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ة م الحكوم اطق باس ر االعالم الن ًة من وزي ًا يستحق وقف ان قطع ر آ وا. الخب وزراء ! "تخّيل مجلس ال
وزير    "صالحياته بالكامل   ) آذا(مارس اليوم    ال ال ال            . ، ق دًا في الخي ذهبوا بعي وا، لكن ال ت د  . تخّيل فعن

ر  " بالكامل"مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الزاهرة ان ممارسة صالحياته         تعني الحضور الى المق
تقلة      ر المس ة غي ذه المؤسس تقل له دارو       (المس ي ب كان ح اج لس ن ازع ور م ذا الحض ي ه ا يعن  -بم

اعات    )المتحف الث س لم فتمضية ث د صعود الس ون عن اميرات التلفزي ام آ تجّهم ام ام او ال ، واالبتس
ر، في    التي ال تبارح) النقالة(واآثر في جلسة سمر او في اللعب على الحواسيب    مكانها امام آل وزي

د                        ددًا عن ام مج م، فاالبتس ة من يحكمه انتظار ان يمر ما يكفي من الوقت حتى يتوّهم المواطنون ان ثم
ر         عاة الخي ذا س ون هك م يطمئن نهم، عّله د م ه اح تجّهم وج ن دون ان ي رة م ذه الم درج، وه زول ال ن

. وحراس الوئام في دمشق
ال ريب ان من صالحيات مج َم ال؟ ف ل ول ًا تأجي ه تالي اء، ويحق ل ا يش وزراء ان يتصرف آم لس ال
ين                   . البحث في القضايا التي على جدول عمله       ذآره ب ال؟ اصًال، هل من يت ه جدول االعم ثم من يهم

ب، يوضبون     وون الترتي انوا يه ت، اذا آ ى البي ودون ال دما يع اء عن ي المس ا ف وزراء؟ ربم ادة ال الس
". تبًا، ما هذا؟ لقد نسينا جدول االعمال: "يوبهماالوراق التي تكون قد ازدحمت في ج

ين             . لم تنسوا فقط جدول االعمال    ". عليكم خير " م مجتمع تم موظفين وأّنك م وزراء ولس نسيتم حتى انك
تور   ائف والدس اق الط ول اتف بما يق ة حس لطة االجرائي ون الس اق  . تمثل ح اتف ى االرج يتم عل نكم نس لك

ل الطائف وال      فلو. الطائف والدستور على حد سواء     ذّآرتم، قب تم ت ا   ال ذاآرتكم الضحلة، لكن دستور، م
قاله رئيسكم االسبوع الماضي عندما اقر بعدم احترام القوانين، وآنتم انكببتم على معالجة هذا الخرق                

تثنائية   اجراءات اس ة ب روح الجمهوري ال (الصارخ ل دول االعم وا ج ن دون ان تنس يتم ). م نكم نس لك
لمة اذا اتت في غير السياق      ايضًا معنى آلمة جمهورية، ولم يعد حتى في امكانكم التعّرف الى هذه الك            

". جمهورية الموز"الذي تعرفون، سياق 
ة                  ى بداي د انقضاء بضعة اشهر عل يذآر المواطنون ربما ان الرئيس اميل لحود سارع الى الجزم، بع

ة الموز   "عهده، باننا خرجنا من      ة           ". جمهوري ع في مملك ا اال لنق م نخرج منه ا ل من الواضح اآلن انن
، حفلة زجل ابلغ ما     "صالحياته بالكامل "ل جلسة مجلس الوزراء، حين يمارس       االوبريت حيث تستحي  

. فيها تنّدر اعضاء الجوقة بانواع الغسيل وأصنافه
ق      "غّيروا الجوقة، عفوًا الحكومة   " اس طري ًا في قي ، يقول الرقيب على احوالها عندما ال يكون منهمك

انويين تنتهي المسرحية   وما الفرق؟ ال فرق في الحقيقة، فليس بإبدال   . الشام فحتى تسدل   . الممثلين الث
رًا من                     الستارة على مملكة االوبريت، ال حل اال باستعادة جمهورية لبنانية تكون قد غسلت نفسها اخي

 .آل اولئك الذين تشارآوا في تلطيخها، فضًال عن الرقباء عليهم
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