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وقــد وصــف عــون الحكومــة بأنهــا “أفضــل املمكــن، وأحســن 
ــزال مــن املنتظــر أن تحصــل  ــه”. والي مــا ميكــن التوصــل إلي
التشــكيلة الوزاريــة التــي اختارهــا ميقــايت عــى ثقــة الربملــان 
عــى أســاس بيانهــا الــوزاري. وميكــن إبــداء عــدد مــن 
املالحظــات عــى تشــكيلة الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة، 

ــايل:  ــى النحــو الت ــا ع ــن توضيحه ــي ميك والت

1- حكومــة تكنوقــراط قامئــة عــى املحاصصــة الطائفيــة: ال 
ــم  ــاً، ولكنه ــيايس علن ــار س ــوزراء إىل أي تي ــب ال ــي أغل ينتم
متــت تســميتهم مــن أحــزاب وقــادة سياســيني بارزيــن، 
مــا يجعلهــم محســوبني عــى هــؤالء بصــورة أو بأخــرى، 
ــر  ــل مدي ــدد، مث ــوزراء الج ــاء ال ــن أس ــح م ــا يتض ــو م وه
مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومــي، فــراس أبيــض، الــذي 
ــراً  ــا، وعــنّي وزي عــرف بنجاحــه يف التعامــل مــع أزمــة كورون
ــذي عــنّي  للصحــة، وجــورج قرداحــي، اإلعالمــي املعــروف ال
وزيــراً لإلعــالم، والباحــث املعــروف نــارص ياســني، والــذي تــم 

ــة.  ــراً للبيئ ــه وزي تكليف

ــالءم  ــي ال تت ــوزارات، الت ــن ال ــدد م ــود ع ــظ وج ويالح
طبيعتهــا مــع خــربات الــوزراء التــي يتولونهــا، وهــو مــا 
ميكــن إرجاعــه إىل الضغــوط عــى ميقــايت مــن قبــل القــوى 
السياســية، إذ إن وزيــر الزراعــة، عبــاس الحــاج حســن، 
حاصــل عــى دكتــوراه يف العلــوم السياســية، ويعمــل صحافيــاً، 
يف حــني أن وزيــر الثقافــة، محمــد مرتــى، كان يتــوىل بعــض 
ــوزارات  ــإن ال ــب اآلخــر، ف ــى الجان ــة. وع املناصــب القضائي
الرئيســية قــد تــم تقاســمها عــى أســاس طائفــي بــني األحزاب 

ــة. ــف املختلف ــة للطوائ ــية املمثل الرئيس

ميقــايت  أكــد  العربيــة:  الخليــج  دول  عــى  االنفتــاح   -2
ــن  ــر ع ــدم التعب ــي، أي ع ــدأ وطن ــق مب ــل وف رضورة العم
ــارة إىل  ــرى، يف إش ــاب أخ ــى حس ــة ع ــة معين ــح طائف مصال
ــل  ــة يف ظ ــه، خاص ــزب الل ــات ح ــن توجه ــرب ع ــن يع ــه ل أن
ــران،  ــن إي ــة م ــال الطاق ــم يف مج ــى دع ســعيه للحصــول ع
والــذي يعــد خيــاراً غــر واقعــي، بالنظــر إىل أن ذلــك التعــاون 
ــة.  ــة غربي ــات اقتصادي ــان لعقوب الرســمي ســوف يعــرض لبن
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وقــع الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون ورئيــس الــوزراء محمــد نجيــب ميقاتــي فــي 10 ســبتمبر الجــاري، 
مرســوم تشــكيل مجلــس الــوزراء الجديــد، فــي حضــور رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري، وذلــك بعــد تعثــر 
عمليــة التشــكيل الحكومــي علــى مــدار 13 شــهرًا، بعــد تقديــم رئيــس الــوزراء الســابق حســان ديــاب اســتقالة 
حكومتــه فــي 10 أغســطس 2020، وتتكــون الحكومــة الجديــدة مــن ميقاتــي رئيســًا للحكومــة، ونائبــًا لــه، 

إضافــة إلــى 22 وزيــرًا. 

