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سياسة
المشهد السياسي

المركزة
سجال خليل ــ باسيل :الطائف في العناية ّ
تفصيال ،وانتقل الصراع
تتطور األزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه ّبري ،حتى صار مرسوم األقدمية
يومًا بعد يوم،
ً
ّ
يقرب اتفاق الطائف بصيغته الحالية
إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة .سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية ّ
من نهاياته
دخلت األزمــة بني الرئيسني ميشال
عون ونبيه ّبري منعطفًا جديدًا من
التصعيد الـسـيــاســي والــدس ـتــوري،
بعد «حرب املؤتمرات» التي أشعلها
الوزيران جبران باسيل وعلي حسن
خليل.
ال ـك ــام عـلــى جــانـ َـبــي املــواج ـهــة كــان
عــالــي الـسـقـ ًـف .أع ـ ّـد باسيل ملؤتمره
أم ــس ،دعـ ــوة لـلـتـ ّ
ـوجــه نـحــو الــدولــة
ّ
امل ــدنـ ـي ــة ،ف ــي ظـ ــل ارت ـ ـفـ ــاع مـنـســوب
الخطاب الطائفي الذي يسود البالد
ه ــذه األيـ ـ ــام ،ت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـقــوق
ّ
الـ ـط ــوائ ــف» .وذكـ ـ ــر بــاس ـيــل ب ــامل ــادة
 95م ــن الــدس ـتــور (إل ـ ُغ ــاء الـطــائـفـيــة
الـسـيــاسـيــة) الـتــي لــم تـطـ ّـبــق ،والـتــي
جـ ـ ــرى إهـ ـم ــالـ ـه ــا طـ ـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات
املــاض ـيــة ،وب ــدل ذل ــك انـتـقــت الـقــوى
ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن «اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات»
ال ـتــي ح ـ ّـدده ــا ات ـف ــاق ال ـطــائــف ،بند
الـ ــامـ ــركـ ــزيـ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــة،
ّ
السياسية
وأسقطت إلغاء الطائفية
ّ
ال ـتــي تـسـبــق الــامــركــزيــة عـلــى سلم
اإلصالحات السياسية بأشواط ،في
الطائف نفسه.

آخر طروحات باسيل:
«المذهبية» سياسية بدل
«الدولة المدنية»
ك ـ ــام ب ــاس ـي ــل ف ـت ــح ن ـق ــاش ــا ج ــدي ـدًا
بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة امل ــدنـ ـي ــة
ّ
السياسية.
و«اخـتــراع» الالمذهبية
ّ
الخارجية ،وإن
مواقف وزيــر
ّ
إل أن َ َ
حملت نفسًا تصعيديًا ،فإنها أيضًا
أضاءت على عمق األزمة املقبلة في
ال ـب ــاد ،قـبــل االن ـت ـخــابــات وبـعــدهــا،
حـيــال الــدسـتــور والـطــائــف وطبيعة
الـنـظــام السياسي بـ ّ
ـرمـتــه .فاملسألة
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــرس ـ ــوم
األقدمية وعلى التعديالت في قانون
االنتخاب .شيئًا فشيئًا ،بدأ يتبلور
في البالد الصراع املقبل على النظام
السياسي .هــذا ال يعني بالضرورة
ً
أن ي ـت ـخــذ ال ـ ـصـ ــراع أش ـ ـكـ ــاال أخ ــرى
غـيــر ال ـتــراشــق اإلع ــام ــي .فــالـصــراع
«مضبوط» حتى اآلن ،على ما تقول
مـصــادر وزاري ــة ب ــارزة ل ــ«األخ ـبــار».
تقتنع املصادر بأن التراشق الحالي
سيتحول ّ
إذا زاد عن ّ
ّ
بحد ذاته
حده،

مصادر وزارية :هناك نوافذ مفتوحة بين بري وعون و«إن ما كبرت ما بتصغر» (هيثم الموسوي)

قاسم :ال نريد الثلث
ّ
أكد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،أن حزب الله مرتاح مسبقًا ألي نتيجة تكون
عليها االنتخابات النيابية ،فـ«حساباتنا ليست مبنية على عدد النواب املحسوبني علينا ،وإنما
على سعة التمثيل ،ونحن ال نبحث عن أغلبية نيابية في املجلس ،وال نريد ثلثًا ضامنًا» .وخالل
رعايته إطالق املاكينة االنتخابية للحزب في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة ،أعلن قاسم أن الحزب
ّ
يرفع شعار «نحمي ونبني» في االستحقاق االنتخابي املقبل ،مؤكدًا أن «كل الكالم الذي يقال
أين سيكون حزب الله وأين ستكون حركة أمل ،ال حاجة له ،ألننا مع بعضنا البعض» .وأشار
إلى أنه «اتفقنا مع حركة أمل على أن يكون في بيروت الثانية مرشح لحزب الله ومرشح لحركة
أمل ،وفي بعبدا مرشح لحزب الله ومرشح لحركة أمل ،وفي البقاع الغربي هناك مرشح واحد
ألمل ،وفي زحلة مرشح لحزب الله .نحن متفقون تمامًا على أساس أن نوزع األصوات بطريقة
صحيحة ونتعاون ،وحيث تكون هذه اللوائح موجودة ،فبالتأكيد من يريد أن يتحالف معنا أو مع
حركة أمل ،ال بد أن ننسق نحن وحركة أمل لالتفاق على التحالف الذي سيحصل في املناطق
ّ
املختلفة» .وكشف أن الحزب سيعلن أسماء مرشحيه خالل مدة قد يكون أقصاها األسبوع األول
ُ
في شهر شباط» .ولفت إلى وجود «غرف سوداء تدار من الخارج ال تريد إجراء االنتخابات ،ألنهم
بالحسابات وبحسب القانون والتمثيل الشعبي ،يصعب عليهم أن يعدلوا النتيجة».

