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 news bbc ،17، االنتخابات اللبنانية: هل ينجح الربملان بتشكيلته الجديدة يف إخراج البالد من أزمتها ؟

 :2022ايار 

أبرز املفاجآت، كان ذلك االخرتاق الكب�، الذي حققته قوى التغي� املنبثقة عن انتفاضة الشارع اللبنا�، يف 

مقعدا من مقاعد  13، فقد انتزعت لوائح املستقل� أو املجتمع املد�، 2019ترشين األول أكتوبر عام 

نية، التي اعتادت أن تتحكم فيها قوى الربملان الجديد، وهو أمر ليس به� عىل الساحة السياسية اللبنا

سياسية تقليدية. ومع هذا االخرتاق ملرشحي قوى التغي� يف لبنان، تردد السؤال حول ما إذا كان هؤالء 

الثالثة عرش عضوا، سيستطيعون إحداث فارق كب� يف القرار السيايس اللبنا� أم ال، أما املتشامئون ف�ون 

وأنهم جميعا من الوجوه الجديدة،  املشهد،لن يستطيعوا إحداث تغي� يف أن هؤالء الثالثة عرش عضوا، 

حداث أي تغي� يف من إ  ،نيالفائز "قوى التغي� ي مرشحيف آرائهم حول قدرة " نو ن البارز و ن والسياسيو ن السياسيو للحيختلف امل

نقاط قوة وهي: عرقلة القرارات، دعم  3. فالبعض يرى أن لديهم ي �كن أن يحدثه هؤالءالذ حجم التغي�، وحول املشهد السيايس

تغي� أي يشء بسبب  هم لن يتمكنوا منوالضغط السيايس والشعبي يف الربملان النيايب. والبعض اآلخر يعترب أن ،جهة ضد جهة أخرى

السياسية للواليات وكيل وزارة الخارجية للشؤون هذا ما أيّده ديفيد هيل و  ،النظام الطائفي الذي يسيطر عىل املشهد السيايس يف لبنان

التغي� يف ن يتمكنوا من ل همويربز رأي آخر يعترب أن ."ق�كنهم التقدم يف مثل هذا النظام املغلال ن و املستقلحيث قال:" املتحدة 

 ألجندات جهات التمويل وأم�كا، هذا التمويل سيخضعهمالقوات اللبنانية والسعودية  عن متويل مل يكونوا مستقل� ماديًّا إذااملشهد 

 السياسية.

رأي آخر ذهب باتجاه أن الوجوه الجديدة التي تفتقد الخربة السياسية، لن تحدث فارقًا يف التعامل مع عتاة السياسة، يف بلد يقوم 

بداية جيدة لرحلة طويلة ، وأنهم تعتربهم توطئة لتغي� أكرب يف املرات القادمة ، إال أن نظرة إيجابيةنظامه عىل املحاصصة الطائفية

إذا اتفقوا عىل مبادئ مشرتكة وخارطة و بشكل كاٍف داخل الربملان،  يكونوا منظم�، وأن التحدي هو أن وشاقة إلعادة التأهيل السيايس

للقوة الكب�ة التي لعدم وجود مشرتكات بينهم من جهة، ونظرًا من الواضح أن هذا سيكون صعبًا للغاية نظرًا لكن  ،طريق واضحة

 ك� ترى هذه التحليالت. من جهة أخرى يتمتع بها حزب الله وحلفاؤه

ال تعدو كونها قراءة تضليلية، خاصة وأن الكث� من الترصيحات املعلنة ، ضعف هؤالء األشخاص قراءة يف أسبابويف التحليالت أيًضا 

مل يكن لدى املرشح� املستقل� النفوذ االقتصادي للتصويت أو لديهم روابط بشبكات أنه  اّدعتإذ  :ت عكس ذلكوغ� املعلنة تثب

إعالمية قوية لتكرار رسالتهم. ك� أنهم ال يستطيعون طلب الدعم من الدول القوية، مثل إيران واململكة العربية السعودية. مرشحوهم 

