
  
  
  

 ١٩/٩/٩٧الجمعة في 

 
 
 
 
  
  
  

ضيافة                    هو أِلف المفارقة التي يمليها عليه بروتوآول العالقات الدولية، لذا لن نراه ُيعجب اال لحسن ال
ى                           سه عل يتمالك نف ه س ة، وان َعِجب فان ة الثاني وم طاقم الجمهوري يلتقي الي دما س ار عن وسرعة االعم

ن يفصح     ا        . االرجح ول ات التي يفرضها علين ا المفارق ضًا أِلفن دما     ونحن أي ة عن ات الدولي ع العالق واق
ا او سعة        ا او ثقافته ة عرفت بحكمته ع شخصيات عالمي ى تماس م ولجين ادارة شؤوننا عل يضع الم

لذا لم نعد نستغرب لقاءات االضداد وال حتى نضع         . رؤيتها، وآلها خصال فقدت من االسواق المحلية      
ه   التي ستطاولنا آبلٍد يتغ   " البهدلة"ايدينا على قلوبنا خشية      د الحضارات  "نى بان سان احد   " مه ان زّل ل

.حّكامنا او اظهر فجوة ثقافية معيبة في حواره مع مضيف او في مداعبته لضيف
ل                         شيكي فاتسالف هاف الرئيس الت ة ب دما تحتفي الجمهوري وم عن ًا الي يبدو المشهد غريب ك، س .  ومع ذل

ون              سًا يجهل ذي صار رئي ر     سيبدو غريبًا، ليس ألن محاوري المثقف ال م غي  المسرح الحديث او ألنه
ل             ه هاف نَس  . عارفين بما أضاف اليه او لم يضف، وانما النهم في غير الموقع الذي يمكن ان يخاطب لن

لحظة المتقضيات التجارية التي تقود الرئيس التشيكي الى الشرق االوسط ولنحلم نصف لحظة بتغيير              
د      سحري في تقاليد الزيارات الرسمية بين الدول، تغيير          يتيح ابدال الحكم بالمعارضة تعميمًا للفائدة عن

.هنا آانت اآتسبت زيارة هافل معنى آبيرًا. استقبال ضيف غير عادي
ا       .  ليس ألن المعارضة تليق اآثر به وانما النه هو يليق اآثر بها             دلنا وانم ن تبه ليس الن المعارضة ل

ود            طبعًا، ال يعرف هافل لبنان آفاية ليع      . النه هو سيبهدلها   ًا، وهو ال يق دنا دروس طي المعارضين عن
ة                       ة الداخلي شؤون اللبناني دخل في ال سه بالت سمح لنف سا لي ى فرن ات المتحدة او حت . بلدًا في حجم الوالي

ة                        ان، دول اءه استغراق لبن ّتعظ آل من س ر مناسبة لي وم خي ه الي فكيف بشؤون معارضته؟ لكن زيارت
ف     رف آي ل دون ان يع أزق قات ي م ًا، ف ه ومجتمع ه من م     .  اخراج ارة برس ا زي ك، انه ن ذل ر م اآث

.والمعارضة االصالحية) او الخارج(معارضة النظام : المعارضة اللبنانية، في شقيها
ول                           ا تق سياسة، فيم ا عظمت، ال تلغي ال ي، مهم ى المحل  فهي تقول لالولى ان اي هيمنة لالقليمي عل

ة            د اصبح          . للثانية ان واجب االستمرار في ممارسة السياسة ال يلغي المواقف المبدئي ل ق ان هاف اذا آ ف
ي  ه ف ع رفاق ه عرف، م وم، فألن ان الي ستقبله لبن سًا ي ين"٧٧شرعة ال"رئي ع ب  ضرورة ، آيف يجم

ة                 ر االخالقي سويات غي تنكاف عن الت زوم االس ة ول االخالق،  . العمل بال توقف على بناء شبكات اهلي
ين                              ! نعم ى غرار مثقف رن، عل ة الق ى سياسات نهاي ل ال ا هاف رى التي جاء به ا االضافة الكب ك ربم تل

وا االرادة  ين آخرين جعل ى خالف مثقف يس، وعل راغ بين صر ب ي ق د ف سلفه البعي ن آخرين آ ديًال م  ب
.االقناع

شأن                           ى رحاب ال وقعهم ال ددًا من تق دأون الخروج مج  انها امثولة آبيرة للمثقفين في هذا البلد حين يب
سابقة           "ثورة المخمل  "لكن االمثولة االعظم في     . العام شيكوسلوفاآيا ال ر النظام في ت ِرَف تغيي ا ُع ، آم

ا    ي ديمومته ي ف سوفياتي، ه اد ال ت االتح ة تهاف ذا. لحظ ال    فه ع واآلم ن القم ود م ن عق رج م د خ  بل
لمياً           . المحّطمة فلم يقع في شرك العنف واالنتقام       م س د ت ين جزءي البل رة      . حتى التقسيم ب ا فك دًا عن بعي

  .لكن التجربة التشيكية، في ما عدا ذلك، تستحق ان يتمّثل بها آل من سعى الى تغيير في بلده. التقسيم
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ا نفكر نحن في     وهافل، الذي يرمز الى هذه المغامر  ة الناجحة، يستحق هو، الرئيس الحكيم، ان يجعلن
  .مغامرة ال بد ان تنجح بدورها، ولو بعد حين
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