إلــى بــاب إلعــادة التواصل والنقاش
بــامل ـســائــل ب ـه ــدوء ح ـيــال ال ـخــافــات
الـحــالـيــة وال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ،على
قــاعــدة «إن مــا ك ـبــرت مــا بـتـصـغــر».
وتـ ـق ــرأ امل ـ ـصـ ــادر ح ـ ــرص ال ـط ــرف ــن،
حــركــة أم ــل وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر،
دائمًا إلى أن السجاالت
على اإلشارة ّ
الـحــالـيــة لــن تــؤثــر عـلــى التحالفات
االنـتـخــابـيــة فــي بـعــض ال ــدوائ ــر بني
ً
ال ـطــرفــن ،دل ـيــا عـلــى وج ــود نــوافــذ
م ـف ـتــوحــة ل ـل ـح ـلــول ف ــي أي لـحـظــة،
مهما ارتفع سقف الخطاب.
في مؤتمره الصحافي ،دافع باسيل
ّ
عما سماه «االتـهــام باالنقالب على
ّ
الــدس ـتــور» ،مــؤك ـدًا أن «ه ــذا االتـهــام
ال ي ـ ّ
ـوج ــه إل ــى امل ـل ـتــزمــن ب ــاألع ــراف
ّ
القائمة وامللتزمني بالدستور» ،لكنه
ّ
غمز من قناة وزارة املــال ،مــؤكـدًا أن
«أول أمر قائم وواضح في الدستور
هــو عــدم تخصيص أي وظيفة ألي
طائفة» ،مشيرًا إلى أنه «عند تشكيل

الـحـكــومــة وق ــع الـتـثـبـيــت ،وتـحــولــت
املـ ـ ــداورة ال ــى تـثـبـيــت ،واآلن يـجــري
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـخ ـص ـيــص وزارات
لطوائف».
وحـ ـ ــول الـ ــدولـ ــة امل ــدنـ ـي ــة الـ ـت ــي دع ــا
إليها في سياق املؤتمر الصحافي،
ّ
ع ــاد بــاسـيــل وأك ــد أن ــه «طــاملــا أن ــه ال
اس ـت ـع ــداد ل ــدى األك ـث ــري ــة لــانـتـقــال
ال ــى ال ــدول ــة املــدن ـيــة ،فـنـحــن نـقـتــرح
م ــرحـ ـلـ ـي ــا ف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة ...ن ـ ـق ـ ـتـ ــرح إل ـ ـغـ ــاء
امل ــذه ـب ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـل ــى األق ــل
نحافظ على املناصفة بني املسلمني
واملـسـيـحـيــن» .وه ـنــا ي ـقـ ّـدم باسيل
طرحًا جديدًا ،بحيث إن الحديث عن
ّ
ّ
ّ
سيحول
السياسية،
املذهبية
إلغاء
ال ـت ـن ــازع ع ـلــى امل ــواق ــع ،م ــن ت ـجــاذب
إس ّــام ــي ـ ـ م ـس ـي ـحــي ،إلـ ــى ت ـج ــاذب
ســنــي ـ ـ شيعي ـ ـ درزي ،وم ــارون ــي ـ
أرثــوذك ـســي ـ ـ كــاثــولـيـكــي .وأض ــاف:
«الـ ــدولـ ــة امل ــدن ـي ــة ال ت ـق ــوم ف ـقــط في
قانون االنتخاب ،الدولة املدنية تقوم

ف ــي األح ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وف ــي كل
وجــوه الحياة نطبق الدولة املدنية
ونحن لها جــاهــزون .ومــن الواضح
أن هناك أناسًا غير جاهزين لها».
لـ ــم يـ ـت ــأخ ــر خ ـل ـي ــل فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
م ــؤتـ ـم ــر وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ف ـب ــدأ
كالمه بالتأكيد على أن «الدستور
ضمانتنا ،لكن الدستور ال يتكيف
وفق األهواء السياسية ،وهو ليس
وجهة نظر ،وال يخضع لتفسير من
غير صاحب الحق بالتفسير»ّ .
ورد
ّ
يسميه،
عـلــى بــاسـيــل ،مــن دون أن
ً
قـ ــائـ ــا« :س ـم ـع ــت أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
اليوم يتحدث عن تفسير املــادة 95
من الدستور ،وهــو تفسير يعيدنا
ّ
 27س ـن ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوراء» .وأك ـ ـ ـ ــد أن
«الرئيس نبيه بري ونحن في حركة
أمــل ،وافقنا عــن قناعة وعــن التزام
وطني على التوزيع الطائفي لكثير
من املــواقــع اإلداري ــة ألن فيه طمأنة
للمسيحيني ،ليس من موقع قوة أو

