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مشروع باسيل ...هل فيه سوى التقسيم؟
حسن عليق

لـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــرب ،وع ــن
البيانات السابقة التي تمتلئ بها
أدراج الجامعة العربية« .هو نصف
فشل ونصف نجاح» ،تقول املصادر
الديبلوماسية .سبب الفشل هو عدم
قــدرة «الجامعة» على لعب أي دور
جامع بني العرب وفقدانها لعنصر
امل ـبــادرة منذ سـنــوات طــويـلــة ،حتى
ُ
ب ــات ــت قـ ـ ـ ــرارات هـ ــذه ال ـ ـ ــدول تـصـنــع
ف ــي ال ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة .أمـ ــا ال ـن ـج ــاح،
ف ـهــو «ت ـم ـكــن م ـلــك األردن ع ـبــد الـلــه
الثاني مــن تحقيق أهــدافــه وأهــداف
الواليات املتحدة التي يزورها بعد
أسابيع» .وكانت أمس ،قد انتشرت
ّ
معلومات أن «املــوفــد األميركي إلى
القمة العربية تدخل من أجل توجيه
ق ـ ــرار ال ـق ـم ــة ف ــي م ــا خ ــص ال ـص ــراع
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ـ ـ ـ ـ اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .بـ ـع ــد أن
ُرفـضــت مـبــادرة الـسـعــوديــة لتعديل
مبادرة السالم العربية بضغط من
السلطات األمنية األردنية واللوبي
الفلسطيني في األردن» .و«النجاح»
ال ــذي ُيسجل أيـضــا للملك األردن ــي،
ب ـح ـســب املـ ـص ــادر الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة،
هــو تمكنه مــن «جـمــع املـلــك سلمان
ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز م ــع ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي ،حيث غادر االثنان
مع وفديهما قاعة االجتماعات حني
كــان أمير قطر تميم بــن حمد يلقي
كلمته» .إضافة إلى اللقاء بني امللك
السعودي ورئيس الــوزراء العراقي
حيدر الـعـبــادي« .حتى ولــو لــم يكن
بــاإلمـكــان التعويل كثيرًا على هذه
اللقاء ات ،ولكنها في الشكل مهمة».
ف ــي األص ـ ــل ،ق ـبــل األردن اسـتـضــافــة
القمة العربية ّ
لعدة أسـبــاب ،أبرزها
«ط ـ ـمـ ــوحـ ــه الـ ـ ــدائـ ـ ــم إل ـ ـ ــى لـ ـع ــب دور
إقليمي ،خاصة كوسيط بــن الــدول
املـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــة» ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول مـ ـص ــادر
ّ
«تحد
أردن ـيــة .وك ــان لــدى السلطات
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـم ـث ـي ــل قـ ـ ــوي فــي
الـقـمــة ،بـصــرف النظر عــن العناوين
امل ـطــروحــة .فعمل املـلــك عـلــى تخدير
وتسكني الـخــافــات» .بــرز هــذا األمــر
مـ ــن خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ـح ـض ـيــري
ال ـ ــذي س ـبــق ال ـق ـمــة «الـ ـ ــذي اسـتـغــرق
ســاعــة و ٤٠دقـيـقــة تـقــريـبــا ،فــي حني
ّ
أن ه ــذه االجـتـمــاعــات كــانــت تستمر
عـلــى م ــدار ي ــوم ــن» .واألُمـ ــر الـثــانــي،
هـ ــو «ال ـ ـ َـح ـ ـ ْـج ـ ــر» الـ ـ ـ ــذي فـ ـ ـ ــرض عـلــى
ال ـص ـحــاف ـيــن األجـ ــانـ ــب وامل ـح ـل ـيــن.
فعلى الرغم من امتالك الصحافيني
ُ
لتصاريح أمنية تخولهم التنقل في
منطقة البحر امليت املقفلة أمنيًا ،إلى
حني انتهاء األعمال ،إال أنهم منعوا
من االختالط والتواصل مع الوفود
العربية ومــن دخــول مقر االجتماع.
