
األصوات الصحيحة).
ت .قوائم المرشحين التي لم تحصل على عدد األصوات المطلوب – ال تشارك في توزيع
المقاعد.
ث .تحديد عدد األصوات الصحيحة للقوائم المشاركة في توزيع المقاعد من خالل الحساب
التالي:
يُطرح عدد األصوات الصحيحة للقوائم التي لم تعبر نسبة الحسم وال تشارك في التقسيم
من عدد األصوات الصحيحة لجميع القوائم ،والناتج هو عدد األصوات الصحيحة لجميع
القوائم المشاركة في تقسيم المقاعد.
 .2طريقة تقسيم المقاعد
المرحلة األولى
أ .يقسم عدد األصوات الصحيحة للقوائم المشاركة في توزيع المقاعد على ( 120عدد
المقاعد البرلمانية في الكنيست) وبذلك نحصل على عدد األصوات المطوبة لنيل مقعد.
يسمى الناتج بـ "هموديد هكاللي" (المؤشر العام).
ب .تقسم األصوات التي حصلت عليها كل قائمة على (المؤشر العام) لمعرفة عدد المقاعد
التي حصلت عليها كل قائمة.
ت .بهذه الطريقة يقسم عدد أصوات جميع القوائم التي عبرت نسبة الحسم ،والتي تشارك
في التقسيم.
ث .األعداد الكاملة التي يتم الحصول عليها هي المقاعد البرلمانية.

المرحلة الثانية
ج .تُجمع كل المقاعد ،أما المقاعد الباقية حتى إكمال عدد المقاعد لـ  – 120فيتم تقسيمها
بين القوائم حسب طريقة "مقياس" القائمة األكبر.
على سبيل المثال ،في انتخابات الكنيست الـ  18بقيت خمسة مقاعد للتوزيع.
ح .من أجل تقسيم المقاعد الباقية ،يتم التعامل مع أي قائمتين وقعتا على اتفاق فائض
أصوات كأنهما قائمة واحدة ،في حال عبرت كلتاهما نسبة الحسم :تُجمع األصوات
الصحيحة التي حصلت عليها القائمتان وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المرحلة
األولى.
يذكر أن قوائم المرشحين التي وقعت على اتفاق فائض أصوات ملزمة بتقديم بالغ
مسبق حول ذلك إلى لجنة االنتخابات ،على أن يُنشر في الصحف .يُسمح فقط لقائمتين
التوقيع على اتفاق فائض أصوات.
خ .أما المقاعد المتبقية فيقسم حسب (المؤشر) بين كل قائمة حسب الصيغة التالية:
"مؤشر قائمة" = عدد األصوات التي حصلت عليها قائمة
يقسم على
عدد المقاعد التي حصلت عليها في المرحلة األولى 1 +
القائمة التي لديها أكبر عدد أصوات تحصل على المقعد الباقي األول.
د .القائمة التي حصلت على مقعد نتيجة تقسيم المقاعد المتبقية تحصل على مؤشر قائمة
جديد بشكل يتناسب مع عدد المقاعد التي حصلت عليها.
ذ .بهذه الطريقة يتم تحديد "المؤشرات" حتى إتمام عملية تقسيم بقية المقاعد.
 .3تقسيم المقاعد بين القوائم التي وقعت على اتفاق فائض أصوات
اآلن ظل أمامنا تحديد أي قائمة من القائمتين اللتين وقعتا على اتفاق فائض أصوات تحصل على
المقعد اإلضافي الذي فازتا به نتيجة تقسيم المقاعد الباقية.

يتم تحديد ذلك من خالل مرحلتين:
المرحلة األولى:
أ .تحديد مؤشر داخلي موحد بخصوص مقعد القائمتين.
مؤشر داخلي موحد للمقعد = عدد األصوات الصحيحة للقائمتين
يقسم على
عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمتان
ب .فحص عدد المقاعد التي كان من المفروض أن تحصل عليها كل قائمة على حدة
بموجب المؤشر المذكور أعاله.
أي،
عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة على حدة = عدد كل األصوات الصحيحة التي
حصلت عليها القائمة على حدة
يقسم على
المؤشر للمقعد
المرحلة الثانية
وفق عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمتان سوية ،يتبقى مقعد آخر للتقسيم.
ستحصل على المقعد اآلخر القائمة التي لديها مؤشر القائمة األكبر.
يُحسب المؤشر لكل قائمة بنفس الطريقة التي يُحسب من خاللها تقسيم المقاعد المتبقية.
أي ،حسب الصيغة:
مؤشر قائمة = عدد األصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة على حدة
يقسم على
عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة على حدة 1 +
التقسيم النهائي للمقاعد الـ  120بين قوائم المرشحين التي دخلت الكنيست

بعد تحديد أي قائمة مرشحين من القوائم التي وقعت على اتفاق فائض أصوات ستحصل
على المقعد اآلخر ،يتم تحديد التقسيم النهائي للمقاعد الـ  120بين قوائم المرشحين التي
دخلت الكنيست.

