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تباين األوزان السياسية
تكشــف النتائــج النهائيــة لالنتخابــات الربملانيــة اللبنانيــة عــن 
ــو  ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك ــدالالت، والت ــن ال ــدد م ع

التــايل: 

1- تراجــع نســبة املصوتــن: انخفضــت نســبة التصويــت 
ــبة  ــن نس ــت ع ــكل الف ــرة بش ــة األخ ــات اللبناني يف االنتخاب
 %41.3 نحــو  بلغــت  إذ  2018؛  انتخابــات  يف  التصويــت 
ــة، فيــا بلغــت النســبة عــام 2018  حســب املــؤرشات األولي
ــخ  ــد هــذه النســبة هــي األدىن يف تاري ــذا تع نحــو 50%. وك
ــبة  ــت نس ــي بلغ ــام 1992، الت ــذ ع ــة من ــات اللبناني االنتخاب

ــط.  ــو 29.6% فق ــا نح ــت فيه التصوي

ــات إىل  ــاركة يف االنتخاب ــن املش ــزوف ع ــذا الع ــود ه ويع
ــة  ــة الصعب ــا األوضــاع االقتصادي عــدة أســباب أساســية، أوله
التــي يعيشــها اللبنانيــون، والتــي جعلــت الهــم املعيــي 
هــو الشــغل الشــاغل لهــم متقدمــاً عــى االهتــام باملشــهد 

ــي  ــر الت ــال التغي ــدد آم ــو تب ــباب ه ــاين األس ــيايس. وث الس
ــر 2019؛  ــعبي يف أكتوب ــراك الش ــد الح ــا بع ــت يف أوجه كان
وذلــك بعدمــا اســتطاعت القــوى السياســية التقليديــة إعــادة 
التموضــع داخــل املشــهد الســيايس، وااللتفــاف عــى الغضــب 

ــالح. ــر واإلص ــة للتغي ــادرات الداعي ــعبي واملب الش

2- حفــاظ الثنــايئ الشــيعي عــى وزنهــا االنتخــايب: أظهــرت 
نتائــج االنتخابــات حصــول الثنــايئ الشــيعي، حــزب اللــه 
وحركــة أمــل، عــى 28 مقعــداً، وهــو مــا يقــارب عــدد املقاعد 
التــي حصــال عليهــا يف انتخابــات عــام 2018؛ واملقــدرة بـــ 27 
مقعــداً، ليواصــال بذلــك هيمنتهــا عــى الطائفــة الشــيعية. 

ــج  ــفت النتائ ــه: كش ــزب الل ــاء ح ــة لحلف ــارة موجع 3- خس
النهائيــة عــن تعــرض حلفــاء حــزب اللــه النتكاســة انتخابيــة 
واضحــة، إذ خــر التيــار الوطنــي الحــر، الحليــف املســيحي 
لحــزب اللــه، وزنــه باعتبــاره الكتلــة املســيحية األكــرب داخــل 
مجلــس النــواب بحصولــه عــى نحــو 18 مقعــداً فقــط، وذلــك 
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جــرت المرحلــة األساســية مــن االنتخابــات التشــريعية اللبنانيــة يــوم األحــد 15 مايــو 2022 بعدمــا ســبقتها 
2022. وكانــت الســمة األساســية فــي هــذه  6 و8 مايــو  اللبنانييــن المغتربيــن يومــي  انتخــاب  مرحلــة 
االنتخابــات هــي ضعــف اإلقبــال علــى التصويــت، ســواء داخــل لبنــان أو خارجــه، باإلضافــة إلــى تراجــع واضــح 

فــي وزن حــزب اللــه وحلفائــه، مــن المســيحيين والســنة والــدروز. 

توازنــات متغيــرة: دالالت تراجــع حــزب اللــه فــي االنتخابــات البرلمانيــة اللبنانيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1543، 17 مايــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــابقة، يف  ــات الس ــداً يف االنتخاب ــى 20 مقع ــل ع ــا حص بعدم
ــد حصــل عــى  ــة ق ــوات اللبناني حــن أن خصمــه حــزب الق

20 مقعــداً. 

