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المقدمة

ُأجر َيــت االنتخابــات البرلمانيــة فــي لبنــان يــو َم األحــد  15مايــو 2022م،
بعدمــا ســبقتها مرحلــة انتخــاب اللبنانييــن المغتربيــن يومــي  6و8
مايــو 2022م ،متخطيـ ًـة بذلــك المخــاوف مــن تأجيلهــا أو إلغائهــا.
الســمة األساســية فــي هــذه االنتخابــات هــي ضعــف اإلقبــال على
وكانــت ِّ
ـواء داخــل لبنــان أو خارجــه ،باإلضافــة إلــى مــا أفرزتــه
التصويــت ،سـ ً
ـوى
ـود لقـ ً
تراجــع واضــح لبعــض القــوى ،مقابـ َـل صعـ ٍ
هــذه العمليــة مــن ُ
مناوئــة أخــرى؛ لــذا وجــب هنــا ليــس معاينتهــا فقــط مــن زاويــة تقنيــة
ـوات خسـ َرها آخــر ،بــل قراءتهــا
تتع َّلــق بأرقـ ٍـام نالهــا هــذا المرشــح ،أو أصـ ٍ
أيضــا مــن معاييــر سياســية محضــة ،تكشــف لنــا عــن الســياقات التــي
ً
جــرت فــي إطارهــا عمليــة االنتخابــات ،ودالالت نتائــج هــذا االســتحقاق
االنتخابــي ،وتداعياتــه لجهــة التأثيــر العميــق الــذي أحدثتــهُ فــي ُبنيــة
البرلمــان ،والضربــات المتالحقــة التــي سـ َّـددتها النتائــج إلــى قــوى
«حــزب اهلل» المدعــوم مــن إيــران ،وقــراءة لمســتقبل المشــهد السياســي
فــي لبنــان ،فــي ظــل هــذه المتغيــرات والتبــدالت فــي موازيــن القــوى فــي
ً
حديثــا.
البرلمــان المنتخــب
أول :بيئة االنتخابات البرلمانية وسياقاتها الحاكمة
ً

اكتســبت انتخابــات البرلمــان اللبنانــي ،التــي أُجريــت بعــد أربع ســنوات
مــن الفــراغ الحكومــي ،أهميــ ًة متزايــدة؛ وذلــك فــي ضــوء بعــض
االعتبــارات ،مــن أه ّمهــا:
ٌ
وسخط شعبي
تراج ٌع اقتصادي
ُ 1.
جــرت االنتخابــات األخيــرة وســط انهيــار اقتصــادي صنَّفــه البنــك
الدولــي مــن بيــن األســوأ فــي العالــم ،منــذ عــام 1950م ،حيــث أصبــح
3

انتخابات البرلمان اللبناني 2022م وحدود التغيير الممكنة في المشهد السياسي

أكثــر مــن  %80مــن ســكان البــاد تحــت خطــر الفقــر .وخســرت الليــرة
اللبنانيــة أكثــر مــن  %90مــن قيمتهــا أمــام الــدوالر ،وزادت معــدالت
البطالــة لتتجــاوز نســبة  ،%30فضـ ًـا عــن معانــاة البــاد مــن شـ ٍّـح فــي
الســيولة الماليــة ،وقيـ ٍ
ـود شــديدة مفروضــة علــى عمليــات الســحب مــن
المصــارف ،باإلضافــة ألزمــة الكهربــاء ،وهــي ظـ ٌ
ـروف جعلــت المجتمـ َع
اللبنانــي يعانــي مــن حالــة إحبــاط وســخط كبيريــن؛ مــا دفعــه إلــى
النظــر إلــى أولــى انتخاباتــه منــذ انتفاضــة 2019م ،علــى أنهــا فرصـ ٌة
أخيــرة إلحــداث تغييــر فــي القــوى السياســية المنــوط بهــا تغييــر
الوضــع القائــم ،لالنتقــال مــن مرحلــة االنهيــار إلــى مرحلــة البنــاء.
ٌ
وتراج ٌع في الثقة بالنُّ خب السياسية
شكوك داخلية
2.
ُ
ثــارت الكثيــر مــن الشــكوك حــول إمكانيــة إجــراء انتخابــات البرلمــان
اللبنانــي فــي وقتهــا ،حيــث كان البعض يح ِّذر من رغبة النُّخبة الحاكمة
فــي االســتمرار فــي الحكــم ،واللجــوء إلــى عــدد مــن المعوقــات من أجل
تأجيلهــا ،أو حتــى تمديــد شــرعية مجلــس النــواب لعـ َّـدة ســنوات بشــكل
مؤقــت .لهــذه الشــكوك ســوابق واعتبــارات تاريخيــة عـزَّزت مــن ذلــك،
مــدد مجلــس النــواب لواليتــه مرتيــن فــي العــام 2009م
فســبق وأن َّ
والعــام 2018م .مــن جهــة ثانيــة ،يُع ـ َّول علــى االنتخابــات البرلمانيــة
الكثيــر بالنســبة لتقريــر مســتقبل الدولــة اللبنانيــة علــى أكثــر مــن
ِّ
وتوضــح
مســتوى .فمــن المعــروف أن مجلــس النــواب ينتخــب الرئيــس،
لنــا الســوابق التاريخيــة كذلــك أن انتخــاب الرئيــس اللبنانــي يعتبــر مــن
أهــم محطــات األزمــات بتاريــخ لبنــان السياســي ،فعنــد كل اســتحقاق
رئاســي تشــتعل لبنــان بأزمــة سياســية ،أو تنجــ ُّر إلــى سلســلة مــن
األحــداث األمنيــة المتالحقــة التــي تهــدد اســتقرار مؤسســات الدولــة
والســلم األهلــي فــي المجتمــع.
ِّ
4
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ُّ 3.