أفضل املمكن:
جناح ميقاتي يف تشكيل حكومة لبنانية ملواجهة األزمة االقتصادية

أفضــل الممكــن: نجــاح ميقاتــي فــي تشــكيل حكومــة لبنانيــة لمواجهــة األزمــة االقتصاديــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1336، 13 
ســبتمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ولــذا، فــإن ميقــايت ســوف يتجــه لالنفتــاح عــى دول 
الخليــج العربيــة، وهــو مــا وضــح يف تأكيــد ميقــايت “ســأطرق 
ــه لبنــان، والذيــن لــن  أبــواب العــامل العــريب الــذي ينتمــي ل
ــم  ــه يف الحصــول عــى دع ــداً”، يف إشــارة إىل رغبت ــوه أب يرتك

ــة.  ــج العربي ــن دول الخلي ــادي م اقتص

ــأي بالنفــس عــن الحكومــة:  ــي الن ــار الوطن ــة التي 3- محاول
أكــد التيــار الوطنــي الحــر أنــه لــن يشــارك يف حكومــة 
ميقــايت، كــا ســعى التيــار إىل النــأي بنفســها عنــه، وهــو مــا 
يتضــح مــن قــراءة ترصيحــات رئيــس التيــار الوطنــي الحــر، 
جــربان باســيل، والــذي أكــد أن “ســنة تأخــر لألســف كانــت، 
لــو اســتغلت، وفــرت عــى اللبنانيــني كثــراً مــن األمل”، وذلــك 
يف محاولــة للتنصــل مــن تداعيــات تأخــر تشــكيل الحكومــة 
عــى تــردي األوضــاع االقتصاديــة، وذلــك عــى الرغــم مــن أن 
التيــار العــوين كان أحــد أســباب تعطيــل تشــكيل الحكومــة. 

كــا عــرّب باســيل يف تغريــدة عــن أملــه يف أن تنجــز 
الحكومــة اإلصالحــات، وهــو مــا يكشــف عــن وجــود دعــم 
ضمنــي لهــا، حتــى وإن ســعى للنــأي بالنفس عنهــا، إذ إن هذا 
املوقــف مــن جانــب باســيل ال تعــدو إال أن تكــون مواقــف 
انتخابيــة، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك أن الــوزراء املحســوبني 
عــى الرئيــس عــون هــم مــن اختيــار جــربان باســيل، رئيــس 
التيــار الوطنــي الحــر، ولــذا فــإن هــذه االنتقــادات الضمنيــة 
لعمليــة تشــكيل الحكومــة موجهــة بصــورة أساســية للشــارع 
ــأي بنفســه عــن  ــب عــون للن ــة مــن جان املســيحي، ومحاول

القــرارات االقتصاديــة الصعبــة التــي ســتقدم عليهــا حكومــة 
ــب املجتمــع  ــي ســوف تالقــي ســخطاً مــن جان ميقــايت، والت

اللبنــاين. 

ــني  ــه وب ــة بين ــط باملناكف ــيل ترتب ــابات باس ــا أن حس ك
حــزيب القــوات والكتائــب اللبنانيــة، واللذيــن يتصارعــان عــى 
ــعد  ــادي س ــب ف ــد النائ ــد أك ــيحي، فق ــارع املس ــل الش متثي
عــن القــوات اللبنانيــة أن باســيل “صــم آذان اللبنانيــني، 
وهــو يتحــدث عــن الزهــد وعــن عــدم مشــاركته يف الحكومــة 
ليتبــني أنــه املفــاوض األول لرئيــس الحكومــة نجيــب ميقــايت، 

ــون يف الحكومــة”. ــه ممثل ــات ل وب

4- غيــاب الثلــث املعطــل: أكــد ميقــايت رفــض التعطيــل مــن 
داخــل الحكومــة، مــع التلويــح بعــدم االهتــام بــأي مكــون 
قــد يتجــه لالســتقالة منهــا، يف إشــارة ضمنيــة للتيــار العــوين، 
ــد ميقــايت أن معــه ثلثــي الحكومــة، مبــا  ــك يف ظــل تأكي وذل
يشــر إىل عــدم وجــود ثلــث معطــل. ويف كل األحــوال، فإنــه 
ال يتوقــع أن يســعى التيــار العــوين أو حــزب اللــه يف ســحب 
الدعــم عــن حكومــة ميقــايت، بالنظــر إىل قــرب موعــد إجــراء 
االنتخابــات الربملانيــة يف مايــو 2022، فضــالً عــن حاجــة لبنــان 
إىل اتخــاذ إجــراءات اقتصاديــة صعبــة يســعى التيــار العــوين 