ُّ
«اتـ ـ ـخ ـ ــذ ذلـ ـ ــك بـ ـم ــوج ــب قـ ـ ـ ــرار تـحــت
عنوان أمني ،ولكن الهدف كان الحدّ
مــن الـتـســريـبــات الـتــي مــن شــأنـهــا أن
ُ
ُتظهر الخالفات».
غ ـي ـبــت س ــوري ــا ع ــن ال ـق ـمــة الـعــربـيــة،
ّ
ولـ ـك ــن ط ـي ـف ـهــا كـ ــان م ـس ـي ـط ـرًا .بـعــد
س ـ ــت سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـي ـه ــا،
ّ
تــأك ـيــد ع ــرب ــي ب ـ ــأن «الـ ـح ــل الــوح ـيــد
املـمـكــن يتمثل فـ ــي الـحـ ــل السياسي
القائم على مشاركة جميع األطراف
ال ـســوريــة» .تـقــول امل ـصــادر األردنـيــة
ّ
إن «امللك ُيدرك أننا ،كعرب ،ال نمون
على أي ملف ،فلماذا نختلف حول
قضايا نحن غير مؤثرين فيها؟».
انـتـهــت قـمــة عــربـيــة ُصــرفــت ألجلها
ُ
آالف الــدوالرات من دون أن تقدم أي
ّ
جــديــد ،فــي وقــت أن شعوبها تموت
ج ــوع ــا وع ـ ـ ـ ــوزًا .ال ـس ـي ـن ــاري ــو نـفـســه
سيتكرر العام املقبل ،ولكن هذه ّ
املرة
من الرياض بعد أن تنازلت اإلمارات
الـعــربـيــة ع ــن دورهـ ــا ف ــي اسـتـضــافــة
ال ـقـ ّـمــة ،مـسـلـفــة مــوق ـفــا مـجــانـيــا إلــى
السعودية.

انتصر تحالف جبران باسيل وسمير جعجع على
النسبية .محا االثـنــان كــل مــا ّدبـجــاه فــي مديحها
ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة .وبـعــدمــا وض ــع الرئيس
سـعــد الـحــريــري ال ـبــاد عـلــى عتبة اعـتـمــاد النظام
الـنـسـبــي ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املـقـبـلــة ،فــاجــأ
باسيل حلفاءه وخصومه ،عندما أبلغهم موقفه.
رفضه يشمل النسبية في لبنان دائرة واحدة ،كما
فــي الــدوائــر الـ ــواردة فــي مـشــروع حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي (الذي وافق عليه باسيل شخصيًا).
فـهــو يـشـتــرط للموافقة عـلــى «م ـشــروع ميقاتي»،
إضافة قيود على الصوت التفضيلي ،تخفف من
نتائج النسبية ،وتجعلها فــي الكثير مــن الــدوائــر
أقرب إلى النظام االكثري املعمول به حاليًا.
لم ّ
يضيع باسيل وقته ووقت محاوريه .فمباشرة،
ع ــاد إل ــى الـتـســويــق ملـشــروعــه الـقــائــم عـلــى تقسيم
َ َ
ال ـنــواب إل ــى جــزأيــن :ج ــزء ُيـنــتــخــب وف ــق األك ـثــري،
وج ــزء وفــق الـنـظــام النسبي .فــي الـشـكــل ،ال بأس
باالقتراح .لكن ال يحتاج أي مراقب إلى الكثير من
إمعان النظر ليكتشف األلغام القاتلة في املشروع.