ترق ٌب إقليمي ودولي
حظيــت االنتخابــات اللبنانيــة باهتمــام إقليمــي ودولــي كبيــر؛ لكــون
ٍ
عــدد مــن الملفــات
نتائجهــا ســتؤثر بشــكل أو بآخــر فــي مســارات
اإلقليميــة ،ال س ـ ّيما تلــك التــي تتعلــق بالنفــوذ اإليرانــي فــي اإلقليــم،
ومــا يمكــن أن تســهم فيــه هــذه النتائــج مــن تغييــر يُفضــي إلــى تحييــد
لبنــان عــن معادلــة النفــوذ اإليرانــي وتقليــل التهديــد اإليرانــي للمصالح
ـص عليه إعالن جدة (ديســمبر 2021م) بشــأن
العربيــة ،تطبي ًقــا لمــا نـ َّ
إنقــاذ لبنــان ،وكذلــك المبــادرة الكويتيــة إلصــاح العالقــات اللبنانيــة-
الخليجيــة (ينايــر 2022م) .هــذا التر ُّقــب كشــف ُه التطــور اإليجابــي
الالفــت بعــودة االهتمــام الخليجــي بالملــف اللبنانــي ،عبــر عــودة عـ ٍ
ـدد
مــن ســفرائه إلــى لبنــان ،فضـ ًـا عــن التطلــع الغربــي لهــذه االنتخابــات
بوصفهــا األم ـ َل األخيــر فــي التغييــر وإجــراء اإلصالحــات السياســية
واالقتصاديــة؛ النتشــال لبنــان مــن أزمتــه .وهــو التطلُّــع الــذي دفــع
القــادة الغربييــن إلــى التلويــح بعصــى العقوبــات لألطــراف ،التــي كانــت
ِّ
تفضــل تأجيـ َل االنتخابــات ،وهي كثيرة ،على رأســها «التيار الوطني».
قلق إيراني
4.حالة ٍ
مخــاوف «حــزب اهلل» مــن تكــرار الخســارة الدراماتيكيــة علــى غــرار ما
حــدث بالعــراق ،ظهــرت جليـ ًة فــي خطابــات زعيمهــا ،وفــي خطابــات
بعــض القــوى المتحالفــة معــه َقبــل انعقــاد هــذه االنتخابــات ،التــي
صاحبهــا قــد ٌر كبيــر مــن التشــنج السياســي والطائفــي ،انعكــس علــى
ترهيــب النــاس مــن خــال وســائل اإلعــام ،التــي تعاملــت بأســلوب
الضغــط والتخويــف لكافــة خصــوم الحــزب الموالي إليران .ومســوقات
هــذا القلــق ،أنــه يأتــي فــي ظــل تصا ُعــد خطابــات مقاومــة «االحتــال
اإليرانــي» ،ســوا ًء مــن قِ بَــل القــوات اللبنانيــة ،أو مــن قِ بَــل مرشــحين
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ينعكــس علــى النفــوذ اإليرانــي ومفاتيــح
مســتقلين ،ومــا يمكنُــه أن
َ
ســيطرته علــى المشــهد البرلمانــي والسياســي فــي لبنــان.
القلــق اآلخــر للحــزب مــن األصــوات االعتراضيــة فــي بيئتــه ضـ َّـد
نهجــه وسياســاته داخــل الدولــة ،هــذا في البيت الداخلــي ،أما خارجه،
ٍ
شــكوك
متنــام ،فــي ظــل
قلــق
فوضــ ُع حلفــاء الحــزب يم ِّثــل مصــد َر ٍ
ٍ
حــول عــدم قــدرة «التيــار الوطنــي» علــى تحقيــق غالبيــة فــي الشــارع
المســيحي مجــد ًدا فــي االنتخابــات البرلمانيــة ،خاصـ ًة بعــد الغضــب
الشــعبي علــى رئيــس التيــار ،الــذي انفجــر إبــان تلــك االحتجاجــات،
األمــر الــذي ســيُع ِّري الحــزب مســيح ًيا؛ وبالتالــي فقــدان الحــزب
للغطــاء الــذي كان يو ِّفــره «التيــار الوطنــي» خــال الســنوات الماضيــة.
وفــي ســبيل التحشــيد واســتباق هــذا التراجــع ،لجــأت قيــادة الحــزب
إلــى كل وســائل اإلثــارة؛ فاســتعملت تــار ًة التخويـ َ
ـف الطائفــي لضمــان
والء جمهــور الطائفــة الشــيعية ،وتــار ًة عبــر اتهــام ٍ
أيــاد خارجيــة
بتحريــك ثــورة  19أكتوبــر ،ولــم يغِ ــب التحشــي ُد الطائفــي ً
أيضــا عــن
َ
وصــف
خطابــات المرشــد األعلــى اإليرانــي علــي خامنئــي ،الــذي
انتخابــات لبنــان بمثابــة «اســتفتاء علــى جبهــة المقاومــة» ،وقيــل إنــه
تب ـ َّرع مــن جيبــه الخــاص بـــ  25مليــون دوالر لدعــم هــذا االســتفتاء.
ثانيا :توزيع الدوائر وأهم القوى المتنافسة
ً

جــرت االنتخابــات فــي  15دائــر ًة انتخابيــة ،تن َّوعــت بيــن ثــاث
دوائــر فــي الجنــوب اللبنانــي بواقــع  23مقعــ ًدا ،ثــاث دوائــر فــي
المحافظــات الشــمالية بواقــع  28مقعـ ًدا ،وثــاث دوائــر بمحافظــات
البقــاع بواقــع  23مقع ـ ًدا ،وأربعــة دوائــر فــي جبــل لبنــان بواقــع 35
مقعـ ًدا ،ودائرتيــن فقــط فــي بيــروت بواقــع  19مقع ًدا .وتتــوزَّع الـ 128
للسـنَّة و8
مقعـ ًدا فــي مجلــس النــواب ،وفــق اآلتــي 27 :للشــيعة وُ 27
6
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مقاعــد للــدروز ومقعــدان للعلويــن ،بينمــا تتــوزَّع المقاعــد المســيحية
إلــى  34للموارنــة و 14للــروم األرثوذوكــس و 8للــروم الكاثوليــك و5
ـكل مــن األرمــن الكاثوليــك
لألرمــن األرثوذوكــس ومقعـ ٌد واحـ ٌد فقــط لـ ٍ
واإلنجيلييــن واألقليــات المســيحية األخــرى .وأُغلِــق بــاب الترشــيح
مرشــحا ،بينهــم نســاءٌ بنســبة تقتــرب مــن  ،%15وقــد
علــى 1043
ً
انتظمــوا فــي  103لوائــح بكافــة الدوائــر االنتخابيــة.
