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تقرير
جورج شاهني

بعد  13شهرا من الشغور ولدت حكومة "معًا لإلنقاذ"
هكذا عاد ميقاتي إلى السرايا بعد تجربتي  2005و2011
بفارق  13صوتا نال الرئيس نجيب ميقايت  72صوتا نيابيا لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة يف  26متوز من اصل  118هو
العدد القانوين العضاء مجلس النواب ،يف وقت حظيت حكومة "معا لالنقاذ" عند تشكيلها بثقة  85نائبا من اصل 100
شاركوا يف جلسة الثقة يف  20ايلول 2021
بعد  13شهرا من الشغور الحكومي احتسبت
من تاريخ استقالة حكومة "مواجهة التحديات"
( 10اب  ،)2020نجحت املحاولة الثالثة
التي توالها الرئيس نجيب ميقايت لتشكيل
الحكومة العتيدة ،وانطلقت بكامل مواصفاتها
الدستورية والسياسية مبهامها مثقلة بالربامج
والتحديات املختلفة عىل جميع املستويات
من دون استثناء ،يف مسعى الخراج البالد من
اسوأ ازمة تعيشها منذ االستقالل حتى اليوم.
مهام تعددت اسبابها والظروف التي قادت
اليها ،فقد عدها العامل االزمة الثالثة عامليا منذ
بداية القرن املايض قياسا مبا تركه تفجري مرفأ
بريوت يف  4اب  2020من تداعيات اضيفت
اىل مظاهر االزمة النقدية وجائحة كورونا ،وما
رافقهام من نتائج خطرية مست حياة اللبنانيني
مبختلف وجوهها.
عىل هذه الخلفيات ميكن القول ان البالد
دخلت مرحلة جديدة ،وطويت مرحلة
ترصيف االعامل الضيقة التي غيبت السلطة
التنفيذية عن مهامها الكربى ،وانطلقت يف
ورشة عمل يفرتض بان ال تكون مسبوقة
من قبل ،يف مرحلة باتت مفتوحة عىل شتى
االحتامالت قياسا بحجم االستحقاقات املقبلة
وما ميكن ان تستدعيها من وسائل املعالجة.
فبعد  44يوما عىل مهمة التكليف ولدت
حكومة "معا لالنقاذ" ،ودخلت البالد اجواء
جديدة بنيت عليها رهانات متعددة.
فالتحالفات التي قادت اىل والدتها جمعت
اكرثية نيابية من حولها يف مهلة عدت االقرص
بني مرحلتي التكليف والتاليف .وهي عربت
بايامها الـ 45بالتنسيق والتعاون بني رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون والرئيس
املكلف نجيب ميقايت عىل اعتبار انهام الطرفان
املكلفان دستوريا تشكيل الحكومة .فالتقيا 14

مرة انتهت االخرية منها اىل اصدار املراسيم
الثالثة التي ترتجم املرحلة الدستورية .االول
والثاين نيط برئيس الجمهورية وحيدا مهمة
توقيع مرسومي قبول استقالة الحكومة السابقة
وتسمية الرئيس الجديد لها استنادا اىل نتائج
االستشارات النيابية امللزمة ،وليوقعان معا
املرسوم الثالث الخاص بالتشكيلة الحكومية
كاملة بعد اسقاط االسامء عىل الحقائب
وتوزيع املهام عىل اعضائها.
بعد اللقاء الثالث عرش بني رئيس الجمهورية
والرئيس املكلف ( 16اب  ،)2021جمدت
اللقاءات املبارشة بينهام يف اعقاب تشكيلة
متكاملة قدمها ميقايت اىل رئيس الجمهورية
اخضعها عون لسلسلة من املالحظات التي
طاولت كيفية توزيع الحقائب السيادية
والخدماتية التي ارتفع عددها بفعل االزمة
الناشئة ،معتربا انها ما زالت تفتقد اىل التوازن
املطلوب وال تحرتم كامل املعايري التي وضعها،
وهو ما دفع اىل تكثيف حركة الوساطات.
لذلك قام املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم بزيارات مكوكية بني بعبدا ومبنى
البالتينيوم حيث يقطن ميقايت ،حامال مجموعة
من االسامء الجديدة واالقرتاحات بتبادل
محدود للحقائب ال يؤثر ال عىل مبدأ املناصفة
وال عىل التوزيعة املذهبية للحقائب والوزراء،
لكنها تجري تبديال طوعيا للحقائب بني عون
وميقايت بعدما سقطت بشكل مبكر عملية
اعادة توزيع اوسع للحقائب طاولت حصصا
الطراف حزبية وقيادية اخرى ،لكنها اجهضت
يف مهدها.
انطالقا من الواقع املستجد ،نجح اللواء
ابراهيم يف حرص العملية بتبادل محدود
بني حصتي عون وميقايت ،من دون ان تطاول
التغيريات حصص االطراف االخرين ،وشملت

