
|1

استباق التحديات
االســتحقاقات  ثــاين  امللزمــة  النيابيــة  االستشــارات  متثــل 
الدســتورية، التــي متــت بأغلبية ضعيفــة للغاية تعكــس، يف حد 
ذاتهــا، حجــم التــرذم الناتــج عــن نتائــج االنتخابــات النيابيــة. 
فقــد نجــح ميقــايت يف الفــوز بإعــادة التكليــف بأغلبيــة أصــوات 
54 نائبــاً فقــط مــن أصــل 128 نائبــاً يف مجلــس النــواب، وهــي 
أغلبيــة ضمــن األقــل تاريخيــاً، التي تســتطيع مبوجبها شــخصية 
ســنية خــوض غــار تأليــف الحكومــة. ومــن هــذا املنطلــق، قد 
متثــل مســارعة ميقــايت إىل تقديــم تشــكيلة حكومتــه الجديــدة 
إىل عــون هروبــاً إىل األمــام يف محاولــة الســتباق التحديــات التي 
يعلــم أنها ســتواجهه يف مســار تشــكيل هــذه الحكومــة، ومنها:

1- الحكومــة األخــرة يف عهــد عــون: كشــفت عمليــة تشــكيل 
ــس ميشــال عــون أن توقيعــه عــى  ــد الرئي الحكومــات يف عه
مرســوم تشــكيل الحكومــة يــأيت الحقــاً يف كل األحــوال ملــا ميكن 

أن يُطلــق عليــه ماراثــون طويــل مــن املشــاورات والجلســات 
ــع  ــة م ــة متوافق ــة، أن تخــرج الحكوم ــي تضمــن، يف النهاي الت
مــا يريــده وتحقــق لــه الحــدود الدنيــا مــن أهدافــه، التــي ال 
تنفصــل عــن مصالــح وأهــداف التيــار الوطنــي الحــر ورئيســه 

جــران باســيل. 

ــة  ــتكون الحكوم ــي س ــايت الت ــة ميق ــإن حكوم ــك، ف ولذل
ــية يف 31  ــه الرئاس ــي واليت ــذي تنته ــون ال ــد ع ــرة يف عه األخ
أكتوبــر املقبــل، قــد ينطبــق عليهــا مــا حــدث يف الحكومــات 
ــبة  ــل بالنس ــن العوام ــدد م ــوع بع ــر مدف ــو أم ــابقة. وه الس
للرئيــس عــون، يــأيت يف مقدمتهــا االحتــاالت القويــة ألن تتــوىل 
ــة  ــة الجمهوري ــال رئاس ــف أع ــة ترصي ــة مهم ــذه الحكوم ه
بعــد انتهــاء واليــة عــون وحتــى انتخــاب بديــل لــه، وهــو األمــر 
ــة.  ــرة طويل ــتغرق ف ــد يس ــه ق ــات إىل أن ــر املعطي ــذي تش ال
ومــن ثــم، يريــد عــون أن يضمــن دوراً محوريــاً للتيــار الحــر يف 

هــذه الفــرة مــن خــال هــذه الحكومــة.
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ســارع رئيــس الــوزراء اللبنانــي المكلــف، نجيــب ميقاتــي، إلــى تقديــم تشــكيلة حكومتــه الجديــدة إلــى الرئيــس 
ميشــال عــون، فــي 29 يونيــو 2022، بعــد نحــو يــوم واحــد مــن انتهــاء االستشــارات النيابيــة غيــر الملزمــة 
مــع الكتــل السياســية حــول تشــكيل الحكومــة، وبعــد 8 أيــام فقــط مــن االستشــارات النيابيــة الملزمــة التــي 
دعــا إليهــا الرئيــس عــون، يــوم 21 يونيــو، وأســفرت عــن إعــادة تكليــف ميقاتــي بتشــكيل حكومــة جديــدة 
عوضــًا عــن حكومتــه التــي انتقلــت إلــى مهمــة تصريــف األعمــال بعــد االنتخابــات النيابيــة، التــي جــرت فــي 

15 مايــو 2022. 