واحتدمــت المنافســة علــى المقاعــد االنتخابيــة بيــن عـ َّـدة جبهــات،
فمــن جهــة األحــزاب التقليديــة ،هنــاك جبهــة «حــزب اهلل» وحلفائــه،
موحديــن بــل
وجبهــة مــن يعارضــون ســاح حــزب اهلل ،وهــم غيــر َّ
يتنافســون فيمــا بينهــم وأبرزهــم «القــوات اللبنانيــة» و«الكتائــب
اللبنانيــة» وقوائــم يدعمهــا فــؤاد الســنيورة ،وذلــك بعــد انســحاب ســعد
الحريــري ودعوتــه للمقاطعــة .أمــا مــن جهــة «قــوى التغييــر» ،فهــي غيــر
موحــدة ً
أيضــا بــل وتتنافــس فيمــا بينهــا فــي أكثــر مــن دائــرة وتتســم
بالتشــرذم وعــدم االنتظــام فــي قوائــم موحــدة بمختلــف الدوائــر علــى
امتــداد الرقعــة اللبنانيــة ،علــى عكــس مــا كان متوق ًعــا منهــا.
«1.حزب اهلل» وتحالفاته
تحــت شــعار «باقــون نحمــي ونبنــي» ،أعلــن «حــزب اهلل» عــن قوائمــه
التــي زاو َج فيهــا بيــن الوجــوه التقليديــة التــي كانــت تمثلــه وبيــن الوجــوه
الجديــدة التــي تتميــز بخبــرة ماليــة أو مصرفية ،في إشــارة من الحزب
إلــى اهتمامــه بالجانــب المالــي واالقتصــادي مــن األزمــة اللبنانيــة
الراهنــة .واســتبا ًقا لفتــح صناديــق االقتــراع ،نجـ َح الحــزب فــي إعــادة
توفيــق التحالــف بيــن «حركــة أمــل» مــن جهــة وبيــن «التيــار الوطنــي»،
بعــد سلســلة مــن التوتــرات وتباعــد للصفــوف بيــن رمــوز الحركتيــن
فــي مطلــع العــام الجــاري ،ليُعيــد بذلــك الهــدوء فــي عالقــة األطــراف
7
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ويوحــد الصفـ َ
ـوف تجنُّ ًبــا الحتماليــة فقــدان المقاعــد النيابيــة
الثالثــة،
ِّ
ـرق لقــوى
أي خـ ٍ
علــى خلفيــة هــذه الخصومــة ،وقطــع الطريــق علــى ّ
المعارضــة فــي بيئتهم.
2.القوى المسيحية التقليدية
تصـ َّـدر مشــهد الســاحة المســيحية مــا قبــل إعــان نتائــج االنتخابــات
صــرا ٌع بيــن مرشــحي القــوى التقليديــة ،كـــ «التيــار الوطنــي» وحــزب
ٍ
وعدد من الشــخصيات
«القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«تيار المردة»،
والقــوى المعارضــة .أمــا «القــوات اللبنانيــة» فقــد طــرح مرشــحين مــن
نوابــه الحالييــن ،باإلضافــة إلــى مرشــحين جــدد مــن صفوفهــا ومــن
المتحالفيــن المحلييــن معهــا فــي عــدة دوائــر ،والحــزب بذلــك يحــاول
جنــي ثمــار الغضــب الشــعبي تجــاه فشــل «التيــار الوطنــي» وتحالفــه
مــع «حــزب اهلل» ومــا اقترفــه االثنــان مــن أخطــاء سياســية واقتصاديــة
أفضــت إلــى التدهــور الراهــن .أمــا حــزب «الكتائــب اللبنانيــة» فدمــج
هــو اآلخــر بيــن قوائــم تحــوي رمــوزًا تقليديــة باإلضافــة إلــى مجموعــة
مــن الوجــوه الشــابة ،بينمــا انشـ َّقت مجموعــة مــن الكتائبييــن القدامــى
وك َّونــوا قوائــم أخــرى منافســة ،تحــت عنــوان التغييــر وتحــدي الطبقــة
السياســية التقليديــة.
السنية
3.قيادات القوى ُّ
الس ـ ِّني
جــرت االنتخابــات بغيــاب قيــادات الصــف األول مــن المك ـ ِّون ُ
فــي لبنــان ،بإعــان رئيــس «تيــار المســتقبل» عــن عــدم المشــاركة
باالنتخابــاتُّ ،
واقتراعــا ،بجانــب إعالن رئيــس الحكومة نجيب
ـحا
ً
ترشـ ً
ميقاتــي ورئيــس الحكومــة الســابق فــؤاد الســنيورة عــن الترشــح لهــذه
االنتخابــات ،رغــم دعــم األخيــر لتشــكيل لوائــح فــي بيــروت والمناطــق
ذات الغالبيــة الســنية ،ومنهــا قائمــة «بيــروت تواجــه» .ورغــم غيــاب
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هــذه األســماء والمؤثــرة فــي المشــهد الســني فــي لبنــان ،إال أن قيادات
الصــف الثانــي حضــرت ً
أيضــا فــي ترشــيحات مــا قبــل إعــان نتائــج
وتصــدرت المشــهد قائمــة «اإلرادة الشــعبية» برعايــة
االنتخابــات،
َّ
فيصــل كرامــي وجهــاد الصمــد ،باإلضافــة إلــى قائمــة «لبنــان لنــا»،
التــي ك َّونهــا نــواب المســتقبل الســابقون مثــل مصطفــى علــوش وســامي
فتفــت ،بينمــا يحــاول أشــرف ريفــي العــودة إلــى المشــهد مــر ًة أخــرى،
مــن خــال قائمــة «إنقــاذ وطــن» عبــر تعاونــه الوثيــق مــع «القــوات
اللبنانيــة».
4.قوى التغيير والمستقلين
نافســت قــوى التغييــر ،التــي انبثقــت عــن ثــورة  17مــن أكتوبــر ،فــي
جميــع الدوائــر ،ســوا ًء بالتنافــس مــع النخبــة السياســية التقليديــة بــا
اســتثناء ،كمــا دخلــت ً
أيضــا فــي تنافــس فيمــا بينهــا ضمــن قوائــم
متضــادة فــي عــدة دوائــر ولــم تتوحــد .ومــن أبــرز القوائــم التــي تُع ِّبــر
عــن قــوى التغييــر وتتنافــس فيمــا بينهــا ،هــي قوائــم «بيــروت مدينتــي»
و«قادريــن» فــي بيــروت والمحافظــات الشــمالية والبقــاع ،وامتــدت
هــذه القائمــة لتتنافــس ً
أيضــا فــي دوائــر الجنــوب علــى مقاعــد ربمــا
يتوقــع البعــض أن تكــون محســوم ًة لصالــح الثنائــي الشــيعي.
