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شــهد لبنــان يــوم 15 مايــو 2022 دورة جديــدة مــن 
االنتخابــات النيابيــة، هــي األوىل بعــد سلســلة األزمات 
التــي عصفــت بالبــاد منــذ االحتجاجــات الشــعبية يف 
ــطس 2020،  ــروت يف أغس ــأ ب ــار مرف 2019، وانفج
ــة يف  ــة واملالي ــة االقتصادي ــم األزم ــى تفاق ــاوة ع ع
ــذه  ــج ه ــه نتائ ــا تضمنت ــم مم ــى الرغ ــاد. وع الب
االنتخابــات مــن مفاجــآت ذات داللــة سياســية، 
ــه  ــه وحلفائ ــزب الل ــة ح ــع كتل ــة تراج ــيما لجه الس
ــا يف  ــع به ــت تتمت ــي كان ــة الت ــرت األغلبي ــي خ الت
ــيايس  ــان الس ــتقبل لبن ــإن مس ــابق؛ ف ــان الس الربمل
ــج  ــة أن نتائ ــل حقيق ــًة يف ظ ــاً، خاص ــل غامض يظ
ــة ألي  ــة واضح ــن أغلبي ــفر ع ــم تس ــات ل االنتخاب

ــرف.  ط

ويف هــذا اإلطــار، يمكــن مناقشــة نتائــج االنتخابات 
امُلحتملــة عــى  وتأثراتهــا  اللبنانيــة  الترشيعيــة 

ــذه  ــل ه ــف تتعام ــج، وكي ــع دول الخلي ــات م العاق
ــات  ــه االنتخاب ــا أفرزت ــان يف ضــوء م ــدول مــع لبن ال
ــد تراجــع  ــداً عــى صعي ــج، وتحدي األخــرة مــن نتائ

ــه. ــه وحلفائ ــزب الل ح

مفاجآت انتخابية: 
ــة يف  ــات الترشيعي ــة لانتخاب ــج امُلعلن ــفت النتائ كش
ــدالالت  ــة ب ــآت امُلحمل ــن املفاج ــدد م ــن ع ــان ع لبن

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــة، وذل ــية مهم سياس

1- املفاجــأة األوىل تمثلــت يف تلقــي حــزب اللــه رضبــة 
سياســية قويــة مــع خســارته لألغلبيــة النيابيــة، التي 
ــابق،  ــان الس ــه يف الربمل ــع حلفائ ــا م ــع به كان يتمت
وكانــت تضــم 71 نائبــاً، حيــث تراجــع عــدد مقاعــد 
ــزب  ــايل )ح ــة كالت ــداً موزع ــة إىل 61 مقع ــذه الكتل ه
ــار  ــداً، والتي ــل 15 مقع ــة أم ــداً، وحرك ــه 13 مقع الل
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د. أمل عبداهلل الهدابي
كاتبة إماراتية

»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــرش مــن خــال املوقــع اإللكرتونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــرباء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل
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ــناق 3  ــزب الطاش ــداً، وح ــر 18 مقع ــي الح الوطن
مقاعــد، وحلفــاء مســتقلون 12 مقعــداً(. ومــع ذلــك، 
ــل،  ــة أم ــه وحرك ــزب الل ــف ح ــظ تحال ــد احتف فق
بزعامــة رئيــس الربملــان نبيــه بــري، بكامــل املقاعــد 
ــتمرار  ــي اس ــا يعن ــيعية، م ــة الش ــة للطائف املخصص
ــة  ــل الكتل ــي داخ ــت الطائف ــط التصوي ــة نم هيمن

ــة. ــيعية اللبناني الش

2- املفاجــأة الثانيــة تمثلــت يف النجــاح الكبــر الــذي 
ــمر  ــة س ــة، بزعام ــوات اللبناني ــزب الق ــه ح حقق
ــث  ــه، حي ــزب الل ــه لح ــروف بعدائ ــع، واملع جعج
ــى  ــك ع ــوق بذل ــداً ليتف ــو 20 مقع ــى نح ــل ع حص
ــه،  ــزب الل ــع ح ــف م ــر، املتحال ــي الح ــار الوطن التي
بزعامــة الرئيــس ميشــال عــون؛ مــا يعنــي أن حــزب 
القــوات اللبنانيــة أصبــح منافســاً قويــاً ومتفوقــاً عــى 
التيــار الوطنــي الحــر يف حجــم تمثيــل املســيحيني يف 
البــاد، وهــو مــا قــد يجعــل املواجهــة السياســية بــني 

