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درس العظيم                     ا ذاك ال يس ايجابي ائم؟ أل م الق ات في الحك ول ان ال ايجابي ى الق من سيجرؤ بعد اليوم عل
  مشروع قانون االنتخابات البلدية؟" استرداد"الذي يلقننا اياه بوتيرة متسارعة منذ جلسة 

  
دقيق لدو           ى ال سه عن المعن ين نف ه وب ساءل بين ان يت انون وجد    درس عظيم؟ بالتأآيد، فكل من آ ة الق ل

  .انها عكس الدولة التي يجري اعمارها اليوم: الجواب اآلن
  

لكّنا بقينا نتلذذ بشعار دولة     : تصوروا لو آّنا نواجه ديكتاتورية قائمة     . ال تستهينوا به  ! فلننعم بهذا الحظ  
ا          . القانون دون ان نعرف معناها الدقيق      ة وانه د التطوير  من حظنا اذًا ان الديكتاتورية لم تأتنا آامل .  قي

  .هكذا نعرف تفصيال آيف يجب تفكيكها عندما سيمكن تفكيكها
  

صّح استعمالها، حين يكون          . مضخمة" ديكتاتورية"ليست آلمة    ى ي فال حاجة ألن تزدحم السجون حت
ستوفى   ام م ذا النظ ل ه ة مث ن اقام صادرة ارادة: الغرض م ة  م ة مالي صلحة طغم اس لم ذرا ( الن وع

د ت ردات ق تعادة مف ةالس دو بالي ن   )ب ة م ستقوي بمجموع ة، وت صالح الفئوي ن الم بكة م ى ش ستند ال ، ت
ة؟ حسنا          ". الريع"االجهزة في مقابل مقاسمتها بعضًا من        ا  . ماذا؟ ال يكفي ذلك لنتكلم عن ديكتاتوري م

  ؟"مافيا"رأيكم اذًا بكلمة 
  

؟ عندنا  "زعران"ن  تريدو. قطعا، انها آلمة ادق، وخصوصا لما تنطوي عليه من مضامين ال اخالقية           
رر  . منطق الثأر والعقاب؟ موجود  . منهم ما يكفي واآثر    قانون الصمت؟ نسعى اليه، لكن العراب لم يق

  .نهائيا بعد من سيحق له الكالم، من سيلزم على السكوت ومن سيسمح له بقول نصف الحقيقة
  

ذي يجب ولوجه           " مافيا"لكن آلمة    راء الكتب        اذ  . ادق ايضا النها تدل على الطريق ال ع ق يعرف جمي
ات ذه المافي ل ه ن مث تخلص م سية ان ال د الحالبولي ون اال بأح ين ال يك ن : ل ر م ب اآب وم ذئ ا ان يق ام

ا ان                   ة، وام ة جذاب دي، بعصمة اخالقي اده التقلي ى عت سلح، ال وذ فيت الذئاب المتصارعة والمتقاسمة النف
  .ينتهي المجتمع المتضرر من الذئاب الى تشكيل مناعة ضدهم

  
اذ، أآانت            امرات انق د يتحمل مغ م يع ان ل ل لبن د مث د، في بل ر هو الوحي ة، الحل االخي ال، في الحقيق

  .سياسية ام مالية
  

ائم          م الق اد       : والمناعة، آيف تبنى؟ هنا ايضا، نكتشف مزايا الحك رز االتح دما ف يلة عن د اوحى بالوس فق
ادين الي اتح ن الحكوم . العم ل م ل فنجع ه الجمي رد ل اذا ال ن اقم   ةلم ى شق الط يس بمعن ومتين؟ ل حك

  بديل ماروني من: الوزاري وانما بايجاد حكومة ظل تفرض نفسها آبديل جدي، بل آمجموعة بدائل

  
فحكومتان... اتحادان
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ديل                س، ب يس المجل ديل شيعي من رئ رئيس الجمهورية، بديل سني واقتصادي من رئيس الحكومة، ب
  ...من وزير العمل، من وزير الخارجيةمن وزير الداخلية، 

  
  .رضين عّلهم يتحدونا ال، مشروع برسم المعحلم؟
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