ثالثً ا :مؤشرات نتائج االنتخابات ودالالتها

تكشف نتائج االنتخابات وتوزيع المقاعد عن االستنتاجات التالية:
وغيــاب لألغلبيــة أو األقليــة فــي البرلمــان
1.تبـ ُّـد ٌل لموازيــن القــوى
ٌ
اللبنانــي الجديــد
أفــرزت عمليــة االقتــراع عــن حصــول «حــزب اهلل» وحلفائــه علــى61
بتراجــع عشــرة مقاعــد عــن حصيلتــه
مقع ـ ًدا فــي انتخابــات 2022م،
ُ
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فــي انتخابــات 2018م ،التــي حص ـ َد فيهــا الحــزب  71مقع ـ ًدا .فيمــا
تم َّكنــت القــوى الســيادية؛ أي حــزب «القــوات اللبنانيــة» و«الحــزب
التقدمــي االشــتراكي» مــن الحصــول علــى مــا مجموعــه  51مقع ـ ًدا،
فيمــا تم َّكنــت قــوى التغييــر مــن اكتســاب  15مقعــ ًدا موزَّعــة علــى
مختلــف الدوائــر .وتشــير قــراءة توزيــع القــوى داخــل مجلــس النــواب
الجديــد إلــى خســارة «حــزب اهلل» لألغلبيــة البرلمانيــة ،التــي حظــي
بهــا خــال الــدورات الســابقة ،غيــر أن ذلــك ال يعنــي أن الطــرف
اآلخــر هــو الــذي حصـ َل علــى األغلبيــة ،ففــي المحصلــة ،لــم ينجــح أي
فريــق فــي الحصــول علــى أغلبيــة برلمانيــة تؤهلُــه ألن تكــون لــه ،أو
لفريقــه ،كلمـ ُة الفصــل فــي القــرارات ،وبــات البرلمــان اللبنانــي مك َّو ًنــا
مــن فريقيــن أساســيينٌّ ،
كل منهمــا مؤلـ ٌ
ـف مــن مجموعــات سياســية
فريــق ثالــث هــو فريــ ٌق مــن
متمايــزة رغــم تحالفهــا ،باإلضافــة إلــى
ٍ
خــارج االصطفافــات الحزبيــة ،يشـ ِّكل نحــو عشــرة فــي المئة من نســبة
النــواب ،ويضــم شــخصيات غيــر منضويــة فــي فريــق سياســي واحــد،
وإن كان يجمعهــا خــوض االنتخابــات تحــت شــعار التغييــر ومقاومــة
الســاح والســلطة الفاســدة.
تغير في بيئة «حزب اهلل» وامتداداته التحالفية
ٌ 2.
.أاستمرار هيمنة «حزب اهلل» على بيئته
رغــم مــا أظهرتــه نتائــج االنتخابــات مــن تراجــع فــي نســبة مشــاركة
بتراجــع بلغــت نســبة  %10عــن
الشــيعة فــي االنتخابــات األخيــرة،
ُ
انتخابــات 2018م ،إال أن الثنائــي الشــيعي (حــزب اهلل وحركــة أمــل)
اســتطاعا الحفــاظ علــى وزنهمــا االنتخابــي ،حيــث حصــل الثنائــي
الشــيعي علــى  28مقعـ ًدا ،وهــو مــا يقــارب عــدد المقاعــد التــي حصال
عليهــا فــي انتخابــات عــام 2018م؛ ليواصــا بذلــك هيمنتهمــا علــى
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الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان.
.بخسـ ٌ
ـارة موجعــة لحلفــاء «حــزب اهلل» :كشــفت النتائــج النهائيــة
عــن تع ـ ُّرض حلفــاء الحــزب وإيــران النتكاســة انتخابيــة واضحــة ،إذ
خســر «التيــار الوطنــي» وزنــه باعتبــاره الكتلــة المســيحية األكبــر داخــل
مجلــس النــواب بحصولــه علــى نحــو  18مقعـ ًدا فقــط ،بعدمــا حصــل
حزب
علــى  20مقعـ ًدا فــي االنتخابــات الســابقة ،فــي حيــن أن خصمــه
ُ
«القــوات اللبنانيــة» حصــل علــى  20مقع ًدا .كمــا فشــل الحــزب فــي
السـنّة والــدروز كذلــك إلــى البرلمــان .ومــن أبــرز
إيصــال حلفائــه مــن ُ
الخاســرين مــن حلفــاء «حــزب اهلل» ،نــواب الحــزب الســوري القومــي
االجتماعــي ،وكذلــك مرشــحون دروز وســنة مقربــون منــه ومــن دمشــق،
مثــل السياســي الــدرزي طــال أرســان ،الــذي حافـ َ
ـظ علــى عضويتــه
فــي مجلــس النــواب علــى مــدى  30عا ًمــا؛ أي منــذ عــام 1992م .وقــد
ترتَّبــت علــى ذلــك األمــر خســارة «حــزب اهلل» وحلفائــه األغلبيــة التــي
كانــوا يتمتعــون بهــا فــي البرلمــان اللبنانــي.
3.ارتفاع تمثيل القوى المناوئة لـ «حزب اهلل»
جاءت نتائج االنتخابات اللبنانية مفاجئ ًة إلى ٍ
خصوصا أن
حد كبير،
ً
ما يمكن تسميتهم بالقوى المعارضة لـ «حزب اهلل» ،استطاعت تأمين
اختراق قوي داخل مجلس النواب ،فقد حصلت القوى المناوئة للحزب
ٍ
ٍ
على ما مجموع ُه  67مقع ًدا ،وهو ما أعلن فعل ًيا وجو َد ٍ
شريحة
رغبة لدى
واسعة من اللبنانيين بقلب الطاولة على المنظومة السياسية والحزبية
الحاكمة في البالد ،وأن التوجهات االنتخابية باتت تحكمها رؤى جديدة
خصوصا مع اللعب على
أي من االنتخابات الماضية،
لم تكن ظاهر ًة في ٍّ
ً
األوتار المذهبية ،التي كانت دائ ًما تُؤتي أ ُ ُكلها في توجيه األصوات داخل
صناديق االقتراع؛ األمر الذي لم ينجح إلى ٍ
حد كبير بهذه االنتخابات.
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تراجع معدالت المشاركة السياسية
ُ 4.