  الفصائل الطائفية.أكرث عرضة للخنق والهجوم من قبل 

 وفي� ييل نصوص أبرز هذه التحليالت: 

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-61485252


ممن يفتقدون الخربة السياسية، وأساليب التعامل مع عتاة السياسة، يف بلد يقوم نظامه عىل املحاصصة 

واحدة، الطائفية. إال أن املتفائل� يرون أن االخرتاق كب� بحق، وأنه من غ� املنطقي أن يحدث التغي� مرة 

لكن وجود هؤالء األعضاء، الذين ينتمون للشارع وحركته، سيكون أمرا له مابعده، وقد �ثل توطئة لتغي� 

أكرب يف املرات القادمة، ويرى املتفائلون أيضا، أن وصول هذه الشخصيات املستقلة للربملان، سيسمح لها 

 موحدة داخل الربملان. بأن تشكل مع نواب آخرين مستقل� عن األحزاب التقليدية، كتلة

 :2022ايار  17، ديفيد هيل، Wilson center االنتخابات اللبنانية ال تقدم أي خالص،

نظام املغلق. تُجرى االنتخابات االعتقاد الخاطئ الثالث هو أنه �كن للمستقل� التقدم يف مثل هذا ال

التوصل إليها  تم التي، مع تقسيم املقاعد عىل صيغة د�وغرافية لبنانية يف دوائر متعددة املقاعدالنيابية ال

ملرشح واحد لكل  ، مل تعد تعكس الواقع. �كن للمواطن� التصويت، والتي، حتى ذلك الح�1989يف عام 

ادة يف كل قاعد املخصصة للطوائف األخرى غ� الخاصة بهم. يشكل الق، مبا يف ذلك املمقعد يف منطقتهم

، يكون ىل األمر برمته. يف معظم الدوائر، ويشجعون أتباعهم عىل املصادقة عمنطقة قوائم باملرشح�

، مع نتائج االقرتاع يقودها املجتمع املهيمن والقائد التنافس الحقيقي هو الحصول عىل القامئة السائدة التي

 نهائية غالًبا ما تكون نتيجة مفروغ منها.ال

من الصعب إدخال مستقل� انتقائي� يف نظام يفضل قوائم األسعار الثابتة، خاصة إذا مل يشكل املستقلون 

ائتالفات خاصة بهم، ك� فشلوا يوم األحد. وبدالً من ذلك، �كن للطامح� املستقل� االنجذاب إىل عرشات 

تنافسية عىل الرغم من التأث� املثبط لالنتخابات بحسب القامئة؛ لكنهم ما زالوا يواجهون املقاعد التي ظلت 

مستقالً حقيقيًا جديًدا  15املوارد املتفوقة واآللية للزع�ء واألحزاب التقليدية. هذه املرة، مل يفز أكرث من 

  مقعًدا. 128ضد هذه الصعاب، من أصل 

 

، s Middle East Centre Blog’LSE،  املشاركة السياسية يف لبنان: نظرة عىل الحركات السياسية الناشئة

 :2021ايلول  20مراي مداح،

من الربملان ، استقال ثالثة نواب من حزب الكتائب 2020آب / أغسطس  4يناء ب�وت يف بعد انفجار م

ب التي أعيد تسميتها اآلن باسم الحز  ،الكتائب املأساة.ة مع تداعيات احتجاًجا عىل سوء تعامل الحكوم

. 1936، هو حزب مسيحي �� الوسط تأسس خالل االنتداب الفرنيس يف عام الد�قراطي االجت�عي اللبنا�

يف جبهة سياسية معارضة لتقديم �وذج بديل للتوافقية، ورفض نظام  EPMsوتحالفت مع العديد من 

https://www.wilsoncenter.org/article/lebanons-election-offers-no-salvation
https://english.news.cn/20220518/0ae4089c25714d82beb63186dc6a7c55/c.html


يف نفس الجبهة  EPM. قد يطرح أي حزب قائم متحالف مع ةوسياسي ةاقتصادي اإلصالحات الكوتا وأدخل

حيث �كن لهذه هو لعبة غ� صفرية  EPMsقضايا مصداقية للمعارضة املحتملة. إن ارتباط الكتائب مع 

، شدد منترشين عىل رضورة زب نفسه كمعارضة حقيقية. ومع ذلك، بين� يقدم الحربزاملجموعات أن ت

 إجراء حوار مع األحزاب القامئة ألنها تحتفظ مبجموعات كب�ة من الدعم الشعبي.

