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جورج شاهني

ميقاتي مكلفًا للمّرة الرابعة تشكيل آخر حكومات العهد
مخاوف وهواجس من توليها صالحيات رئيس الجمهورية

بعد 39 يوما عىل اجراء االنتخابات النيابية و32 يوما عىل تسلم املجلس النيايب الجديد مهامه الدستورية ايذانا ببدء واليته 
الدستورية للسنوات االربع املقبلة، وبعدما اتم تشكيل هيئة مكتبه، سمى املجلس النيايب يف االستشارات النيابية امللزمة التي 
اجراها رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف 23 حزيران املايض بـ54 صوتا رئيس حكومة ترصيف االعامل الرئيس نجيب 

ميقايت لتشكيل آخر حكومات العهد

عربت  قد  البالد  تكون  الخطوة  بهذه 
ضمن  من  اضافيا  دستوريا  استحقاقا 
االنتخابات  اجراء  ييل  الذي  مسلسلها 
اعادة  من  منها  ينتج  وما  العامة  النيابية 
مسلسل  وهو  لبنان.  يف  للسلطة  تكوين 
قاد اوال اىل انتخاب رئيس جديد للمجلس 
للرس  امينني  مع  الرئيس،  ونائب  النيايب 
واعضاء  ومقرري  ورؤساء  مفوضني  وثالثة 
اللجان النيابية قبل الوصول اىل االستحقاق 
بخطواته  بدأ  استحقاق  وهو  الحكومي. 
التي  امللزمة  النيابية  باالستشارات  االوىل 
من  لتسمية  الجمهورية  رئيس  اليها  دعا 
ظل  يف  العتيدة  الحكومة  تشكيل  يكلف 
الوجه،  املتعددة  العقبات  من  مجموعة 
مل  واذا  زمنيا.  محدودة  دستورية  ومبهمة 
رئيس  انتخاب  يف  النيايب  املجلس  ينجح 
الدستورية  املهلة  يف  للجمهورية  جديد 
املقبل  ايلول  من  االول  بني  ما  املحددة 
وحتى نهاية ترشين االول، فان صالحيات 
الدستور  الجمهورية ستنتقل بحكم  رئيس 
ينتخب  ان  اىل  مجتمعة  الحكومة  اىل 

للجمهورية. العتيد  الرئيس 
ميقايت  يكلف  التي  االوىل  املرة  ليست 
يف  نجح  وان  الحكومة،  تأليف  مهمة 
الرئيس  عهد  يف  الثانية  ستكون  مهمته 
عون بعد ان ترأس الحكومة السابقة لفرتة 
امتدت من 10 ايلول 2021 وحتى 22 ايار 
ترصيف  حكومة  تحولها  تاريخ  املايض، 
النيايب  املجلس  تسلم  اعقاب  يف  اعامل 
الجديد مهامه الدستورية بعد االنتخابات 
النيابية العامة يف 15 ايار. وقد سبق له ان 
توىل رئاسة الحكومة للمرة االوىل يف العام 
الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  بعد   2005

 6 انتخابات  خاللها  اجرى  قليلة،  والشهر 
مرة  تكليفه  واعيد  العامة،  النيابية  ايار 
ايام  بعد   2011 الثاين  كانون   25 يف  ثانية 
الحريري  حكومة  استقالة  عىل  قليلة 
وصدر مرسوم بتسميته رئيسا للحكومة يف 
تقديم  حتى  واستمر   ،2011 حزيران   13
مهامه  وتابع   ،2013 اذار   23 يف  استقالته 
حتى  االعامل  ترصيف  لحكومة  كرئيس 
حكومة  تشكيل  تاريخ   2014 شباط   15
مهام  تسلمت  التي  سالم  متام  الرئيس 
الشغور  حلول  بعد  الجمهورية  رئيس 
الرئايس ملدة 29 شهرا امتدت من 24 ايار 
 31 الرئيس عون يف  انتخاب  2014 وحتى 

