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ُخالصات داللية
كشـــفت الجلســـة األوىل مـــن الربملـــان اللبنـــاين عـــن عـــدد 
ـــايل: ـــا عـــى النحـــو الت ـــي ميكـــن توضيحه ـــدالالت، والت ـــن ال م

ـــس  ـــة ملجل ـــات الداخلي ـــهدت االنتخاب ـــك: ش ـــهد مرتب 1- مش
ــاكاً ارتبـــط بإجـــراءات االنتخابـــات الداخليـــة  النـــواب ارتبـ
عـــى الرغـــم مـــن أنـــه منصـــوص عليهـــا يف الدســـتور 
ــر أن  ــنوات، غـ ــة لسـ ــراف الربملانيـ ــا األعـ ــتقرت عليهـ واسـ
ـــة  ـــول كيفي ـــاحنات ح ـــرات ومش ـــهدت توت ـــة ش ـــذه الجلس ه
إجرائهـــا. وميكـــن القـــول إن ســـبباً جوهريـــاً مـــن أســـباب هـــذا 
ـــواب الجـــدد املنتســـبني إىل  ـــاك اإلجـــرايئ هـــو وجـــود الن االرتب
ـــن  ـــر 2019، والذي ـــراك أكتوب ـــن ح ـــة ع ـــر املنبثق ـــوى التغي ق
ســـعوا إىل فـــرض حضورهـــم األول داخـــل الربملـــان مـــن خـــال 
االعـــراض عـــى بعـــض اإلجـــراءات، منهـــا اإلرصار عـــى قـــراءة 
ـــذي رفضـــه  ـــر ال ـــاة، األم ـــات الرشـــيح امللغ ـــب يف بطاق ـــا كُت م
رئيـــس الجلســـة نبيـــه بـــري، بحكـــم كونـــه أكـــرب األعضـــاء 

ـــه.  ـــل ب ـــاد وقب ـــم ع ـــناً، ث س

كـــا اعـــراض هـــؤالء النـــواب عـــى اختيـــار أمينـــي رس 

ـــا  ـــأن يكون ـــرف ب ـــرى الع ـــا ج ـــا، ك ـــاً لطائفته ـــس وفق املجل
ـــل  ـــن العام ـــداً ع ـــارا بعي ـــأن يُخت ـــني ب ـــاً، مطالب ـــاً ودرزي ماروني
الطائفـــي، األمـــر الـــذي ووجـــه باعـــراض الكتـــل التقليديـــة ويف 
ـــاء  ـــيل و”اللق ـــة جـــربان باس ـــوي” بزعام ـــان الق ـــا “لبن مقدمته
ـــى  ـــازا ع ـــن ح ـــاط، واللذي ـــد جنب ـــة ولي ـــي” بزعام الدميقراط

ـــة. ـــني يف النهاي املنصب

ـــري  ـــه ب ـــار نبي ـــهد باختي ـــذا املش ـــى ه ـــة، انته ويف املحصل
رئيســـاً ملجلـــس النـــواب بأغلبيـــة 65 صوتـــاً مـــن الجولـــة 
األوىل، وإليـــاس بـــو صعـــب نائبـــاً بأغلبيـــة 65 صوتـــاً مـــن 
الجولـــة الثانيـــة، وكل مـــن آالن عـــون النائـــب عـــن تكتـــل 
ــن  ــو الحسـ ــادي أبـ ــاً وهـ ــة 65 صوتـ ــوي بأغلبيـ ــان القـ لبنـ

بالتزكيـــة مبنصبـــي أمينـــي رس املجلـــس.

