آراء المستقبل

هل تتحسن عالقات الخليج ولبنان بعد تراجع “حزب اهلل”؟

هل تتحسن عالقات الخليج ولبنان بعد
تراجع “حزب اهلل”؟

شــهد لبنــان يــوم  15مايــو  2022دورة جديــدة مــن
االنتخابــات النيابيــة ،هــي األوىل بعــد سلســلة األزمات
التــي عصفــت بالبــاد منــذ االحتجاجــات الشــعبية يف
 ،2019وانفجــار مرفــأ بــروت يف أغســطس ،2020
عــاوة عــى تفاقــم األزمــة االقتصاديــة واملاليــة يف
البــاد .وعــى الرغــم ممــا تضمنتــه نتائــج هــذه
االنتخابــات مــن مفاجــآت ذات داللــة سياســية،
الســيما لجهــة تراجــع كتلــة حــزب اللــه وحلفائــه
التــي خــرت األغلبيــة التــي كانــت تتمتــع بهــا يف
الربملــان الســابق؛ فــإن مســتقبل لبنــان الســيايس
ً
خاصــة يف ظــل حقيقــة أن نتائــج
يظــل غامضــاً،
االنتخابــات لــم تســفر عــن أغلبيــة واضحــة ألي
طــرف.
ويف هــذا اإلطــار ،يمكــن مناقشــة نتائــج االنتخابات
الترشيعيــة اللبنانيــة وتأثرياتهــا ا ُملحتملــة عــى

د .أمل عبداهلل الهدابي
كاتبة إماراتية

العالقــات مــع دول الخليــج ،وكيــف تتعامــل هــذه
الــدول مــع لبنــان يف ضــوء مــا أفرزتــه االنتخابــات
األخــرة مــن نتائــج ،وتحديــدا ً عــى صعيــد تراجــع
حــزب اللــه وحلفائــه.
مفاجآت انتخابية:
كشــفت النتائــج ا ُملعلنــة لالنتخابــات الترشيعيــة يف
لبنــان عــن عــدد مــن املفاجــآت ا ُملحملــة بــدالالت
سياســية مهمــة ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1املفاجــأة األوىل تمثلــت يف تلقــي حــزب اللــه رضبــة
سياســية قويــة مــع خســارته لألغلبيــة النيابيــة ،التي
كان يتمتــع بهــا مــع حلفائــه يف الربملــان الســابق،
وكانــت تضــم  71نائبـاً ،حيــث تراجــع عــدد مقاعــد
هــذه الكتلــة إىل  61مقعــدا ً موزعــة كالتــايل (حــزب
اللــه  13مقعــداً ،وحركــة أمــل  15مقعــداً ،والتيــار

«آراء املســتقبل» هــي «مقــاالت رأي» تُنــر مــن خــال املوقــع اإللكرتونــي ملركــز «املســتقبل لألبحــاث
والدراســات املتقدمــة» ،وتتضمــن آراء كبــار الكتّــاب ُ
والخــراء حــول القضايــا واملوضوعــات التــي
تدخــل ضمــن مجــاالت اهتمــام برامــج املركــز؛ وهــي :التغــرات السياســية ،واالتجاهــات األمنيــة،
والتحــوالت االقتصاديــة ،والتطــورات التكنولوجيــة ،والتفاعــات املجتمعيــة ،والتوجهــات اإلعالميــة.
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الوطنــي الحــر  18مقعــداً ،وحــزب الطاشــناق 3
مقاعــد ،وحلفــاء مســتقلون  12مقعــداً) .ومــع ذلــك،
فقــد احتفــظ تحالــف حــزب اللــه وحركــة أمــل،
بزعامــة رئيــس الربملــان نبيــه بــري ،بكامــل املقاعــد
املخصصــة للطائفــة الشــيعية ،مــا يعنــي اســتمرار
هيمنــة نمــط التصويــت الطائفــي داخــل الكتلــة
الشــيعية اللبنانيــة.
 -2املفاجــأة الثانيــة تمثلــت يف النجــاح الكبــر الــذي
حققــه حــزب القــوات اللبنانيــة ،بزعامــة ســمري
جعجــع ،واملعــروف بعدائــه لحــزب اللــه ،حيــث
حصــل عــى نحــو  20مقعــدا ً ليتفــوق بذلــك عــى
التيــار الوطنــي الحــر ،املتحالــف مــع حــزب اللــه،
بزعامــة الرئيــس ميشــال عــون؛ مــا يعنــي أن حــزب
القــوات اللبنانيــة أصبــح منافسـا ً قويـا ً ومتفوقـا ً عــى
التيــار الوطنــي الحــر يف حجــم تمثيــل املســيحيني يف
البــاد ،وهــو مــا قــد يجعــل املواجهــة السياســية بــن
التياريــن مرجحــة بقــوة.
 -3املفاجــأة الثالثــة تتعلــق بالتقــدم الكبــر الــذي
حققتــه القــوى والعنــارص السياســية املحســوبة عــى
“االنتفاضــة الشــعبية” ،وهــي قــوى غــر طائفيــة،
حيــث حصــدت هــذه القــوى  15مقعــداً ،مــا يجعلهــا
عنــرا ً مهم ـا ً يف ترجيــح كفــة التوزانــات السياســية
ألي مــن الكتلتــن التقليديتــن املتصارعتــن (حلفــاء
حــزب اللــه ،ومناهضيــه) ،الســيما يف ضــوء تقــارب
مقاعــد الكتلتــن ،حيــث نجــح مناهضــو حــزب اللــه
يف الحصــول عــى  52مقعــدا ً (موزعــة كالتــايل :حــزب
القــوات اللبنانيــة  20مقعــداً ،الحــزب التقدمــي
االشــراكي  9مقاعــد ،وتيــار املســتقبل  6مقاعــد،
وحــزب الكتائــب  5مقاعــد ،وشــخصيات مســتقلة
وحزبيــة أعلنــت مواقــف واضحــة ضــد حــزب اللــه
وعددهــا  12نائبــاً) .ويعكــس االخــراق الكبــر
الــذي حققتــه هــذه الكتلــة تنامــي الرفــض الشــعبي
لألحــزاب السياســية التقليديــة طائفيــة التوجــه
والتكويــن.
 -4األمــر الرابــع املهــم الــذي أفرزتــه هــذه
االنتخابــات هــو غيــاب الكتلــة ُ
الســنية التــي لــم
تشــارك ككتلكــة موحــدة يف االنتخابــات ،كمــا كان
عليــه األمــر مــع الحريــري األب ومــن ثــم االبــن ،حيث
لــم يشــارك تيــار املســتقبل يف االنتخابــات بعــد إعالن

