
 
 
 
٢٤/١١/٢٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 

ذي في السلطة وصورتي تمأل                            ا ال ي، ان ايرا لرأي ان مغ ه وآ لك الحق في ابداء رأيك، ولكن ان ابديت
.السماء بعد االرض، فانك اما تقدم خدمة للعدو او انك ساذج بريء

ذي في                      ا ال اني، ان م تأخذ مك  وفي اي حال، لن نعمل برأيك وال امل لك في اسماع صوتك ما دمت ل
ر    ! ي تمأل السماء بعد االرض    السلطة، وصورت  رًا اآث قطعًا، آان يمكن رئيس الجمهورية ان يجد تعبي

ه           ة العتالئ نوية الثاني ذآرى الس ه بال ية احتفال ا عش ة، وخصوص فته الديموقراطي رض فلس ة لع لباق
.الرئاسة واختتام الثلث االول من عهد اقل ما يقال فيه انه بدد بسرعة قياسية رصيده الشعبي الكبير

تراتيجي       ق رح تصوره االس يطًا لش ل تبس ة اق ى لغ ر عل ة ان يعث يس الجمهوري ن رئ ان يمك ًا، آ طع
بة        دما تكون مناس ع الوصاية السورية، وخصوصًا عن وب ورف لقضيتين مصيريتين بحجم امن الجن

.الكالم ذآرى االستقالل االولى بعد التحرير
" الضالين"ئيس لجميع اللبنانيين، يمثل ايضًا       قطعًا، آان يمكن رئيس الجمهورية ان يتنبه الى انه، آر          

ذا الحد وتغلب         " الضالل "، وخصوصًا عندما يغلب     "الساذجين"منهم و  ى ه ان يمكن    ". السذاجة "ال آ
د من التساؤل                         ل، وال ب ذا القبي يئا من ه آل ذلك وال ريب، غير ان رئيس الجمهورية شاء اال يفعل ش

الساخنين، او لعلهما ملف واحد، ولكن السبب؟الغاية واضحة وهي قفل الملفين . عن السبب
ة         ره ان السياسة السورية قابل ر من غي  لماذا يريد رئيس الجمهورية قفل الملف وهو الذي يعرف اآث
ى مطلب االستقالل                   دام عل بقًا باالع م مس اذا الحك اآلن للخروج من جمودها السابق؟ اآثر من ذلك، لم

ة ا  ها مدفوع وريا نفس رى س د ت ي لحظة ق اه  ف ي اتج ا ف ة، وربم تها اللبناني ي سياس ادة النظر ف ى اع ل
االقرار بأحقية هذا المطلب؟ 

قد يكمن التفسير في احدى القواعد الثابتة للعالقات التي تقوم في ظل نظام الحماية بين الدولة الوصية             
ر   والبلد الخاضع للوصاية، تلك القاعدة التي تلحظ مقاومة اولياء االمر في االطراف ألي            ة تغيي محاول

ا من                     ة "في المرآز، آما حصل في تونس او في المغرب االقصى عشية انعتاقهم . الفرنسية " الحماي
ة ليطاول        -وفي سريان هذه القاعدة على العالقة اللبنانية        يس الجمهوري ًا رئ ا يتخطى طبع  السورية م

.  االمنية القّيمة على الزامية التالزم-آامل الترآيبة السياسية 
ذه الفرضية  داخلي السوري ه ي الخطاب ال ر ف ة التغيي رجح بداي ابرات . وت م المخ دما يصير حك فعن

ة        ي ان الساحة الداخلي ذا يعن موضع الكالم النقدي في مجلس الشعب وال تحجبه الصحافة الرسمية، فه
وح           ة في الب ر جذري د تصبح اآث ة، ق بمطلب  السورية، وان تكن ال تزال اقل حرية من الساحة اللبناني

غ                  . التغيير وبهذا المعنى، قد نكون على وشك مشاهدة نهاية حال فريدة، ال مثيل لها اال حال هونغ آون
. مع الصين، تتمثل في تمتع البلد الموضوع تحت الوصاية بحريات اآبر من مجتمع البلد الوصي

توي  ى تقريب المس ا، ال يهدف ال دون انهاءه د من يري ذه الحال، عن اء ه ر ان انه دين، غي ين البل ات ب
ذه    . وانما الى وقف التغيير في البلد الوصي من خالل تثبيت الجمود في البلد تحت الوصاية            م تكن ه ل

ح    ى االرج ة عل يس الجمهوري ال رئ ي ب ات ف ة    . المقارن ى ثنائي ب عل ًال باللع ب اص يس مطال و ل وه
ه هو        على العكس ت  . السياسة السورية باالفتراض انها موجودة وانه ادرك وجودها        ماما، ما يجب تأمل

 ان يبقى الرئيس ومعه آل الطاقم الحاآم في لبنان على اقتناع بأن المعلن من وعود السياسة السورية
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ًا                    . هو الذي سيسود   ر حظ ك هي الفرصة االوف وان الخطاب الرسمي، تل فما دام تالزم المصيرين عن
 .ب عن آراء اآلخرينفي ان يبارح الرئيس وآل من معه المنطق القائل بأن رأيهم ينو
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