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تحقيق
رضوان عقيل

تعيينهم لإلستفادة من خبراتهم أم لإلقتصاص من األحزاب؟

وزراء التكنوقراط يغزون الحكومات منذ اإلستقالل

مل يكن الحديث عن االتيان بوزراء تكنوقراط اىل الحكومات وليد الساعة .فقد
عرف لبنان هذه التسمية يف عهدي الرئيسني كميل شمعون وفؤاد شهاب حيث
تم توزير اختصاصيني ترك بعضهم بصامت يف وزاراتهم .عمل رؤساء جمهورية
وحكومات عىل توزير شخصيات من هذه القامشة ،سعيا منهم اىل الهروب من
رشوط الزعامات السياسية
ينشط رؤساء االحزاب الكربى املمثلة يف
مجلس النواب قبل الطائف وبعده ،عىل
متثيلهم بوزراء من حلقاتهم السياسية ليك
يطمئنوا عىل مسار مشاريع سياساتهم يف البلد.
مل يقفل هؤالء ابواب الحكومة امام شخصيات
من التكنوقراط بعد الطائف الذين كانت
تط ّعم بهم اكرث من تشكيلة وزارية .كان رؤساء
حكومات قبل الطائف ،بالتنسيق مع رؤساء
الجمهورية الذين كانت لهم الكلمة االوىل
يف التسمية ،يعملون عىل توزير التكنوقراط

ليس لالستفادة من خرباتهم فحسب ،بل من
اجل تصفية حساباتهم السياسية مع زعامء
وحزبيني كبار ،بغية االقتصاص منهم جراء عدم
تحمل وجود هؤالء عىل طاولة مجلس الوزراء.
مثة نوعان من الوزراء التكنوقراط عرفتهم
الحكومات من خالل شخصية علمية وصلت
اىل جنة الحكومة من خالل خرباتها االكادميية
يف حقل علمي معني ،مثل العلوم املالية عىل
غرار الوزير الياس سابا الذي تسلم وزارة
املال يف حكومة الرئيس صائب سالم االوىل يف

سابا :على وزير التكنوقراط
امتالك "ركب" قوية

■ منذ متى سمعت بتوزير شخصيات من
التكنوقراط يف الحكومات؟
□ تأيت الحكومات مختلطة من سياسيني
وتكنواقرط اختصاصيني .كلمة تكنوقراط
تعني ان الشخص املقصود خبري يف حقل
علمي معني ،لكن متتعه بهذه الصفة ال يعني
انه سيكون وزيرا ناجحا .كل تكنوقراط
ناجح يحتاج اىل امتالك الصفات التالية:
ان يكون قديرا وملام يف علم الحقيبة التي
سيتسلمها يف الدفاع او الداخلية او املال او
الصحة عىل سبيل املثال ،بحيث يجب ان
يحظى باستقاللية شخصية وان ال يسمح
لنفسه بأن يتخذ قرارا يرض بالبلد ،ايا
يكن من طلب منه ذلك .هذه االستقاللية
يجب ان ال تنبع من الجهات التي سمته
وزيرا ،بل ان يكون بعيدا من شهوة املال

والسلطة وان يتمتع باستقاللية اخالقية،
اي مبعنى انه جاء لخدمة بلده .اذا طلب
منه من عينه وزيرا تنفيذ مهمة ترض
بالبلد ،ال يجب ان يلبيها .واذا تم اجباره
عىل فعل امر مخالف ،عليه ان يستقيل
من الحكومة .ال يعقل ان يخرج وزير بعد
ثالثة اعوام عىل وجوده يف الحكومة ويقول
ان هذه الجهة منعتني من تحقيق مرشوع
ما .الصفة االخرية التي يجب ان تكون عند
الوزير هي "الركب" القوية .مثة رؤساء
حكومات ووزراء امتلكوا صفات عدة،
لكنهم مل يتمتعوا بهذه الصفة.

