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ى دمشق                          ذهاب ال نهم لل روت دون ان يضطر اي واحد م الخبر السعيد ان اتفاق الرؤساء ابرم في بي
ائًال عن دعم ضدهما                ه من اآلخَرين او س سوريين       . شاآيًا هّم سبة للمسؤولين ال ر سعيد بالن وهو خب

ا                  دين في لبن د       اوًال، اذ ال بد ان يكون قد اثلج صدرهم اآتشاف قدرة وآالئهم المعتم ى النضج بع ن عل
ل            ي آ رة ف تراتيجية الكبي ساباتها االس ال، وح ا يق وريا، آم ون س ودون يزّج ال يع ة، ف ول رعون ط

ًا ادارة شؤون                  . التفاصيل المحلية الصغيرة   اد ممكن ه ع شفون ان انيين، اذ يكت وهو خبر سعيد ايضًا للبن
ستقبل الصراع      االقتصاد والسياسة في البلد دون انتظار الضوء االخضر المتصل بمسيرة           التسوية وم

. االميرآية- الترآي، ناهيك بالعالقات العربية - االسرائيلي والتهديد االسرائيلي -العربي 
اون                       دة االخوة والتع ع معاه ى توقي وال .  وال بأس إن اتى االآتشاف متأخرًا اآثر من ست سنوات عل

ين الرؤس              ود ب اق المعق ل االتف ل آامل مفاعي ة       بأس حتى إن تم تأجي اء والي د انته ا بع ى م ة ال اء الثالث
المهم هو استعادة شيء من المسؤولية، فضًال عن        ). لمرة واحدة واخيرة او هكذا يؤمل     (اّولهم الممددة   

ن       امهم ع ات واحج ي المماحك راطهم ف د اف ا البل ي اوصل اليه ة الت ة الهاوي ام فظاع نفس، ام ّزة ال ع
شاريع         .  تقف عند هذا الحد    بيد ان االيجابية في اتفاق الرؤساء     . السياسة ه م ففي معزل عما ستؤول الي

ى                          ذ عل تكلم عن امتحان التنفي ى ال ن واب، حت وزراء فمجلس الن القرارات بعد مرورها امام مجلس ال
ريس            د التك ن رص د م الحية، ال ب شاريع االص ار والم ل االفك ود اجم ذ عق بط من ذي اح االرض ال

".جلس الرئاسةم"مستحدثة يجوز تسميتها " مؤسسة"الحاصل ل
ستلهم                      د ان ت ة ال ب  ولئن غاب عن المجتمعين في الطائف تنظيم مجلس آهذا، فان طريقة عمله الراهن

قد تكون صيغة المجلس الرئاسي الحل       . اسوأ القواعد المعمول بها في لبنان اليوم، اي غياب الشفافية         
شنج الطائفي    المطلوب في بلد متعدد الطوائف، وقد تساهم ربما في فك عدد من الع          ة من الت . قد المتأتي

ة     ساوئ الطائفي ن م ضاعف م ن ان ي ك، يمك ن ذل ى العكس م ذآور، عل س الم ا ان المجل ر . آم االم
.خاضع، في اي حال، لنقاش طويل عريض بين اخصائيي القانون الدستوري وعلم السياسة

سلطة              وع من مجلس      في المقابل، ثمة شيء ال يحتمل النقاش وهو ان تحويل رأس الهرم في ال ى ن  ال
لكن . رئاسي يقربنا اآثر فاآثر من النمط الفيديرالي الذي يرفضه، وعن حق، الخطاب الرسمي السائد             

ه                 ا "االهم من ذلك ان اقامة المجلس الرئاسي على االساس نفسه الذي بنيت علي اي اختالط  ،  "الترويك
ضاء           ين اع ة ب يم العالق يلًة لتنظ صفقة وس ريس ال ى تك ضي ال تراعية، يف ة واالش سلطتين التنفيذي ال

س" ال     ". المجل اط باعم ذي اح تم ال ول ان التك ل الق ن ناف ية "وم دوة الرئاس د   " الن ي تبدي ساهم ف ال ي
.الشكوك

ه،    مجلس النواب، فان هذ" غربال" واذا آانت القرارات المقترحة ستمر في     ًا في ذات ا ال يحمل تطمين
آما تفيد التجارب السابقة التي شهدت تحّول البرلمان، وجراء غياب الفصل بين السلطات، الى مجرد       

ائل،          . ، آما يقال في العلوم السياسية، او الى حصن معارض آنياً          "غرفة تسجيل " سأل س د ي م، ق ا ه وم
تثنائية ة عمل اس صادي تتطلب طريق ط اذا آانت المؤسسات . فخطورة الوضع االقت ًا، ولكن فق طبع

دة      يس مكمن العجز في المؤسسات          . تعجز عن بلورة سياسة جدي ان، ل صيد، ففي لبن ا بيت الق اذ . هن
  آما يجوز ان. يلحظ العمل المؤسسي امكان ان تجتمع الحكومة في خلوة لتهيئة مثل هذه القرارات
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ع االحو     . تناط مهمة درسها بلجنة وزارية مصغرة      ال، يفترض العمل المؤسسي ان تطرح         وفي جمي
ة                        سبب بالريب ا يت م يحصل، مم ا ل ذا م ي، وه ال علن ى جدول اعم ليست المؤسسات    . هذه المسائل عل

ه الطائف                 ا جاء ب ذ     . مكمن العجز، وان يكن من الضروري اصالح بعض م دًا من العجز، نعرف جي
: ه، يبقى السؤال االساسي هو     وعلي. انتهت الحرب انه متأت من الطاقم الحاآم ومن تضارب مصالحه         

سؤال  ذا ال ة عن ه ى امل اال تتطلب االجاب سده االمس؟ عل ا اف وم م ذا الطاقم ان يصحح الي آيف له
  .معاودة التجوال بين بيروت ودمشق
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