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تهم، اذ                 يعرف الديبلوماسيون ان الزيارات الرسمية بين مسؤولي الدول هي من ادق المهمات في مهن
تحكم                 ك احد ال ى ظروف ال يمل ات، عل يتوقف نجاحها، الى توافر النوايا الطيبة وحسن تحضير الملف

دول الهشة               . فيها يًا حيث يحدث      لكن المهمة الصعبة تكاد تصبح مستحيلة عندما يتعلق االمر بال سياس
ان تتبدل آليًا الظروف المؤاتية التي اتاحت اقرار مبدأ الزيارة ومواعيدها، فال يعود للحدث معناه، او               
اً                   ًا الطرفين مع ه، واحيان ين ب . يكتسب معنى آخر، ربما يكون مختلفًا عن حسابات احد الطرفين المعني

ستطيع اي دي        -هذه القاعدة    دليل الحسي             الشواذ، ان جاز التعبير، ي ساوتها بال دئ تلمس ق بلوماسي مبت
.في هذه الفترة

ا                         ع له ر الظروف التي آانت ُتتوق ارة رسمية تجري في غي ل االول هو     .  فأمامه مثالن عن زي المث
راج         . زيارة البابا يوحنا بولس الثاني المرتقبة االسبوع المقبل الى سوريا          ول ان افق االنف فمن نافل الق

رًا           السياسي، سواء داخل    د آثي ان، ابتع ة مع لبن اً     ( سوريا او في العالق وارى آلي ه ت ول ان ى ال نق ) حت
ة،      رحالت البابوي مقارنة بالوضع الذي آان قائمًا قبل اشهر، مما يهدد، في نظر العديد ممن يتتبعون ال

اهد زور  م ش ر االعظ ل الحب راس    . بتحوي ن الم ي م ا يكف اني م ولس الث ا ب ك يوحن د، يمل بالتأآي
ذه       . ماسي والرؤية السياسية والحس التاريخي للحؤول دون ذلك       الديبلو آما ان البعد الديني الصرف له

الحوار االسالمي    ائس او ب دة الكن صل بوح ا يت ي م ارة، ف ن  -الزي ف م ي التخفي ساهم ف سيحي، ي  الم
.المطبات السياسية

  
التاريخي للحدث، من خالل       غير ان شيئًا من االحراج الفاتيكاني بدأ يتسرب وراء الكالم عن الطابع             

تأآيد روما الواضح بأنها ال تمارس الضغوط على الكنيسة المارونية من اجل اقناع البطريرك صفير                
شق ي دم ا ف ى الباب ضمام ال راج  . باالن د االنف و تأآ ة اخرى ل يتكلم بلهج ان س ان آ ال شك ان الفاتيك ف

يتاح         او  . السياسي الذي آان وراء اقرار موعد الزيارة البابوية        لنقل، بتعبير ادق، ان المجال ما آان س
ى     . لكالم حول ضغط مزعوم على الكنيسة المارونية لو لم تتبدل الظروف           ر معن المثال الثاني عن تغي

اء البيت االبيض               ًا لق ا هو طبع ا ولحظة اتمامه زيارة رسمية بسبب تغير الظروف بين لحظة اقراره
د ي الجدي رئيس االميرآ ين ال ري ب ق الحري ة رفي يس الحكوم وش ورئ ورج ب ر .  ج ال اآث ل ان المث ب

رئيس       ه ال ة توج ارة ولحظ ن الزي الن ع ة االع ين لحظ ضية ب ة المنق صوصًا ان المهل وضوحًا، وخ
.الحريري الى واشنطن آانت قصيرة

 
ة وضحاها        ين ليل ا نعرف    .  لكننا في لبنان حيث، والحمدهللا، ال شيء يثبت ب دهللا؟ النن اذا الحم ذا  لم  هك

ان اذًا، حيث    . ان ال احد في هذا البلد يستقوي طويًال، مهما عال شأنه او تشعبت مناوراته              لكننا في لبن
ن،             ود يعرف احد من يوجه م ُتفاقم الهشاشة البنوية للسلطة هشاشة مستجدة تأتيها من سوريا، فال يع

ى واشنطن  . الى هانوي، قالوا . والى اين  ا ليت     وصوالً . فطار رئيس الحكومة ال غ؟ ي غ آون ى هون !  ال
)اين عصر هانوي، والحرب الباردة والجبارين وعدم االنحياز؟(فالحق ان الخيار ليس بين هانوي 
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ي؟       (وهونغ آونغ    ين          ). اين القوة المالية والسوق الصينية والدعم الغرب ار، في احسن االحوال، ب الخي
.ن وتيرانا في البانياسراييفو وآواال لمبور، وفي اسوأها، بين غروزني في الشيشا

د    ( حسنًا، نذهب الى طهران، حيث نقول ما يطيب لنا            ارة ال         ). ونسمع فقط ما نري ل زي ى االق ك عل تل
دل الظروف يم . تخضع لتب دًا سؤال زع ون مفي د يك ك، ق ع ذل اك" حزب اهللا"وم ا رآه هن ين : عم بيك

ى         ا، ال ي ناخبيه شة، بثلث ران المتعط انوي؟ ام اي صر ه ي ع ة ف ة  المتراص الح والديموقراطي االص
  .بعد االنتخابات. آل سنة مرة؟ ال، بعد شهرين فقط. الفاعلة؟ الجواب في زيارة مقبلة
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