■ هل تجربة التكنوقراط ال تزال قابلة
للتطبيق ،السيام بعد موجة الحراك
الشعبي؟

عهد الرئيس سليامن فرنجيه عام  .1970وعاد
اىل تذوق طعم الوزارة يف الحقيبة نفسها،
يف حكومة الرئيس عمر كرامي عام .2004
ومثة شخصية توزرت من خالل انغامسها يف
العمل السيايس وان كانت منابتها من تربة
التكنوقراط مثل الوزير عصام نعامن الذي
تسلم حقيبة االتصاالت يف حكومة الرئيس
سليم الحص يف العام  ،1998وسبق له ان
حل نائبا عن بريوت يف دورة  ،1992يف اول
انتخابات بعد الطائف.
يسلط الوزيران السابقان سابا ونعامن
الضوء من خالل "االمن العام" عىل تجربة
التكنوقراط ،وما اذا كانت تنفع يف حكومات
لبنان التي درجت العادة ان تولد يف ظروف
معقدة نتيجة الخالفات والحساسيات التي ال
تغيب عن املشهد اللبناين.

□ بعد ان عاينت هذا الحراك ميكن االتيان
بشخصيات من االختصاصيني وحمل هذه
التشكيلة اىل مجلس النواب .الوزير هو يف
نهاية االمر سيايس .رحم الله صائب بك
سالم ،عندما كنا نختلف معه كان يقول
لنا :انتم يا شباب (وزراء) ال تشتغلون يف
السياسة .عملكم هو االهتامم بحقائبكم.
وكنت ارد عليه :انا رجل سيايس كوزير
ومن املمكن ان يطرح مجلس النواب
الثقة يب شخصيا ،فكيف ال اعمل سياسة.
■ كيف يتم مقارنة اختيار الوزراء بني
االمس واليوم؟
□ آخر بدعة هي انه يحق لكل اربعة
نواب تسمية وزير .هذا ما مل اسمعه يف اي
بلد يف العامل! نحن نعيش يف نظام برملاين،

اي ان مجلس النواب يحاسب الحكومة،
لكن عندما يكون الربملان يف الحكومة
فكيف سيحاسبها؟ يقول النص الدستوري
ان النائب ميكنه ان يكون وزيرا ،اي الجمع
بني الوزارة والنيابة وهي ليست االساس.
■ هل انت مع فصل النيابة عن الوزارة؟
□ اذا اقدمت يف لبنان عىل هذا الفصل
يستطيع الزعيم ان يأيت بزملته ويعينه
وزيرا ،عىل غرار ما يحصل اليوم .اذكر
ان كامل جنبالط وصائب سالم وكميل
شمعون وشارل حلو كانوا وزراء .االقطاب
يف ايامنا هذه ال يقبلون التوزير ،بل
يأتون بازالمهم .يف الحكومات االخرية
تسري االمور بالتوافق وليس بالتصويت
عىل القرارات التي تتخذ ،وبالتايل من
الصعب الوصول اىل اي قرار مهم قبل ان
يقوم كل وزير وهو يف جلسة وزارية ،ليك
يتصل مبعلمه من اجل تنفيذ ما يطلبه
منه .اذا كان القرار له عالقة بارتباط لبنان
بالخارج ،يقوم الوزير باالتصال مبعلمه
ويستمهله الثاين ليخرب معلمه املوجود يف
الخارج ،ما يعني ان ال قرارات تتخذ يف
البلد.
■ هل ترى ان طرح الحراك بأن تكون
الحكومة من التكنوقراط هو طرح مثايل
وواقعي ،ام فيه يشء من الظلم للقوى
السياسية؟
□ ال يهمني ان يكون الوزراء من
التكنوقراط .ما يهمني هو مواصفات
الوزراء وان يكونوا من االشخاص النظيفني
واالقوياء ،وان ال يؤثر احد عىل قراراتهم اذا
ملسوا انها ليست ملصلحة البلد .ال اوافق
عىل شعار "كلن يعني كلن" ،علام ان مثة
وزراء مل يكونوا عىل املستوى املطلوب
ومن حق الناس االعرتاض هنا.
■ ينصب الهجوم اليوم عىل هذه الطبقة
التي التقت منذ سنوات تحت عنوان
حكومات الوحدة الوطنية؟
□ يف اوائل التسعينات مل تكن هناك

الوزير االسبق الياس سابا.