رئيــس الــوزراء الســابق ســعد الحريــري تعليــق
نشــاطه الســيايس؛ مــا ترتــب عليــه تفتيــت أصــوات
هــذه الكتلــة وضعــف تمثيلهــا ،حيــث لــم يحصــد
املحســوبون عليهــا ســوى  6مقاعــد فقــط.
وبشــكل عــام ،وعــى الرغــم مــن الخســارة التــي
تكبدتهــا الكتلــة املحســوبة عــى حــزب اللــه اللبنانــي
وفقدانهــا األغلبيــة التــي كانــت تتمتــع بهــا يف
مجلــس النــواب الســابق ،فــإن النتائــج لــم تســفر يف
املقابــل عــن أغلبيــة واضحــة أليّ طــرف ،وهــو األمــر
الــذي ســينعكس عــى األغلــب عــى املشــهد الســيايس
اللبنانــي الــذي قــد يتجــه نحــو التعقيــد ،مــا يؤثــر
عــى تنفيــذ اســتحقاقات املرحلــة املقبلــة ،الســيما
عمليــة تشــكيل الحكومــة ،واســتحقاق انتخــاب
رئيــس جديــد للجمهوريــة بعــد أن تنتهــي فــرة
واليــة الرئيــس الحــايل ميشــال عــون يف  31أكتوبــر
.2022
فبالنســبة الســتحقاق تشــكيل الحكومــة ،ثمــة
توقعــات بــأن يــؤدي تقــارب نســب املقاعــد التــي
حصلــت عليهــا الكتــل إىل احتــداد حــدة الــراع
الســيايس بينهمــا عــى تشــكيل الحكومــة وتوزيــع
املناصــب الوزاريــة ،مــا قــد يرتتــب عليــه تأخــر
الوصــول إىل تشــكيلة حكوميــة مقبولــة مــن مختلــف
األطــراف ،وربمــا الوصــول إىل مرحلــة فــراغ حكومــي
كمــا حــدث يف العــراق ،يف وقــت يبــدو فيــه لبنــان يف
أمــس الحاجــة إىل حكومــة جديــدة مقبولــة داخليــة
وخارجيــة تبــدأ مســار اإلصــاح إلنقــاذ البــاد
مــن أزمتهــا االقتصاديــة الخانقــة بــكل تداعياتهــا
االجتماعيــة واإلنســانية.
واألمــر نفســه قــد يحــدث مــع االســتحقاق
الســيايس الثانــي املتعلــق بانتحــاب رئيــس جديــد
للبنــان خلفـا ً للرئيــس عــون ،وهــي قضيــة يُتوقــع أن
تثــر انقســاما ً كبــراً ،ربمــا يــؤدي ،مــن وجهــة نظــر
البعــض ،إىل إحــداث فــراغ يف الرئاســة اللبنانيــة.
ومــع ذلــك تظــل احتمــاالت قيــام الكتل السياســية
الفائــزة بتحمــل مســؤوليتها يف العمــل مــن أجــل
تحقيــق التوافــق الســيايس ،قائمــة ،الســيما يف ظــل
األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي تشــهدها البــاد.
وربمــا يعــد إعــادة انتخــاب نبيه بــري رئيسـا ً ملجلس
النــواب للمــرة الســابعة عــى التــوايل ،يف أول جلســة
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يعقدهــا الربملــان الجديــد ،مــؤرشا ً عــى احتمــال
حــدوث التوافــق وترسيــع إنجــاز االســتحقاقات
السياســية املقبلــة.