وحــزب اللــه إىل التملــص منهــا. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن التيــار العــوين وحــزب اللــه 
مــن املمكــن أن يلجــؤوا للضغــط عــى ميقــايت عــرب تجميــد 
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نجاح ميقاتي في تشكيل حكومة لبنانية لمواجهة األزمة االقتصادية

ــا  ــة، ك ــات الحكومي ــور الجلس ــم يف حض ــاركة وزراءه مش
ــالم” )2014 – 2016(، إذ  ــام س ــة “مت ــد حكوم ــدث يف عه ح
قــام التيــار العــوين بالتحالــف مــع حــزب اللــه وتيــار املــردة 
وحــزب الطاشــناق بالضغــط عــى الحكومــة، مــن خــالل 
تجميــد مشــاركة وزرائهــم يف حضــور العديــد مــن الجلســات، 
ومــن ثــم، فــإن هــذا الســيناريو قــد ال يكــون مســتبعداً متامــاً.

ــن  ــظ م ــة: يالح ــى الحكوم ــادي ع ــع االقتص ــة الطاب 5- غلب
ــن  ــني م ــم أكادميي ــوزراء أنه ــن ال ــد م ــة للعدي الســرة الذاتي
ذوي تخصــص االقتصــاد وإدارة األعــال، أو يعملــوا يف مجــال 
االقتصــاد، وذلــك عــى غــرار نجيــب ميقــايت، الــذي يعتــرب مــن 

أبــرز رجــال األعــال املعروفــني يف لبنــان. 

كــا أن وزيــر الخارجيــة اللبنــاين الجديــد، عبــد اللــه 
بــو حبيــب، حاصــل عــى دكتــوراه يف االقتصــاد، وهــو خبــر 
اقتصــادي وعمــل يف البنــك الــدويل، مبــا يعكــس اإلرصار 
ــق  ــايت “فري ــا ميق ــق عليه ــا يطل ــة أو م عــى تشــكيل حكوم
عمــل” إلنقــاذ االقتصــاد اللبنــاين وفــق الخــربات يف الحكومــة 
ــي  ــة الت ــا االقتصادي ــق أجندته ــم تحقي ــا يدع ــدة، ومب الجدي

ــة. ــام املقبل ــا األي ــيتم وضعه س

ــراً”،  ــالد “صعــب كث ــايت أن الوضــع يف الب ــد ميق ــد أك فق

مضيفــاً أنــه مل يتبــق احتياطيــات للدعــم وعــى الجميــع 
أن “يشــدوا األحزمــة”، يف إشــارة إىل أن الحكومــة ســوف 
تتجــه التخــاذ إجــراءات اقتصاديــة صعبــة. ويالحــظ أن هــذا 
ــة أن  ــدويل، خاص ــع ال ــف املجتم ــع موق ــاىش م ــف يت املوق
معظــم الحكومــات الغربيــة، مثــل الواليــات املتحــدة وفرنســا 
وبريطانيــا، والتــي رحبــت بتشــكيل الحكومــة، أكــدت ربــط 

ــة.  ــذ اإلصالحــات االقتصادي ــة بتنفي ــم هــذه الحكوم دع

ويف الختــام، تعتــرب خطــوة تشــكيل حكومــة ميقــايت خطوة 
ــايل، إذ  ــور الح ــن التده ــان م ــاذ لبن ــق إنق ــى طري ــة ع مهم
ــع  ــرع يف الدخــول يف مفاوضــات م ــع أن ي ــن املتوق ــه م إن
املؤسســات املاليــة الدوليــة للخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة 
الراهنــة، فضــالً عــن البحــث عــن دعــم مــن الــدول العربيــة، 
وذلــك للخــروج مــن أســوأ أزمــة اقتصاديــة يف تاريــخ لبنــان 

منــذ 150 عامــاً.

وعــى الرغــم مــن أن التيــار الوطنــي أعلــن أنــه لــن يكون 
جــزءاً مــن الحكومــة الجديــدة، فــإن هــذه املواقــف ال تعــدو 
إال أن تكــون مواقــف انتخابيــة، تهــدف إىل نــأي التيار بنفســه 
عــن أي سياســات اقتصاديــة صعبــة ســوف يتبناهــا ميقــايت، 
حتــى ال ترتاجــع شــعبية التيــار يف الشــارع املســيحي، وذلــك 

اســتعداداً لالنتخابــات الربملانيــة القادمــة يف مايــو 2022.

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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