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مقابلة
رضوان عقيل

إنعدمت المحاسبة نتيجة التبعية وح ّلت شراكة المصالح

□ لن اقول فولكلورا ،بل صار هذا البيان شكليا
من دون محتوى وهاجس ،علام ان الثقة
الحقيقية تبقى مقدسة؟

رزق :البيانات الوزارية بعد الطائف هجينة

■ ما هي وظيفة النواب يف حال مل يطبق الوزراء
مضمون البيان الوزاري نتيجة وجود عدد من
موازين القوى؟
□ عىل الربملان ان يحاسب الحكومة هنا ،وال تتم
املحاسبة عىل اساس البيان .قبل الطائف ،كان
هناك حد من الثقة واللياقة واحرتام النفس افضل
من اليوم ،بحيث مل تكن العملية عىل هذا الشكل
من الوقاحة املوجودة .هذا ما نلمسه اليوم يف
مخالفة الدستور واالعراف واملبادىء االخالقية
االساسية.

درجت الحكومات منذ االستقالل عىل تقديم بياناتها الوزارية قبل نيلها ثقة الربملان .يعرتف سياسيون مخرضمون ان هذا
العرف كان يأخذ مساحة ال بأس بها من الجدية قبل الطائف ،بعد الوقوف عند مطالب الكتل اكرث من اليوم .يف مطلع
التسعينات ،سيطرت موازين القوى عىل عملية تشكيل الحكومات اكرث من االلتفات اىل بياناتها
■ كيف تنظر اىل والدة حكومة الرئيس حسان
دياب؟
□ ال اتدخل يف االشخاص ،وال اعرف رئيس
الحكومة شخصيا .ال اقدر ان اتجنى عىل احد
وال اصدر احكاما مطلقة ،بل امتنى النجاح لكل
شخص يتوىل املسؤولية انطالقا من تطبيقه
املبادىء االساسية والدميوقراطية للتمثيل والحكم
الصحيح الذي يجب ان يطبق يف املامرسة عىل
اساس وضع رؤية واضحة يف العمل.

او تطبيق الحزام الرتبوي .سبق ان اطلقنا انذاك
تجمع املدارس اضافة اىل الحزام الصحي النشاء
مستشفيات يف كل املناطق .كنت احرض اىل
اللجنة وانقل مطالب الوزارة التي اتوالها مثل
االعالم والرتبية ،وكانت االخرية تضم الشباب
والرياضة والثقافة والتعليم العايل واملهني
والتقني .ال بد من التذكري ان التوجه يف العامل
كان يعمل عىل خفض عدد الوزارات بدل
زيادتها .لذا ،يجب ان يكون البدء هنا عىل
اسس بناء الدولة وليس رشكة.

■ كيف كان يولد البيان الوزاري قبل الطائف؟
□ شاركت يف حكومتني قبل الطائف برئاسة
امني الحافظ وتقي الدين الصلح .حكومة الصلح
خرقت سقف عدد الوزراء ووصلت اىل  22وزيرا
انذاك من بينهم اربعة وزراء دولة .كنت يف كال
الحكومتني عضوا يف لجنة اعداد البيان الوزاري.
تتألف هذه اللجنة من مجلس الوزراء برئاسة
رئيس الحكومة ،مع االخذ يف االعتبار ان يكون لها
صفة متثيلية .كنا نتفق عىل مرشوع بيان ونعرضه
عىل الحكومة التي تعمل عىل اقراره.

■ امل تحصل خالفات انذاك بني القوى الحزبية
والكتل النيابية املمثلة يف الحكومة؟
□ مل تحصل هذه املشاكل ،انطالقا من العمل عىل
متتني الحكومة ووحدة مكوناتها.

