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على الغالف

املستوزر غير الوزير .املستوزر ينظر في املرآة فيرى نفسه وزيرًا .املستوزر يرى نفسه ،تصحيحًا ،أفضل وأكفأ وأفهم ممن
طموح .واملستوزرون كثر .يرفعون ً املعنويات؛ معنوياتهم ومعنويات
يتوارثون الوزارات .املستوزر طموح .املستوزر تكنوقراطي
ّ
الرئيس املكلف تشكيل الحكومة .لوالهم ملا صدق النائب تمام سالم أنه فعال من يشكل الحكومة

وزرونا وخذوا ما ُيدهش العالم
ِّ
غسان سعود
ت �ك��اد ت �ف �ق��د ع��ام �ل��ة ال�ت�ن�ظ�ي��ف ف ��ي م�ن��زل
رئيس بلدية جبيل زياد حواط عقلها .ال
تستوعب املسكينة سبب دأب رب عملها
على النوم منذ نحو عشرة أي��ام بالبذلة
الرسمية وهرعه للرد بنفسه على تلفون
امل �ن ��زل .ع�ب�ث��ًا ي �ش��رح ل �ه��ا «م �ع��ال �ي��ه» ـ �ـ إن
ً
ش ��اء ال �ل��ه ـ �ـ أن ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ًا ي�م�ك��ن أن
ي��رده ف��ي أي��ة لحظة ليطلب منه التوجه
إلى القصر الجمهوري اللتقاط الصورة
ال�ت��ذك��اري��ة ف��ي ح�ك��وم��ة ت�م��ام ب�ي��ك س�لام.
 .Minister, I may be a ministerأما جوزف
بو ش��رف فنصب في باحة دارة آل سالم
خ �ي �م �ت��ه ،خ��وف��ًا م ��ن أن ي �ض �ي��ع ال��رئ �ي��س
املكلف تشكيل الحكومة ت�م��ام س�لام في
األسماء ،فيسقط سهوًا اسم شقيقه نقيب
األطباء شرف بو شرف من قائمة الوزراء.
ك �س��روان �ي��ًا ،أي �ض��ًا« ،ت �ش��ط ري �ل��ة» ال��وزي��ر
ال �س��اب��ق ي��وس��ف س�ل�ام��ة ع �ل��ى ال � � ��وزارة،
فتختلط األم ��ور عليه وي�ظ��ن دارة سالم
م��درس��ة داخ�ل�ي��ة يمكنه ال �ن��وم ع�ل��ى أح��د
ك��راس �ي �ه��ا .وم ��ن راف� ��ق س�لام��ة ي ��وم كلف
سالم تشكيل الحكومة لزيارته ،يؤكد أنه
ما كان يعرف أين يقع البيت ،لكنه تحول
ف ��ور وص ��ول ��ه إل ��ى واح � ��د م ��ن أه� �ل ��ه ،إل��ى
درج��ة أن البيارتة الذين كانوا في املنزل
تساءلوا ابن أي «أبو عبد» منهم هو .أما
الوزير السابق فارس بويز فيختبر هذه
امل ��رة ،ون�ه��ائ�ي��ًا ،إن ك��ان التقمص ممكنًا
أم م �ج��رد ن �ظ��ري��ة .ب�ي�ن�م��ا أخ� ��رج ال��وزي��ر
السابق آالن ط��اب��وري��ان بذلته الرسمية؛
ّ
نظفها وهفهفها وكواها وعاد منذ عشرة
أي��ام للنوم بها .أم��ا عضو بلدية بيروت
خليل ب��رم��ان��ا ف �ـ«ط��اح��ش» ع�ل��ى ال ��وزارة
هو اآلخ��ر .ليس فقط ألن��ه من املصيطبة
على غرار تمام بيك ،إنما «ألننا صديقان،