ــوة. ــة بق ــن مرجح التياري

ــذي  ــر ال ــدم الكب ــق بالتق ــة تتعل ــأة الثالث 3- املفاج
حققتــه القــوى والعنــارص السياســية املحســوبة عــى 
ــة،  ــر طائفي ــوى غ ــي ق ــعبية”، وه ــة الش “االنتفاض
حيــث حصــدت هــذه القــوى 15 مقعــداً، مــا يجعلهــا 
عنــراً مهمــاً يف ترجيــح كفــة التوزانــات السياســية 
ــاء  ــني )حلف ــني املتصارعت ــني التقليديت ألي مــن الكتلت
ــارب  ــوء تق ــيما يف ض ــه(، الس ــه، ومناهضي ــزب الل ح
مقاعــد الكتلتــني، حيــث نجــح مناهضــو حــزب اللــه 
يف الحصــول عــى 52 مقعــداً )موزعــة كالتــايل: حــزب 
القــوات اللبنانيــة 20 مقعــداً، الحــزب التقدمــي 
ــد،  ــتقبل 6 مقاع ــار املس ــد، وتي ــرتاكي 9 مقاع االش
ــتقلة  ــخصيات مس ــد، وش ــب 5 مقاع ــزب الكتائ وح
ــه  ــت مواقــف واضحــة ضــد حــزب الل ــة أعلن وحزبي
وعددهــا 12 نائبــاً(. ويعكــس االخــرتاق الكبــر 
الــذي حققتــه هــذه الكتلــة تنامــي الرفــض الشــعبي 
لألحــزاب السياســية التقليديــة طائفيــة التوجــه 

ــن. والتكوي

4- األمــر الرابــع املهــم الــذي أفرزتــه هــذه 
ــم  ــي ل ــنية الت ــة الُس ــاب الكتل ــو غي ــات ه االنتخاب
ــا كان  ــات، كم ــدة يف االنتخاب ــة موح ــارك ككتلك تش
عليــه األمــر مــع الحريــري األب ومــن ثــم االبــن، حيث 
لــم يشــارك تيــار املســتقبل يف االنتخابــات بعــد إعان 

ــق  ــري تعلي ــعد الحري ــابق س ــوزراء الس ــس ال رئي
نشــاطه الســيايس؛ مــا ترتــب عليــه تفتيــت أصــوات 
ــد  ــم يحص ــث ل ــا، حي ــف تمثيله ــة وضع ــذه الكتل ه

ــط. ــد فق ــوى 6 مقاع ــا س ــوبون عليه املحس

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 ألّي طــرف، وهــو األمــر 
الــذي ســينعكس عــى األغلــب عــى املشــهد الســيايس 
اللبنانــي الــذي قــد يتجــه نحــو التعقيــد، مــا يؤثــر 
ــيما  ــة، الس ــة املقبل ــتحقاقات املرحل ــذ اس ــى تنفي ع
عمليــة تشــكيل الحكومــة، واســتحقاق انتخــاب 
ــرتة  ــي ف ــد أن تنته ــة بع ــد للجمهوري ــس جدي رئي
ــر  ــون يف 31 أكتوب ــال ع ــايل ميش ــس الح ــة الرئي والي
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ــة  ــة، ثم ــكيل الحكوم ــتحقاق تش ــبة الس فبالنس
ــي  ــد الت ــب املقاع ــارب نس ــؤدي تق ــأن ي ــات ب توقع
ــراع  ــدة ال ــداد ح ــل إىل احت ــا الكت ــت عليه حصل
ــع  ــة وتوزي ــكيل الحكوم ــى تش ــا ع ــيايس بينهم الس
ــر  ــه تأخ ــب علي ــد يرتت ــا ق ــة، م ــب الوزاري املناص
الوصــول إىل تشــكيلة حكوميــة مقبولــة مــن مختلــف 
األطــراف، وربمــا الوصــول إىل مرحلــة فــراغ حكومــي 
كمــا حــدث يف العــراق، يف وقــت يبــدو فيــه لبنــان يف 
ــة  ــة داخلي ــدة مقبول أمــس الحاجــة إىل حكومــة جدي
وخارجيــة تبــدأ مســار اإلصــاح إلنقــاذ البــاد 
ــا  ــكل تداعياته ــة ب ــة الخانق ــا االقتصادي ــن أزمته م

ــانية. ــة واإلنس االجتماعي

واألمــر نفســه قــد يحــدث مــع االســتحقاق 
ــد  ــس جدي ــاب رئي ــق بانتح ــي املتعل ــيايس الثان الس
للبنــان خلفــاً للرئيــس عــون، وهــي قضيــة يُتوقــع أن 
تثــر انقســاماً كبــراً، ربمــا يــؤدي، مــن وجهــة نظــر 