يفتقد الربملان حاليًا لعرشة نواب: استقال مثانية أعضاء بعد االنفجار وتويف اثنان آخران بسبب مضاعفات 

COVID-19 . اعد يف غضون من الدستور عىل وجوب إجراء انتخابات فرعية الستبدال املق 41تنص املادة

، ولكن اآلن مرت أشهر دون إجراء انتخابات فرعية يف األفق. ب� الوباء الذي أدى شهرين من خلو املنصب

تشكل  ايس،السيإىل تفاقم األزمة االقتصادية وتشكيل حكومة جديدة بعد ثالثة عرش شهرًا من الجمود 

ومن املتوقع أن تكسب هذه املجموعات مقاعد يف  .EPMانتخابات العام املقبل ساحة اختبار ألعضاء 

االنتخابات النيابية أو البلدية. ما يتبقى هو عدد املقاعد والسلطة السياسية التي �كن اكتسابها بهذه 

أي يشء أقل من ذلك قد يعني أن اقرتاح  -مقاعد برملانية إلحداث فرق  10الطريقة. تهدف ملا ال يقل عن 

 ، وهو ما تعارضه املجالس املحلية االنتخابية بشدة.لب صفقات ائتالفية مع أحزاب أخرىترشيع سيتط

بعض متحالًفا ، أو إذا كان التالف مشرتكالتنظيم بشكل منفصل ثم التجمع يف ائ EPMوسواء اختارت فرق 

، تعمل القوان� االنتخابية نظام اللبنا�. يف ظل هذا النظاملة يف ال، فإن الطائفية متأصمع األحزاب الوطنية

. هذا يطرح السؤال عن كيفية تنفيذ قويض السالم والوئام ب� الطوائفعىل تقوية االنقسامات الطائفية وت

، أم ينبغي إلغاء النظام وتحاول تغي�ه من الداخل جزًءا من EPMالتغي� الجوهري: هل تصبح أدوات 

، لكن من املرجح أن اإلجابة النهائية عىل هذا السؤالظام قبل املشاركة؟ لن تقدم االنتخابات القادمة الن

، يجب أن نتذكر أنه حتى مع وجود اخرتاقات ملرشحي لتا االسرتاتيجيت�. يف غضون ذلكيتم استخدام ك

 ة انتخابية واحدة.املعارضة، فإن تغي� النظام السيايس يف لبنان سيظل بحاجة إىل أكرث من دور 

 

واشنطن، بول –معهد الرشق االوسط  موجز خاص: االنتخابات اللبنانية تعيد تشكيل املشهد السيايس،

 :2022ايار  18، براين كاتوليسسامل ، فادي نيكوالس نصار، كارمن جحا، بالل صعب، 

لقد أعطت نتيجة االنتخابات يف لبنان كالً من املتفائل� واملتشامئ� سبباً كافياً لتعميق قناعاتهم. سوف 

يتوق ، الذي رات غ� املسبوقة للوجوه الجديدة، والعديد من املجتمع املد�يش� املتفائلون إىل االنتصا

، إىل هز�ة السياسي� التقليدي� والزع�ء الطائفي� الذين الوقت نفسه البالد، ويف املنهجي يف للتغي�

https://www.mei.edu/blog/special-briefing-lebanese-elections-reshape-political-scene


سيقول  وموال� للنظام السوري. القائم واملتحالف� مع حزب الله يدعمون الوضع السيايس الفاسد

ظل ظروف اقتصادية سيئة تاريخيًا،  االنتخابات كانت تجري يف التحديد ألن هذهاملتشامئون إنه عىل وجه 

تى ، كان ينبغي عىل العديد من الناس التصويت لصالح التغي� (حيار سيايس، واكتئاب مجتمعي هائلوانه

، وكان يجب ملد� أن يجد ذلك. وسيلة للتوحيد، كان ينبغي عىل املجتمع اأن معظم املجتمع السني قاطع!)