■ هل كان يحصل كباش او خالفات بني اعضاء
هذه اللجنة؟
□ كنا نستمع اىل كل وزير ونتوقف عند مطالبه.
كل وزير كان يعمل عىل تحضري موازنة وزارته
بالتعاون مع املدير العام ورئيس املصلحة
املالية يف الوزارة .بعد تقديم كل وزير مرشوعه،
تحصل تعديالت وفق التفاهم عىل جملة من
االمور .ال بد من االشارة اىل ان الجدية كانت
تطبع عمل هذه اللجنة .اضافة اىل ذلك ،كان
يجري العمل عىل تشكيل املجمع الوزاري
وعقد خلوة متتد اىل يومني او ثالثة لوضع
برامج ومناهج مستقبلية ،ومناقشة كل ما
يرتبط بعمل الوزارات مثل شق االوتوسرتادات

■ قبل الطائف ،من كانت بصمته اقوى يف البيان
الوزاري رئيس الجمهورية ام رئيس الحكومة؟
□ مل يكن هناك تضاد او حصول مواجهات بني
االثنني حيث كانت تسيطر عليهام املرونة .يف
حكومة امني الحافظ التي مل تعمر ،كان مثة
تفاهم ومشاركة بينه وبني الرئيس سليامن
فرنجيهّ .
حل االمر نفسه مع تقي الدين الصلح
الرجل الذي يتمتع باملرونة واالصالة واملعرفة
والثقافة والوطنية .كان يتم التفتيش يف املايض
عن الشخصيات الكف ّية واملعتربين ،ويتم االتيان
باسامء منسجمة .رئيسا الجمهورية والحكومة
كانا يأتيان بوجوه تنسجم معهام ،وان كان
لرئيس الجمهورية الكلمة االوىل يف التعيني

■ كنتم تتعاطون مع البيان الوزاري بجدية ام
تكتفون بتحضريه فقط من باب الواجب؟
□ كان الجميع يتعاطون معه بجدية ،وفور انتهاء
اللجنة منه يطرح عىل مجلس الوزراء مجتمعا.

حيث كان اكرث النواب يرتكون له هذا االمر
يف اختيار رئيس الوزراء .هذا كان يحصل قبل
الطائف.
■ قبل الطائف كان النواب مينحون الثقة
للحكومة او عدمها مبوجب البيان؟
□ كانت تحصل مراعاة ،فيام يشدد النواب يف
الوقت نفسه عىل التدقيق .ال بد من االشارة
اىل ان الجدية كانت تحكم البيان الوزاري مع
شعور كبري باملسؤولية .مل نكن نطرح بيانا
هجينا بل كان يأيت مدروسا ومتطابقا مع
حاجات الواقع .كان النواب الكبار من امثال
الرئيسني رشيد كرامي وصائب سالم ورميون اده
وبيار الجميل وكامل جنبالط وغريهم يقومون
بتفنيد البيان الوزاري والوقوف عند بنود
مضمونه .يبقى االهم ان اللياقة يف التخاطب
كانت هي السائدة .انا كنت مبدئيا يف حزب
الكتائب ،لكنني كنت اتواصل مع الجميع من
كامل جنبالط اىل رشيد كرامي وصائب سالم،
وبقيت منفتحا عىل الجميع .كان هناك نوع
من زمالة املعرفة واالخالق وليس زمالة اللقب
والوظيفة فقط .الخصم كان يحاسب منافسه
وهام عىل تفاهم.
■ البيانات الوزارية قبل الطائف كانت تنتج
بجدية اكرب من اليوم؟
□ شاركت شخصيا يف اعداد بيانات وزارية
قبل الطائف وبعده .ال بد من ان اشري اىل انه
يف الحقبات املاضية ،كان مثة شعور باملسؤولية
وجدية يف التعاطي .كنت وزمييل االستاذ لويس
ابورشف رحمه الله نلقي كلمة حزب الكتائب.
كنا نديل بدلونا يف حكومات متتالية ،سواء كنا
ممثلني فيها او بقينا خارجها ،وكنا نناقش البيان
الوزاري عمليا وبكل اهتامم وتفصيل.

النائب والوزير السابق ادمون رزق.