2- انتخـــاب ســـهل لـــري: كان انتخـــاب نبيـــه بـــري رئيســـاً 
ـــر إىل أن  ـــر، بالنظ ـــكل كب ـــوم بش ـــبه محس ـــراً ش ـــان أم للربمل
الثنـــايئ الشـــيعي )حـــزب اللـــه – حركـــة أمـــل( قـــد حـــازا 
املقاعـــد الشـــيعية كافـــة داخـــل املجلـــس، وكـــون رئيـــس 

املجلـــس يجـــب أن يكـــون شـــيعياً.
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ــار  ــو 2022 الختيـ ــي 31 مايـ ــة الــــ 128، فـ ــه كافـ ــور أعضائـ ــد بحضـ ــي الجديـ ــواب اللبنانـ ــع مجلـــس النـ اجتمـ
ـــن، وخلصـــت هـــذه  ـــة مفوضي ـــي ســـر وثالث ـــي تتكـــون مـــن أمين ـــب الت ـــة المكت ـــه وهيئ رئيـــس المجلـــس ونائب
الجلســـة إلـــى اختيـــار رئيـــس حركـــة أمـــل، نبيـــه بـــري، رئيســـًا لمجلـــس النـــواب للواليـــة الســـابعة علـــى التوالـــي، 

واختيـــار إليـــاس بوصعـــب النائـــب عـــن تكتـــل لبنـــان القـــوي نائبـــًا لرئيـــس المجلـــس.

انتخابــات كاشــفة: دالالت إعــادة اختيــار نبيــه بــري رئيســًا لمجلــس النــواب اللبنانــي, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1561، 4 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــى  ــة، وعـ ــوى املعارضـ ــان قـ ــن إعـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ
رأســـها حـــزب القـــوات وقـــوى التغيـــر، أنهـــا لـــن تنتخـــب 
بـــري فـــإن خياراتهـــا كانـــت منحـــرة بـــني عـــدم تأمـــني 
ــأوراق  ــت بـ ــة أو التصويـ ــل الجلسـ ــور داخـ ــة الحضـ أغلبيـ
ـــاين  ـــار الث ـــإن الخي ـــار األول، ف ـــا مل يتحقـــق الخي بيضـــاء، وبين

ال يتعـــدى تأثـــره كونـــه رســـالة اعـــراض رمزيـــة. 

3- التخطيـــط املســـبق لقـــوى 8 آذار: أظهـــرت االنتخابـــات 
ــاً  ــر تنظيـ ــو األكـ ــق 8 آذار هـ ــان أن فريـ ــة للربملـ الداخليـ
ـــراتيجية  ـــم اس ـــذي رس ـــد ال ـــق الوحي ـــان، والفري ـــل الربمل داخ
ـــزب  ـــد ح ـــد أع ـــتحقاق؛ فق ـــذا االس ـــع ه ـــل م ـــة للتعام واضح
ـــج  ـــال نس ـــن خ ـــو م ـــة 31 ماي ـــداً لجلس ـــاؤه جي ـــه وحلف الل
مجموعـــة مـــن التحالفـــات التـــي متّكـــن بـــري مـــن الفـــوز 
بالجولـــة األوىل، وإيصـــال مرشـــحي التيـــار الوطنـــي الحـــر 
إليـــاس بـــو صعـــب ملنصـــب نائـــب الرئيـــس وآالن عـــون 
ـــب  ـــري وبوصع ـــن ب ـــر، وياحـــظ أن كاً م ـــني ال ملنصـــب أم
ـــاً؛  ـــغ 65 صوت ـــايل بل ـــوات إج ـــدد أص ـــا بع ـــد نجح ـــون ق وع
أي األغلبيـــة املطلقـــة مـــن األصـــوات، مبـــا يشـــر إىل أن 
ـــان. ـــة للربمل ـــات الداخلي ـــأن االنتخاب ـــرى بش ـــراً ج ـــيقاً كب تنس

ـــني  ـــة ب ـــات الداخلي ـــة الخاف ـــى إزال ـــل ع ـــم العم ـــد ت فق
ـــع  ـــدأ م ـــر ب ـــو أم ـــر، وه ـــي الح ـــار الوطن ـــل والتي ـــة أم حرك
تشـــكيل لوائـــح االنتخابـــات، واســـتُكمل بعـــد ظهـــور النتائـــج، 
ـــل  ـــري قبي ـــارة بوصعـــب إىل ب ـــا زي ـــدة أشـــكال منه واتخـــذ ع
الجلســـة، ليضمـــن تصويـــت كتلـــة التيـــار الوطنـــي الحـــر 
ـــح بـــري يف رئاســـة املجلـــس، وتصويـــت  ـــان القـــوي” لصال “لبن
كتلـــة حركـــة أمـــل “التنميـــة والتحريـــر” لصالـــح كل مـــن 

