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جورج شاهني

عىل مسافة اقل من شهر بأيام قليلة، تدخل البالد مدار االستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
يبدأ  الرئيس،  النتخاب  الدستور  حددها  كام  عون،  ميشال  العامد  الرئيس  والية  نهاية  عن  الفاصلة  يوما  الستني  مهلة 

احتسابها من االول من ايلول املقبل 

بني صيغة ميقاتي ومالحظات عون عليها
حكومة نهاية الوالية مؤجلة

يف معزل عن هذه املهلة وما تعنيه، فان مهمة 
تشكيل الحكومة العتيدة التي كلف بها الرئيس 
النيابية  االنتخابات  اعقاب  يف  ميقايت  نجيب 
العامة مل تنجز بعد السباب مل يتم التوافق عىل 
انها  عىل  الجميع  ليتفق  فتشعبت  تحديدها، 
مهمة صعبة ومعقدة، اذا بقي الوضع عىل ما 

هو عليه ومل يطرأ اي جديد.
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  تسلم  ان  منذ 
الصيغة االوىل للتشكيلة الحكومية التي اقرتحها 
عىل  الحقائب  اسقط  بعدما  املكلف  الرئيس 
االسامء املقرتحة بخط يده يف 29 حزيران املايض، 
التي  امللزمة  غري  النيابية  االستشارات  غداة 
اجراها يف مجلس النواب ما بني 27 و28 منه، 
مل تخُط مسرية التأليف اي خطوة ايجابية توحي 
بامكان والدة حكومة جديدة يف الفرتة الفاصلة 

عن نهاية العهد يف 31 ترشين االول املقبل.
شهر  مرور  وبعد  السطور،  هذه  كتابة  حتى 
الحكومية  الصيغة  والدة  عىل  اسابيع  وخمسة 
بعملية  يتصل  تطور  اي  يتحقق  مل  "اليتيمة"، 
تسلمه  وبعد  الجمهورية،  فرئيس  التأليف. 
القرص  يف  االعالم  مكتب  بيان  اكد  الصيغة، 
نتائج  عىل  منه  ايضا  اطلع  انه  الجمهوري 
اجراها  التي  امللزمة  غري  النيابية  االستشارات 
هذه  سيدرس  "انه  بـ  وابلغه  املكلف،  الرئيس 
الصيغة ويبدي رأيه فيها".  وبرر الرئيس ميقايت 
بالقول بعد لقائه رئيس  يومها خطوته املفاجئة 
النيابية  االستشارات  وعىل ضوء  انه  الجمهورية، 
غري امللزمة التي اجراها، وجد "ان الخيارات ضيقة 
انه جوجل  الوقت مهم جدا". واضاف  جدا وان 
وزرت  االستشارات،  التي طرحت خالل  "االفكار 
التي  الحكومة  تشكيلة  وسلمته  الرئيس  فخامة 
اراها مناسبة يف هذه الظروف". وانتهى اىل القول: 
"تعلمون واعلم كم ان الوقت مهم"، وان "الرئيس 

طلب ان يدرسها ويعود ايّل بها".

منذ تلك املحطة غري املسبوقة، ملجرد ان يقرتح 
ساعات  بعد  حكومية  صيغة  املكلف  الرئيس 
فقد  امللزمة،  غري  استشاراته  انتهاء  عىل  قليلة 
اللبنانية  االوساط  كل  يف  مفاجأة  شكلت 
اليوم  ذلك  مييض  ان  وقبل   والديبلوماسية. 
)1 متوز 2022( حتى ترسبت الصيغة املقرتحة 
اىل وسائل االعالم، وانطلق جدل كبري ترافق مع 
القرار  اتهامات متبادلة منها ما طال من اتخذ 
بالترسيب. اتجهت اتهامات الرئيس املكلف اىل 
رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل وفريقه 
بترسيبها، واضطر عند تفسريه للخطوة الرسيعة 
التي اتخذها اىل االعالن عندها بأن "قرار تقديم 
التشكيلة اتخذه ليال وبخط يده بعد ان تعفف 
الجميع عن املشاركة واصبحت الخيارات ضيقة". 
اضاف: "ما قدمته للرئيس عون هو تبديل وزاري 
يكن هناك من  "مل  انه  اىل  الكل"، الفتا  "ومش 
تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر سوى خالل 