تمتع الوزير بصفة
التكنوقراط ال يعني انه
سيكون ناجحا

حكومات وحدة وطنية ،وقد ظهرت هذه
الحكومات بعد العام  .2008عندما يأيت
افرقاء باشخاص من غري النظيفني ،ال يحق
لهم الزامي بهم .ان الحكومة التي تضم
الجميع تشكل عادة يف الحاالت املصريية
والخطرية.
■ انت مع وجود حكومة موالية تقابلها
معارضة حقيقية؟
□ انا مع معارضة ومواالة .ما يحصل يف
الحكومات االخرية وجود فريق حكم
وآخر معارض يف الحكومة نفسها .من
يعمل عىل ضم املعارضة اىل الحكومة
يعني ان اصحابها يعملون عىل اخفاء
امر ما ،اال يف حالة الطوارىء التي تجمع

الجميع عند االحداث الخطرية عىل غرار
ما حصل عام  .1958نحن اليوم نحتاج اىل
حكومة انتقالية من اجل تهدئة الوضع
املايل واالقتصادي ،عىل ان تضم اشخاصا
من االوادم الحقيقيني .كيف يقبل وزير ان
يوقع لرئيس كتلته عند تعيينه عىل ورقة
استقالته والطائف يقول ان الوزير هو
رأس يف السلطة؟
■ نسمع اليوم ان وزيرا رسق واستوىل عىل
املال العام .امل يكن يوجد وزراء من هذا
النوع يف املايض؟
□ طبعا ،كان يوجد وزراء يرسقون ولكن
ليس عىل هذا املستوى .تعود اسباب
الرسقة اليوم عند الطبقة الحاكمة اىل ان
مثة من ينهب ويرسق وكأن البلد ليس
لهم ،يف غياب اي شعور باملسؤولية.
■ هل يكون املخرج من هذه االزمة اجراء
انتخابات نيابية مبكرة؟
□ قبل االنتخابات املبكرة يجب الوصول
اىل قانون انتخاب واالتفاق عليه .ال ميكن
اجراء انتخابات نيابية مبكرة والبلد عىل
كف عفريت اقتصادي.
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نعمان :تتم االستعانة بالتكنوقراط
للخروج من معضلة حكومية
■ كيف تصف وزير التكنوقراط؟
□ يجب مقاربة موضوع حكومة مؤلفة من
تكنوقراط يف ضوء االجابة عن سؤال اول من هو
التكنوقراط ،وعن سؤال ثان من هو السيايس .ثم
ماذا تعني مسألة االتيان بحكومة من التكنوقراط
يف هذه الظروف بالذات .التكنوقراط هو شخص
صاحب اختصاص يف القانون ،االقتصاد ،الزراعة،
الصناعة وغريها .قد تكون له خربة وتجربة يف
هذا املجال ،وبالتايل من املمكن توظيفهام من
اجل تحقيق فاعلية معينة .اما السيايس فهو من
يتعاطى الشأن العام ،السيام لجهة الوصول اىل
السلطة .استعري يف هذا املجال تعريف الرئيس
سليم الحص للسيايس :هو الشخص الذي يسعى
اىل الوصول اىل السلطة حتى اذا وصل اليها يسعى
اىل البقاء فيها .اذا اضطر اىل الخروج منها يسعى
اىل العودة اليها .اما معنى حكومة تكنوقراط يف
هذا الوقت بالذات ،فاعتقد انها تعني يف الدرجة
االوىل امرا رئيسيا هو استبعاد بعض السياسيني
املحرتفني او املشكو منهم من هذه الجهة او تلك
عن الحكومة ،بحجة ان الحكومة لن تأيت بوزراء
من اهل السياسة بل من التكنوقراطيني .تبقى
هذه هي الغاية االن من مسألة توزير اشخاص
من التكنوقراط.
■ هل انت مع وجود تكنوقراط يف كل حكومة؟
□ هذا بحث آخر .اقرتح البعض ان تكون حكومة
تكنوقراطية  -سياسية .من املمكن ان يكون هذا
الحل واردا كمخرج لتعنت بعض الالعبني الكبار
ازاء مسألة االتيان ببعض الوزراء السياسيني.
■ عملت باكرا يف السياسة ،من اوصلك اىل الوزارة:
السياسة ام التكنوقراط؟
□ اوصلتني السياسة او باالحرى العمل السيايس
اىل النيابة والوزارة ،وليس التكنوقراط.
■ اليس من حق الكتل النيابية والحزبية تسمية
وزير التكنوقراط التي ميثلها يف الحكومة؟
□ مثة رؤساء حكومات يكلفون تشكيل الحكومات
ويعملون عىل عدم متثيل وجوه حزبية ،ويتذرعون
باالتيان بحكومة تكنوقراط من اجل استبعاد