عالقات متأرجحة:

شــهدت العالقــات الخليجيــة  -اللبنانيــة خــال
العقــد األخــر تأرجحـا ً كبــراً ،وهيمــن طابــع التوتــر
عــى نمــط هــذه العالقــات بعــد أحــداث مــا يُســمى
“الربيــع العربــي”؛ بســبب انخــراط حــزب اللــه
اللبنانــي يف الحــرب الســورية وتحولــه إىل أداة واضحة
للنفــوذ اإليرانــي يف املنطقــة بشــكل عــام ،ويف لبنــان
واليمــن بشــكل خــاص ،وقيــام الحــزب بتكثيــف
عملياتــه العدائيــة واإلرهابيــة التــي طالــت دول
الخليــج ،الســيما دعمــه الواضــح للميليشــيا الحوثيــة
يف اســتهدافها لــأرايض الســعودية ،ودعمــه كذلــك
للجماعــات التخريبيــة واإلرهابيــة يف دول أخــرى مثــل
البحريــن والكويــت ،بصــورة أصبــح معهــا حــزب
اللــه يشــكل تهديــدا ً واضحــا ً ملصالــح وأمــن دول
الخليــج ،فض ـاً عــن قيامــه بفــرض ســيطرته بقــوة
الســاح عــى الســاحة اللبنانيــة وفــرض وصايتــه
عــى مؤسســات الدولــة هنــاك وجعلهــا مرتهنــة
لخدمــة املصالــح واألجنــدات اإليرانيــة.
ودفعــت هــذه املواقــف العدائيــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،وعــى رأســها الســعودية ،إىل
اتخــاذ سياســات وإجــراءات حاســمة ضــد حــزب
اللــه ،والدولــة اللبنانيــة الخاضعــة لهيمنــة الحــزب،
حيــث تدرجــت مــن دعــوة منــع مواطنــي دول
املجلــس مــن زيــارة لبنــان ،إىل قيــام اململكــة بإلغــاء
عقــد تســليح فرنــي للجيــش اللبنانــي كانــت
ســتتكفل بتســديد قيمتــه البالغــة  3مليــارات دوالر.
ووصلــت هــذه اإلجــراءات إىل حــد قيــام دول الخليــج
(باســتثناء ســلطة عُ مــان) بتصنِّــف حــزب اللــه
“منظمــة إرهابيــة”.
ويف أكتوبــر  ،2021قامــت الســعودية باســتدعاء
ســفريها لــدى بــروت وطلبــت مــن الســفري اللبنانــي
مغــادرة الريــاض ،كمــا قــررت وقــف كل الــواردات
اللبنانيــة إليهــا بســبب ترصيحــات وزيــر اإلعــام
الســابق ،جــورج قرداحــي ،التــي دافــع فيهــا عــن
االعتــداءات الحوثيــة عــى اململكــة .وانضمــت كل مــن
اإلمــارات والكويــت والبحريــن إىل الريــاض يف ســحب