أكـثــريـتــه طــائـفـيــة ،إذ ُيـمـنــع عـلــى املـسـلــم االق ـتــراع
ملرشح مسيحيُ ،ويمنع على املسيحي االقتراع ألي
مرشح مسلم .كذلك فإن الدوائر التي ُينتخب فيها
 69نائبًا وفــق النظام األكـثــري الطائفي ،هي أكبر
من دوائر قانون الستني .فعلى سبيل املثال ،جعل
اق ـتــراح بــاسـيــل أقـضـيــة بـشــري واملـنـيــة والـبـتــرون
وزغرتا والكورة دائرة واحدةُ ،ينتخب فيها  6أو 7
نواب وفق األكثري الطائفي .باسيل الذي بنى جزءًا
ال بــأس بــه مــن خطابه السياسي ،طــوال السنوات
الثماني املــاضـيــة ،على الشكوى مــن ســوء قانون
«ال ـس ـتــن» ،واع ـت ـبــار «األكـ ـث ــري» نـظــامــا إقصائيًا
يـحــرم  49فــي املـئــة مــن الـنــاخـبــن مــن الـتـمـثــل في
املجلس النيابي ،قـ ّـرر أن ّ
يوسع الــدوائــر .علمًا بأن
النظام األكثري يــزداد ظلمًا وإجحافًا كلما جرى
توسيع الــدوائــر وارتفع عــدد الناخبني .ما الحكمة
من ذلــك؟ ال تفسير لخطوة كهذه ،سوى أن تكون
الشكوى من «الستني» و«األكثري» متصلة حصرًا
بالرغبة في منع املسلمني من التأثير في وصول
النواب املسيحيني ،والعكس ،وال عالقة لها بتحسني
تمثيل املواطنني ،وال بعدم إقصاء األقليات داخل
الطوائف .الهم الوحيد هو فتح الباب أمام مشاريع
الفيدرالية.
حتى اللحظة ،لــم يـقـ ّـدم باسيل «أسـبــابــا موجبة»
ملشروعه .ثمة عنوان فضفاض ُيشار إليه بالحديث
عن «تحسني تمثيل املسيحيني» .و«تحسني تمثيل
املسيحيني» ـ من ضمن «تحسني تمثيل املواطنني»
ـ ممكن من دون اللجوء إلى أي خيارات عنصرية
وفيدرالية .فعلى سبيل املثال ،النسبية في دوائر
متوسطة ،كالتي أقرها وزراء التيار الوطني الحر في

حكومة ميقاتي ،والتي دافعت عنها القوات اللبنانية
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات ب ـكــركــي ع ــام ــي  2012و،2013
ُت ّ
حسن تمثيل أبناء الطوائف ،والعلمانيني ،وتمنع
ّ
«الطغيان العددي» ،وتطيح هاجس أن «يتحكم أبناء
عكار أو النبطية باختيار مرشح فــي كـســروان»،
وه ــو الـهــاجــس ال ــذي يـتـحـ ّـدث عـنــه م ـســؤولــون في
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر .يـتـضــرر م ــن الـنـسـبـيــة في
دوائر متوسطة ،اثنان :الكتل السياسية أو الطائفية
ُ
ست َ
حرم التأثير في مقاعد بعيدة عن
الكبرى التي
دائرة تأثيرها مناطقيًا وطائفيًا .واملتضرر الثاني،
هــو األح ــزاب وال ـقــوى الـعــابــرة للطوائف واملـنــاطــق،
والتي ال تحظى بتكتل كبير من املؤيدين في دائرة
واحدة ،بل يتوزع ناخبوها على مختلف األراضي
اللبنانية .أما املسيحيون ،كما املسلمون ،فتمنحهم
الـنـسـبـيــة فــي ال ــدوائ ــر املـتــوسـطــة كــامــل حقوقهم،
وتحفظ التنوع داخل مذاهبهم ،وتفتح باب دخول
املجلس النيابي أمام غير الطائفيني منهم.
