
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

شــهــد لــبــنــان، فــي 15 أيــــار/ مايو 
نيابية بعد  انتخابات  أول   ،2022
احتجاجات تشرين األول/ أكتوبر 
2019 وانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 
2020. ومع أن املعسكر الذي يضّم حزب الله 
وحلفاءه خسر األغلبية التي كان يتمتع بها 
لــم تسفر  النتائج  فــإن  الــســابــق،  فــي املجلس 
في املقابل عن أغلبيٍة واضحٍة ألّي طرف؛ ما 
قد يؤخر تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة بــــدل الــرئــيــس الــحــالــي، 
ميشال عون، الذي تنتهي واليته في تشرين 
األول/ أكتوبر 2022، وُيدخل البالد في حالة 

من الشلل السياسي.

خلفية االنتخابات وأبعادها 
جرت االنتخابات النيابية في لبنان في ظل 
تغيرات مهمة جرت خالل السنوات األخيرة، 
أكــتــوبــر  األول/  تـــشـــريـــن  انـــتـــفـــاضـــة  شــمــلــت 
الــفــســاد  تــشــريــن( ضـــد  )انــتــفــاضــة 17   2019
والنظام الطائفي، محّملًة مسؤولية االنهيار 
املالي واالقــتــصــادي، ومــا خّلفه من تداعيات 
سّموا   ملــن  بــيــروت  مرفأ  وانفجار  اجتماعية، 
كله،  هــذا  إلــى  وإضــافــة  السياسية«.  »الطبقة 
أمن  على  السلبية  باالنعكاسات  لبنان  تأثر 
الطاقة والــغــذاء التي نتجت من غــزو روسيا 
ــذه االنــتــخــابــات أول  ــد كــانــت هـ أوكـــرانـــيـــا. وقـ
انتخاباٍت تجري في لبنان من دون مشاركة 
بـــرز مطلع تسعينيات  الـــذي  الــحــريــري  تــيــار 
ــع رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق  ــرن املـــاضـــي مـ ــقـ الـ
»املستقبل«  تيار  دون  ومــن  الــحــريــري،  رفيق 
الـــذي تــأســس عـــام 2007 بــرئــاســة ابــنــه سعد 
ــرك قـــــــرار تــعــلــيــق الــعــمــل  ــ ــد تــ ــ الــــحــــريــــري. وقــ
الــســيــاســي الــــذي اتــخــذه ســعــد الــحــريــري في 
مهمة،  تداعيات   2022 يناير  الثاني/  كانون 
حــيــث تــغــّيــرت الــحــســابــات االنــتــخــابــيــة بــنــاء 
عــلــيــه، وتــســابــق مــرشــحــون ملـــلء الــفــراغ الــذي 
تركه تيار املستقبل الذي كان يتمتع باألكثرية 
الــتــمــثــيــلــيــة بـــن ُســـّنـــة لـــبـــنـــان. وجــــــاءت هــذه 
االنتخابات أيًضا في آخر والية الرئيس عون 
الذي انعكست سياساته سلبًيا على شعبية 
التيار »الوطني الحر« الذي أّسسه عام 2005، 
ويــقــوُده حالًيا صهره جــبــران باسيل، وكــان 
هذا التيار يملك أكبر كتلٍة نيابيٍة في مجلس 
النواب السابق. وقد فرضت كل هذه العوامل، 
من االنهيار االقتصادي وعــدم مشاركة تيار 
الوطني  الــتــيــار  شعبية  وانــحــســار  املستقبل 
ــول مــرّشــحــي »االنــتــفــاضــة« على  ــ الــحــر ودخـ
خــط املــنــافــســة، ديــنــامــيــاٍت جــديــدًة عــلــى هــذه 
ــذه االنــتــخــابــات  ــد مــّثــلــت هــ االنـــتـــخـــابـــات. وقــ
اختباًرا أول للقوى والشخصيات السياسية 
ــرزت بـــعـــد »انـــتـــفـــاضـــة 17 تـــشـــريـــن«،  ــ ــتـــي بــ الـ
ــداث اخـــتـــراقـــات فـــي جـــدار  ــ وقــدرتــهــا عــلــى إحـ
»الطبقة السياسية« املمسكة بمفاصل النظام 

السياسي اللبناني.