بتراجــع
بلغــت نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات البرلمانيــة ،%41
ُ
ســجلة فــي انتخابــات عــام 2018م،
بنحــو  8نقــاط عــن النســبة ال ُم َّ
التــي بلغــت حوالــي  .%49.7وتُ َعـ ّد هــذه النســبة هــي األدنــى فــي تاريخ
االنتخابــات اللبنانيــة منــذ عــام 1992م ،التــي بلغــت نســبة التصويــت
فيهــا نحــو  %29.6فقــط ،مــا يشــير إلــى التراجــع العــام فــي معــدالت
المشــاركة السياســية ،وهــو مؤشـ ٌر يمكــن تفســيره بعــدم ثقــة الشــعب
اللبنانــي فــي النُّخــب المتصــدرة للمشــهد ،ســوا ًء النُّخــب التقليديــة أو
قــوى التغييــر ،وفشــل القــوى السياســية فــي إقنــاع الشــارع اللبنانــي
بالتصويــت.
5.ضغوط متزايدة على المشروع اإليراني في اإلقليم
تفــرض النتائــج التــي أســفرت عنهــا االنتخابــات البرلمانيــة اللبنانيــة
مزيـ ًدا مــن الضغــوط اإلقليميــة ،التــي تتعـ َّرض لهــا إيــران فــي الوقــت
الراهــن .وربمــا يمكــن القــول إن مــا يُضفــي تأثيــ ًرا مضاع ًفــا لهــذه
الضغــوط ،هــو تماهيهــا فــي التوقيــت مــع تطــورات مهمــة تشــهدها
الســاحتان اإلقليميــة والداخليــة فــي إيــران فــي اآلونــة األخيــرة ،منهــا:
إقليميا
تصاعد االتجاه المناوئ للمشروع اإليراني
.أ
ُ
ً
وجهتهــا نتائــج
ِّ
توجــه هــذه النتائــج الرســال َة نفســها ،التــي ســبق أن َّ
اتجاهــا
االنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة إلــى إيــران ،وهــي أن هنــاك
ً
نهجــا منـ ً
ـاوئ للحضــور
داخل ًيــا فــي ٍ
كل مــن لبنــان والعــراق بــدأ يتب َّنــى ً
اإليرانــي ،الــذي كان لــه دور فــي تأجيــج األزمــات الداخليــة بهــذه
وتراجــع قدرتهــا علــى
الــدول ،وازديــاد الرفــض الشــعبي لمشــروعها،
ُ
رســم المســار السياســي فــي كال الدولتيــن.
.بالتماهي مع مقاربة االحتجاجات الداخلية في إيران
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تزامنــت مخرجــات االنتخابــات اللبنانيــة مع حالة مــن الغليان الداخلي
فــي شــوارع طهــران ،واتســاع نطــاق االحتجاجــات فــي الفتــرة الحاليــة
ضــد سياســات الدولــة والقــرارات االقتصاديــة التــي اتخذتهــا حكومــة
إبراهيــم رئيســي .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االحتجاجــات ،علــى
غــرار ســابقاتها ،بــدأت مقصــور ًة فــي الجوانــب االقتصاديــة للحكومــة
متنــام علــى األوضــاع المعيشــية،
تأثيــر
اإليرانيــة ومــا تحملــه مــن
ٍ
ٍ
فإنهــا ،بمــرور الوقــت ،اكتســبت طاب ًعــا سياس ـ ًيا بامتيــاز ،خاص ـ ًة فــي
ضــوء تج ـ ُّدد المقاربــة التــي تبنَّتهــا االحتجاجــات الســابقة ،والقائمــة
علــى اتهــام طهــران باالســتمرار فــي اســتنزاف المــوارد اإليرانيــة علــى
كل مــن العــراق
مســاعي التمــدد ،ودعــم الميليشــيات المواليــة لهــا فــي ٍ
ولبنــان واليمــن وســوريا بالمــال واألســلحة والعتــاد علــى حســاب موائــد
الطبقــات المســحوقة داخــل إيــران .وهنــا تجــدر المالحظــة بــأن
التحــركات االحتجاجيــة علــى الوضــع المعيشــي فــي إيــران غال ًبــا مــا
تترافــق مــع الضربــات التــي تتلقاهــا إيــران بإحــدى هــذه الــدول غال ًبــا
مــن خــال االســتحقاقات الدســتورية كمــا حــدث خــال االســتحقاقات
البرلمانيــة األخيــرة فــي العــراق ولبنــان ،أو بســبب األزمــات المعيشــية،
كتلــك التــي حدثــت عــام 2019م فــي طهــران والعــراق ولبنــان .وكأن
ً
أمــا مــا مــن هــذه االحتجاجــات ،عبــر
الشــعب اإليرانــي يرتجــي
االعتــراض علــى سياســة إفقارهــم ومصــادرة خيــرات بالدهــم؛ لتمويــل
أذرع إيــران فــي المنطقــة وتحويلهــم إلــى ضحايــا لمشــروع الولــي
الفقيــه.
تزايد التحذيرات من تداعيات الحضور اإليراني في سوريا
.ج ُ
فتحــت الحــرب الروســية-األوكرانية شــهي َة إيــران فــي إعــادة حضورهــا
بالمنطقــة ،ومــلء الفــراغ الناجــم انشــغال روســيا بالحــرب ،وإثبــات
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قدرتهــا فــي أن تكــون قـ ّو ًة إقليميـ ًة مهيمنــة فــي المنطقــة ،وأنهــا تمتلك
ٍ
تصريحــات
القــدرات علــى تكريــس ذلــك .ظهــر هــذا التخــوف فــي
عـ َّـدة ،كان آخرهــا التصريــح الصــادر عــن الملــك األردنــي الملــك عبــد
اهلل الثانــي ،الــذي أ َّكــد فيــه أن الوجــود الروســي فــي الجنــوب الســوري
كان يشــ ِّكل مصــد ًرا للتهدئــة فــي ســوريا ،ومجــ ِّد ًدا لتحذيراتــه مــن
التداعيــات التــي يمكــن أن تفرضهــا الحــرب الروســية-األوكرانية علــى
ســوريا ،ال س ـ ّيما فيمــا يتعلــق باتجــاه إيــران إلــى مــلء الفــراغ الناتــج
عــن االنشــغال الروســي بــإدارة الحــرب ،ومحـ ِّذ ًرا مــن تصعيـ ٍـد محتمــل
للمشــكالت علــى الحــدود األردنيــة .تــوازت هــذه التصريحــات مــع
تزايُــد الدعــوات داخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة لعــدم شــطب
الحــرس الثــوري مــن قائمــة التنظيمــات اإلرهابيــة األجنبيــة ،وهــو أحد
ٍ
صفقــة جديــدة
المطالــب التــي تبنَّتهــا إيــران للموافقــة علــى إبــرام
خــال المفاوضــات التــي تو َّقفــت فــي فيينــا منــذ مــارس 2022م.