ـــل.  ـــق بالفع ـــا تحق ـــو م ـــون، وه ـــب وع بوصع

كـــا حدثـــت تفاهـــات بـــني حليفـــي حـــزب اللـــه؛ التيـــار 
الوطنـــي الحـــر وتيـــار املـــردة بواســـطة الحـــزب نفســـه لضـــان 
تصويـــت نـــواب املـــردة لصالـــح إليـــاس بوصعـــب، وذلـــك 
ـــني  ـــخصية ب ـــات الش ـــه العاق ـــهمت في ـــا أس ـــة إىل م باإلضاف
بـــري وزعيـــم الحـــزب التقدمـــي االشـــرايك وليـــد جنبـــاط 
ـــي”  ـــاء الدميقراط ـــزب “اللق ـــل الح ـــواب تكت ـــت ن ـــن تصوي م

ـــه. لصالح

ـــي  ـــرذم الت ـــة الت ـــت حال ـــر: انتقل ـــواب التغي ـــرذم ن 4- ت
ـــات  ـــال االنتخاب ـــر خ ـــوى التغي ـــحي ق ـــى مرش ـــيطرت ع س
ــح  ــن نجـ ــال مـ ــن خـ ــان مـ ــل الربملـ ــة إىل داخـ التريعيـ
منهـــم يف الفـــوز باالنتخابـــات؛ فـــكان مـــا اتفقـــوا عليـــه فقـــط 
ـــواء  ـــراع، س ـــدا يف أوراق االق ـــذي ب ـــة” ال ـــظ “العدال ـــو لف ه
ـــان  ـــط لق ـــروت أو للناش ـــأ ب ـــار مرف ـــا انفج ـــة لضحاي العدال
ـــخ.  ـــان... إل ـــوب لبن ـــوالً يف جن ـــه مقت ـــر علي ـــذي ع ـــليم، ال س
ـــات  ـــة التحالف ـــى طبيع ـــوا ع ـــد اختلف ـــك، فق ـــدا ذل ـــا ع وفي

ـــوى  ـــع الق ـــواء م ـــا، س ـــوا فيه ـــرض أن يصطف ـــن املف ـــي م الت
الســـيادية كالقـــوات والكتائـــب أو مـــع غرهـــم مـــن 
املســـتقلني، أو رفـــض التحالـــف يف املطلـــق والبقـــاء ككتلـــة 

مســـتقلة تحكمهـــا حســـاباتها السياســـية فقـــط.

5- تراجـــع األكرثيـــة: حققـــت القـــوى املعارضـــة للتحالـــف 
الحاكـــم أكريـــة نظريـــة داخـــل مجلـــس النـــواب الجديـــد، 
يتزعمهـــا حـــزب القـــوات اللبنانيـــة، إال أن االختبـــار الحقيقـــي 
ــد  ــة قـ ــات الداخليـ ــل يف االنتخابـ ــة واملتمثـ ــذه األكريـ لهـ
أوضـــح عـــدم نجـــاح هـــذه القـــوى يف إثبـــات أكريتهـــا، أو 
أنهـــا عـــى الرغـــم مـــن اشـــراكها يف معارضـــة حـــزب اللـــه 
ـــل  ـــدة تجع ـــور ع ـــا يف أم ـــا بينه ـــف في ـــا تختل ـــه فإنه وحلفائ

ـــدة.  ـــة واح ـــن كتل ـــع ضم ـــب أن تجتم ـــن الصع م

ويتمثـــل املشـــهد األكـــر داللـــة عـــى ذلـــك يف خســـارة 
ــزب  ــل حـ ــن تكتـ ــس عـ ــني رس املجلـ ــب أمـ ــح ملنصـ املرشـ
ـــح  ـــام مرش ـــواط أم ـــاد ح ـــة” زي ـــة القوي ـــوات “الجمهوري الق
ـــى  ـــط، ع ـــاً فق ـــى 38 صوت ـــه ع ـــوي بحصول ـــان الق ـــل لبن تكت
ـــرض  ـــن املف ـــة كان م ـــة النظري ـــن الناحي ـــه م ـــن أن ـــم م الرغ

حصولـــه يف الحـــد األدىن عـــى نحـــو 60 صوتـــاً. 

