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ه              ما الذي يحدو برئيس جمهورية مفلسة بكل معاني الكلمة الى تمّني البقاء في منصبه اآثر مما يتيح ل
ذا المسعى                     ل ه وم بمث ذي يق ه هو ال ًا عن ك جواب ذي يمل د ال . الدستور؟ السؤال محّير حقًا، ولعل الوحي

ل          ذلك ان الجواب ال يمكن ان يكون سياسيًا، على االقل اذا اعتبرنا ان               ام، ب ى بالشأن الع السياسة تعن
ة المفلسة        ة اللبناني . هو محض شخصي، ربما على الصورة التي انحدرت اليها السياسة في الجمهوري

ل في                     ومع ذلك، يبقى الجواب مفيدًا إن توافر، ان لم يكن من زاوية علم االجتماع السياسي، فعلى االق
.منظار علم النفس االجتماعي

دنا   المشكلة ان احدًا ال   ه ان يفي دًا ال يمكن ن    .  يريد ان يفيدنا في هذا المجال، او ان اح اذا صّدقنا المعل ف
ذي يتضمنه السؤال                 ه التعريف ال ق علي د        . من النيات، ليس من احد ينطب ه بع ة واليت الرئيس المنتهي ف

 وسيظل يقال،   ال يريد التمديد لنفسه وال التجديد، هذا ما قيل ويقال         ) بالتمام والكمال (ثالثة عشر شهرًا    
...مثلما قيل ويقال وسيظـل يقال انه ال يريد شيئًا لنفسه

ان                     ى محو السؤال من االذه ِض ال م يف ل ل ا قي ام       . غير ان آل م ا بأرق اذا اقتنعن ًا، ف ى العكس تمام عل
انيين       ٤١"االستطالع الرسمي الذي تم توزيعه قبل يومين، يكون          ة من اللبن ة      "  في المئ د صّدقوا الني ق

د        . بة الى رئيس الجمهورية الى حد مبايعته مجدداً       المنسو ام، وخصوصًا بع ذه االرق ع به اما اذا لم نقتن
الين، ال جواب عن         . ، فيكون هناك من صّدقها مكانهم     "النهار"مقارنتها بارقام استطالع     ولكن في الح

ال وبحسب                ال    السؤال االساسي، فالرئيس ال يريد التمديد وال التجديد، بحسب ما قيل ويق ا سيظل يق م
الذي" المطلب الجماهيري"حتى اذا انتهى الى االستسالم امام 

.بدأت ترتسم مالمح هندسته
تكلم   ن ي ة ل يس الجمهوري وم . رئ ذا محس مع      . ه ه يس عب عّل ى صوت الش ات ال ل االنص و يفّض فه

ن في  ومهندسو الصوت لن يتكلموا ايضًا، فهم مشغولو   . بوضوح، حين يحين الوقت، المطالبات ببقائه     
اء ى الخصوم والحلف ارير التنصت عل اهير، فضًال عن تق ازيج الجم ه. ايصال اه ؤتمن ل د ي . فال اح

ولكن ال بد من ان يكون هناك احد قادرا على التكلم من دون ان ينتظر الكلمة الحاسمة التي يعتقد انها          
.ستأتي من دمشق

ديم جواب عن                       ! عبثًا رع احد في تق فرغم النسب التي يراد تظهيرها من خالل االستطالعات، ال يتب
ة مفلسة                 ى رأس جمهوري ل ال   . السؤال حول االسباب التي تدفع شخصًا من االشخاص الى البقاء عل ب

رة                   " حزب اهللا  "احد خارج     ارة للحي ل اث م يكن اق ر، وان ل دًا بكثي ل تعقي ة عن سؤال اق  سؤال  .لالجاب
اي انجاز من انجازات العهد يبرر لمناصري الرئيس ان يتمنوا له البقاء حيث هو؟: بسيط، وال ابسط

ه ى ل ي  . السؤال ال معن ي شوارع العاصمة ف ي فلشت ف ات الت ان الصور والبالون اهد مهرج ن ش فم
ى ان                    جاز  مناسبة حدث رياضي، يدرك ان هؤالء المناصرين ومن يهندس صوتهم ليسوا في حاجة ال

ا يهندسون وا م ن يناصرون، ويهندس ى يناصروا م ابرات . حت ي المخ وانهم ف اد ان اخ يهم االعتق يكف
ا      الشقيقة سيصّدقون اقواس النصر ويرفعون التقارير في شأنها الى دمشق، فتصدق دمشق بدورها انه

ا        تلبي مطلبًا لبنانيًا عارمًا إن اختارت التمديد او التجديد لرئيس ال يريد ال تجديد              د، بحسب م  وال تمدي
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زم حين يحين                           ار المل ع الخي زال في موق ذا اذا آانت ال ت د تختاردمشق ان تصّدق ، ه فمن يدري؟ ق
ت نة ،  . الوق ذا يحصل س ل ه ا ال يصدق ان آ ن م ا   ٢٠٠٣لك ي الجغرافي الب ف ى انق هر عل د اش  بع

ه         ا ال يصدق ان    . السياسية خلخل الشرق االوسط برمت ة   م ة اللبناني ان اسمها    -الجمهوري ذا آ م  - ه  ل
ا مسكونة                     ا العلي تها، اذا ظلت حلقته دعي سياس تدرك بعد انها لن تنجو من االفالس، هي وآل من ي

 .بمناورات التمديد والتجديد، رغم ما قيل ويقال وسيظل يقال
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