ــرات المســتقبل, العــدد 1585، 4  ــل موافقــة الرئيــس اللبنانــي، تقدي ــات قائمــة: فــرص نجــاح حكومــة ميقاتــي الرابعــة فــي ني تحدي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح ــو 2022، أبوظب يولي
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2- مــداورة الحقائــب الوزاريــة: درجــت عمليــة تشــكيل 
ــود  ــى وج ــرة، ع ــنوات األخ ــال الس ــان، خ ــة يف لبن الحكوم
ــف،  ــى الطوائ ــة ع ــب الوزاري ــداورة الحقائ ــول م ــاف ح خ
ــوزراء حقائــب  ــار بعــض القــوى السياســية ل فضــاً عــن اختي
بعينهــا، مثــل متســك الثنــايئ الشــيعي، وتحديــداً حركــة أمــل، 
بتســمية وزيــر املاليــة عــى أن يكــون شــيعياً، وكذلــك تشــبث 
ــة عــى أن يكــون  ــر الطاق ــار وزي ــي الحــر باختي ــار الوطن التي

ــيحياً.  مس

ولذلــك فــإن هــذه املــداورة ســتمثل أحــد التحديــات 
الكــرى التــي ســيواجهها ميقــايت يف مســار تأليــف الحكومــة. 
وميكــن قــراءة طرحــه يف تشــكيلته األوىل للحكومــة وزيــراً 
للطاقــة مــن الطائفة الســنية عــى أنه رســالة إىل التيــار تحديداً 
برفــض مــداورة الحقائــب، فيــا يبــدو أنه يــأيت انعكاســاً لنتائج 
ــيحية يف  ــة املس ــار لألكرثي ــارة التي ــة، وخس ــات النيابي االنتخاب
الرملــان، خاصــة وأنــه حافــظ للثنــايئ الشــيعي عــى حقائبهــم. 
وانعكاســاً كذلــك لعــدم تســمية التيــار ميقــايت يف االستشــارات 

النيابيــة امللزمــة.

ــرة  ــاع نســبة كب ــة: يشــّكل امتن 3- انقســام املعارضــة اللبناني
ــب ميقــايت لرئاســة الحكومــة،  ــواب عــن ترشــيح نجي مــن الن
ســواء عــن طريــق االمتنــاع عــن التصويــت مطلقــاً، أو ترشــيح 
ــاً يواجــه ميقــايت  ــواف ســام تحدي ــن أبرزهــم الســفر ن آخري
يف تأليــف الحكومــة، وذلــك مــن وجهــن، األول هــو أن ذلــك 
يفــرض عــى ميقــايت مراعــاة مواقــف هــذه الكتــل السياســية 
ــت  ــال التصوي ــدم إفش ــان ع ــف لض ــات التألي ــد مفاوض عن
ــاين  ــواب، والث ــس الن ــة للحكومــة داخــل مجل ــح الثق عــى من
أن بعــض الكتــل بعــدم ترشــيحها لنــواف ســام مينحهــا فضــاً 
ــد تلعــب دوراً يف  ــة، وق ــايت إىل رئاســة الحكوم يف وصــول ميق
تعطيــل تأليــف الحكومــة، ومــن ثــم يتعــن عليــه مراعــاة ذلك 

يف شــكل الحكومــة التــي ســيقدمها. 

سيناريوهات تشكيل الحكومة
بعــث رئيــس الــوزراء نجيــب ميقــايت بتقدميــه تشــكيلته 
ــي  ــرة الت ــدة القص ــذه امل ــون يف ه ــس ع ــة إىل الرئي الحكومي
ُوصفــت بأنهــا أرسع تشــكيلة حكوميــة قُدمــت يف تاريــخ لبنان 
برســالة إىل الفاعلــن داخــل لبنــان وخارجــه بأنــه حريــص عــى 
تشــكيل الحكومــة، يف أرسع وقــت، لتتمكــن مــن البنــاء عــى 
مــا قامــت بــه حكومــة ترصيــف األعــال الحاليــة فيــا يتعلــق 
بتنفيــذ اإلصاحــات واســتكال املفاوضــات مــع صنــدوق النقد 

الــدويل. 