ومــن دون شــك ،فــإن هــذه التطــورات تلقــي مزيـ ًدا مــن الضغــوط علــى
الحكومــة اإليرانيــة وأذرعهــا فــي المنطقــة.
رابعا :المشهد السياسي اللبناني وتحديات استحقاقات ما بعد
ً

إجراء االنتخابات البرلمانية

تفــرض نتائــج االنتخابــات البرلمانيــة اللبنانيــة العديــ َد مــن
قــد
ُ
التحديــات علــى المشــهد اللبنانــي مــن جوانــب عديــدة ،منهــا اآلتــي:
1.تعقُّ د االستحقاقات التالية
يُقبـ ُل لبنــان بعــد ظهــور نتائج االنتخابات على ٍ
عدد من االســتحقاقات
الدســتورية المهمــة ،وهــي انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب ،ورئيــس
الحكومــة ،وكذلــك رئيـ ٍـس جديــد للجمهوريــة خل ًفــا للرئيــس ميشــال
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عــون الــذي تنتهــي واليتــه الدســتورية بنهايــة أكتوبــر 2022م.
.أإشكالية انتخاب رئيس لمجلس النواب اللبناني
َّ
وتتلخــص إشــكالية انتخــاب رئيــس جديــد لــه ،فــي أنه حتى لو اســتطاع
الثنائــي الشــيعي إيصــا َل نبيــه بــري لواليــة جديــدة لهــذا المجلــس ،فإن
ال ُكتــل والقــوى المنتخبــة األخــرى ،ســوا ًء كانــت «القــوات اللبنانيــة» أو
«التيــار الوطنــي» أو حتــى «حــزب الكتائــب» ،ليســوا فــي وارد التصويــت
لــه؛ نظــ ًرا للخالفــات السياســية العميقــة ،لــذا ليــس أمامهــا ســوى
النــواب المنضويــن إ ّمــا فــي «حركــة أمــل» أو فــي «حــزب اهلل» الختيــار
رئيــس للبرلمــان ،علــى اعتبــار أن المنصــب ُعر ًفا من المك ِّون الشــيعي؛
وبالتالــي ،قطـ َع حصــو ُل «الثنائــي الشــيعي» علــى كل المقاعــد الشــيعية
فــي البرلمــان ،الطريـ َق علــى وصــول أي شــخص مــن خــارج المنظومــة
إلــى رئاســة البرلمــان؛ وبالتالــي باتــت الخيــارات محــدود ًة ومحصــور ًة
فــي إعــادة انتخــاب بــري ،وهــو مــا يضــ ُع القــوى التغييريــة والقــوى
السياســية األخــرى التــي تختلــف مــع «الثنائــي الشــيعي» فــي مــأزق
حيــال ذلــك ســيضطرها ،فــي ســبيل إنجــاز هــذا االســتحقاق ،إلــى
الدخــول فــي مشــاورات ومفاوضــات صعبــة للوصــول إلــى التوافقيــن،
السياســي والنيابــي.
.بمعضلة تشكيل حكومة جديدة
ـتوري محتمــل يتعلــق باحتمــاالت تع ُّقــد
ويبــرز هنــا كذلــك تعقي ـ ٌد دسـ ٌ
تشــكيل الحكومــة الجديــدة إلــى مــا بعــد نهايــة أكتوبــر المقبــل ،في ظل
االنقســام الواســع بالبرلمــان اللبنانــي ،واالختــاف بيــن القــوى الفائــزة
فــي تســمية رئيــس البرلمــان الجديــد؛ لــذا مــن المتوقــع أن يســتمر
رئيــس الحكومــة الحالــي فــي تصريــف األعمــال .كمــا ســتكون هنــاك
صعوبــ ٌة أخــرى تتعلَّــق باختيــار برنامــج الحكومــة ،وتوزيــع حصــص
15
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تتمســك بعــض القــوى
الــوزارات علــى ال ُكتــل البرلمانيــة الجديــدة ،وقــد
َّ
ببعــض الــوزارات؛ مــا قــد يعرقــل ســرع َة تكويــن الحكومــة ،وهنــا البــد
مــن التذكيــر بــأن تشــكيل آخــر حكومــة قــد اســتغرق  13شــه ًرا تعاقبــت
خاللهــا ثالثــة أســماء لرئاســة الحكومــة ،ومــا يرافــق ذلــك مــن تعميـ ٍـق
لألزمــة االقتصاديــة والماليــة ،إضافــ ًة إلــى تعطيــل اإلصالحــات
السياســية واإلداريــة.
ج .تعقيد انتخاب رئيس الجمهورية القادم
أمــا اســتحقاق انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،الذي مــن المفترض أن يتم
انتخابــه مــن قِ َبــل مجلــس النــواب اللبنانــي الجديــد ،فلــن يقِ ـ َّـل تعقيـ ًدا
خصوصــا مــع خســارة «التيــار
عــن تشــكيل الرئاســتين الســابقتين،
ً
الوطنــي» صفــ َة الكتلــة المســيحية األكبــر لصالــح «حــزب القــوات
اللبنانيــة» .ولذلــك ،فــإن إجــراء االنتخابــات الرئاســية المقبلــة فــي
موعدهــا المقــرر فــي أكتوبر 2022م بشــكل طبيعي ،يحظى باحتمالية
ضئيلــة ،خاصــ ًة فــي ظــل تجــارب ســابقة ســعى فيهــا «حــزب اهلل»
إلــى تعطيــل عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة حينمــا كان ال يمتلــك
األغلبيــة ،وذلــك بعــدم حضــور الجلســات ،واســتفادته مــن امتــاك
الثُلــث ال ُم ِّ
رجــح أن انتخــاب رئيــس
عطــل لنصــاب انعقادهــا ،وهــذا يُ ِّ
جديــد للجمهوريــة ســيكون مســأل ًة فــي غايــة التعقيــد ،وربمــا يشــهد
ً
فراغــا رئاســ ًيا جديــ ًدا ،خاصــ ًة أن موازيــن القــوى الرئاســية
لبنــان
حال ًيــا تميــل لمصلحــة القــوى المناوئــة لـــ «حــزب اهلل».

تمسك حزب اهلل بلغة التهديد
ُّ 2.