ّ
ووال � ��ده ووال � ��دي ك��ان��ا أع� ��ز األص� �ح ��اب».
ي�س��أل ب��رم��ان��ا ،بلهفة ،كيف وص��ل اسمه
إل ��ى ال �ص �ح��اف��ة ،وف� ��ور اس �ت �ع��ادت��ه دق��ات
ّ
السياسي
قلبه الطبيعية يشير بلهجة
ال�ع�ت�ي��ق ال ��ى أن «ال ش ��يء واض �ح��ًا حتى
اآلن» و«األم� � ��ور م �ش��رب �ك��ة» و«ال تتضح
عادة معالم الحكومات حتى ربع الساعة
األخير» .بعض زمالء برمانا في مجلس
بلدية بيروت يحتفلون بالشائعة ،ليس
م �ح �ب��ة ب��زم �ي �ل �ه��م ب ��ل ف ��رح ��ًا ب�ف��رص�ت�ه��م
الثمينة للتخلص منه.
وف ��ي ك ��ل ال� �ح ��االت ،ه ��ذه ف��رص��ة امل��رش��ح
ّ
البشيري
السابق لالنتخابات النيابية،
ال � � �ل � � �ح� � � ّ
�ودي ال� � �ف � ��رع � ��ون � � ّ�ي ال� �ج� �ع� �ج� �ع ��يّ
ال�س�ل�ي�م��ان� ّ�ي ،داف �ي��د ع�ي�س��ى .رأى األخ�ي��ر
ف ��ي آخ� ��ر م �ق��االت��ه أن «ع �ل��ى امل�س�ي�ح�ي�ين
لعب دور الجسر ب�ين مختلف الطوائف
ودور اإلط� �ف ��ائ ��ي امل �خ �م ��د ل� �ن ��ار ال �ف �ت �ن��ة
املذهبية السنية ــ الشيعية» .هكذا يكون
امل � � ��رء ت� �ك� �ن ��وق ��راط ��ًا .ح�ي��ن ي �ت �ع �ل��ق األم� ��ر
بالتكنوقراط وتوابعه من أناقة وتهذيب
ون �ف��ث ل��دخ��ان ال�س�ي�غ��ار ،ال ي�ن��اف��س أح��د
«دايف» في التكنوقراطية.
ورد ــ جديًا ــ إلى منزل الرئيس تمام سالم
أك �ث��ر م��ن م�ئ�ت��ي س �ي��رة ذات �ي��ة ملهندسني
وم �ح��ام�ين وم�ح�ل�ل�ين س�ي��اس�ي�ين وح�ت��ى
ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن م � ��ن ح � � ��زب ال � �ت � �ك � �ن ��وق ��راط،
ّ
ي �ت��وق �ع��ون م ��ن ال��رئ �ي��س امل �ك��ل��ف م��راع��اة
ّ
ط�م��وح�ه��م ف��ي اخ �ت �ي��ار وزرائ� � ��ه .ال ي�ك��ب��د
املنتسبون إلى هذا الحزب أنفسهم عناء
ال �ت��درج ف��ي ح ��زب ،أو اس �ت��رض��اء رئ�ي��س
ه��ذا ال�ح��زب ،وال يخوضون غمار العمل
االج �ت �م��اع��ي أو ال �ن �ق��اب��ي أو غ� �ي ��ره ،وال
يشقون ّ
ليبينوا رصيدهم الشعبي الوازن
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات نيابية ،يكتفون بتربيح
سالم أو غيره جميل استعدادهم للوقوف
إل��ى جانبه .ودف��اع أح��د ه��ؤالء عن نفسه
ق ��وي« :أن ��ا ال أع ��رف ف�لان��ًا ّ
ليتوجني في
برنامجه التلفزيوني أو مقالته حبيبًا
للجماهير وفطحل عصري ،كما يفعل مع
صديقه كلما هوت حكومة وابتدأ البحث
عن أخرى .وال أملك شركة إعالنات ألزين