نسب المشاركة
النيابية  لــالنــتــخــابــات  املــرشــحــون  تــنــافــس 
عة على خمس 

ّ
على 15 دائرة انتخابية موز

ــبـــل لــبــنــان،  ــيــــروت، وجـ ــــي: بــ مـــحـــافـــظـــات، هـ
لشغل  وذلــك  والجنوب،  والشمال،  والبقاع، 
128 مقعًدا في مجلس النواب. وكــان هناك 
103 لوائح انتخابية و718 مرّشًحا، مقارنة 
انتخابات  فــي  بـــ 77 الئــحــة و597 مــرشــًحــا 

عام 2018. 
ــا بــن  عـــــت خـــريـــطـــة املــــرشــــحــــن عــــمــــوًمــ

ّ
تـــــوز

نظام  ا من  تمّثل جــزًء التي  التقليدية  القوى 
أكانت مع حزب  الطائفي، سواء  املحاصصة 
التي  التغييرية  والــقــوى  ُتــخــاصــمــه،  أم  الــلــه 
تمثل االنتفاضة مع وجــود اختالفاٍت داخل 
كــل مــن املــعــســكــريــن. ومـــن الــعــوامــل الــجــديــدة 
التي أّدت دوًرا في هذه االنتخابات احتساب 
أصوات املقترعن من املغتربن خارج لبنان 
ألول مــرة، وخصوصا أن نسبة كبيرة منهم 
تقع خارج إطار االصطفافات التقليدية، وال 
التأثير  على  قـــدرة  السياسية  الطبقة  تملك 
ــي اخـــتـــيـــاراتـــهـــا. وقـــــد بـــلـــغ عـــدد  ــرة فــ ــاشـ ــبـ مـ
املقترعن في الخارج 142000 ناخب من أصل 
النهائية  األرقـــــام  حــســب  مــســجــلــن   225000
لــــوزارة الــخــارجــيــة واملــغــتــربــن؛ أي إن نسبة 
اقــتــراعــهــم كــانــت %63.  مـــا يــعــكــس حماسة 
انتخابية للتغيير لديهم، وال سيما أن هذه 
االنتفاضة على  األصــوات ساعدت مرّشحي 
كسب مقعد إضــافــي فــي دوائـــر رئيسة، مثل 
بــيــروت األولـــى والــثــانــيــة، والــشــوف - عاليه، 
االقــتــراع  أمــا نسبة  الثالثة.  الجنوب  ودائـــرة 
فــي الــداخــل فقد تــراجــعــت فــي كــل محافظات 
لبنان، وبلغت نحو 41 في املئة من الناخبن 
 ،2018 عــام   49.7% بنحو  مقارنة  املسجلن، 
ــع، خـــصـــوصـــا فــي  ــراجــ ــتــ ــل هـــــذا الــ ــّجــ وقـــــد ُســ
ــّنــيــة مــثــل صــيــدا  الـــدوائـــر ذات األغــلــبــيــة الــسُّ

والضنية واملنية. 

نتائج االنتخابات ودالالتها 
في  التدقيق  إلــى  االنتخابات  نتائج  تحتاج 
أثــرهــا، ســواء  تقييم  يمكن  تفاصيلها، حتى 
فـــي مــعــســكــر حــــزب الــلــه ونـــفـــوذه الــســيــاســي 
داخل لبنان، أو في معسكر املعارضة. ونظًرا 
إلــــى تـــعـــّدد الـــلـــوائـــح والـــتـــكـــتـــالت، فــقــد جــرى 

السياسي  االنتماء  بحسب  الفائزين  تقسيم 
واملوقف من سالح حزب الله:

)1(: املعسكر املؤيد لحزب الله 
حــصــل املــعــســكــر املــؤيــد لــحــزب الــلــه عــلــى 61 

مقعًدا، موزّعة على النحو التالي: 
- كتلة حزب الله، وتضم 15 نائًبا، هم: علي 
عــمــار، ورامــــي أبـــو حـــمـــدان، وحــســن جشي، 
وحــــســــن عــــز الـــــديـــــن، ورائــــــــد بـــــــرو، وحــســن 
الحاج حسن، وإيهاب حمادة، وعلي املقداد، 
وإبــراهــيــم املـــوســـوي، ومــحــمــد رعــــد، وحسن 
فضل الله، وعلي فياض، وأمن شري، وملحم 

