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المشهد السياسي

غاب ّنحاس ...العبي يا حكومة

استقال وزير ُ
وع نّي آخر .ذهب شربل نحاس وجاء سليم جريصاتي ،فضربت
الحكومة مواعيد الستئناف الجلسات والعمل ،كأن الوزير السابق للعمل كان
املعرقل ملناقشة  78بندًا معظمها نقل اعتمادات وقبول هبات وتسويات
وسلفات خزينة ،وليس بينها ّأي بند تعيينات!

إميل لحود يعود إلى الحكم
ثائر غندور
سليم جريصاتي وزيرًا للعمل .مستشار الرئيس إميل لحود للشؤون
ّ
القانونية ،وعضو املجلس الدستوري السابق ،ورفيق النائب محمد رعد
ّ
الدولية .هكذا ُيمكن أن
في مؤتمرين صحافيني يفندان قانونية املحكمة
ُيختصر املاضي السياسي لخلف الوزير شربل نحاس في وزارة العدل.
أول من أم��س ،التقى جريصاتي النائب ميشال ع��ون ،بعدما سمع من
«الحلفاء» أي حزب الله ،تمنيًا عليه أن يكون إيجابيًا مع عون ،وهكذا كان
الرجل .قبل صدور مرسوم تعيينه وزيرًاّ ،
ردد جريصاتي أن اختياره
يعني رف��ع السقف السياسي عند ع��ون م�ج��ددًا .وه��و ال��ذي سمع من
الجنرال أنه ُيريده« ،لكن مروحة الخيارات كانت مفتوحة لتضم بعض
الناشطني في ّ
التيار الوطني ّ
الحر» .ولم يكن ثمة عائق جدي أمام تعيينه
لدى الرئيسني ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ،علمًا بأن األخير كان
ّ
الدولية.
قد طلب من الوزير الجديد دراسة قانونية عن املحكمة
ً
ّ
تعيني جريصاتي وزيرًا يعني الكثير في هذه اللحظة السياسية .أوال،
ً
ي��ؤدي تعيينه إل��ى تعزيز حلفاء سوريا في الحكم .ففضال عن كونه
شبيهًا للرئيس إم�ي��ل ل�ح��ود ف��ي امل��وق��ف ال�س�ي��اس��ي ،ك��ان جريصاتي
العضو الوحيد غير ال�س��وري ال��ذي ش��ارك في لجان صياغة ع��دد من
القوانني الجديدة في سوريا خالل األشهر األخيرة.
ثانيًا ،هو الصديق الصدوق لحزب الله .فهو الذي ّ أدى دورًا أساسيًا في
ّ
الدولية ،وهو من قلة من املوثوق بهم لدى
تقديم النقد القانوني للمحكمة
قيادة الحزب في املجال القانوني املتعلق باملحكمة .لذلك ،فإن جريصاتي
ُيمكنه أن يؤدي دورًا إضافيًا في «التواصل الوزاري» بني قيادة الحزب
والنائب ميشال عون ،إلى جانب قناة جبران باسيل ـــــ حسني خليل.
وإضافة إلى ما تقدم ،كان جريصاتي من القانونيني القلة (إن لم يكن
الوحيد) الذين أعلنوا جهارًا تأييدهم ملوقف ال��وزي��ر املستقيل شربل
ً
ً
نحاس بعدم توقيع مرسوم بدل النقل .وهو شعر بأن حمال ثقيال أزيح
ع��ن كاهله أم��س ،بتوقيع وزي��ر العمل بالوكالة نقوال فتوش امل��رس��وم.
كذلك سيكون جريصاتي «وزير عدل» الظل داخل الحكومة ،بعدما كان
ّ ّ
أعد ملفه ومشروعه ل��وزارة العدل قبل تأليف الحكومة ،من دون أن
قد ّ
يتولى هذه الوزارة بسبب تفضيل ميقاتي لقرطباوي عليه.
جريصاتي من مواليد زحلة عام  ،1952وهو محام باالستئناف وأستاذ
م�ح��اض��ر ف��ي كلية ال�ح�ق��وق وال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة القديس
يوسف ،وعضو هيئة تحديث القوانني لدى مجلس النواب (منذ شباط
) ،2010وعضو اللجنة التشريعية في نقابة املحامني في بيروت (منذ
نيسان  ،)2010وعضو املجلس الدستوري من  25آب  1997إل��ى 25
حزيران .2009