ــّنة  ــن الس ــه م ــال حلفائ ــه يف إيص ــزب الل ــل ح ــا فش ك
والــدروز كذلــك إىل الربملــان. ومــن أبــرز الخارسيــن مــن 
حلفــاء الحــزب نــواب الحــزب الســوري القومــي االجتاعــي، 
وكذلــك مرشــحون دروز وســنة مقربــون منــه ومــن دمشــق، 
مثــل الســيايس الــدرزي طــالل أرســالن، والــذي حافــظ عــى 
ــذ عــام 1992، وعــى مــدار  ــواب من ــس الن ــه يف مجل عضويت

ــة.  ثالثــن عامــاً تالي

وقــد ترتبــت عــى ذلــك األمر خســارة حــزب اللــه وحلفائه 
األغلبيــة التــي كانــوا يتمتعــون بهــا يف الربملــان اللبنــاين، فقــد 
كان الحــزب ميتلــك نحــو 71 مقعــداً مــن إجــايل 128 مقعــداً 
ــداً، أي  ــوايل 62 مقع ــاين( إىل ح ــان اللبن ــد الربمل ــدد مقاع )ع

أقــل مــن األغلبيــة املقــدرة بحــوايل 65 مقعــداً. 

4- ارتفــاع متثيــل القــوى املناوئــة لحــزب اللــه: توضــح 
النتائــج النهائيــة لالنتخابــات أن مــا ميكــن تســميتهم بالقــوى 
املعارضــة للحكومــة الســابقة بقيــادة الرئيــس اللبناين ميشــال 
ــد اســتطاعت تأمــن اخــراق  ــه، ق عــون، وحليفــه حــزب الل
قــوي داخــل مجلــس النــواب. فقــد حصلــت القــوى املناوئــة 
لحــزب اللــه عــى 52 مقعــداً، كــا أن قــوى التغيــر حصلــت 
عــى 15 مقعــداً أخــرى. ويف حــال انضــام قــوى التغيــر إىل 
ــه، فســوف يرتفــع وزنهــم إىل 67  القــوى املناوئــة لحــزب الل
مقعــداً، أي امتــالك األغلبيــة يف الربملــان الجديــد، خاصــة إذا مل 
ينجــح حــزب اللــه وحلفــاؤه يف اســتقطاب أي منهــم لصفوفه. 

وتتمثــل أبــرز القــوى الفائــزة يف حــزب القــوات اللبنانيــة 
بزعامــة ســمر جعجــع، والــذي ارتفعــت حصتــه مــن املقاعــد 
بشــكل تدريجــي مــن 8 مقاعــد عــام 2009 إىل 15 مقعداً عام 
2018، وصــوالً إىل نحــو 20 مقعــداً حســب النتائــج النهائيــة 
لالنتخابــات األخــرة، ليصبــح بذلــك الكتلــة املســيحية األكــرب 
داخــل الربملــان. كــا أن الحــزب التقدمــي االشــرايك بقيــادة 
ــد حصــل عــى تســعة  ــدرزي، ق ــالط، الســيايس ال ــد جنب ولي
مقاعــد، يف حــن أن الكتائــب اللبنانيــة حصــل عــى 5 مقاعــد. 