الحجيري، وينال صلح.
- حركة أمل، وتضم 15 نائًبا، هم: نبيه بري، 
ــن، وعــلــي  ــديــ وعـــلـــي خـــريـــس، وعـــنـــايـــة عـــز الــ
عــســيــران، ومــيــشــال مــوســى، وغــــازي زعيتر، 
وقــبــالن قــبــالن، وفــــادي عــالمــة، وعــلــي حسن 
خـــلـــيـــل، وأشـــــــرف بـــيـــضـــون، وأيـــــــوب حــمــيــد، 
وهــــانــــي قـــبـــيـــســـي، ونــــاصــــر جــــابــــر، وقـــاســـم 

هاشم، ومحمد خواجة.
- التيار الوطني الحر، ويضم 17 نائًبا، هم: 
البستاني، وسيمون أبي رميا، وسليم  ندى 
عون، وشربل مارون، وآالن عون، وسيزار أبي 
الــلــه، وفــريــد البستاني،  خليل، وغــســان عطا 
ونقوال صحناوي، وإبراهيم كنعان، وإلياس 
ــــورج عطا  ــبـــران بــاســيــل، وجـ بـــو صــعــب، وجـ
الله، وجيمي جبور، وأسعد درغــام، وإدغــار 

طرابلسي، وسامر التوم.
نـــواب، هم:  الطاشناق، ويضم ثالثة  - حــزب 
ــان،  ــيـ ــرادونـ ــقـ ــان، وهــــاغــــوب بـ ــ ــرزيـ ــ هــــاغــــوب تـ

وجورج بوشكيان.
- حلفاء مباشرون وغير مباشرين، وعددهم 
11 نائًبا، منهم نائبان من تيار »املردة« هما 
طــونــي فــرنــجــيــة ومــلــحــم طــــوق، إضـــافـــة إلــى 
الــخــازن، وحسن مــراد، وعدنان  النواب فريد 
الصمد،  وجــهــاد  يحيى،  ومحمد  طرابلسي، 
وطه ناجي، وفراس السلوم، وجميل السيد، 
وميشال املر. وقد أعلن هؤالء خالل حملتهم 
االنتخابية مواقف مؤيدة لسالح حزب الله، 
للفوز  بموقف من دعمهم  ملتزمون  أنهم  أو 

في االنتخابات.
)2(: املعسكر املناهض لحزب الله

يضم املعسكر املناهض لحزب الله 51 نائًبا، 
عن على النحو التالي: 

ّ
موز

- حزب »القوات اللبنانية«، ويضم 18 نائًبا، 
هــم: زيــاد حــواط، وإلياس إسطفان، وجــورج 
الدكاش، وأنطوان حبشي،  عقيص، وشوقي 
ــد األســـــمـــــر، وغـــــــــادة أيـــــــــوب، ومــلــحــم  ــيـ ــعـ وسـ
بقرادوني،  وجهاد  الحاج،  ورازي  الرياشي، 

الجمّيل، وإلياس حنكش، وجان طالوزيان.
ــيـــة مــنــتــخــبــة  - شــخــصــيــات مــســتــقــلــة وحـــزبـ
أعلنت مواقف ضد سالح حزب الله وعددها 
أفــرام،  12 نائًبا، هــم: فــؤاد مخزومي، ونعمة 
ومـــيـــشـــال ضـــاهـــر، وأشــــــرف ريـــفـــي، وجــمــيــل 
عبود، وميشال معوض وأديــب عبد املسيح 
)حــركــة االســتــقــالل(، وكميل شمعون )حــزب 
ــبـــد الـــعـــزيـــز صــمــد  الـــوطـــنـــيـــن األحــــــــــرار(، وعـ
وأحـــمـــد الــخــيــر وبــــالل الــحــشــيــمــي )مــقــربــون 
الـــوزراء األسبق فــؤاد السنيورة(،  من رئيس 
ــن نـــائـــب رئــيــس  ــرب مــ ــقــ وســـجـــيـــع عــطــيــة )مــ