ترشين االول من العام 2016.
مع  االخرية  االمس  الستشارات  مقارنة  يف 
الحكومات  لتأليف  التكليف  استشارات 
السابقة يف عهد الرئيس ميشال عون، فان 
الرئيس سعد الحريري نال 112 صوتا عند 
واّلف   2016 الثاين  ترشين   3 يف  تكليفه 
حكومة استقالت يف 22 ايار 2018 بسبب 
وتسلمه  الجديد  النيايب  املجلس  انتخاب 
تكليفه يف  111 صوتا عند  نال  ثم  مهامه. 
استقالت  حكومة  وشكل   2018 ايار   24
ثم   .2019 العام  يف  ترشين   17 ثورة  اثر 
صوتا  بـ69  دياب  حسان  الرئيس  كلف 
2019 وشكل حكومة  االول  كانون   19 يف 
مرفأ  انفجار  بعد  اب   10 يف  استقالت 
بريوت. بعده كلف السفري مصطفى اديب 
بـ90 صوتا،  العام   ذلك  من  ايلول   26 يف 
الحكومة  تشكيل  من  يتمكن  مل  لكنه 
ثم  تقريبا.  شهر  بعد  مهمته  عن  فاعتذر 
كلف الحريري مجددا يف الثلث االخري من 
مل  ايضا  انه  اال  صوتا  بـ65  االول  ترشين 

يتمكن من تأليف حكومته، ليكلف ميقايت 
حكومته  استقالت  ثم  صوتا،  بـ72  بعده 
ايار   21 يف  حاليا  االعامل  ترصف  التي 
النيابية  االنتخابات  انجازها  اثر  الفائت 

وتسلم املجلس النيايب الجديد مهامته.
امللزمة  النيابية  اىل االستشارات  العودة  يف 
 23 يف  الجمهورية  رئيس  اجراها  التي 
تسمية  اىل   انتهت  فقد  املايض،  حزيران 
الحكومة  لتشكيل  ميقايت  نجيب  الرئيس 
العتيدة بأغلبية 54 صوتا، وحصول السفري 
والرئيس سعد  25 صوتا،  نواف سالم عىل 
والدكتورة  واحد،  صوت  عىل  الحريري 
وامتناع  واحد،  صوت  عىل  الحالب  روعة 
46 نائبا عن التسمية، وغياب نائب واحد.
بني  كانت  االقوى  املنافسة  ان  الفتا  كان 
الذين  الـ46  للنواب  الكبري  والعدد  ميقايت 
امتنعوا عن تسمية احد للمهمة يف ظاهرة 
مل يعرفها لبنان من قبل، وخصوصا ان َمن 
شكلوا  ممن  كانوا  التسمية  عن  امتنعوا 
االوىل  مسيحيتني،  نيابيتني  كتلتني  اكرب 
مسمى  تحت  وحلفائها  اللبنانية  للقوات 
نائبا   19 ضمت  التي  القوية  الجمهورية 
والثانية للتيار الوطني الحر وحلفائه تحت 
مسمى تكتل لبنان القوي ضمت 17 نائبا 
النواب  مجلس  رئيس  نائب  ضمنهم  من 
اعضائها  احد  تفرد  بعدما  بوصعب  الياس 
ميقايت.  ليسمي  يحيى  محمد  النائب 
النواب  كان  ايضا  احدا  يسموا  مل  وممن 
عبدالرحمن  فرام،  نعمت  مخزومي،  فؤاد 
البزري، جميل السيد، اسامة سعد، ميشال 
نواب  من   13 اصل  من  وثالثة  الضاهر، 
قعقور  حليمة  زرازير،  سينيتا  هم  التغيري 

والياس جرادة.  

نواب  من  كل  ميقايت  جانب  اىل  وصوت 
للمقاومة،  الوفاء  والتحرير،  التنمية  كتل 
الوطني،  االعتدال  الطاشناق،  نواب 
املشاريع،  جمعية  املستقل،  الوطني 
مراد،  حسن  والنواب  االسالمية،  الجامعة 
بدر  نبيل  عبود،  نجيب  مراد،  عبدالكريم 

وجان طالوزيان.
نواب  من  كل  سالم  نواف  السفري  سمى 
الدميقراطي،  اللقاء  اللبنانية،  الكتائب 
شامل املواجهة،  وعرشة من نواب التغيري.  
الرئيس  عبدالصمد  جهاد  النائب  وسمى 
مطر  ايهاب  والنائب  الحريري  سعد 

االستاذة الجامعية الدكتورة روعة حالب.
االستشارات  شهدتها  التي  املفارقات  من 
عن  تغيبوا  نواب  اربعة  ان  النيابية، 
االستشارات  هذه  يف  حضوريا  املشاركة 
بداعي  او  باملرض  اما  تتعلق  السباب 
السفر، لكنهم وجهوا اىل رئيس الجمهورية 
كتلتهم  قرار  التزامهم  فيها  اكدوا  كتبا 
كتلة  من  جعجع  سرتيدا  وهم:  النيابية 
من  البستاين  فريد  القوية،  الجمهورية 
كتلة  من  طوق  وليم  القوي،  لبنان  كتلة 
كتلة  من  املقداد  عيل  الوطني،  االعتدال 
اللواء  النائب  وقاطعها  للمقاومة،  الوفاء 

ارشف ريفي رافضا املشاركة فيها.