االستشارات وبأمور عامة".
ترسيب  رافق  الذي  الضجيج  وقع  وعىل 
الصيغة الحكومية، تالحقت االتصاالت لتطويق 
رئيس  بني  لقاء  فكان  حكومية،  انتكاسة  اي 
الجمهورية والرئيس املكلف يف االول من متوز، 
يف اشارة اوحت بتجاوز الحمالت االعالمية التي 
رافقت عملية الترسيب وصدر بيان عن مكتب 
مسؤولية  رفع   الجمهوري  القرص  يف  االعالم 
الخطوة،  من  وتربأ  الترسيب،  عن  الرئيس 
يف  البحث  استكامل  اىل  املكلف  الرئيس  داعيا 
املالحظات التي اودعه اياها يف االجتامع الذي 

جمعهام. 
منذ ذلك اللقاء، مل يرصد اي حراك او اتصال او 
الحكومي، وكأنه وضع عىل  امللف  يتناول  لقاء 
االدارية  امللفات  من  مجموعة  لصالح  الرف 
املتصلة  تلك  خصوصا  واالقتصادية،  واالمنية 
القطاع  موظفو  اعلنه  الذي  املفتوح  باالرضاب 

العام والذي شل العمل يف الوزارات واملؤسسات 
اللبنانيون  وكاد  املستقلة.  والهيئات  العامة 
عىل  الجمهورية  رئيس  مالحظات  ينسون 

"الصيغة امليقاتية". 
فقد توسع رئيس الجمهورية يف تفنيد الصيغة 
ورشح مالحظاته متسائال عن املعايري املتعددة 
اىل  املكلف  الرئيس  قادت  التي  املوحدة  وغري 
تطال  بأن  يقبل  مل  وعليه،  املقرتحة.  التشكيلة 
التغيريات املقرتحة عىل تركيبة حكومة ترصيف 
التيار الوطني  االعامل بالوزراء املحسوبني عىل 
محدودة  تبديالت  اجراء  قرر  فميقايت  الحر. 
عملية  واقترصت  والحقائب  االسامء  بعض  يف 
فياض  وليد  االرثوذكيس  الطاقة  وزير  استبدال 
االقتصاد  ووزير  سنو،  وليد  املقرتح  بالسني 
السني امني سالم باالرمني وزير الصناعة جورج 
الدرزي  املهجرين  شؤون  ووزير  بوشيكيان، 
النائب سجيع  باالرثوذكيس  الدين  عصام رشف 
عساف  وليد  هو  درزيا  وزيرا  وسمى  عطية،  
ليكون بديال من وزير املهجرين وسامه للصناعة 

بدال من بوشيكيان. 
مل تقف مالحظات رئيس الجمهورية عند هذه 
املكلف  الرئيس  فلفت  والتغيريات،  التعديالت 
اىل فقدان االلية الواضحة التي قادته اىل هذه 
الصيغة. وانه مل يطلعه عىل ما اقرتحه ومل ينسق 
معه مسبقا. كام انه مل يسأله اذا كان له رأي يف 
استبدال وزراء اخرين، فهو حرص عملية املداورة 
بفريق حزيب وسيايس واحد ومل تكن شاملة ال 
بل كانت تستهدف فريقا معينا. ومل ميس بوزارة 
اقرتاحه  واقترص  الشيعة،  بيد  بقيت  التي  املال 
عىل ابدال الوزير الحايل يوسف خليل بالنائب 
حقيبة  للطاشناق  وقدم  جابر،  ياسني  السابق 
حصة  عليه  كانت  ما  باهميتها  تفوق  اساسية 
الحزب السابقة، واعطى الدروز حقيبة اساسية 

هي الصناعة.