تكون مخطئًا متاًما. منذ �كنك اختيار أي من القصت� ولن  أن يفوز عدد أكرب بكث� من مرشحي اإلصالح.

الحصول حتى عىل عدد صغ� من مرشحي التغي� ممثل� يف الغرفة التالية  عام�، كتبت أنأكرث من 

، وهو يايس. لقد تحقق هذا الهدف بال شكسيشكل بداية جيدة لرحلة طويلة وشاقة إلعادة التأهيل الس

، مه� كانت صغ�ة وهشة. التحدي اآلن لألصوات الصادقة التي فازت ة موجودة اآلنأمر كب�. هذه الفئ

كانوا يدعون إليه. من الواضح أن هذا  القادم لتنفيذ ماهو أن تكون منظمة بشكل كاف داخل الربملان 

وسُيظهر السباق الرئايس املقبل  وحلفاؤه،سيكون صعًبا للغاية نظرًا للقوة الكب�ة التي يتمتع بها حزب الله 

مل يفت األوان بعد لتوحيد املرشح� للتغي� من أجل  يف أكتوبر التأث� الفوري لهذه االنتخابات الربملانية.

لكن ذلك لن يكون سهالً نظرًا لالختالفات الكب�ة لديهم  التالية،تضخيم أعدادهم وتأث�هم داخل الغرفة 

حية نترصت بشكل كب� وستشكل الكتلة املسي، التي اوات اللبنانيةبشأن األولويات وتسلسل اإلصالحات. الق

أي مساومة مع سلطات الوضع ، بل مسؤولية أيًضا للميض قدًما: رفض باألكرب، ليس لديها فرصة فحس

تشكيل رابطة مع أكرب عدد ممكن من عىل قرار ميشال عون. ، وهو ما مل يفعلوه عندما وقعوا الراهن

 الذي متس الحاجة إليه يف النظام. املستقل� واإلصالحي� إلدخال بعض التغي�

 

 :2022ايار  france 24 ،17، زب الله وحلفاؤه يخرسون األكرثية النيابية يف الربملان اللبنا�ح

يرى أستاذ العلوم السياسية يف الجامعة األم�كية يف باريس زياد ماجد أن الوضع االقتصادي قد يلعب يف 

داخل الربملان. ويقول "هذا صالح النواب الجدد الذين سيكون يف إمكانهم للمرة األوىل م�رسة ضغوط من 

ا عىل قوى التغي� واإلصالحي� ليتعاونوا". وقال النائب املنتخب مارك ضو يف ا وشعبيً سيخلق ضغطا سياسيً 

 مقابالت تلفزيونية مساء االثن� إنه "سيتعاون مع كل الذين يشبهوننا" يف طروحاتهم ومواقفهم.

 

 think، تبعية املسار: ملاذا يتجه الناخبون إىل األحزاب التقليدية عىل املستقل� يف انتخابات لبنان

triangle ،2022نيسان  26، كونور قانسو: 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220517-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%87-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.thinktriangle.net/path-dependence-why-voters-turn-to-traditional-parties/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=path-dependence-why-voters-turn-to-traditional-parties


قد يبدو هذا مبثابة نعمة للمعارضة مع وجود مرشح شبه مستقل يف منصبه. لكن الرقم يتغ� بشكل كب� 

اك إنهم من املسجل� للتصويت هن %66قال  ب�وت،عند حساب التحرض. ويف مناطق حرضية أكرث مثل 

تش� هذه  يف صور الزهرا�.  %20عاليه الشوف وأقل بقليل من  %51، مقابل سيصوتون ملرشح� مستقل�

، إىل أن هذه الدوائر هي األكرث احت�لية لفوز املستقل� مبقاعد بين� تقيض األحزاب النتائج، ك� هو متوقع

 التقليدية يف الجنوب عىل املعارضة.