ســفرائها مــن بــروت ،لتصــل العالقــات إىل مســتوى
مــن الرتاجــع لــم تشــهده يف تاريخهــا الحديــث.
بيــد أن العالقــات بــن الجانبــن الخليجــي
واللبنانــي ،شــهدت انفراجــة مهمــة يف أبريــل ،2022
مــع قيــام دول الخليــج بإعــادة ســفرائها إىل لبنــان
بعــد مبــادرة كويتيــة؛ مــا مهــد األجــواء لعــودة
العالقــات مــن جديــد إىل مســارها التعاونــي ،ولــو
بشــكل محــدود.
فرص ُمتاحة:
الســؤال املطــروح حاليـا ً هــو كيــف ســتنعكس نتائــج
االنتخابــات النيابيــة األخــرة يف لبنــان عــى العالقــات
الخليجيــة -اللبنانيــة ،ومــا الــذي يتعــن عــى دول
الخليــج فعلــه تجــاه بــروت يف ضــوء هــذه النتائــج؟
ولإلجابــة عــى هــذا التســاؤل ،يمكــن اإلشــارة إىل
املالحظــات التاليــة:
 -1إن العالقــات الخليجيــة  -اللبنانيــة اإليجابيــة هــي
أمــر مهــم للجانبــن ،فلبنــان ا ُملســتقر والبعيــد عــن
االســتقطابات الطائفيــة والخارجيــة هو أمــر رضوري
لتحقيــق االســتقرار اإلقليمــي ،وضمــان وجــوده
ضمــن الحضــن العربــي والحفــاظ عــى هويتــه
العربيــة ،وإبعــاده عــن دائــرة النفــوذ اإليرانــي هــو
أمــر يخــدم تحقيــق األمــن اإلقليمــي والخليجــي .ويف
املقابــل ،ال يســتطيع لبنــان أن ينمو ويزدهــر ويحافظ
عــى اســتقراره االقتصــادي إال بدعــم قــوي مــن دول
الخليــج العربيــة ،وقــد أثبتــت الســنوات األخــرة التي
تراجــع فيهــا الدعــم االقتصــادي الخليجــي هــذه
الحقيقــة ،حيــث تحــول الوضــع االقتصــادي اللبنانــي
إىل مــا يشــبه “املأســاة” .وبالتــايل يؤمــن الجانبــان
بــأن العالقــات اإليجابيــة حتميــة ورضوريــة ،وهــذا
قــد يدفــع يف اتجــاه تحســينها مســتقبالً.
 -2خســارة حــزب اللــه وحلفائــه لألغلبيــة وتراجــع
شــعبيته داخــل لبنــان ،يقــدم فرصــة مهمــة لتحســن
العالقــات بــن الجانبــن الخليجــي واللبنانــي؛ ألنــه
يعطــي الشــعب والقــوى السياســية يف لبنــان
الفرصــة للتخلــص مــن ســطوة وســيطرة حــزب اللــه
السياســية عــى الداخــل ،وبالتــايل يقلــل مــن إنجــاز
هــذه السياســة ملصلحــة قــوى إقليميــة لهــا أجنــدات
عدائيــة ضــد دول الخليــج .وأخــذا ً بعــن االعتبــار
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هل تتحسن عالقات الخليج ولبنان بعد تراجع “حزب اهلل”؟

حقيقــة أن حــزب اللــه هــو الســبب الرئيــي يف توتــر
العالقــات مــع دول الخليــج ووصــول لبنــان إىل هــذا
املســتوى مــن االنهيــار الســيايس واالقتصــادي ،فــإن
خســارة الحــزب مــن شــأنها أن تفتــح املجــال أمــام
تحســن العالقــات الخليجيــة  -اللبنانيــة .ولكــن هــذا
االســتنتاج يظــل مرشوط ـا ً بعــدم لجــوء حــزب اللــه
لفــرض وجــوده بقــوة الســاح واالبتعــاد عــن توجيــه
مســار السياســة اللبنانيــة ،وهــذا أمــر موضــع شــك
كبــر.
 -3إن دول الخليــج مطالبــة بالدفــع يف اتجــاه تعزيــز
قــوة الدولــة اللبنانيــة وتخليصهــا مــن هيمنــة حــزب
اللــه عليهــا ،وهــو مــا يتــم مــن خــال دعــم وتعزيــز
العالقــات مــع القــوى السياســية املدنيــة املؤمنــة

بمنطــق الدولــة ،والضغــط باتجــاه عــدم الســماح
لحــزب اللــه بفــرض إرادتــه عــى عمليــة صنــع
القــرار اللبنانــي.
خالصــة القــول ،ال شــك أن نتائــج االنتخابــات
الترشيعيــة يف لبنــان ،الســيما مــا يتعلــق منهــا برتاجع
كتلــة حــزب اللــه ،قــد تســهم يف تحســن األجــواء
التــي تدفــع باتجــاه تطويــر العالقــات الخليجيــة –
اللبنانيــة .ولكــن مســتقبل هــذه العالقــات ســيتوقف
إىل حــد كبــر عــى قــدرة اللبنانيــن عــى اختيــار
حكومــة ورئيــس جمهوريــة جديديــن غــر خاضعــن
لهيمنــة وتوجيــه حــزب اللــه ،وجاديــن يف بنــاء دولــة
لبنانيــة غــر خاضعــة لإلمــاءات الخارجيــة وملتزمــة
بهويتهــا وانتمائهــا العربــي.

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام،
ومســاندة صنــع القــرار ،ودعــم البحــث العلمــي ،فيمــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية حقيقيــة
باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة ،مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر
«املســتجدات» املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق الــرق األوســط عموم ـاً.
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