م��ن حيث يقصدون أو ال يقصدون ،أظهر
ّ
ال�ق�ي�م��ون ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي ك ��أن ع��دم
ت��وق �ي��ع ال ��وزي ��ر امل�س�ت�ق�ي��ل ش��رب��ل ن�ح��اس
م ��رس ��وم ب � ��دل ال �ن �ق ��ل ،ك � ��ان س �ب��ب ت�ع�ل�ي��ق
الجلسات والعائق الوحيد أمام اإلنتاجية،
ّ
ف� �ب ��ك ��روا ف ��ي ت �ع �ي�ين خ �ل��ف ل �ن �ح ��اس ،ه��و
ال�ع�ض��و ال�س��اب��ق ف��ي امل�ج�ل��س ال��دس�ت��وري
س �ل �ي��م ج ��ري� �ص ��ات ��ي ،ث� ��م اس �ت �ع �ج �ل��وا ف��ي
تحديد جلسة ملجلس ال ��وزراء ف��ي بعبدا،
عند التاسعة والنصف من صباح االثنني
امل �ق �ب��ل ،ق �ب��ل م� �غ ��ادرة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ميشال سليمان إلى رومانيا ،تتبعها ثانية
في السرايا الحكومية يوم األربعاء املقبل.
ال�لاف��ت ف��ي جلسة االث�ن�ين الصباحية ،أن
ج ��دول أع�م��ال�ه��ا خ��ال م��ن ّ
أي ب�ن��د تعيني،
م��ع أن م�ل��ف ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ك ��ان س�ب��ب أزم��ة
الحكومة وتجميد جلساتها ـــــ وسيتفرغ
ال � � � ��وزراء ال� �ع ��ائ ��دون وزم �ي �ل �ه��م ال �ج��دي��د،
ملناقشة  78بندًا معظمها نقل اعتمادات
وق� � �ب � ��ول ه � �ب� ��ات وت� � �س � ��وي � ��ات ،وأب � ��رزه � ��ا
ب �ن��د ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ن��ح س�ل�ف��ة خ��زي �ن��ة ط��ارئ��ة
مل �س �ت �ش �ف��ى رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ال �ج��ام �ع��ي.
ووص� ��ف أح ��د ال�س�ي��اس�ي�ين ه ��ذه الجلسة
بأنها «للروداج بعد انقطاع الجلسات».
وإل� ��ى إع �ل�ان اس �ت �ئ �ن��اف ج �ل �س��ات مجلس
ال � ��وزراء ،وب��زخ��م ،مطلع األس �ب��وع املقبل،
كان يوم أمس يوم سليم جريصاتي ،بدءًا
م��ن التاسعة صباحًا ح�ين اجتمع رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ةّ ورئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن�ج�ي��ب
م�ي�ق��ات��ي ،ووق �ع��ا م��رس��وم ت�ع�ي�ي�ن��ه وزي� �رًا
ً
للعمل ،وصوال إلى الخامسة عصرًا ،حيث
ع�ق��د ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح اج�ت�م��اع��ًا
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ل�ل�ت��رح�ي��ب ب��ال��وزي��ر ال�ج��دي��د،
«الذي انضم إلى التكتل» ،كما قال العماد
م�ي�ش��ال ع ��ون ب�ع��د االج �ت �م��اع ،مضيفًا إن
جريصاتي «أصبح من صلب املجموعة»،
ووص � �ف ��ه ب ��أن ��ه ب � ��ات «امل� � �ش � � ّ�رع األول ف��ي
مجلس ال��وزراء ،بخبرته وبتجربته وبما
أن ��ه أس �ت��اذ ف��ي ك��ل ال�ج��ام�ع��ات الحقوقية
تقريبًا».