الوزير االسبق عصام نعامن.

هؤالء .ترفض االحزاب عادة هذا الطرح وترص عىل
متثيلها يف الحكومة وتقف يف وجه من يعمل عىل
التمسك بتوزير التكنوقراط فقط .مثة من يطرح
مخرجا وهو ان تكون الحكومة من التكنوقراط،
ويكون من حق التكتالت الربملانية تسمية حصتها
يف الحكومة واستكاملها بقسم من السياسيني.
عند التضييق عىل االحزاب وعدم متثيلها بوجوه
قيادية من صفوفها ،ميكن هنا االكتفاء بوزراء
تكنوقراط عىل اساس ان تنبع تسميتهم من فلك
هذه االحزاب ،عىل ان تكون مطمئنة اىل اداء من
يتم تعيينهم .لقد سلكت جهات عدة هذا الخيار
يف اكرث من حكومة.
■ كيف تق ّيم تجربة وزراء التكنوقراط من حقبة
ما قبل الطائف اىل اليوم؟
□ نجح كثريون من التكنوقراط يف وزاراتهم وتركوا
ارثا ايجابيا امثال اميل بيطار وحسن مرشفية،
وقد كانا من املس ّيسني .مثة وزراء تكنوقراط قبل
الطائف قدموا استقاالتهم من الحكومة اعرتاضا
عىل سياساتها .كان االتيان بوزراء من التكنوقراط
يحصل للخروج من معضلة ما .عندما يعني وزير
التكنوقراط الذي ال يتعاطى السياسة يصبح وزيرا
سياسيا .اعطي مثال هنا ،الوزير محمد شقري يف

الحكومة املستقيلة ال ميكن توصيفه بالتكنوقراط
النه يشغل منصب رئيس الهيئات االقتصادية يف
بريوت وجبل لبنان ويحتل موقعا سياسيا .ال اعتقد
ان يف مقدور الوزير التكنوقراطي الرصف ،حتى
لو كان محدود الكفاية ،ان يخ ّرب .درجت العادة
عىل االستعانة بالتكنوقراط للخروج من معضالت
سياسية ظرفية ال اكرث وال اقل .وزير التكنوقراط
الذي ال يتعاطى الشأن السيايس ابدا يتحول
سياسيا ومحل متابعة عند الرأي العام عندما
يصبح وزيرا .ال ميكن عزل مسألة توزير هؤالء عن
املناخ السيايس .انا لست ضد التكنوقراط ويتوقف
االمر عىل الظرف السيايس .علينا اوال معرفة
مضمون البيان الوزاري للحكومة ،وهل ستتصدى
فعال لتحديات املرحلة؟
■ اين تكمن نقاط ضعف وزير التكنوقراط؟
□ من نقاط ضعفه انه ال ميلك اي نفوذ يف
مجلس النواب واملجتمع السيايس ككل ،يف
معزل عن الجهة التي سمته .انا لست ضد
متثيل هؤالء ،بل مع معالجة املوضوع يف اطار
الظرف السيايس الراهن مبا يحتويه من ازمات،
وخصوصا من رشوط قد يرفضها رئيس الوزراء
املكلف او املنوي تكليفه.
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