مالمح المرحلة التالية
ــرة عــى  ــرات كب ــة األخــرة تأث ــات الربملاني ســتكون لالنتخاب
املشــهد الســيايس للبــالد خــالل الفــرة املقبلــة، وأولهــا إعــادة 
ــراز  ــن إب ــواب، وميك ــس الن ــل مجل ــات داخ ــكيل التحالف تش

بعــض هــذه اآلثــار فيــا يــي:

ــتقبل  ــة املس ــت حرك ــي: قاطع ــل ألرشف ريف 1- دور محتم
ــذا  ــوز األساســية له ــت الرم ــد عزف ــة، فق ــات الربملاني االنتخاب
التيــار عــن املشــاركة يف االنتخابــات، وأبرزهــم رئيــس الــوزراء 

ــا  ــري، ورئيس ــعد الحري ــتقبل س ــار املس ــم تي ــبق وزعي األس
الــوزراء الســابقان فــؤاد الســنيورة ومتــام ســالم ورئيــس 
ــري،  ــة الحري ــب بهي ــوزراء الحــايل نجيــب ميقــايت، إىل جان ال
ــاز  ــك، فقــد ف ــري. وعــى الرغــم مــن ذل أخــت ســعد الحري
بعــض األعضــاء املنتمــن لتيــار املســتقبل يف هــذه االنتخابات، 
ــتقلن  ــواب املس ــض الن ــد أن بع ــا يعتق ــتة، ك ــم س وعدده

ــك.  ــار كذل ــذا التي ــون له ــات ينتم ــازوا يف االنتخاب ــن ف الذي

وعــى الجانــب اآلخــر، فقــد بــرز أرشف ريفــي الفائــز عــن 
ــذي  ــة، وال ــات الربملاني ــس باالنتخاب ــني يف طرابل ــد الس املقع
ــة،  ــول منصــب رئاســة الحكومــة اللبناني أكــد اســتعداده لقب
غــر أن هنــاك تحديــات تواجهــه لتــويل هــذا املنصــب، وليــس 
أقلهــا حاجتــه إىل ضــان والء النــواب الســّنة واملســتقلن يف 
ــى مواقــف  ــه يتبن ــه أن ــاً عن ــه كان معروف ــان، خاصــة وأن لبن
ناقــدة لحــزب اللــه اللبنــاين، ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، فإنه 
قــام بإبــرام اتفــاق انتخــايب مــع ســمر جعجــع يف االنتخابــات 
األخــرة، والتــي كفلــت دعــم الســنة للنــواب املســيحين 

ــات األخــرة.  التابعــن لجعجــع يف االنتخاب

ــور  ــد ظه ــان بع ــل لبن ــة: يقب ــتحقاقات التالي ــد االس 2- تعق
نتائــج االنتخابــات عــى عــدد مــن االســتحقاقات الدســتورية 
املهمــة، وهــي انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس 
ــس  ــاً للرئي ــة خلف ــد للجمهوري ــس جدي ــك رئي ــوزراء، وكذل ال
ميشــال عــون الــذي تنتهــي واليتــه الدســتورية بنهايــة أكتوبــر 
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ــب  ــواب، تص ــس الن ــس مجل ــار رئي ــق باختي ــا يتعل وفي
املــؤرشات يف صالــح التجديــد لرئيــس حركــة أمــل نبيــه بــري 
ــوزراء،  ــس ال ــار رئي ــق باختي ــا يتعل ــا في ــرى. أم ــة أخ لوالي
فــإن األمــر يبــدو أكــر تعقيــداً خاصــة يف ضــوء عــزوف 
تيــار املســتقبل عــن املشــاركة يف االنتخابــات. ويتمثــل أحــد 
الخيــارات املطروحــة يف أرشف ريفــي، إىل جانــب رئيــس 
تأليــف  عمليــة  ولكــن  ميقــايت،  نجيــب  الحــايل  الــوزراء 
الحكومــة قــد تســتغرق هــي األخــرى وقتــاً لتعكــس متغرات 
حصــص الكتــل داخــل الربملــان، خاصــة انخفــاض حصــة التيــار 