 

متوز  25مبادرة اإلصالح العريب،  ،1820مسار للتغي� السيايس يف لبنان؟ دروس ورسديات من انتخابات 

2019: 

تنافست قطاعات مستقلة وعل�نية باملجتمع املد� مع األحزاب السياسية التقليدية يف االنتخابات الربملانية 

. بين� أوقدت حملتهم أمل التغي�، جاءت نتائج االنتخابات مخيبة لآلمال. ملاذا أخفقت 2018اللبنانية لعام 

 وماهي الدروس التي �كن استخالصها من الحملة؟ هذه املجموعات

رغم املعوقات الهيكلية، وامل�رسات القمعية، وسلوكيات التزوير والخداع، فإن جميع النشطاء السياسي� 

الذين شاركوا يف حملة "كلنا وطني" كانوا يؤمنون بأن التغي� السيايس ال يزال ممكناً عن طريق االنتخابات. 

"األساليب القذرة" عائق كب�، لكن أحسوا بأن نتائج االنتخابات السلبية هي أيضاً بسبب  لقد أقّروا بأن

مشكالت داخلية وإخفاقات يف التنظيم والحشد بشكل اسرتاتيجي. أشاروا إىل كيف تم تضييع الوقت يف 

تنظيم الحملة الجدل حول التحالفات وتكوين القوائم، بدالً من الرتكيز عىل إعداد أجندة مشرتكة أو عىل 

االنتخابية محلياً. طبقاً للبعض، فإن املجموعات املستقلة "سقطت يف فخ الرغبة يف توحيد املجتمع املد�" 

ما أدى إىل فقدان التحالف لهوية واضحة ولرؤية سياسية، مع غياب كب� ملشرتكات ب� املرشح�. هناك 

رتاتيجيت� كب�ت�" يف تجربة التحالف: األوىل هي شخص آخر متت مقابلته أشار إىل ما وصفه بـ "كارثت� اس

عدم القدرة عىل تكوين القوائم القادرة عىل تحدي هيمنة حزب الله وأمل يف معاقله�، والثانية هي 

األولويات الذاتية الضيقة لبعض املرشح�، ما أدى إىل انقسامات يف التحالف وإىل خسارة ما حسبوه مقعد 

إال أن هناك مشكلة داخلية   دائرة جبل لبنان الرابعة (قضايئ الشوف وعاليه).شبه مضمون للمستقل� يف

رئيسية ذكرتها أغلب مجموعات "كلنا وطني"، تتمثل يف عدم فعالية الحمالت عىل املستوى الشعبي. فك� 

طويال  أوضح أحد أعضاء "لبلدي": "عملية اختيار والتدقيق يف اختيار املرشح� كانت سخيفة. أمضينا وقتاً 

 يف الجدل حول هذه األمور ونسينا التحدث إىل الناس. مل يكن لنا حضور عىل األرض!".

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88%d8%b3/


عىل أن الكث� ممن أجريت معهم املقابالت ذكروا "لحقي" (وهي مجموعة من "كلنا وطني" كان لها حضور 

 يف دائرة جبل لبنان الرابعة) وكيف عملت بشكل مختلف:

وكان األمر فوضوياً إذ تبّ� أنه ال توجد أي مشرتكات ب� املرشح�. بل حتى حاولنا توحيد املجتمع املد�، 

فرضنا مرشح� ال يتمتعون بالشعبية عىل بعض الدوائر. سبب أداء "لحقي" الجيد نسبياً هو أنهم أداروا 

 .يةحملة شعبية عىل يد أعضاء من املجتمع تولوا األمور بأنفسهم وفرضوا إرادتهم عىل األحزاب التقليد

متكنت من التثبت من هذا الرأي عرب مقاباليت. إقراراً بأن "لحقي" تفتقر إىل التمويل لتحقيق االنكشاف 