ثالثية حقائب االقتصاد والشؤون االجتامعية
والطاقة اثر متسك عون بحقيبتي االقتصاد
والشؤون االجتامعية بعد حسم الطاقة من
حصته السباب مختلفة ،وهو ما ادى اىل تجميد
الوساطات الداخلية.
تزامنا ،كانت خلية االزمة الفرنسية عىل خط
املفاوضات الحكومية ووسعت من نطاق
مفاوضاتها لتشمل العاصمة االيرانية ترجمة
الجتامعات عقدت بني الرئيس الفرنيس
اميانويل ماكرون ووزير خارجية ايران حسني
امري عبد اللهيان عىل هامش قمة بغداد
( 28آب  )2021التي رعى فيها ماكرون لقاء
لرؤساء وممثيل دول جوار العراق ،جمع وزيري
خارجية السعودية وايران وممثلني عن االردن
ومرص تناول خاللها ملف تشكيل الحكومة
اللبنانية ،وخصوصا يف اللقاء املنفرد بني ماكرون
وعبد اللهيان ،سعيا وراء دعم ايراين من اجل
االرساع يف تشكيل الحكومة اللبنانية ملواجهة
االنهيارات املتوقعة عىل اكرث من مستوى.
عىل هذه الخلفيات ،وبعد تلمس الفرنسيني
الهمية التفاهم املحقق مع االيرانيني ،وعىل
وقع دعم امرييك وغريب وعريب تلقته باريس
لتسهيل والدة الحكومة الجديدة ،سارع
اعضاء فريق االزمة الفرنسية اىل االنخراط يف
حركة االتصاالت اليومية مع رئاسة الجمهورية
والرئيس املكلف وفريق عملهام .كام انضم
صهر شقيق الرئيس ميقايت قنصل لبنان
يف مونت كارلو مصطفى الصلح اىل فريق
الوسطاء بالتنسيق مع فريق ماكرون .وهو ما
قاد اىل اتصاالت مبارشة مع صديقه رئيس التيار
الوطني الحر النائب جربان باسيل من اجل
حلحلة العقد االخرية يف شأن الحقائب الثالث
وقضايا اخرى ارتبط التفاهم يف شانها بالرتكيبة
االخرية للحكومة .وطرح عىل طاولة املفاوضات

جلسة مجلس النواب لنيل الثقة.

مطلب الرئيس املكلف وارصاره عىل نيل ثقة
كتلة "لبنان القوي" للحكومة بعد مشاركة
رئيسها يف اختيار الوزراء الذين شكل التفاهم
عىل اسامئهم وتوزيع الحقائب الثالث مؤرشات
جدية لتوليد الحكومة بني ساعة واخرى.
قبيل اللقاء الرابع عرش بني الرئيسني عون
وميقايت الذي عقد يف بعبدا ( 10ايلول )2021
كانت الطبخة الحكومية قد نضجت قبل
ليلة واحدة من موعده .فتالحقت االتصاالت
لحامية التفاهامت االخرية ،ولوضع اللمسات

الرئيس نجيب ميقايت يديل بالبيان الوزاري.

االخرية عىل التشكيلة فولدت املراسيم الثالثة
يف حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري عرص
ذلك اليوم.
للم شمل الوزراء ،حتى انطلقت
وما هي ايام ّ
الحكومة بالخطوات الدستورية والحكومية،
فكانت الصورة التذكارية عىل الدرج التقلدي يف
حديقة القرص الخلفية ،اعقبتها الجلسة االوىل
( 13ايلول املايض) التي انتهت اىل تشكيل
اللجنة الوزارية املكلفة وضع البيان الوزاري،
فانجزته استنادا اىل مرشوع اويل وضعه فريق

ميقايت ليشكل املسودة االوىل التي ترجمت
سلسلة التفاهامت التي منت عىل هامش
االتصاالت التي واكبت عملية التأليف تحت
مظلة املبادرة الفرنسية وما قالت به خارطة
الطريق اىل التعايف واالنقاذ .فانجزته يف ثالث
جلسات ويف اقل من اربعة ايام ،قبل ان تعقد
الجلسة الخاصة ( 17ايلول  )2021التي انتهت
باقرار صيغته النهائية.
من هذه املحطة ،انتقل املشهد الحكومي من
قرص بعبدا اىل قرص االونيسكو املقر املوقت
للمجلس النيايب منذ انتشار جائحة كورونا
من اجل امتام اخر املراحل الدستورية لوالدة
حكومة مكتملة املواصفات .فعقدت جلسة
الثقة متأخرة ساعة كاملة بسبب عطل كهربايئ
اوقف املولد الخاص بالقرص عن العمل .وعىل
مدى جولتني ،ظهرا ومساء  20ايلول 2021
انتهت باعالن رئيس مجلس النواب نبيه بري
بأن الحكومة نالت ثقة املجلس النيايب بـ85
صوتا و 15صوتا ال ثقة ،بعد جلسة تحدث
فيها عىل مدى  7ساعات  20نائبا ،باالضافة اىل
رئيس الحكومة عند تالوته البيان الوزاري ويف
رده النهايئ عىل املداخالت النيابية.
هكذا عاد الرئيس ميقايت اىل الرسايا رئيسا
للحكومة ،للمرة الثالثة بعد تجربتي العامني
 2005و 2011متبنيا يف البيان الوزاري ( من
 9صفحات فولسكاب) ،وعاقدا النية عىل
بت االصالحات املتفق عليها يف مواجهة اثار
االزمات املتناسلة واملتعددة التي شملت
مختلف وجوه حياة اللبنانيني ،ومتعهدا اجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها مطلع ايار
من العام املقبل ،واعادة ترميم عالقات لبنان
العربية والخارجية ،واستعادة االدوار التي كان
يلعبها وسط الكثري من املخاوف التي ميكن ان
ترافق مثل هذه التعهدات.
فالجميع يدركون انه يجب عىل لبنان ان
يقوم مبا يلزم لتوفري االجواء الداخلية التي
ستسمح للحكومة مبالقاة الجهود والوعود
الدولية ملساعدته فور اطالق املفاوضات مع
صندوق النقد الدويل ،وتوفري الظروف التي
ستسمح باستئنافها يف ارسع وقت ممكن
عىل وقع التحضريات لتشكيل وفد لبنان اىل
هذه املفاوضات.
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