الوزراء األسبق عصام فارس(.
- الـــكـــتـــلـــة الـــســـنـــيـــة: نــتــيــجــة مـــقـــاطـــعـــة تــيــار 
املستقبل لالنتخابات، ظهرت كتلة ُسّنية من 
7 نواب موزعن على النحو التالي: مناصرو 
تيار املستقبل )5 نواب(، هم: وليد البعريني، 
وأحمد رستم، ومحمد سليمان، ونبيل بدر، 
وعبد الكريم كبارة. ويبدو أنه كان هناك دعم 
الحريري.  سعد  قبل  مــن  لترشحهم  ضمني 
إضافة إلى نائبن عن »الجماعة اإلسالمية« 

هما: عماد الحوت وإيهاب مطر.
)3(: االنتفاضة وحلفاؤها

تضم كتلة االنتفاضة 16 نائًبا موزعن على 
النحو التالي: 

- نـــواب االنــتــفــاضــة، وعــددهــم 13 نــائــًبــا، هم: 
ــاة عــون  ــو، ونـــجـ ــاســـن، ومــــــارك ضــ يـــاســـن يـ
يعقوبيان،  القعقور، وبوال  صليبا، وحليمة 
وسينتيا زرازير، وميشال الدويهي، وإلياس 
جرادة، وفراس حمدان، ورامي فنج، وإبراهيم 

منيمنة، ووضاح الصادق، وملحم خلف.
- حــلــفــاء مــحــتــمــلــون لــالنــتــفــاضــة، وعـــددهـــم 
ــم: أســــامــــة ســـعـــد )الــتــنــظــيــم  ــ ــة نـــــــواب، هـ ثـــالثـ
البزري،  الرحمن  وعبد  الناصري(،  الشعبي 

وشربل مسعد.

الموقف من تشكيل الحكومة
وانتخابات رئاسة الجمهورية

ــّكــــل املـــــوقـــــف مـــــن حـــــــزب الــــلــــه وســــالحــــه  يــــشــ
االصطفافات املشار إليها سابًقا، إال أن هذه 
االصــطــفــافــات تتغير حــيــال قــضــايــا خالفية 
أو  الجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  أخـــرى، مثل 
تشكيل الحكومة، حيث ستكون حركة »أمل« 
على سبيل املثال أقــرب إلى الحزب التقدمي 
االشتراكي منها إلى التيار الوطني الحر. أما 
القوات اللبنانية فقد أملحت إلى أنها ال ترغب 
فــي االنــضــمــام إلــى حكومة »وحـــدة وطنية« 
الله، وكذلك يــرى حــزب »الكتائب«  مع حــزب 
بــقــاءه خــارج السلطة أفضل مــن دخولها  أن 
ــلــــة، كـــمـــا لــــن يـــتـــحـــّمـــل نــــواب  فــــي هـــــذه املــــرحــ
إلى  »االنتفاضة« شعبًيا تبعات انضمامهم 
حكومة يقودها أحد أركان الطبقة السياسية. 
وفي هذه الحال، ال يتمّتع حزب الله وحلفاؤه 
وعليهم  لتشكيل حكومة،  الكافية  باألكثرية 
إعـــطـــاء الـــحـــزب الــتــقــدمــي االشـــتـــراكـــي حــصــًة 
الــحــكــومــة، ال سيما بعد  إلـــى  وازنــــة لينضم 
في  الـــدروز  من  التقليدين  منافسيه  سقوط 
االنــتــخــابــات األخــــيــــرة، وعــلــى رأســـهـــم طــالل 
أرســــــالن الـــــذي فــقــد مــقــعــده فـــي دائــــــرة جبل 
لـــبـــنـــان. والــــواقــــع أن املــعــســكــريــن الــكــبــيــريــن 
الــداخــلــيــة،  بانقساماتهما  تــمــاًمــا  منهمكان 
ولديهما  مــوحــدة  أجــنــدة  عــلــى  يلتقيان  وال 
ــك يـــبـــدو حــزب  ــع ذلــ مــصــالــح مــتــنــاقــضــة. ومــ
الــلــه أقــــدر عــلــى ضــبــط إيــقــاع مــعــســكــره على 
عكس التحالف املناهض له الذي خسر تيار 
املستقبل، في حن أن »القوات اللبنانية« غير 
قــادرة على القيام بالدور الوطني في قيادة 

هذه املعارضة. 