الطرقات بصورة الرئيس املكلف .لكنني
أكفأ (ينسى أن يقول :بنظر نفسي) ممن
ي� �ت ��وارث ��ون ال �ح �ق��ائ��ب ال � ��وزاري � ��ة ،وأم �ل��ي
ال��وح �ي��د ه��و ف��ي أن ي �ش��ارك �ن��ي ال��رئ�ي��س
ّ
املكلف النظرة واالعتقاد» .ال يكاد يسلم
أحد زوار سالم عليه ،حتى يضع سيرته
الذاتية في جيبه ،وي��ردد كأنه في واجب
ع��زاء «إن ش��اء الله تشكل حكومة أوادم،
مثلك ومثلنا» .وليس وسط التكنوقراط
أك� �ث ��ر م ��ن «األوادم» .أل� �ي ��س ك ��ل أط �ب��اء
البلد ومحاميه ومهندسيه وسياسييه
وتجاره وإعالمييه «أوادم»؟
يلعب بعض الوزراء الحاليني والسابقني
ال ��دور الرئيسي ف��ي «ب��وخ��رة» ال ��رؤوس.

حكومة التكنوقراط
فرصة كل العاطلين من
العمل السياسي لولوج
هذا العالم

ح�ي�ن ي �ك��ون ال��وزي��ر م� ��روان ش��رب��ل وزي �رًا
للداخلية ،ال تعود شهوة النائب ميشال
ال �ح �ل��و ل�ح�ق�ي�ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة م �ش �ك �ل��ة .أل��م
ُي �ص� ِّ�ع��ب ت��وزي ��ر ف��اي��ز غ �ص��ن االس �ت �ه��زاء
ب�ت��وك�ي��ل ح�ك��وم��ة االس �ت �ق�لال أم ��ر ال��دف��اع
ع� ��ن س � �ي� ��ادة ال� �ب� �ل ��د واس� �ت� �ق�ل�ال ��ه ل�ل�م�ي��ر
م �ج �ي��د ارس � �ل� ��ان؟ وح �ي��ن ي� �ك ��ون ال �ن��ائ��ب
سليم ك��رم وزي� �رًا ال ي�غ��دو تخيل ال��وزي��ر
ال�س��اب��ق ودي ��ع ال �خ��ازن وزي� �رًا م��رة ثانية
أم�رًا صعبًا .يبحث رئيس املجلس العام
امل ��ارون ��ي ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ن�ف�س��ه إم �ك��ان نشر
إعالن في «الوسيط» أو «الوكيل» يعرض
فيه خدماته ال��وزاري��ة ،تحت عنوان« :أنا
وتمام بيك أهل وأخوة وأعز األصحاب».

ورد إلى منزل سالم أكثر من مئتي سيرة ذاتية ملهندسني ومحامني وصحافيني من «حزب التكنوقراط» (مروان طحطح)

بدل عن «نائب»
ي� �خ ��دم ت ��وق �ي ��ت ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ال ��راغ� �ب�ي�ن ب��اس �ت �ب �ع��اد
ب � �ع ��ض امل� ��رش � �ح�ي��ن ع � ��ن ل ��وائ �ح �ه ��م
ال�ن�ي��اب�ي��ة .ف��ال�ن��ائ��ب ال�ج��زي�ن� ّ�ي ميشال
ح�ل��و مستعد ل�ل�ح�ل��ول م�ح��ل ال��وزي��ر
م��روان شربل ،في ح��ال كانت النوايا
ال �ع��ون �ي��ة ب��اس �ت �ب �ع��اده ع ��ن ال�لائ �ح��ة
الجزينية ج��دي��ة .م��ع العلم أن ال��وزي��ر
ال �س��اب��ق م��اري��و ع ��ون ي �ن��ام م�ن��ذ أي��ام
ببذلته الرسمية ،فيما يعاد عند كل
ّ
حكومي طرح اسم األستاذ
استحقاق