اإلعالمي يف وسائل اإلعالم التقليدية؛ التزم أعضاء الحملة بدالً من ذلك بالتواصل العضوي وتحّروا تنفيذ 

مع الناس. أشار أحد مرشحيهم إىل أنه  اسرتاتيجية لالستقطاب عن طريق طرق األبواب والتواصل املبارش

قرية يف قضاء الشوف وعاليه أثناء الحملة االنتخابية. ك� اعتمدت املجموعة بقوة  100زار بنفسه أكرث من 

عىل مواقع التواصل االجت�عي، ال سي� الفيس بوك وواتس آب، ما مّكنها من بناء تابع� لها بشكل 

نجاح هذه الجهود. ك� أن التنظيم الداخيل لـمجموعة "لحقي" اتسم متطوع يف ذروة  1000تدريجي، بلغ 

بأساليب تشاركية وصناعة القرار بشكل أفقي. اختار األعضاء املرشح� الربملاني� للمجموعة عرب عملية 

تصويت داخلية. وباملثل، فإن جميع عمليات صناعة القرار اتبعت هذه العملية الد�قراطية. من ثم، كانت 

ت األساسية لـ "لحقي" تتمثل يف بنيانها الشعبي والتشاريك. أشار أحد األعضاء إىل أن رسالة املجموعة الس�

        كانت "إعادة تحديد الخطاب السيايس وساحة املعارك االنتخابية".

 

 :2022ايار  18املركز العريب واشنطن دي يس، حليم شبايا،  قراءة أولية يف االنتخابات النيابية اللبنانية،

ت السياسية التي ظهرت يف " والتشكيال كلن يعني كلن" 2019من منظور الشعار الشامل النتفاضة أكتوبر 

 ، كانت النتيجة ذات شق�.أعقابها

، جزئياً من خالل املشاركة الوطنية التقليدية عوقبت من قبل الناخب��كن القول إن املؤسسة السياسية 

. لكن هذا مل يكن كافيًا للتسبب يف تعديل وزاري كب� قد يساعد يف يف املائة 41نخفضة نسبياً بنسبة امل

بدء خطة التعايف االقتصادي التي تشكيل حكومة قادرة عىل سن اإلصالحات التي طال انتظارها والالزمة ل

من االنهيار االقتصادي التاريخي  (املنظومة)تكسب ثقة الناس واملجتمع الدويل. باختصار نجت املؤسسة 

 ببعض املكاسب والخسائر بحسب الدوائر االنتخابية املختلفة.

https://arabcenterdc.org/resource/a-preliminary-reading-into-lebanons-parliamentary-elections/


الل املشاركة الوطنية ، جزئياً من خقبل الناخب� �كن القول إن املؤسسة السياسية التقليدية عوقبت من

 يف املائة. 41املنخفضة نسبياً والتي بلغت 

(مع أحزاب  املؤسسة التي ثارت ضدها قوى التغي� الجديدة كانت يف األساس "نادي من ستة" ضمت

، وتيار املستقبل. شرتايك، الحزب التقدمي اال الوطني الحر، القوات اللبنانية ، التيارأصغر) حزب الله، أمل

عىل الرغم من فوز أعضاء سابق� بث�نية  -هذا األخ� هو الحزب الوحيد الغائب عن الربملان الجديد 

مقاعد من املرجح أن يظلوا قريب� من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بعد قراره تعليق دوره السيايس. 

يف عام  FMن من املمكن أن تكون عليها لو تم تشغيل ال تزال هناك أسئلة حول النتيجة اإلج�لية التي كا

 ال سي� يف املناطق ذات الغالبية السنية. اإلقبال،ومدى تأث�ها عىل  2022

من الواضح يف هذه املرحلة أن املؤسسة تم إضعافها فقط يف بعض الدوائر ولكن أعيد إضفاء الرشعية عليها 

غلبية املقاعد يف الربملان (املكون من شاغل� أعيد انتخابهم يف البالد حيث أظهرت النتائج أنها تحتفظ بأ 

. من املؤكد أن أي فرصة لتغي� جذري (أي "التصويت )وأعضاء جدد يف أحزاب أصغر وشخصيات مستقلة

لصالحهم" يف الفهم التقليدي للمصطلح) يف املشهد السيايس من املستوى الكيل مل تتحقق يف هذه الجولة 

 من االنتخابات.