ــة. ــة اللبناني ــراغ يف الرئاس ــداث ف ــض، إىل إح البع

ومــع ذلــك تظــل احتمــاالت قيــام الكتل السياســية 
ــل  ــن أج ــل م ــؤوليتها يف العم ــل مس ــزة بتحم الفائ
ــل  ــيما يف ظ ــة، الس ــيايس، قائم ــق الس ــق التواف تحقي
ــاد.  ــي تشــهدها الب ــة الت ــة الخانق األزمــة االقتصادي
وربمــا يعــد إعــادة انتخــاب نبيه بــري رئيســاً ملجلس 
ــة  ــوايل، يف أول جلس ــابعة عــى الت ــرة الس ــواب للم الن
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ــال  ــى احتم ــؤرشاً ع ــد، م ــان الجدي ــا الربمل يعقده
حــدوث التوافــق وتريــع إنجــاز االســتحقاقات 

ــة. ــية املقبل السياس

عالقات متأرجحة: 
شــهدت العاقــات الخليجيــة - اللبنانيــة خــال 
العقــد األخــر تأرجحــاً كبــراً، وهيمــن طابــع التوتــر 
عــى نمــط هــذه العاقــات بعــد أحــداث مــا يُســمى 
ــه  ــزب الل ــراط ح ــبب انخ ــي”؛ بس ــع العرب “الربي
اللبنانــي يف الحــرب الســورية وتحولــه إىل أداة واضحة 
للنفــوذ اإليرانــي يف املنطقــة بشــكل عــام، ويف لبنــان 
ــف  ــزب بتكثي ــام الح ــاص، وقي ــكل خ ــن بش واليم
عملياتــه العدائيــة واإلرهابيــة التــي طالــت دول 
الخليــج، الســيما دعمــه الواضــح للميليشــيا الحوثيــة 
ــك  ــه كذل ــعودية، ودعم ــألرايض الس ــتهدافها ل يف اس
للجماعــات التخريبيــة واإلرهابيــة يف دول أخــرى مثــل 
ــزب  ــا ح ــح معه ــورة أصب ــت، بص ــن والكوي البحري
ــن دول  ــح وأم ــاً ملصال ــداً واضح ــكل تهدي ــه يش الل
الخليــج، فضــاً عــن قيامــه بفــرض ســيطرته بقــوة 
ــه  ــرض وصايت ــة وف ــاحة اللبناني ــى الس ــاح ع الس
ــة  ــا مرتهن ــاك وجعله ــة هن ــات الدول ــى مؤسس ع

ــة. ــدات اإليراني ــح واألجن ــة املصال لخدم

ــس  ــة دول مجل ــف العدائي ــذه املواق ــت ه ودفع
ــعودية، إىل  ــها الس ــى رأس ــي، وع ــاون الخليج التع
ــزب  ــد ح ــمة ض ــراءات حاس ــات وإج ــاذ سياس اتخ
ــة الحــزب،  ــة الخاضعــة لهيمن ــة اللبناني ــه، والدول الل
حيــث تدرجــت مــن دعــوة منــع مواطنــي دول 
املجلــس مــن زيــارة لبنــان، إىل قيــام اململكــة بإلغــاء 
عقــد تســليح فرنــي للجيــش اللبنانــي كانــت 
ــارات دوالر.  ــة 3 ملي ــه البالغ ــديد قيمت ــتتكفل بتس س
ووصلــت هــذه اإلجــراءات إىل حــد قيــام دول الخليــج 
ــه  ــزب الل ــف ح ــان( بتصنِّ ــلطة ُعم ــتثناء س )باس

ــة”.  ــة إرهابي “منظم

ــتدعاء  ــعودية باس ــت الس ــر 2021، قام ويف أكتوب
ســفرها لــدى بــروت وطلبــت مــن الســفر اللبنانــي 
ــواردات  ــف كل ال ــررت وق ــا ق ــاض، كم ــادرة الري مغ
ــام  ــر اإلع ــات وزي ــبب تريح ــا بس ــة إليه اللبناني
ــن  ــا ع ــع فيه ــي داف ــي، الت ــورج قرداح ــابق، ج الس
االعتــداءات الحوثيــة عــى اململكــة. وانضمــت كل مــن 
اإلمــارات والكويــت والبحريــن إىل الريــاض يف ســحب 

ســفرائها مــن بــروت، لتصــل العاقــات إىل مســتوى 
ــم تشــهده يف تاريخهــا الحديــث. مــن الرتاجــع ل

الخليجــي  الجانبــني  بــني  العاقــات  أن  بيــد 
واللبنانــي، شــهدت انفراجــة مهمــة يف أبريــل 2022، 
ــان  ــفرائها إىل لبن ــادة س ــج بإع ــام دول الخلي ــع قي م
ــودة  ــواء لع ــد األج ــا مه ــة؛ م ــادرة كويتي ــد مب بع
ــو  ــي، ول ــارها التعاون ــد إىل مس ــن جدي ــات م العاق