ل ـك ــن ،أل ـي ــس م ــن ال ـظ ـلــم وصـ ــف مـ ـش ــروع بــاسـيــل
ب ــال ـع ـن ـص ــري والـ ـفـ ـي ــدرال ــي؟ ع ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،ه ــذه
األوصـ ــاف هــي مــن أق ــل مــا ُي ـقــال ف ـيــه .فـهــو يفتح
الباب على ما هو أخطر من الفيدرالية .في النظم
الفيدرالية (والـكــونـفـيــدرالـيــة) ،ال وجــود لنصوص
قانونية تمنع الناس من االقتراع ملرشحني ألسباب
طائفية .في الواليات املتحدة ،يمكنك االنتقال من
واليــة أالسـكــا إلــى واليــة كاليفورنيا .وبعد تسعة
أش ـه ــر ،ودفـ ــع ال ـض ــرائ ــب ،سـتـصـبــح مــواط ـنــا في
واليــة كاليفورنيا ،لك كامل حقوق أبنائها وعليك
مــا عليهم مــن واج ـبــات .أمــا فــي مـشــروع باسيل،
ف ـسـ ُـي ـسـ َـجــن ال ـل ـب ـنــان ـيــون خ ـلــف ق ـض ـبــان ال أحــد
ً
يـضـمــن تحطيمها مـسـتـقـبــا .وه ــذا الـنـظــام غير
معمول به في أي مكان في العالم .في جمهورية
صرب البوسنة ،حيث وقعت مذابح طائفية وتطهير
عرقي قبل نحو عقدين من الزمن ال أكثر ،ثمة نحو
 130ألف ناخب مسلم ،ال ُيطالب أحد بمنعهم من
الـتـصــويــت لـلـنــاخـبــن املـسـيـحـيــن مــن ال ـصــرب أو
ال ـك ــروات .على العكس مــن ذل ــك ،ي ــؤدي املسلمون
ً
الكروات هناك دورًا ،ولو ضئيال ،في الحفاظ على
االعـتــدال الصربي .حتى فــي فلسطني املحتلة ،لم
يحظر الصهاينة ـ ـ وهــم َمــن هــم فــي العنصرية ـ
على املسلمني واملسيحيني واليهود انتخاب أبناء
الطوائف االخرى.
أمــا فــي لـبـنــان ،فبقوة األم ــر الــواقــع والــرهــاب الــذي
ّ
يتضمنهما مشروع
يغذيه خطاب وأداء كاللذين
باسيل ،فــإن لكل طائفة غيتو تمنع اآلخــريــن من
التملك فيه ،وكل طائفة تمنع أبناء الطوائف األخرى
من التزوج ببناتها ،ولكل طائفة سياستها الدفاعية،
وسياستها الخارجية ،ودورتها االقتصادية شبه
املقفلة ،ووظائف رسمية خاصة بها .كل ذلك بال
نصوص قانونية .فهل يمكن ّ
تخيل الــوضــع بعد
منح كل طائفة «الحق الحصري» بانتخاب نصف

ممثليها؟ وما الذي سيمنع هذا الخيار من التمدد،
ليصبح كامل الـنــواب ُينتخبون حصرًا مــن أبناء
حينئذ دون إقــرار
طوائفهم؟ ومــا ال ــذي سيحول
ٍ
اقتراح القانون الــذي ّ
تقدم به النائب بطرس حرب
قبل س ـنــوات ،وطــالــب فيه بمنع بيع الـعـقــارات بني
املـسـلـمــن واملـسـيـحـيــن ،واملـطــالـبــة الحـقــا بــإنـشــاء
أقاليم؟ وملاذا االستهتار إلى هذه الدرجة بالدستور
ال ــذي أنـتـجــه ات ـفــاق الـطــائــف ،وال ــذي وض ــع مـســارًا
واضحًا إللغاء الطائفية السياسية؟
فــي منطقتنا ،الـكــارثــة الـتــي وقـعــت بـعــد االحـتــال
األمـيــركــي لـلـعــراق ،تحمل طــابـعــا سنيًا ـ ـ شيعيًا.