■ اذا ،البيان الوزاري مل يكن انشائيا؟
□ اتذكر يف حكومة للرئيس سالم يف عهد الرئيس
فرنجيه ،انني تكلمت  45دقيقة يف اثناء مناقشة
بيانها وفندت فيها مضمون نقاطه كلمة كلمة.
كان تلفزيون لبنان ينقل وقائع تلك الجلسة عىل
الهواء مبارشة للمرة االوىل يف العام  .1970كان
البيان الوزاري مدروسا من مختلف النواحي
ويناقش بطريقة موضوعية وعلمية.
■ كيف اصبحت البيانات الوزارية بعد الطائف؟
□ عينت وزيرا يف اول حكومة للرئيس الياس
هراوي بعد الطائف وترأسها الرئيس سليم الحص.
يف الحقيقة مل تشكل لجنة وزارية العداد بيانها
الوزاري سنة  .1990اقترص االمر عىل التكلم يف
ما بيننا .انتخب هراوي بعد استشهاد الرئيس
رنيه معوض ومل تتألف حكومة يف ايامه االوىل.
تشكلت برسعة بعد انتخابه وعينت جلسة الثقة
يف اليوم التايل .اعد الحص بيانا ركز فيه عىل تبني
اتفاق الطائف وشكل برنامجنا .اذكر اين عدت
من شتورة اىل جزين ،ثم استيقظت فجرا عند
صدور مراسيم التعيني .مل تشكل لجنة يف هذه
الحكومة لتحضري بيان لها سوى ما اعلنه الحص.
يفرتض وفقا للعرف ،تعيني لجنة عند تشكيل
الحكومة العداد البيان الوزاري .بعد الطائف،
تحولت البيانات الوزارية اىل مواضيع انشائية،

هناك اولويات وبرامج
يجب ان تضعها الحكومات
وتعمل على تنفيذها

علام ان الثقة يجب ان متنح اىل اشخاص ايضا ألن
البيان يبقى مجرد وعود .يجب ان تتوافر الثقة
عند النواب ملنحهم الثقة للوزير االيت ليك يحقق
هذه الوعود.
■ انعدمت املحاسبة النيابية للوزراء بعد
الطائف؟
□ نعم انعدمت هذه املحاسبة نتيجة االنسياق
والتبعية ،اضافة اىل وجود نوع من التكسبية اي
توظيف الثقة للحصول عىل مطالب يف املستقبل.
اصبحت العملية اليوم تتم عىل رشاكة مصالح
وليست رشاكة مسؤولية.
■ بعد الطائف تحول البيان الوزاري للحكومة
اىل فولكلور؟

■ انت دستوري ورجل قانون مخرضم ،هل
املطلوب قانونا من الحكومة وضع بيان وزاري؟
□ جرت العادة ان تطلب الحكومة ثقة النواب
مبوجب البيان الوزاري الذي تقدمه ،حتى اصبحت
هذه العملية عىل شكل عرف ،علام انه ال توجد
عندنا اكرثية نيابية جامعة .انا مع االبقاء عىل
وجود البيان الوزاري ،لكنني اشدد اوال عىل تطوير
العقلية اللبنانية لتواكب املامرسة الدميواقراطية
الحقيقية .نحن منارس اليوم دميواقراطية ظاهرية
وشكلية ،فيام الدميوقراطية الحقيقية تبدأ بانتاج
قانون انتخاب تطبيقا ملا قلناه يف الطائف بغية
تأمني التمثيل الصحيح ملختلف فئات الشعب.
قبل البت يف قانون االنتخاب ،ال بد من اعادة
النظر يف التمثيل االداري.
■ نقرأ يف الصحف ونشاهد عىل الشاشات ان
وزيرا رسق امواال عامة وكأن العملية اشبه
بحادث سري .يف السابق ،امل تحصل عمليات
اختالس ملصلحة وزراء؟
□ يف السابق مل تكن هناك وقاحة يف الرسقة اىل
درجة هذا الحجم من الضخامة واىل هذا املستوى
من االساءة .كانت تحصل بعض االنتفاعات
االنتخابية الطفيفة التي يقوم بها صاحبها بخجل،
لكن اليوم اصبح حجم االهدار كبريا .ال يكفي
ان يقوم الوزير بأخذ املال ووضعه يف جيبه ،بل
يكفي انه انفق بطريقة غري منتجة وعشوائية.
مثة اولويات وبرامج يجب ان تضعها الحكومات
وتعمل عىل تنفيذها.
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