ــدود. ــكل مح بش

فرص ُمتاحة:
الســؤال املطــروح حاليــاً هــو كيــف ســتنعكس نتائــج 
االنتخابــات النيابيــة األخــرة يف لبنــان عــى العاقــات 
ــى دول  ــني ع ــذي يتع ــا ال ــة، وم ــة- اللبناني الخليجي
الخليــج فعلــه تجــاه بــروت يف ضــوء هــذه النتائــج؟ 
ــارة إىل  ــن اإلش ــاؤل، يمك ــذا التس ــى ه ــة ع ولإلجاب

ــة: ــات التالي املاحظ

1- إن العاقــات الخليجيــة - اللبنانيــة اإليجابيــة هــي 
أمــر مهــم للجانبــني، فلبنــان امُلســتقر والبعيــد عــن 
االســتقطابات الطائفيــة والخارجيــة هو أمــر رضوري 
لتحقيــق االســتقرار اإلقليمــي، وضمــان وجــوده 
ــه  ــى هويت ــاظ ع ــي والحف ــن العرب ــن الحض ضم
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 
ــذه  ــي ه ــادي الخليج ــم االقتص ــا الدع ــع فيه تراج
الحقيقــة، حيــث تحــول الوضــع االقتصــادي اللبنانــي 
ــان  ــن الجانب ــايل يؤم ــاة”. وبالت ــبه “املأس ــا يش إىل م
ــذا  ــة، وه ــة ورضوري ــة حتمي ــات اإليجابي ــأن العاق ب

ــد يدفــع يف اتجــاه تحســينها مســتقباً. ق

ــة وتراجــع  ــه وحلفائــه لألغلبي 2- خســارة حــزب الل
شــعبيته داخــل لبنــان، يقــدم فرصــة مهمــة لتحســني 
ــه  ــي؛ ألن ــي واللبنان ــني الخليج ــني الجانب ــات ب العاق
لبنــان  يف  السياســية  والقــوى  الشــعب  يعطــي 
الفرصــة للتخلــص مــن ســطوة وســيطرة حــزب اللــه 
السياســية عــى الداخــل، وبالتــايل يقلــل مــن إنجــاز 
هــذه السياســة ملصلحــة قــوى إقليميــة لهــا أجنــدات 
ــار  ــني االعتب ــذاً بع ــج. وأخ ــد دول الخلي ــة ض عدائي
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حقيقــة أن حــزب اللــه هــو الســبب الرئيــي يف توتــر 
العاقــات مــع دول الخليــج ووصــول لبنــان إىل هــذا 
املســتوى مــن االنهيــار الســيايس واالقتصــادي، فــإن 
خســارة الحــزب مــن شــأنها أن تفتــح املجــال أمــام 
تحســن العاقــات الخليجيــة - اللبنانيــة. ولكــن هــذا 
االســتنتاج يظــل مرشوطــاً بعــدم لجــوء حــزب اللــه 
لفــرض وجــوده بقــوة الســاح واالبتعــاد عــن توجيــه 
مســار السياســة اللبنانيــة، وهــذا أمــر موضــع شــك 

كبــر.

3- إن دول الخليــج مطالبــة بالدفــع يف اتجــاه تعزيــز 
قــوة الدولــة اللبنانيــة وتخليصهــا مــن هيمنــة حــزب 
اللــه عليهــا، وهــو مــا يتــم مــن خــال دعــم وتعزيــز 
ــة  ــة املؤمن ــية املدني ــوى السياس ــع الق ــات م العاق

ــماح  ــدم الس ــاه ع ــط باتج ــة، والضغ ــق الدول بمنط
ــع  ــة صن ــى عملي ــه ع ــرض إرادت ــه بف ــزب الل لح

ــي. ــرار اللبنان الق

ــات  ــج االنتخاب ــك أن نتائ ــول، ال ش ــة الق خاص
الترشيعيــة يف لبنــان، الســيما مــا يتعلــق منهــا برتاجع 
ــواء  ــني األج ــهم يف تحس ــد تس ــه، ق ــزب الل ــة ح كتل
ــة –  ــات الخليجي ــر العاق ــع باتجــاه تطوي ــي تدف الت
اللبنانيــة. ولكــن مســتقبل هــذه العاقــات ســيتوقف 
ــار  ــى اختي ــني ع ــدرة اللبناني ــى ق ــر ع ــد كب إىل ح
حكومــة ورئيــس جمهوريــة جديديــن غــر خاضعــني 
لهيمنــة وتوجيــه حــزب اللــه، وجاديــن يف بنــاء دولــة 
لبنانيــة غــر خاضعــة لإلمــاءات الخارجيــة وملتزمــة 

ــي. ــا العرب ــا وانتمائه بهويته