وال يقـــل مشـــهد خســـارة النائـــب املســـتقل املحســـوب 
عـــى قـــوى التغيـــر غســـان ســـكاف يف انتخابـــات نائـــب 
رئيـــس املجلـــس داللـــة عـــى هـــذا املعنـــى مـــن مشـــهد 
ـــني  ـــاف النظـــري ب ـــح االصطف ـــاد حـــواط؛ إذ مل يفل خســـارة زي
ـــس يف إيصـــال  ـــة داخـــل املجل ـــوى املعارضـــة والتغيري كل الق
ســـكاف إىل منصـــب نائـــب رئيـــس املجلـــس وإســـقاط مرشـــح 

ـــب.  ـــو صع ـــاس ب ـــر إلي ـــار الح التي

مالمح مستقبلية
يشـــر التطـــور الســـابق عـــى عـــدد مـــن الســـات التـــي 
ســـتحكم املرحلـــة القادمـــة، والتـــي ميكـــن تفصيلهـــا عـــى 

النحـــو التـــايل: 

ـــة  ـــات الداخلي ـــدل االنتخاب ـــد”: ت ـــف “العه ـــك تحال 1- متاس
للربملـــان عـــى هـــذا النحـــو أن تحالـــف “العهـــد” قـــد 
اســـتطاع تجـــاوز صدمـــة فقدانـــه األغلبيـــة الربملانيـــة عـــى 
ــر،  ــار الوطنـــي الحـ ــا التيـ ــائر التـــي ُمنـــي بهـ وقـــع الخسـ
ومتكـــن بقيـــادة حـــزب اللـــه مـــن إعـــادة تنظيـــم صفوفـــه 
ـــواب  ـــس الن ـــل مجل ـــات داخ ـــة التحالف ـــم خريط ـــد رس ليعي
بشـــكل يحفـــظ لـــه مكتســـباته التـــي حققهـــا خـــال 

الســـنوات املاضيـــة التـــي حـــاز فيهـــا عـــى األغلبيـــة. 

ــاً  ــواب منقسـ ــس النـ ــح مجلـ ــك أصبـ ــى ذلـ ــاء عـ وبنـ
بشـــكل واضـــح بـــني كتلتـــني رئيســـتني، الكتلـــة األوىل هـــي 
ـــكاً  ـــر متاس ـــة األك ـــي الكتل ـــه، وه ـــه وحلفائ ـــزب الل ـــة ح كتل
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دالالت إعادة اختيار نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب اللبناني

وقـــدرة عـــى تنظيـــم صفوفهـــا يف مختلـــف االســـتحقاقات، 
ـــن مـــن املســـتقلني،  ـــواب آخري ـــاً مـــن اســـتالة ن واألكـــر متكن
أو مـــن املنتمـــني إىل تكتـــات أخـــرى بشـــكل أو بآخـــر 
ــي  ــة فهـ ــة الثانيـ ــا الكتلـ ــا. أمـ ــح مواقفهـ ــت لصالـ للتصويـ
الكتلـــة املعارضـــة لهـــذا التحالـــف، وهـــي كتلـــة منقســـمة 
ـــة  ـــات الداخلي ـــه االنتخاب ـــح أظهرت ـــكل واض ـــا بش ـــى ذاته ع
ــري  ــددي النظـ ــا العـ ــن تفوقهـ ــل مـ ــا يجعـ ــان، مـ للربملـ
ـــب كل  ـــدث حس ـــد ال تح ـــدث وق ـــد تح ـــات ق ـــاً بتوافق رهن

اســـتحقاق.