كانــت مســألة ســاح «حــزب اهلل» مــن العناويــن األساســية للحمــات
االنتخابيــة الخاصــة بالقــوى المعارضــة ،ولذلــك مــن المحتمــل أن يُعاد
طــرح هــذه المســألة بقــوة خــال الفتــرة المقبلــة ،غيــر أنــه مــن غيــر
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المحتمــل حــدوث اختــراق كبيــر فــي هــذا الملــف ،بالنظــر إلــى توظيــف
الحــزب لهــذه الورقــة مــن أجــل التأثيــر لصالــح موقفــه وقراراتــه داخــل
لبنــان وتهديــد خصومــه فــي حالــة وصــول الموقــف بينهمــا إلــى نقطــة
الــا تالقــي تما ًمــا ،وهــو مــا ألمــ َح إليــه رئيــس كتلــة «حــزب اهلل»
البرلمانيــة محمــد رعــد ،للمعارضــة قائــ ً
ا« :إذا رفضتــم حكومــة
وطنيــة ،فأنتــم تقــودون لبنــان إلــى الهاويــة» ،فــي إشــارة إلــى اســتعداد
الحــزب لتوظيــف ميليشــياته المســلحة ضــد خصومــه السياســيين ،إذا
لــم يكــن طر ًفــا مؤثـ ًرا فــي الحكومــة الجديــدة.

3.تأثيرات سياسية محدودة
إن نتائ ـ َج االنتخابــات لــم
علــى الرغــم مــن صحــة االســتنتاج القائــل َّ
تمنــح «حــزب اهلل» وحلفــاءه األغلبيــة المريحــة ،لكنهــا فــي المقابــل
أفــرزت ً
كتــا متعــددة غيــر منســجمة وهجينــة ،تجمــع بيــن أحــزاب
تقليديــة ومجموعــات سياســية متمايــزة مــن خــارج االصطفــاف
الحزبــي التقليــدي مشــتتة األجنــدات ،ولــن يكــون لفعــل هــذه القــوى
أي وزن سياســي حقيقــي إ ْن هــي
الجديــدة ،التغييريــة أو المســتقلةُّ ،
رفضــت التعــاون مــع باقــي األحــزاب الســاعية إلــى فصــل مســألة
الســاح عــن الســلطة .لكــن ً
أيضــا لــن يكــون بمقدورهــا اتخــاذ القــرار
المفصلــي لوحدهــا؛ نظــ ًرا لطبيعــة التحالفــات التقليديــة المتغيــرة
داخــل البرلمــان ،بحســب الملفــات وتداخلهــا بالمصالــح .وأمــام هــذا
االعتبــارات ،بــات مــن المســتبعد قــدرةُ هــذا البرلمــان فــي التأثيــر
علــى إعــادة هيكلــة المشــهد السياســي فــي لبنــان.
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خامسا :موقع إيران و«حزب الله» في مستقبل المشهد
ً

السياسي بلبنان

أن قــادةَ «حــزب اهلل» بمــن فيهــم أمينُــه العــام وأمينُــه
علــى الرغــم مــن َّ
المســاعد ،أكــدوا غيــر مــرة علــى أهميــة هــذه االنتخابــات ،وعلــى
وجــوب اإلقــرار بالنتائــج التــي سـ َّ
ـتتمخض عنهــا ،وتأكيــدات الحــزب
وطهــران الح ًقــا علــى تق ُّبــل النتائــج التــي أفرزتهــا عمليــة التصويت ،إال
أن هــذا االنكســار للمشــروع اإليرانــي ال يعنــي زوا َل الخطــر ،بقــدر مــا
يعنــي أن الخطــر يكبُــر اآلن؛ فالحــزب لــن يمت ِثــل لمــا يقــرره البرلمــان
الجديــد ولمــا يصــدر عنــه ،نظـ ًرا لطبيعتــه الدافعــة إلــى الشــك العميق
برضوخــه لـــ «إرادة الشــعب» ،كمــا ع َّبــرت عنهــا االنتخابــات النيابيــة.
ونظـ ًرا المتالكــه لورقتيــن مهمتيــن فــي الداخــل اللبنانــي ،وهمــا اللجوء
إلــى الســاح بعــد أن فشــل فــي صناديــق االقتــراع والتــي ال يؤمــن
بهــا الحــزب إال لتحقيــق مكاســبه وليــس لتحقيــق العيــش المشــترك
أو احتــرام الدولــة ،أمــا الورقــة الثانيــة ،والتــي اعتــا َد الحــزب علــى
ِّ
المعطــل»
اســتغاللها خــال الســنوات الماضيــة ،هــي ورقــة «الثُلــث
فــي الحكومــة.
وبنــا ًء علــى مــا ســبق ،يمكــن تو ُّقــع ســيناريوهات المشــهد السياســي
ودور «حــزب اهلل» المحتمــل فــي ذلــك ،وفــق مــا يلــي:
السيناريو األول :التوافق مقابل تقديم تنازالت
ويتب َّنــى هــذا الســيناريو ،وفــي ظــل غيــاب غالبيــة نيابيــة ألي فريــق
أو تحالــف معيــن ،حصــو َل توافــق بيــن أحــزاب معينــة ،كأن يتفــق
«حــزب اهلل» و«حــزب القــوات اللبنانيــة» علــى تشــكيل حكومــة وحــدة
وطنيــة ،اعتمــا ًدا علــى تطــورات الوضــع اإلقليمــي ،واحتمــال تفاهــم
ســعودي-إيراني يُتيــح تعاو ًنــا بيــن الحزبيــن ،بالترافــق مــع طاولــة حــوار
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ـواز .لكــن وحتــى فــي
برعايــة دوليــة (ربمــا فرنســية) ،إلنتــاج تفا ُهــم ُمـ ٍ
حــال الســير بهــذا االتجــاه ،فمــن المتوقــع أن تســتغر َق المفاوضــات
خصوصــا أنهــا ســترتبط
بيــن مختلــف القــوى لتشــكيل حكومــة وق ًتــا،
ً
ـتحقاق الحــق هــو االنتخابــات الرئاســية ،وهــذه تحتــاج إلــى مرشـ ٍـح
باسـ
ٍ
توافقــي ال يبــدو متواف ـ ًرا لــآن ،واألرجــح أن يطرحــه وسـ ٌ
ـيط دولــي
مــن خــارج الطبقــة السياســية.