ول��م ينس ع��ون ن�ح��اس ،فأعلن أن التكتل
شكره «ول��و في غيابه ،على األع�م��ال التي
قام بها ،ففي ما يخص قانون العمل كانت
له اليد األولى والفضلى في تحديد معايير
دراس � ��ة ال� ��زي� ��ادات ف ��ي ال �ش �ط��ور وامل ��ؤش ��ر،
وص� ّ�ح��ح أوض��اع��ًا خاطئة ك��ان��ت مستمرة
منذ أكثر م��ن  15ع��ام��ًا» .وأوج��ز «ال�ظ��روف
ال�ت��ي أوصلتنا إل��ى ه�ن��ا» ،ب��ال�ق��ول« :هناك
م ��رس ��وم خ �ط��أ أق � ��ر ف ��ي م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء،
ح��اول�ن��ا أن نصححه ب��إج��راء ق��ان��ون��ي كي
ي �ق��ون��ن وي �م��ر امل ��رس ��وم ( )...وإق � ّ� ��رار ه��ذا
امل ��رس ��وم ق��ان��ون�ي��ًا ي��وج��ب أن ي��وق��ع وزي��ر
العمل املرسوم السابق حتى ال يكون هناك
ت�م�ن��ع م��ن ق�ب��ل وزراء آخ��ري��ن ،أي ح�ت��ى ال
نخلق سابقة تسمح ألي وزي��ر ب��أن يقوم
بالتحفظ ذاته» .وأكد أن الخالف سببه فقط
شكل املراسلة التي نظمها نحاس ،وليس
خ�لاف��ًا س�ي��اس�ي��ًا وال أخ�لاق�ي��ًا وال معنويًا
و«ل �ي��س ه�ن��اك خلفيات ل�ه��ذا ال �خ�ل�اف ...ال
صفقة شركات ،وال صفقة خارجية» .وختم
«ال ي��زال شربل نحاس صديقنا وحبيبنا،
وبابنا ليس مغلقًا أمام أحد».

وترك عون املنبر لجريصاتي ،الذي ّ
حمل
ك�لام��ه ان�ت�ق��ادًا ضمنيا ألداء ن�ح��اس ،عبر
قوله «عندما يكون هناك تغيير وإصالح
يجب أن ي�ك��ون ه�ن��اك ص�لاب��ة ف��ي امل��وق��ف،
لكن يجب أال تكون مصحوبة بالحدة».
امل��وض��وع اآلخ��ر ال��ذي اس�ت��أث��ر باالهتمام
أم��س ،ك��ان ت��داع�ي��ات الجلسة التشريعية
ملجلس ال �ن��واب ف��ي م��ا خ��ص قضية ال �ـ11
مليار دوالر ،إذ حضر ه��ذا امل��وض��وع في

الهدف من زيارة
الطاشناق للمر تحسين
عالقته بعون

يعقد مجلس الوزراء جلستني األسبوع املقبل (أرشيف)