2- تراجـــع فـــرص التغيـــر: أبـــرزت نتائـــج االنتخابـــات 
التريعيـــة صعوبـــة حـــدوث تغيـــر يف املشـــهد الســـيايس 
عـــى الرغـــم مـــن فقـــدان حـــزب اللـــه وحلفائـــه لألغلبيـــة 
ـــيادية  ـــل الس ـــص الكت ـــد حص ـــل تزاي ـــان يف مقاب ـــل الربمل داخ
والتغيريـــة واملعارضـــة، فلـــم يختلـــف انتخـــاب بـــري عـــا 
ـــراً  ـــراً كب ـــهدت تغي ـــابقة، وإن ش ـــود الس ـــال العه ـــدث خ ح
ـــري يف  ـــه ب ـــح نبي ـــد نج ـــه، فق ـــني ل ـــدد املصوت ـــث ع ـــن حي م
ـــا  ـــط، بعدم ـــاً فق ـــة 65 صوت ـــس بأغلبي ـــة املجل ـــر برئاس الظف
ـــر يف  ـــا يش ـــاً يف 2018، م ـــه بــــ98 صوت ـــب نفس ـــاز املنص ح
املجمـــل إىل متكـــن حـــزب اللـــه وحلفائـــه مـــن الحفـــاظ عـــى 

األغلبيـــة )65 مقعـــداً مـــن إجـــايل 128 مقعـــداً(.

3- شـــبح الفـــراغ: متثـــل مجريـــات جلســـة الربملـــان يف 31 
مايـــو تجربـــة واقعيـــة مصغـــرة ملـــا ســـيكون عليـــه واقـــع 
االســـتحقاقات الدســـتورية املقبلـــة، املتمثلـــة يف اختيـــار 
ــس  ــاب رئيـ ــة وانتخـ ــكيل الحكومـ ــة وتشـ ــس الحكومـ رئيـ

الجمهوريـــة؛ إذ إن االنقســـام الشـــديد الـــذي يســـود واقـــع 
ــق  ــي أن التوافـ ــدة يعنـ ــه الجديـ ــواب بركيبتـ ــس النـ مجلـ
ــتكون  ــا سـ ــر أي منهـ ــتحقاقات أو متريـ ــذه االسـ ــأن هـ بشـ
أمامـــه عقبـــات كثـــرة، رمبـــا تـــؤدي يف النهايـــة إىل أن 

ــهوراً.  ــر شـ ــتغرق األمـ يسـ

ويرجـــع ذلـــك إىل رغبـــة القـــوى املعارضـــة يف محاولـــة 
ـــا  ـــد مواقفهـــم بعـــد م ـــا داخـــل الربملـــان أو توحي ـــات قوته إثب
ـــمر  ـــوات س ـــزب الق ـــس ح ـــان رئي ـــة، وإع ـــدث يف الجلس ح
جعجـــع رفضـــه أي حليـــف لحـــزب اللـــه ملنصـــب رئيـــس 
ـــة،  ـــة الجمهوري ـــزب لرئاس ـــه الح ـــح يدعم ـــوزراء وأي مرش ال
كـــا أن االصطفافـــات التـــي قـــد تنشـــأ النتخـــاب رئيـــس 
ـــة أن  ـــف، خاص ـــوف تختل ـــة س ـــس الجمهوري ـــوزراء أو رئي ال
ـــن  ـــرة يف هذي ـــف مغاي ـــى مواق ـــد يتبن ـــي ق ـــاء الدميقراط اللق
ــه  ــزب اللـ ــة لحـ ــته مناوئـ ــة أن سياسـ ــتحقاقني، خاصـ االسـ

وعـــون، وإن اتفـــق معهـــا عـــى انتخـــاب بـــري. 

ويف الختـــام، ميكـــن القـــول إن نجـــاح حـــزب اللـــه 
ـــن  ـــواب ل ـــس الن ـــة مجل ـــون إىل رئاس ـــيح ع ـــه يف ترش وحلفائ
ــاب  ــة انتخـ ــة، خاصـ ــتحقاقات التاليـ ــاً يف االسـ ــم آليـ يرجـ
ـــي  ـــاء الدميقراط ـــة، إذ إن اللق ـــس الدول ـــوزراء ورئي ـــس ال رئي
ـــب  ـــر يتطل ـــذا األم ـــر أن ه ـــة، غ ـــف مختلف ـــى مواق ـــد يتبن ق
تنســـيقاً بـــني الدميقراطـــي والقـــوات اللبنانيـــة والتغريـــني، 

فضـــاً عـــن تبنـــي األخـــر مواقـــف أكـــر برجاتيـــة. 
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