ومــن ثــم فــإن أي تعطيــل لتشــكيل الحكومــة لــن يكــون 
مــن جانبــه، وإمنــا مــن أطــراف أخــرى يــأيت يف مقدمتهــا 
الرئيــس ميشــال عــون، خاصــة أن الثنــايئ الشــيعي هــو الــذي 

أّمــن مليقــايت التكليــف، ويبــدو حريصــاً عــى إنجــاز التأليــف 
برسعــة. وبنــاء عــى هــذه املعطيــات، يــرز ســيناريوهان 

ــا: ــة، وه ــايت الرابع ــة ميق ــكيل حكوم ــار تش ــان مس يحك

1- تشــكيل حكومــة رسيعــة: يفــرض هــذا الســيناريو موافقــة 
الرئيــس ميشــال عــون عــى التشــكيلة التــي طرحهــا ميقــايت، 
أو إجــراء مباحثــات تفــي إىل الوصــول إىل تشــكيلة حكوميــة 
ــتند  ــة. ويس ــات الرئاس ــتحقاق انتخاب ــل اس ــع قب ــكل رسي بش
ــايت هــذه  ــا ميق ــي ميلكه ــوة الت هــذا الســيناريو إىل أوراق الق
ــي  ــة الت ــه التفاوضي ــة بشــخصيته وقدرات ــرة، ســواء املتعلق امل
ــة يف  ــال الحالي ــف األع ــة ترصي ــكيل حكوم ــن تش ــه م مّكنت
غضــون نحــو شــهر ونصــف مــن التكليــف بعــد أن عجــز قبلــه 
كل مــن الســفر مصطفــى أديــب ورئيس الوزراء األســبق ســعد 
ــة  ــك املتعلق ــهراً، أو تل ــوال 13 ش ــكيلها ط ــن تش ــري ع الحري

باملعطيــات الراهنــة للتكليــف الرابــع لــه. 

ويــأيت يف مقدمــة أوراق القــوة التــي ميلكهــا ميقــايت يف 
الظــرف الراهــن أنــه يظــل رئيســاً للــوزراء أيــاً كانــت النتيجــة؛ 
إذ إن تعطيــل تشــكيل الحكومــة بهــدف دفعــه إىل االعتــذار، 
كــا حــدث مــع ســعد الحريــري ســابقاً، ســيؤدي إىل اســتمرار 
حكومــة ترصيــف األعــال التــي يرأســها هــو، فضــاً عــن أنــه 
مــن مصلحــة كافــة القــوى واألطــراف أن تكــون الحكومــة التي 
ــة التــي قــد تشــهد  ســتدير دفــة األمــور خــال األشــهر املقبل
عــى األرجــح فراغــاً رئاســياً بانتهــاء واليــة الرئيــس عــون وتعــرث 
انتخــاب بديــل لــه حكومــة كاملــة الصاحيــات، وليســت 
ــص  ــا ين ــدودة ك ــات مح ــال بصاحي ــف أع ــة ترصي حكوم

الدســتور.

ويُضــاف إىل ذلــك رغبــة مختلــف األطــراف، ويف مقدمتهــا 
الثنــايئ الشــيعي، يف تشــكيل حكومــة برسعــة بدافــع اســتالة 
اللبنانيــن بدعــوى تقديــم مصلحتهــم ومصلحــة لبنــان، وحــل 
مشــكاته عــى أي معــارك سياســية، وكذلــك بهــدف التفــرغ 
ــاءت  ــك ج ــة. ولذل ــات الرئاس ــتحقاق انتخاب ــك الس ــد ذل بع
التشــكيلة التــي قدمهــا ميقــايت لتعكــس متتعــه بهــذه القــوة، 
وأنــه يف مرحلــة التفــاوض مــع الرئيــس عــون لــن يقبــل 