يمثلنا
مرحبًا :جريصاتي ّ
سكاف ّ
عفيف دياب
ارت � �ف � �ع� ��ت ح � �ص ��ة زح � �ل� ��ة ف � ��ي ح �ك��وم��ة
ال� ��رئ � �ي� ��س ن� �ج� �ي ��ب م� �ي� �ق ��ات ��ي ،وأص� �ب ��ح
للمدينة  3مقاعد وزاري��ة بعدما سمى
التيار الوطني ال�ح��ر القاضي السابق
س �ل �ي��م ج��ري �ص��ات��ي وزي� � �رًا ل�ل�ع�م��ل ب��دل
الوزير املستقيل شربل نحاس .تسمية
ان�ع�ش��ت زح�ل��ة وستعطي حكمًا جرعة
ق��وي��ة ل�ل�ت�ي��ار ال�ب��رت�ق��ال��ي ف�ي�ه��ا ق�ب��ل اي
ط ��رف س�ي��اس��ي آخ ��ر .ف��ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال
عون تمكن من إصابة اكثر من عصفور
بحجر واحد من خالل رفع حصة زحلة
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي ل��م ت�ك��ن م�ت��اح��ة له
حني ولدت الحكومة امليقاتية قبل اكثر
ً
ً
من سنة ،وتأكيده مجددًا ،فعال وقوال،
اه�م�ي��ة م��وق��ع ودور امل��دي�ن��ة ف��ي ح��راك��ه
السياسي والشعبي ،واي�ص��ال��ه رسالة
مل��ن ي�ع�ن�ي�ه��م االم ��ر ان ��ه ال��وح �ي��د ال �ق��ادر
على اعطاء زحلة قيمتها السياسية في
التمثيل الحكومي .ويقول ق��راء خطوة
ع� ��ون ب �ت��وزي��ر ال� ��زح �ل�اوي ج��ري �ص��ات��ي

ان ال �ج��ان��ب االي �ج��اب��ي غ�ي��ر امل��رئ��ي من
رس ��ال� �ت ��ه م ��وج ��ه ال � ��ى ح �ل �ي �ف��ه ال �س��اب��ق
الياس سكاف.
سكاف الذي اعلن س��روره امس بتوزير
ج��ري�ص��ات��ي ،ث�م��ن ع��ال�ي��ًا خ �ط��وة اس�ن��اد
ح �ق �ي �ب ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � � ��ى ص ��دي� �ق ��ه س �ل �ي��م
جريصاتي .ويقول لـ«األخبار» ان وجود
ج��ري�ص��ات��ي ف��ي ال�ح�ك��وم��ة سيسهم في
رف��ع مستواها و«ن�ح��ن نعتبر القاضي
سليم (جريصاتي) واحدًا منا في الكتلة
ال �ش �ع �ب �ي��ة» .وي �ض �ي��ف ان وزي � ��ر ال�ع�م��ل
ال�ج��دي��د «ق��ري��ب منا ج �دًا ،ووج ��وده في
الحكومة رفع تمثيل زحلة الى مستوى
اعطى املدينة حقها التمثيلي» .ويتابع
ّ
سكاف ان جريصاتي «يغلب املصلحة
ال� �ع ��ام ��ة ع� �ل ��ى امل �ص �ل �ح ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة،
وه��و ان �س��ان وط�ن��ي ون�ظ�ي��ف ومخلص
ويكفي انه غير طائفي» .وينفي رئيس
ال �ك �ت �ل��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ان ي� �ك ��ون ق� ��د ت�ل�ق��ى
ً
ات �ص��اال م��ن ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر قبل
تسمية جريصاتي وزيرًا للعمل .كاشفًا
لـ«األخبار» انه خالل مفاوضات تشكيل

يعطي توزير جريصاتي
جرعة قوية للتيار
البرتقالي في زحلة

ح� �ك ��وم ��ة م �ي �ق��ات��ي ال� �ح ��ال� �ي ��ة «ع ��رض ��ت
ً
اس��م جريصاتي ممثال لنا ولزحلة في
الحكومة لكن سيناريو تشكيلها تغير
الحقًا .اختياره اآلن يعتبر امرًا جيدًا لنا
ول��زح�ل��ة» .ونفى سكاف وج��ود اي نوع
من االت�ص��ال بينه وب�ين التيار الوطني
ال�ح��ر وق��ال »:ح��ال�ي��ا ال ات �ص��االت ف��ي ما
بيننا ،وال وساطات تعمل».
اي �ج ��اب �ي ��ة س� �ك ��اف وت ��رح �ي �ب ��ه ب �خ �ط��وة
النائب ميشال عون بتسمية جريصاتي

