
 
 
 
٣٠/٦/٢٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 

ام              " جمهوريات الموز "بالمعنى الحرفي، ُيستخدم تعبير      ا الوسطى ق ى عدد من دول أميرآ للتدليل عل
ه                   اتها شرآات الفواآ تحكم بسياس اقتصادها على انتاج هذه الفاآهة دون غيرها من الزراعات وباتت ت

".يونايتد فروت"االميرآية العمالقة، وفي مقدمها 
ا تشاء                        غير ان هذا التعبير اتسع      ا واشنطن م دول الصغيرة التي تصنع به ي ال  استعماله فصار يعن

ثم عاد هذا المفهوم واتسع ليدل على آل الدول التي تخضع           . دون ان تقيم أي اعتبار لطاقمها السياسي      
ة                          راط في الخطابي ا االف واء الشخصية ويغلب عليه زيج من المصالح الخاصة واأله فيها السياسة لم

ا قصده               .  العنفوان الفولكلوري  وغيرها من مظاهر   ة م ى حقيق آان ال بد من هذا التذآير حتى نقف عل
".جمهوريات الموز"رئيس الجمهورية في ديوانيته االخيرة عندما بّشرنا باننا خرجنا من 

 طبعًا، لم يقصد الرئيس لحود المعنى الحرفي، ليس فقط الن زراعة الموز في لبنان ضربتها الحرب                  
ة  ودوا  وأعوام األزم م يع انيين ل واطنين اللبن ة من الم رئيس يعرف ان نسبة عالي ا أيضًا ألن ال ، وانم

ة     ذة والنافع ة اللذي ذه الفاآه م ه ون طع ات (يعرف ع فيتامين دما   ) تس الل األرض بع ن غ ا م وال غيره
ذه                       رة في ه أبخس األسعار، والمعروض بكث يهم ب ا يعرض عل اء بم اجبرتهم قسوة الزمن على االآتف

ام ه  كاألي ال        ! و الكع ق ان آ رئيس؟ والح ير ال ان يش ا آ الى أي منهم ان، ف ان المجازي ى المعني يبق
.االحتمالين يصطدمان بعوائق منطقية

وا     ( فاذا آان القصد اعالن التحرر من الهيمنة          ة، اطمئن ذ       !)االميرآية، فقط االميرآي ذا حاصل من ، فه
الزم المسارين وتوافق          مدة والحمد هللا بفضل التفويض االميرآي لسوريا، ناهيك ب           دة االخوة وت معاه

ة               زة آامل ات الممي ة العالق اد الزم ى انش زمن عل د من ال ذ عق اليين، من ابقين وح المسؤولين جميعًا، س
ب      ن دون طل ًا م ب، واحيان د الطل از عن ال نش ل     . وب ان  تحمي ي امك بة، يلغ راس، بالمناس ذا الم وه

.ة، اي بما فيها الوصاية السوريةالرئيس معنى التحرر من آل أنواع الوصاي" رسالة"
ة اضحت          " جمهوريات الموز " وأما ان يفهم اعالن الخروج من         على انه اعتزاز بان السياسة اللبناني

اقض مع               . موضع احترام، فهذا خارج الصحن والنقاش      رئيس يتن ى ال ذلك ان نسب مثل هذا القصد ال
ذ             ى السياسة في ه ى             الفرضية الكامنة وراء تصرف القيمين عل م ليسوا بحاجة ال ا انه د، ومؤداه ا البل

رام       )خارج الواحد االحد المتحكم بالعالقات المميزة     (اعتراف من أحد     ى احت الحري ال ذّآروا  ! ، فكم ب ت
ى   ازًا ال دة منح م المتح ام لألم ين الع ان األم دما آ ان عن وفي أن رام آ ازة احت ين بحي ر معني ا غي م آن آ

ا           . الدعاية ووزارات التوجيه  اسرائيل، على ما اتهمته وقتئذ اجهزة        احترام اآلخرين لن ه ب ا ال نأب وآأنن
.اال عندما ال نحرم منه

تكهن      ". جمهوريات الموز " ال تفسير واضحًا اذًا لكالم الرئيس عن          رى، هل سمع      . لذا، ال بد من ال ت
دوائر التي   ام أنه وصله تقرير،. الرئيس انتقادا في هذا االتجاه في اآلونة االخيرة؟ صعب         وما أآثر ال

د       ارع بالمزي نة الش ه ألس ا تتناقل ة وم ة الممنوع ه الصحف االجنبي ا تكتب ه، يعرض م ن ان تخط يمك
ر            ات الموز   "والمزيد من الجرأة؟ يمكن المراهنة ان احدهم استخدم تعبي ى االرجح في       "جمهوري ، عل

 الرئاسي المضاد يحمل طابع         غير ان الهجوم   . صحيفة أجنبية، حتى يفطن الرئيس الى اسقاط التهمة       
 في التداول العام، وان من باب نفي انطباقه" جمهوريات الموز"فالمبادرة الى طرح مفهوم . المغامرة
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ار                       ذا المعي ا له اس األداء الرسمي وفق ى قي . على لبنان، سيدفع العديد من المواطنين ابتداء من اآلن ال
ة، وخصوصا اذا       وهم ان فعلوا سيكتشفون ان العنفوان في الديبلو      دحض التهم ماسية ال يكفي وحده ل

.آان أحادي الجانب
دا، فيجدون                        ة تحدي ذه الزاوي را من ه  بل لعلهم سيعمدون الى قراءة ما طفا على السطح السياسي اخي

ى       "جمهوريات الموز "الكثير من الظواهر المشابهة لفولكلورية   ادة الشخصية ال راط في عب ، من االف
 في المحاصصة االدارية واالنتخابية، من دون ان نحكي عن صورة االرتجال                 تغليب روابط القربى  

م تمض سنة                      ذين ل تبدل بعض السفراء ال رة حيث اس اقالت الديبلوماسية االخي ا المن التي عبرت عنه
.ان شيئا من هذا القبيل لن يحصل: ومع ذلك، ال داعي الى الخوف. على تقديم اوراق اعتمادهم

امر دون حساب             فرئيس الجمهورية ال    ن الخروج       .  يمكن ان يتكلم في الهواء، وال ان يغ و، اذ يعل وه
زع آل المظاهر التي تعارض          "جمهوريات الموز "من   ، يكون قد أعطى االشارة في الوقت نفسه لن
وم                       : آالمه أمر الي دأ ب ن تب ار الرسمية او المسترسمة ل ال صور بعد اآلن في الشوارع، نشرات االخب

ل      واالستقباالت،   ة، ب ات ستجرى حرة نزيه وسيحل مكان االمالء االعالمي عمل صحافي، واالنتخاب
ه     رئيس واقربائ ن ال تبعد ترشيح اب ر    ... سيس ل أآث ا؟ ب ك حق ة     . آل ذل دأ الخروج من جمهوري ى ب فمت

 .الموز، آل شيء يصبح ممكنا، حتى دولة القانون والمؤسسات
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