فـلـمــاذا ُيـصــر بــاسـيــل عـلــى مـنــح األزم ــة فــي لبنان
طابعًا إسالميًا مسيحيًا؟ وملاذا ُيراد للمسيحيني
التقوقع بدل لعب أي دور في الحفاظ على االعتدال
اإلسالمي؟ وأين املنطق في قلب املفاهيم من خالل
القول إن التصويت الطائفي العنصري هو السبيل
إلــى العلمنة؟ كيف ذلــك؟ ومل ــاذا الـقــول (مــرتــن في
غضون أسبوع ،على لسان وزيــر الخارجية ،وفي
صيغة هي أقــرب إلــى التهديد منها إلــى التحذير)
إن الفشل في التوصل إلى قانون انتخابي جديد
يعني أن التعايش صعب؟ هل من السهل إلى هذا
الحد الحديث عن فض الشراكة في البالد؟
ليل أمس ،قال باسيل على شاشة «أم تي في» إنَّ
حزب الله أبلغه موافقته على مشروعه ،وإنه طلب
تعديلني وقـ ّـدم مالحظة واحــدة .والحزب ،أكثر من
َ
غ ـيــره ،مـطــالــب بــإعــان مــوقـفــه مــن ه ــذا امل ـشــروع.
فمنذ عام  ،1982تضع املقاومة مواجهة التقسيم
والـفـيــدرالـيــة على ج ــدول أولــويــاتـهــا .ب ــدوره ،يعلن
الرئيس نبيه بري كل حني استعداده لحمل السالح
في وجــه مشاريع التقسيم .ليس املطلوب منهما
أن يتخليا عــن الـتـحــالــف مــع بــاسـيــل ،وم ــن خلفه
التيار الوطني الحر .على العكس ،املــأمــول منهما
تعزيز هذا التحالف ،بما يخدم هدف خفض التوتر
الطائفي واملذهبي .لكن ما ال يمكنهما تجاهلهَّ ،أن
في اقتراح القانون االنتخابي الذي عرضه عليهما
وزير الخارجية ،بذورًا لتقسيم البالد ،وخاصة في
ذروة الترويج للمشاريع الفيدرالية التي تحملها
أم ـي ــرك ــا وأدوات ـ ـهـ ــا ف ــي الـ ـع ــراق وسـ ــوريـ ــا .ول ـهــذه
األسـبــاب ،وغيرها ،يجب عليهما رفــض االقـتــراح،
بــا أي نـقــاش ،انسجامًا مــع مبادئهما .واملــوقــف
نفسه واجب على الرئيس سعد الحريري ،حفاظًا
على ما بقي من اتفاق الطائف .أما الرئيس ميشال
عــونُ ،فينتظر منه كــام تاريخي فــي هــذا الشأن،
أس ــوة بالخطاب الـجــامــع ،واالستثنائي ،فــي القمة
العربية أمس.
على الهامش ،ثمة سؤال َّ
يوجه إلى حزب الله دون
غيره :هل يقبل بمشروع انتخابي مماثل القتراح
باسيل ،في سوريا؟

المشهد السياسي

قانون االنتخابات إلى طاولة مجلس الوزراء؟
 14نيسان املقبل هــو املــوعــد النهائي
الـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدده الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـبـ ـي ــه بـ ــري
للحكومة ،لكي تقوم بدورها في شأن
ُ
قــانــون االنـتـخــاب ،وتـنـجــز اتـفــاقــا على
مبادئ هذا القانون .لكن رئيس املجلس
لــم يكشف مــا ال ــذي سيقوم بــه ،إذا ما
انـقـضــت مـهـلـتــه .وع ـلــى املـقـلــب اآلخ ــر،
شــدد وزيــر الخارجية جـبــران باسيل،
َّ
عـلــى أن ع ــدم ال ـتــوافــق عـلــى واح ــد من
املشاريع التي اقترحها التيار الوطني
الحر سيدفع باتجاه طرح ملف قانون
االنتخاب على طاولة مجلس الــوزراء،
والتصويت عليه .التصويت أيضًا كان
حاضرًا في كالم بري ،في لقاء األربعاء
النيابي ،إذ لفت إلى أن مشروع قانون
االن ـت ـخ ــاب ي ـجــب أن ُي ـق ــر ف ــي مجلس
الوزراء بأكثرية الثلثني ،على أن ُيحال

ب ـعــد ذل ــك ع ـلــى مـجـلــس الـ ـن ــواب ال ــذي
يمكنه إقراره بأغلبية بسيطة.