عند هذه املحطة توقف الحديث عن الصيغة 
شأنها  يف  املناقشات  وغابت  الحكومية، 
واملالحظات التي تعددت من كل حدب وصوب 
اقتصادية  مبلفات  املسؤولني  انشغال  وقع  عىل 
واجتامعية الحياء ما ميكن احياؤه من الخدمات 
ودخلت البالد مدار االرضاب الشامل يف الوزارات 
واملؤسسات العامة. يف خطوة الفتة، وعىل وقع 
الجمهورية  رئيس  صالحيات  عن  الحديث 
املراجع  عىل  ميقايت  جال  املكلف  والرئيس 
الدينية املسيحية، وانتقل يف اليوم الثاين بعد لقاء 
بعبدا )2 متوز 2022( اىل الدميان للقاء البطريرك 
املاروين مار بشارة بطرس الراعي، ومن بعده زار 
مرتبوليت بريوت للروم االرثوذكس الياس عودة 
)4 متوز 2022(، متحدثا عن الظروف التي ادت 
اىل الصيغة املقرتحة، مبديا انفتاحا عىل اجراء اي 

تعديل ال ميس هيكليتها املقرتحة.
عيد  عطلة  عشية  يتيم  هاتفي  اتصال  وبعد 
رئيس  املكلف  الرئيس  فيه  استاذن  االضحى، 
الجمهورية للسفر الداء فريضة العمرة وليميض 
العيد اىل جانب عائلته يف لندن، مل يزر  عطلة 
القرص الجمهوري حتى بعد عودته وسط نقاش 
قبل عطلة  بعبدا  دوائر  بأنه طلب موعدا من 
العيد ومل يحدد له، وبدا نقاش "بيزنطي" حول 
ما ان كان رضوريا ان يطلب موعدا جديدا او ان 

بعبدا ستطلب اللقاء بناء عىل اتصاله السابق.
عىل هذه القاعدة، وبالنظر اىل حجم مالحظات 
رئيس الجمهورية وعدم تجاوب الرئيس املكلف، 
دخل امللف الحكومي مرحلة النسيان وخصوصا 
لعبوا  الذين  واملصلحني  الوسطاء  غياب  عند 
لها  مثيال  البالد  تشهد  مل  بطريقة  ادوارا سابقة 
وكان االستحقاق الحكومي مل يعد له اي مكان 
البالد  لتبقى  عىل طاوالت املسؤولني ولقاءاتهم 
يف عهدة حكومة ترصيف االعامل التي مل تنجح 
املعيشية  الطارئة  القضايا  من  اي  معالجة  يف 
منها واالدارية واملالية والنقدية، بعد ان تنامت 
وتشابكت يف ما بينها ووضعت البالد يف حال من 

الشلل التام.
نهاية  عن  الفاصلة  املرحلة  ان  يعتقد  من  مثة 
والية رئيس الجمهورية، مل تعد تحتمل البحث 
اعتقاد  وسط  الجديدة  الحكومية  التشكيلة  يف 

اخرين ان الحكومة الجديدة يجب او تولد ولو 
لشهر واحد. فكل متطلبات  البالد  ادارة  تولت 
االنقاذ وتوفري ما يؤدي اىل بت عدد من القوانني 
صندوق  مع  املعقود  التفاهم  لزوم  االصالحية 
النقد الدويل، وهي امور تفرض وجود حكومة 
بكامل مواصفاتها الدستورية فمرحلة ترصيف 
االعامل يجب ان تنتهي برسعة ملواجهة االزمات 

الخانقة.
وما  النظريات  من  وتلك  النظرية  هذه  بني  ما 
بينهام من معطيات، باتت املساعي الحكومية 
محكومة بنوع من القطيعة الشاملة بني عون 
او  مبادرة  وميقايت من دون وجود اي وسيط 
تكرس حال الجمود عشية دخول البالد بعد اقل 
من شهر واحد مدار االستحقاق الرئايس والدعوة 
االول  بعد  النواب  مجلس  رئيس  من  املنتظرة 
من ايلول املقبل لتحديد جلسة انتخاب الرئيس 
العتيد للجمهورية لتفتح صفحة جديدة تطوي 
ما قبلها مع حلول هذا االستحقاق الكبري، بحيث 
يتنامى االمل يف احياء االتصاالت عىل وقع جدل 
امكان  حول  ويتمحور  الجميع  ينتظره  جديد 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ام اننا متجهون 
اىل مرحلة من الشغور الرئايس لتتسلم الحكومة 
صالحيات الرئيس املنتهية واليته حكام ليل 31 

ترشين االول واالول من ترشين الثاين املقبل.

تقرير

غياب الوسطاء واملصلحني 
من اصدقاء الطرفني ادى 

الى قطيعة غير مسبوقة