الجامعي أدون�ي��س العكرة ال��ذي ليس
لديه حظوظ نيابية في جبيل .وضمن
تكتل التغيير واإلص�ل�اح ل��ن يرضى
الوزير فادي عبود أن يخرج من املولد
بال حمص ،فيخسر طموحه النيابي
وح�ق�ي�ب�ت��ه ال ��وزاري ��ة م ��رة واح � ��دة .أم��ا
ف��ي ح��زب الكتائب ،فحني أعلن نائب
رئيس الحزب سجعان قزي عدم نيته
الترشح إلى االنتخابات لم يكن يتخيل
أن ح �ك��وم��ة م ��ن غ �ي��ر امل��رش �ح�ي�ن قد
تنشأ ،وعليه ال يمكن الوزير السابق

س �ل �ي��م ال �ص��اي��غ ال � ��ذي ت� ��رك ل ��ه ق��زي
ال�ت�ن��اف��س ع�ل��ى ك��رس��ي ال �ت��رش��ح في
كسروان أن يستوزر اآلن .أما في تيار
املستقبل فالنائب معني املرعبي سبق
أن أعلن عزوفه عن الترشح ألن العمل
النيابي أحبطه ،فيما يمكن الوزارة أن
ّ
ويفترض
تحقق ط�م��وح��ه اإلن �م��ائ��يَ ُ .
بالرئيس فؤاد السنيورة ،عندما تطلب
منه الئحة مرشحيه ل�ل��وزارة ،مراعاة
نوم الوزير السابق خالد قباني رئيسًا
للحكومة لليلتني متتاليتني.