، وتحديد مواقعهم يف األسابيع املقبلة للحصول فحص أكرث شموالً للقادم� الجدد، وبرامجهم ناك حاجة إىله

 عىل فكرة أفضل إذا كانوا سينضمون تحت كتلة برملانية واحدة.

مرشًحا معارض� قد يكونون مبثابة كتلة برملانية  13، كان هناك انتصار مهم للغاية مع انفراج ومع ذلك

ىل تحدي املؤسسة من الداخل إذا اتفقوا عىل مبادئ مشرتكة وخارطة طريق واضحة. هناك حاجة قادرة ع

وتحديد مواقعهم يف األسابيع املقبلة للحصول عىل فكرة  وبرامجهم،، فحص أكرث شموالً للقادم� الجدد إىل

كانت مواقفهم من  أفضل إذا كانوا سينضمون تحت كتلة برملانية واحدة. ومن املهم أيًضا معرفة ما إذا

القضايا االقتصادية الرئيسية ستلبي توقعات مؤيديهم الذين يطالبون بأصوات قوية يف الربملان للدفاع عن 

، من ب� قطاعات الصحة والتعليم واملصارف مصالحهم حيث يعا� لبنان من االنهيار االقتصادي وانهيار

 أمور أخرى.

 

، جون the conservation، تشهد االنتخابات اللبنانية مكاسب كب�ة للسياسي� غ� الطائفي� املستقل�

 : 2022ايار  17ناجل، مت�اس فاخوري، 

https://theconversation.com/lebanese-election-sees-significant-gains-for-independent-non-sectarian-politicians-183238


ال يزال هناك مجال للتفاؤل. يظهر نجاح هؤالء املرشح� املستقل� أن السياسات املعادية للطائفية �كن 

أن تنجح يف بيئة مصممة ملنع ازدهارها. إن االخرتاقات غ� املحتملة يف املعاقل الطائفية متثل مكاسب 

 ملحوظة واستثنائية.

ن األدوات تحت ترصف األحزاب الطائفية الكربى. ليس لديهم مل يكن لدى املرشح� املستقل� مجموعة م

النفوذ االقتصادي للتصويت يف املحكمة أو لديهم روابط بشبكات إعالمية قوية لتكرار رسالتهم. ك� أنهم 

، مثل إيران واململكة العربية السعودية. مرشحوهم أكرث عرضة طيعون طلب الدعم من الدول القويةال يست

 الطائفية.م من قبل الفصائل للخنق والهجو 

الرئيسية لحركة الثورة ، فإن فوزهم يف االنتخابات اللبنانية له تداعيات قوية. إنه أحد اإلنجازات ومع ذلك

 ، وهي حلقة تاريخية رفضها الكث�ون لعدم تحقيقها الكث�.2019لعام 

 

 :2022ايار  18، أكرم عبد الرزاق املشهدا�، azzaman.com، إنتخابات لبنان تستنسخ نظ�تها العراقية

تغليب كتلة عىل اخرى. كان املتغ�  سيكون املستقلون او (املجتمع املد�) هم بيضة القبان التي تسهم يف

األسايس اليوم هو أنه باتت هناك قوة ثالثة (من املجتمع املد�) إن متكنت من التوحد يف كتلة واحدة 

دون أن تفرق بينها االختالفات األيديولوجية، أو يف كيفية مقاربة األمور، فستكون قادرة عىل مساءلة 

ل األحزاب التقليدية التي تحكمت يف املسار السيايس للبنان منذ الحكومة بشكل مستمر، م� قد يربك عم

 الحرب األهلية.

 

 

 

 

 