خالصات واستنتاجات 
تــهــا في  هــنــاك عـــدة مـــؤّشـــرات ال بــد مــن قــراء

نتيجة هذه االنتخابات، وهي: 
الــلــه تمثيل نيابي  لــدى حــزب  - أواًل، مــا زال 
فـــي املــحــافــظــات جــمــيــًعــا، ولـــديـــه حــلــفــاء في 
الــدرزيــة(،  الطائفة  )باستثناء  الــطــوائــف  كــل 
إضافة إلى أن مرّشحيه حصلوا على أصوات 
التأثير في  مــن  فــي دوائــرهــم، وتمّكن  كثيرة 
نتائج االنتخابات في كل املحافظات تقريًبا، 
ال ســيــمــا خــــارج مــنــاطــق نـــفـــوذه فـــي بــيــروت 
وعكار وجبيل. ومع أن النتائج كّرست نفوذ 
حزب الله في الطائفة الشيعية، لكنها جعلته 
إلـــى خــصــومــه لتشكيل حكومة  أكــثــر حــاجــٍة 
وتنفيذ ســيــاســات وتــمــريــر مــشــاريــع قوانن 

في املجلس النيابي. 
- ثــانــًيــا، خــســر فـــي هـــذه االنــتــخــابــات أغــلــب 
املــرّشــحــن املــوالــن للنظام الــســوري )فيصل 
كـــــرامـــــي، وطــــــــالل أرســــــــــالن، ووئـــــــــام وهــــــاب، 
ــردان، والـــحـــزب الــقــومــي الــســوري  ــ وأســعــد حـ
االجتماعي(، كما خسر فيها رموز في النظام 
ــروان خــيــر الــديــن  املــصــرفــي الــلــبــنــانــي مــثــل مــ

وإيلي الفرزلي. 
- ثالًثا، قطعت االنتخابات الطريق حسابًيا 
على أّي احتمال لتوّلي جبران باسيل رئاسة 
ــزاج املــســيــحــي  ــ الــجــمــهــوريــة، وخـــاصـــة أن املــ
ــبــــح مـــنـــقـــســـًمـــا بـــاملـــنـــاصـــفـــة بــــن الـــتـــيـــار  أصــ
اللبنانية، ال سيما  والــقــوات  الــحــر  الــوطــنــي 
بعد خسارة األول خسارًة كبيرًة في معاقل 

رئيسة مثل جزين واألشرفية وزحلة. 
- رابًعا، القت الدعوة إلى مقاطعة االنتخابات 
ــّنــي عــمــوًمــا، رغــم  اســتــجــابــة فــي الــوســط الــسُّ
ــد تــــوزعــــت املــقــاعــد  ــ ــــواب. وقـ ــنـ ــ ــــوز بـــعـــض الـ فـ
ّنية التي فرغت نتيجة عدم ترشح سعد  السُّ
تيار  مناصرو  التالي:  النحو  على  الحريري 
واالنتفاضة   ،)5( الله  وحــزب   ،)8( املستقبل 
ّني  السُّ الــنــاخــب  )3(. وكـــان  والــســنــيــورة   ،)5(
املـــؤيـــد لــتــيــار املــســتــقــبــل حـــائـــًرا بـــن إرضــــاء 
الــحــريــري وأولــويــة التصويت  رغــبــات سعد 

ضد حزب الله. 
- خامًسا، برز وليد جنبالط باعتباره أبرز 
االشتراكي  التقّدمي  الــحــزب  ألن  الفائزين، 
ــذي يـــقـــوده حــصــل عــلــى ســتــة مـــن مقاعد  الــ
الدروز الثمانية )مقابل اثنن لالنتفاضة(، 
فـــي حـــن خــســر خــصــومــه الــتــقــلــيــديــون في 
من  نيابية  كتلة  على  وحصل  لبنان،  جبل 
ــواب قـــد تــجــعــل دوره حــاســًمــا في  تــســعــة نــ

املشهد السياسي خالل السنوات املقبلة. 
أخــــيــــًرا، ربــــح مــمــثــلــو االنــتــفــاضــة عـــــدًدا من 
املــقــاعــد تـــجـــاوز الــتــوقــعــات املــتــشــائــمــة، ما 
 عـــلـــى أن طـــريـــق الــتــغــيــيــر فــــي لــبــنــان 