ــون. ــة ع ــر بزعام ــي الح الوطن

ــل  ــن يق ــة، فل ــس الجمهوري ــاب رئي ــتحقاق انتخ ــا اس أم
تعقيــداً عــن تشــكيل الحكومــة، الســيّا مــع خســارة التيــار 
الوطنــي الحــر صفــة الكتلــة املســيحية األكــرب لصالــح حــزب 
القــوات الــذي ســيكون معارضــاً ملجــيء رئيــس التيــار جــربان 
باســيل رئيســاً للجمهوريــة، وعــدم حســم حــزب اللــه موقفــه 
مــن هــذا املنصــب، ســواء برشــيح باســيل أو برشــيح ســليان 
فرنجيــة. ويــربز هنــا كذلــك تعقيــد دســتوري محتمــل يتعلــق 
باحتــاالت تعقــد تشــكيل الحكومــة الجديــدة إىل مــا بعــد 
نهايــة أكتوبــر املقبــل، مــا يعنــي أن حكومــة ترصيــف 
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دالالت تراجع حزب الله في االنتخابات البرلمانية اللبنانية

ــة  ــة الجمهوري ــات رئاس ــتتوىل صالحي ــي س ــال هــي الت األع
حســب الدســتور.

3- متســك حــزب اللــه بلغــة التهديــد: كانــت مســألة ســالح 
ــة  ــالت االنتخابي ــية للحم ــن األساس ــن العناوي ــه م ــزب الل ح
ــك مــن املحتمــل أن يعــاد  الخاصــة بالقــوى املعارضــة، ولذل
طــرح هــذه املســألة بقــوة خــالل الفــرة املقبلــة، الســيّا مــن 
ــر املحتمــل حــدوث  ــن غ ــه م ــر أن ــوات، غ ــل حــزب الق قب
ــف الحــزب  ــف، بالنظــر إىل توظي ــذا املل ــر يف ه اخــراق كب

ــارة هــذا امللــف.  ــة إث ــد خصومــه يف حال لســالحه لتهدي

4- تأثــرات سياســية محــدودة: يتســم النظــام الســيايس 
اللبنــاين بطبيعــة خاصــة، فهــو يقــوم عــى نظــام املحاصصــة، 
ــن  ــر ع ــض النظ ــية، بغ ــية الرئيس ــوى السياس أي أن كل الق
ــط  ــس فق ــة، لي ــاً يف الحكوم ــون طرف ــية تك ــا السياس أوزانه
بســبب التوزيــع الطائفــي للرئاســات الثــالث، وأن رئيــس 
البــالد ينتمــي للطائفــة املارونيــة، يف حــن أن رئيــس الــوزراء 
ســني، ورئيــس مجلــس النــواب شــيعي، ولكــن كذلــك بفعــل 

الثلــث املعطــل، والتــي تجعــل األقليــة السياســية قــادرة عــى 
تعطيــل الحكومــة، وهــو دور لعبــه حــزب اللــه مــرات عــدة 
ــاين  ــيايس اللبن ــام الس ــة يف النظ ــذه اآللي ــتحداث ه ــذ اس من

ــام 2008.    ــذ الع من

ومــا يؤكــد ذلــك تحذيــر رئيــس كتلة حــزب اللــه الربملانية، 
محمــد رعــد، للمعارضــة قائــالً: “إذا رفضتــم حكومــة وطنيــة 
ــتعداد  ــارة إىل اس ــة” يف إش ــان إىل الهاوي ــودون لبن ــم تق فأنت
خصومــه  ضــد  املســلحة  ميليشــياته  لتوظيــف  الحــزب 
السياســين إذا مل يكــن طرفــاً “مؤثــراً” يف الحكومــة الجديــدة.

ويف الختــام، جــاءت نتائــج االنتخابات الترشيعيــة اللبنانية 
ــه مــن دون  ــه وحلفائ األخــرة لتؤكــد تراجــع وزن حــزب الل
أن يعنــي ذلــك تراجــع تأثرهــا عــى الحكومــة القادمــة، إذ 
مــن املتوقــع أن يواصــل حــزب اللــه تأثــره الســيايس، ســواء 
عــرب الثلــث املعطــل، أو مــن خــالل التلويــح بســالحه إذا لــزم 

األمــر. 
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