ّ
وفيما أكد باسيل في مقابلة على قناة
«ام تــي فــي» أمــس أن حــزب الـلــه أبلغه
مــواف ـق ـتــه ع ـلــى م ـشــروعــه االن ـت ـخــابــي،
وطلب إجراء تعديلني وأبدى مالحظة
ّ
وحـيــدة ،أكــدت مصادر قريبة من بري
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن األخـ ـي ــر ال ي ـ ــزال على
مــوقـفــه مــن قــانــون االنـتـخــابــات ،لجهة
رف ــض اق ـتــراحــات الـتـصــويــت الطائفي
واملذهبي .مصادر متابعة للمفاوضات
التي تجريها القوى السياسية بهدف
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون جــديــد
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ق ــال ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن
تيار املستقبل ّ
عبر لباسيل عن رفض
جزء التصويت الطائفي من مشروعه،
«لكننا منفتحون على البحث فيه».

مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أثـ ـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــري أمـ ـ ــام
ال ـ ـنـ ــواب ف ــي لـ ـق ــاء األرب ـ ـعـ ــاء م ــوض ــوع
رس ــال ــة ال ــرؤس ــاء ال ـخ ـم ـســة الـســابـقــن
(أمـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل ،مـ ـيـ ـش ــال س ـل ـي ـم ــان،
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ت ـمــام سـ ــام ،نجيب
مـيـقــاتــي) إل ــى رئ ـيــس الـقـمــة الـعــربـيــة.
وقــال« :أصحابها ال أحد منهم يقاطع
رئيس الجمهورية ،بل على العكس هم
يرونه أكثر مما نــراه ،فما هو املوجب
كــي يـظـهــر لـبـنــان ب ـهــذا امل ـظـهــر؟ وهنا
الشكل يتعلق بصميم الجوهر ،وهي
دعوة مردودة بالشكل .لذلك في اليوم
الثاني قرأت في الصحف مشروع بيان
وزراء الخارجية العرب فوجدته أرحم
من بياننا على بعضنا».
وبـ ـع ــدم ــا ت ـ ـحـ ـ ّـدث ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب عــن
ب ـي ــان ــات ال ـق ـم ــم ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي أك ــدت

ثالوث الجيش والشعب واملقاومة ،قال
بري« :هناك  13قمة عربية أكدت ثالثية
الـجـيــش والـشـعــب وامل ـقــاومــة وتحرير
الجنوب ،وما تعرض له الجنوب ،ولكن
َّ
الظاهر أن هؤالء «مش داير بالهن شو
صار بالجنوب» في أعوام  78و 82و93
و 96و 99و 2000و 2006وم ــا خلفته
الحروب واالع ـتــداءات اإلسرائيلية كل
مرة من شهداء وجرحى ودمار هائل».
مــن جـهـتــه ،وص ــف الـنــائــب عـلــي عـ ّـمــار
الــرؤســاء الخمسة السابقني بأنهم «5
عـبـيــد ص ـغ ــار» .عـلــى صـعـيــد مختلف،
زار رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
الـعــاصـمــة ال ـس ـعــوديــة ال ــري ــاض أم ــس.
وك ــان الف ـتــا أن ــه راف ــق امل ـلــك الـسـعــودي
سلمان بن عبدالعزيز على منت طائرته
الخاصة.