أو أ ْن ينجــ َح «حــزب اهلل» وحلفــاؤه فــي جــذب أصــوات بعــض
المســتقلين ،وتشــكيل حكومــة توافقيــة ،وهنــا أيضــاً يُثيــر ذلــك
انقســامات فــي صفوفهــم ،فــي ظــل عــدم تجانُـ ٍـس سياســي ســوى فــي
معارضــة أقطــاب الســلطة.
وإمــا أ ْن تتفــق جمي ـ ُع األحــزاب المناوئــة لحــزب اهلل علــى تشــكيل
حكومــة وإفشــال جهــود التعطيــل وتنســيق المواقــف والخطــط
السياســية الوطنية ،اســتعدا ًدا لالســتحقاقات المقبلة ،لوضع مشــروع
سياســي يبــدأ فــي الداخــل ،ويتصــل بالوضــع اإلقليمــي والدولــي ،مــن
أجــل إخــراج لبنــان مــن دائــرة الصراعــات اإلقليميــة والوصــول بــه إلــى
أن هــذا يبــدو مســتبع ًدا فــي الوقــت
نــوع مــن الحيــاد اإليجابــي ،إال َّ
الراهــن ،بنــا ًء علــى النفــوذ الحزبــي بمؤسســات الدولــة اللبنانيــة ،وفــي
ظــل ســعي باقــي األطــراف لتجنُّــب أي مواجهــة أمنيــة مــع «حــزب اهلل»
وحلفائــه ،قــد تُعيــد لألذهــان مــا حـ َ
ـدث خــال الفتــرة مــن 2005م إلــى
2009م.
ِّ
السيناريو الثاني :ورقة ُ
المعطل»
«الثلث
مــن الممكــن ً
ـارس «حــزب اهلل» لعبـ ًة أخــرى أتقنهــا طــوال
أيضــا أ ْن يمـ َ
الســنوات الماضية ،وهي سياسـ ُة تكريس الفراغ وتعطيل المؤسســات
علــى ك ِّل المســتويات ،باســتقوائه علــى ترســانة الســاح الــذي يمتل ُكــه،
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فــي تكــرار للســيناريو العراقــي ،بهــدف تحصيــل مكاســب سياســية فــي
حصــص الحكومــة أو فــي االنتخابــات الرئاســية ،أو بانتظــار صفقــة
إقليميــة بالمرحلــة المقبلــة .وقــد ســب َق للحــزب أ ْن لجــأ عـ َّـدة مــرات
إلــى اســتخدام مثــل هــذه الحــاالت مــن الجمــود؛ للتأثيــر علــى تشــكيلة
َ
الربــط
الحكومــة واالنتخابــات الرئاســية ،وقــد يحــاول هــذه المــرة
بيــن هذيــن االســتحقاقين لفــرض حـ ٍـل وســط يضمــن وصــو َل مرشــحه
المفضــل إلــى رئاســة الجمهوريــة ،وهــو مــا يعنــي عرقلـ ًة لإلصالحــات
والتغييــر السياســي؛ وبذلــك لــن تنعكــس النتائــج االنتخابيــة الواعــدة
فــي مؤسســات الدولــة علــى النحــو المناســب .ويبــدو هــذا الســيناريو
هــو األقــرب واألرجــح ،فــي ظــل الصعوبــة بتقريــب وجهــات النظــر،
وفــي ظــل االنقســامات الحــادة فــي المواقــف بيــن باقــي األحــزاب
السياســية.
الخالصــة

بــا شــك ،تكشـ ُ
ـف نتائـ ُج االنتخابــات النيابيــة فــي لبنــان عــن خســارةٍ
ٍ
ِ
جبهــات متوازيــة ،األولــى علــى جبهــة
ثــاث
لـــ «حــزب اهلل» علــى
«التيــار الوطنــي» ،التــي لــم ت ُعــد قــادر ًة علــى توفيــر الغطــاء المســيحي
الــازم بالزخــم نفســه والشــعبية نفســها ،والثانيــة علــى جبهــة الخــط
الصاعــد مــن صناديــق االقتــراع -المقصــود بهــا هنــا قــوى التغييــر
المدنــي باإلضافــة إلــى «حــزب القــوات اللبنانيــة» -والتــي ال تبــدو هــذه
أي تنــازالت أو تســويات تُف ـ َرض عليهــا
المــرة أنهــا مســتعدةٌ لتقديــم ّ
بالقــوة بعدمــا انتقلــت مــن الشــارع إلــى الدولــة ،والثالثــة فقــدان الكلمة
الفصــل فــي خيــارات الرؤســاء الثالثــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،وفــي ضــوء االعتبــارات التــي تمــت اإلشــارة
لهــا ســاب ًقا ،ال تبــدو احتمــاالت حــدوث تغييــر جــذري فــي المشــهد
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السياســي واردة ،بالنظــر إلــى مــدى نفــاذ الطبقــة السياســية الحاكمــة
أن إيــران وحزبهــا ال يــزاالن
فــي المشــهدين الشــعبي واالنتخابــي ،كمــا َّ
قادريــن علــى إخضــاع الوضــع اللبنانــي وإبقائــه فــي غرفــة انتظــار
التســويات الدولية-اإلقليميــة ،التــي يعتقــدان أنهــا ســتكون لمصلحتهما
ال محالــة .وثمــة مــا يز ِّكــي ربمــا طموحهمــا؛ فالقــوى الدوليــة تمي ـ ُل
فــي المراحــل المقبلــة إلــى اســترضاء طهــران ،ســوا ًء إلنجــاز االتفــاق
النــووي ومــا يتب ُعــه مــن مصالــح ،أو لحاجــة تلــك القــوى إلــى عــدم
التأزيــم فــي الشــرق األوســط ،مــا دامــت أزمــة حــرب أوكرانيــا مفتوحـ ًة
أن إيــران وفــي ظــل
فــق
وليــس مــن أ ُ ٍ
زمنــي معــروف إلنهائهــا .كمــا َّ
ٍ
تصا ُعــد موجــات االعتــراض الشــعبي التــي تشــه ُدها هــذه الفتــرة
أوراق
مــن احتجاجــات ضـ َّـد تــأزُّم الوضــع االقتصــادي ،بحاجــة إلــى
ٍ
تحس ـ ُن مــن موقفِ هــا فــي الداخــل ،وكذلــك فــي طاولــة
خارجيـ ٍـة قويــة
ِّ
الحــوار مــع الريــاض ،وتقـ ِّوي مــن موقعهــا داخـ َل الخريطــة اإلقليميــة
التــي تداه ُمهــا التحــوالت الدوليــة.
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