ــرة. ــازالت كب بتن

ــيناريو أن  ــذا الس ــرض ه ــة: يف ــكيل الحكوم ــل تش 2- تعطي
يعلــن عــون رفــض التشــكيل الحكومــي الــذي قّدمــه ميقــايت، 
ومــن ثــم البــدء يف مســار تفــاويض طويــل لتشــكيل الحكومــة 
يســتغرق شــهوراً، ويســتند هــذا الســيناريو إىل مــا ســبق 
طرحــه بشــأن منطلــق القــوة الــذي يدخــل بــه ميقــايت معــرك 
تشــكيل الحكومــة، عــاوة عــى مــا ُعهــد عــن الرئيــس عــون 
ــة يف املفاوضــات بشــأن تشــكيل الحكومــة طاملــا  مــن ماطل
ــة الســنوات  ــه طيل ــازل عن ــا مل يتن ــه، وأن م ــق تطلعات مل تحق
املاضيــة يف تشــكيل الحكومــات، خاصــة يف الحكومــة األخــرة 
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ــه يف  ــازل عن ــن يتن ــام، ل ــن ع ــرث م ــا أك ــتغرق تأليفه ــي اس الت
ــخص  ــى ش ــاق ع ــيّا وأن االتف ــية، الس ــه الرئاس ــة عهدت نهاي
ــره جــران  ــح صه ــادم بعــده مل يتضــح بعــد لصال ــس الق الرئي

ــة. ــار املــردة ســليان فرنجي ــس تي باســيل، أو رئي

ويضــاف إىل ذلــك العمــل مــن جانــب عــون وباســيل عــى 
اســتغال ورقــة تأليــف الحكومــة إلعطــاء املزيــد مــن نقــاط 
ــات  ــة انتخاب ــيل يف معرك ــح باس ــب يف صال ــي تص ــوة الت الق
الرئاســة، أو عــى أقــل تقديــر إيجــاد حكومــة تضمــن دوراً قوياً 
ووازنــاً لــه يف مرحلــة الفــراغ الرئــايس بــدءاً مــن نوفمــر املقبل، 
ــادة  ــداه ق ــذي أب ــديد ال ــتياء الش ــن االس ــح م ــا اتض ــو م وه
ــا  ــي طرحه ــن التشــكيلة األوىل الت ــر م ــي الح ــار الوطن يف التي
ــاركة  ــن املش ــوات م ــزب الق ــحاب ح ــة أن انس ــايت، خاص ميق
يف الحكومــة رفضــاً للتشــارك مــع حــزب اللــه يضــع امليثاقيــة 

املســيحية يف يــد التيــار الوطنــي الحــر. 

ــب  ــاالت أن يطال ــار احت ــذا اإلط ــدة يف ه ــدو بعي وال تب

الرئيــس عــون بعــدم تســليم الســلطة إال لرئيــس ُمنتخــب، أو 
ــدم  ــاه ع ــا يصــب يف اتج ــة، م ــات كامل ــة ذات صاحي لحكوم
توقيعــه عــى مرســوم تشــكيل الحكومــة، وبالتايل يكون تســلّم 
حكومــة ترصيــف األعــال ملهــام رئاســة الجمهوريــة أمــر ميكن 

الطعــن عليــه دســتورياً.

ــى  ــون ع ــال ع ــس ميش ــة الرئي ــدو موافق ــام، تب ويف الخت
ــف  ــوزراء املكل ــس ال ــا رئي ــي قدمه ــة الت ــكيلة الحكومي التش
نجيــب ميقــايت مســتبعدة متامــاً لتقدميهــا مــن جانــب ميقــايت 
بشــكل منفــرد دون التشــاور مــع عــون، وعــدم مراعاتهــا 
ــا  ــن هن ــون. وم ــبة لع ــة بالنس ــكيلة الحكوم ــيات التش ألساس
ــأن تســتغرق  ــاً ب ــرث ترجيح ــاين هــو األك ــح الســيناريو الث يصب
عمليــة تشــكيل الحكومــة فــرة طويلــة قــد متتــد إىل مــا بعــد 
ــف  ــة ترصي ــح حكوم ــي أن تصب ــا يعن ــل، م ــر املقب 31 أكتوب
األعــال الحاليــة يف موضــع ترصيــف أعــال رئاســة الجمهورية 

أيضــاً.
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