ك ��ل م ��ن ك ��ان ي �ق��ف وس ��ط ح �ش��د ل� � ّ�وح له
ال ��رئ � �ي ��س ص� ��ائ� ��ب س �ل ��ام ي� ��وم� ��ًا ي �ص��ف
نفسه ال�ي��وم بصديقه .ك��ل م��ن رد تحية
النائب تمام سالم في مطعم يومًا يقسم
ال �ي��وم أن م�ع��دت��ه م��ا ك��ان��ت تهضم األك��ل
قبل أن يسبقه س�لام ب��األك��ل .ك��ل م��ن زار
دارة آل س�ل�ام ف��وج��ده��ا م�ف�ت��وح��ة على
عادتها م��ن دون ح ��راس ،ب��ات يعتبرها
داره .ك �ي��ف ت�ق�ن��ع ال ��زوج ��ة زوج �ه��ا ب��أن
ع��ودت��ه إل��ى ال�ب�ي��ت ب �ص��ورة ع�ل��ى هاتفه
ت�ض�م��ه وال��رئ �ي��س امل�ك�ل��ف ال ت�ع�ن��ي أب��دا
أنه سيعود في اليوم التالي مع حقيبة
وزارية .وكل من يتقن اللهجة البيروتية
صار يريد إقناع من يعنيهم وال يعنيهم
األم ��ر أن ��ه ك ��ان م��ن ب�ي�ن ال � � �ـ 3516مقترعًا
سنيًا الذين حصل سالم على أصواتهم
في املصيطبة والباشورة عام  2000في
مواجهة الئحة الرئيس رفيق الحريري
التي حصدت ممثلة بوليد عيدو وباسم
ي �م��وت ن�ح��و  18أل ��ف ص ��وت س �ن��ي .لعل
ت�ه��ذي��ب ت �م��ام ب�ي��ك وع � ��ادات ذل ��ك البيت
هما السبب.
حكومة التكنوقراط فرصة كل العاطلني
من العمل السياسي لولوج هذا العالم أو
العودة إليه« .ال��وزي��ر السابق الياس املر
م��رش��ح ج � ّ
�دي»! وامل��ر ت�ك�ن��وق��راط� ّ�ي ،يمكن
املشككني بخبرته العملية سؤال صديقه
ال��وزي��ر ال�س��اب��ق إي�ل��ي حبيقة أو صحبه
ف� ��ي ال � �س � �ف� ��ارات األم� �ي ��رك� �ي ��ة وال� �س ��وري ��ة
وال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة .وت � � � � ��زداد ت �ك �ن��وق��راط �ي �ت��ه
ت � �ك � �ن� ��وق� ��راط� ��ًا ،ي� �ع� �ت� �ق ��د ،ح� �ي��ن ت �ت ��وق ��ف
«ج� �م� �ه ��وري� �ت ��ه» ع� ��ن «ن � �ق� ��د» ال �ع��ون �ي�ي�ن.
ت�ك�ن��وق��راط��ي ك��ل م��ن ي�ت�ح��دث الفرنسية،
ي�ع�ت�ق��د ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق س�ل�ي��م ال�ص��اي��غ.
ال��وزي��ر ن�ق��وال ن�ح��اس م��رش��ح لالستمرار
ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ف األع � � �م � ��ال ف � ��ي ال �ح �ك��وم��ة
املقبلة بحكم إنجازاته الكثيرة في وزارة
االقتصاد .أما مستوزر هذه األيام األبرز
ّ
فهو نعمة اف��رام :عقدة تجاوز األب ُحلت
في الشركات التجارية .أما في السياسة
فيستحيل تجاوز النائب والوزير السابق
جورج افرام بغير وصول االبن إلى رئاسة
الجمهورية .وقد خطط نعمة جديًا لذلك.
فمن رئاسة جمعية الصناعيني ،كان يأمل
االنتقال إل��ى املجلس النيابي ،ومنه إلى
الحكومة مع حقيبة «مستقبلية» مميزة،
ث��م رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ،ف��ي ظ��ل اح�ت��راق
مختلف مرشحي  14آذار وصعوبة بلع
معظم القوى لصورة سمير جعجع على
كرسي بعبدا .لكن تشكيل الحكومة في
ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت اض �ط��ره أن ي�ع�ي��د ج��دول��ة
أحالمه .وتعهد اف��رام ،ال��ذي ما عاد يوفر
الوزير السابق زياد ب��ارود من انتقاداته
ّ
الجدي الوحيد ،لرئيس
باعتباره منافسه
الجمهورية أن يخلي مقعده على الالئحة
ال� �ك� �س ��روان� �ي ��ة ل �ص �ه ��ره وس� � ��ام ب� � ��ارودي
وي �ض��ع ك��ل رص �ي��ده ال�ش�ع�ب� ّ�ي (ال�ض�ئ�ي��ل،
ّ
مقارنة بوالده) بتصرفه .وزروني وخذوا
ما يدهش العالم.
امل�س�ت��وزرون :زي��اد ب��ارود زينتهم ،جهاد
أزع ��ور أش�ط��ره��م ،ط�لال امل��رع�ب��ي أثبتهم،
س �ع��د ال ��دي ��ن ال � � ��وزان أه �ض �م �ه��م ،رش �ي��د
درباس أجددهم ،صائب مطرجي أجدهم،
راغ��ب ع�لام��ة أج�م��ل أص��وات�ه��م ،والشاطر
م��ن يقنع مستشار وزي��ر ّالتربية غسان
ش�ك��رون وامل�ح��ام��ي دان��ي رن��و واملصرفي
ك� ��ارل� ��وس أب� ��و ج � ��ودة ب� ��أن م ��ن ي�ق�ن�ع�ه��م
بجدية حظوظهم بالتوزير يتاجر بهم،
كما سبق أن تاجر بأحالم غيرهم.
امل �س �ت��وزرون ي�س�ت�ه�ل��ون ن �ه��ارات �ه��م ه��ذه
األي� � ��ام ب � �ق� ��راءة ال �ص �ح��ف« ،م �غ��وغ �ل�ي�ن»،
ب�ح�م��اس��ة ،أس �م��اء ه��م ب�ح�ث��ًا ع��ن حلمهم.
وحني يسألون عما يشاع يرفعون أياديهم
مبرئني أنفسهم م��ن رغ�ب��ات ك�ه��ذه .ليس
بالضرورة أن ي��وزروا؛ يكفي واحدهم أن
تتغير نظرة املحيطني به ،وحتى زوجته،
ً
إل �ي��ه ح�ي�ن ت�ش�ي��ر ال �ص��ال��ون��ات مستقبال
إل��ى أن��ه «ك��ان م�ط��روح��ًا يجي وزي ��ر ،لكن
تسييس الحكومة أبعده».