ّ
يــــــدل

غــيــر مـــســـدود. ويــمــكــن تــخــّيــل مـــا يــمــكــن أن 
ــّيـــرت طــريــقــة  ــكـــون عــلــيــه الـــنـــتـــائـــج لــــو تـــغـ تـ
االنــتــخــابــات. ويــمــثــل هـــؤالء الــنــواب الــجــدد 
ــهـــم أن  ــــن املـ ثـــقـــافـــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، ومـ
يــحــافــظــوا عــلــيــهــا وأاّل يــنــزلــقــوا إلـــى نــظــام 
املــحــاصــصــة. ال تتوقع الــنــاس خــدمــاٍت من 
هــــؤالء، بــل عليهم، فــي املــقــابــل، أن يــقــّدمــوا 
برملانًيا  وأداًء  واجتماعًيا،  سياسًيا  بدياًل 
االنتفاضة بعض  لقد خسر ممثلو  مهنًيا. 
تشكيل  خــالل  انقساماتهم  نتيجة  املقاعد 
اللوائح االنتخابية، وقد يخسرون أكثر في 
أو تحالف جــّدي  لــم يكن هــنــاك تكّتل  حــال 
يــجــمــعــهــم فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة. وقــــد تــكــون 
قدرة هذه املجموعة على التأثير محدودة، 
لكنها قادرة، إذا اتحّدت وكان أداؤها جيًدا، 
على أن تقّدم صورة معاكسة للصورة غير 

املسؤولة للطبقة الحاكمة. 

قراءة في الخلفية والنتائج

االنتخابات النيابية اللبنانية 2022

تراجعت نسبة 
المشاركة في كل 

محافظات لبنان، 
وبلغت نحو 41% من 

الناخبين المسجلين

ما زال لدى حزب اهلل 
تمثيل نيابي في 

المحافظات جميًعا، 
ولديه حلفاء في كل 

الطوائف )باستثناء 
الطائفة الدرزية(

ربح ممثلو االنتفاضة 
عدًدا من المقاعد، 
يدل على أن طريق 

التغيير في لبنان غير 
مسدود

علــى الرغــم من فوز ممثلين عن االنتفاضة اللبنانية وخســارة معســكر حزب اهلل في لبنان األغلبية النيابيــة، إال أن النتائج لم تفرز 
أغلبية جديدة واضحة، األمر الذي يطرح أســئلة عن كيفية تشــكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للبالد. هنا »تقدير 

موقف« للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه االنتخابات ونتائجها

)Getty /امرأة تدلي بصوتها في االنتخابات النيابية في 15 مايو 2022 في بيروت )مروان طحطح

القوى  بين  اللبنانية  النيابية  االنتخابات  في  المرشحين  خريطة  توزعت 
التقليدية التي تمثل جزءا من نظام المحاصصة الطائفي، سواء أكانت 
مع حزب اهلل أم ُتخاصمه، والقوى التغييرية التي تمثل االنتفاضة مع 
الجديدة  العوامل  المعسكرين. ومن  وجود اختالفاٍت داخل كل من 
من  المقترعين  أصوات  احتساب  االنتخابات  هذه  في  دورا  أّدت  التي 
لبنان ألول مرة، وخصوصا أن نسبة كبيرة منهم تقع  المغتربين خارج 
السياسية قدرة  الطبقة  تملك  التقليدية، وال  االصطفافات  إطار  خارج 

على التأثير مباشرة في اختياراتها.

خريطة المرشحين

20

ــــورج عـــــدوان، ونــزيــه  وبـــيـــار بـــو عـــاصـــي، وجـ
متى، وغسان حاصباني، وستريدا جعجع، 

وغياث يزبك، وإلياس الخوري، وفادي كرم.
تسعة  االشتراكي، ويضم  التقدمي  الحزب   -
نواب، هم: وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، 
وهـــادي أبــو الحسن، وأكـــرم شهيب، وراجــي 
ــروان حــمــادة،  الــســعــد، وتــيــمــور جــنــبــالط، ومــ

وبالل عبد الله، وغسان السكاف.
- حـــزب الــكــتــائــب، ويــضــم خمسة نــــواب، هــم: 
ســلــيــم الـــصـــايـــغ، ونـــديـــم الـــجـــمـــّيـــل، وســامــي 
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