النقد  النهايئ مع صندوق  النجاز االتفاق 
تكون  "لن  االتفاق  هذا  دون  من  ألنه 
فهو  متاحة،  ننشدها  التي  االنقاذ  فرص 
املعرب االساس لالنقاذ، وهذا ما يعرّب عنه 
نية  يبدون  الذين  لبنان  اصدقاء  جميع 

صادقة ملساعدتنا".
وقع  وعىل  تسميته،  عىل  ايام  بعد 
املرحبة  الدولية  البيانات  من  سلسلة 
قبل  من  صدرت  التي  التكليف  بعملية 
لبنان"  اجل  من  الدولية  "املجموعة 
االمريكية  والخارجية  الفرنسية  والحكومة 
مختلفة،  وعربية  ودولية  اممية  وهيئات 
رؤساء  عىل  التقليدية  بجولته  ميقايت  قام 
السنيورة  فؤاد  السابقني  الحكومات 
النيابية  استشاراته  واجرى  سالم،  ومتام 
املايض،  حزيران  و28   27 يف  امللزمة  غري 
الحكومة  تأليف  اجل  من  مساعيه  وبارش 
صعبة  نيابية  معادالت  تظللها  مهمة  يف 
نتيجة فقدان ميزان واضح لقياس االكرثية 
وفقا  تتكون  باتت  التي  املتقلبة  النيابية 

املجلس  عىل  املطروح  لالستحقاق 
النيابية  املواقف  تتقلب  حيث  النيايب 

حسب الظروف املحيطة به.
كذلك ال يجب اغفال املصاعب الحكومية 
الحكومة  برتكيبة  املتحكمة  والسياسية 
من  مبجموعة  تتأثر  التي  العتيدة 
شكلها  تحديد  صعوبة  وسط  الهواجس 
تتحدث  التي  االقرتاحات  بفعل  وحجمها 
سياسية  حكومة  او  مصغرة  حكومة  عن 
اىل  باالضافة  السابقة،  تعويم  اعادة  او 
مهمتها  تحديد  عىل  القدرة  توافر  عدم 
كانت  وان  العتيدة  فالحكومة  اليوم،  من 
الدستور  بحكم  ميتد  قصري  بعمر  تتمتع 
حتى نهاية والية رئيس الجمهورية يف 31 
ترشين االول املقبل، فان املخاوف ناجمة 
انتخاب  يف  والفشل  التعرث  احتامل  عن 
اليها  فتنتقل  للجمهورية  جديد  رئيس 
امد  واىل  مجتمعة  الرئاسة  مهام  تلقائيا 
ولن  اليوم  من  تقديره  احد  يستطيع  ال 
الرئايس  االستحقاق  باجراء  سوى  ينتهي 
بعبدا  قرص  يسكن  جديد  رئيس  النتخاب 

ايذانا بعهد جديد.

54 صوتا مليقاتي 
في مواجهة 46 رفضوا 

التسمية

الملف

عون  الرئيس  ابلغ  االستشارات  نهاية  يف 
حصيلة  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
اىل  ميقايت  استدعاء  وتم  االستشارات، 
الخامسة  الساعة  عند  الجمهوري  القرص 
اعده  كان  مكتوب  بيان  ويف  لتكليفه. 
سلفا توجه الرئيس املكلف اىل اللبنانيني، 
وانتشال  وطننا  "انقاذ  اىل  الجميع  داعيا 
مسؤولية  ألن  فيه،  يتخبط  مام  شعبنا 
وليست  جامعية  مسؤولية  االنقاذ 
مسؤولية فرد". اضاف: "لقد اصبحنا امام 
تحدي االنهيار التام او االنقاذ التدريجي 
متاحة  باتت  وحيدة  فرصة  من  انطالقا 
عىل  وشدد  الحارض".  الوقت  يف  امامنا 
النواب،  مجلس  مع  التعاون  رضورة 
قبل  املطلوبة  االصالحية  املشاريع  القرار 
املقبلة  املرحلة  يف  التفاوض  استكامل 


