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د من القمع                      . ما العمل عندما يبطل القمع عن ان يعطي نتيجة؟ البعض يعتقد انه يملك جوابًا هو المزي
ة القمع و               سحبها  ...ولكن ماذا ان فشل هذا المزيد بدوره؟ افال يكون قد حان الوقت العالن افالس آل

ة، تن             شاهدة المواجهات        من التداول؟ لسنين خلت، آانت تبدو مثل هذه االسئلة محض اآاديمي ع من م ب
.في البلدان الساعية الى التحول الديموقراطي

القمع،                           ؤمنين ب ى الم ًا عل ديًا فعلي ا تطرح تح  لكنها صارت اليوم اسئلة سياسية ملموسة، وال شك انه
ره                  دون لتبري ذين يجه ة ال ات المؤامراتي اب الرواي ا   . والمولجين به والمنّظرين له فضًال عن آّت ل انه ب

ره               تطرح ت  ا تكّفلت تظهي حديين متالزمين تالزم المصير، تحديًا لبنانيًا وآخر سوريًا، والمشترك بينهم
ا، حين ادعت         وى فيه شديد القبضة  "سلطة فريدة، وان تعّددت مراآز الق وأمتين    " ت ساحتين الت ى ال عل

م       المشتدة اخيرًا انها ابلغت رسالة نهائية ا      " القبضة"في الداخل السوري، اعتقدت     . معًا لى آل من يحل
رك،     اض الت ت ري دما اعتقل شق عن ع دم ة "بربي ز الحري ان   "رم سوري بره ر ال فه المفك ا وص ، آم

.غليون
ة             اط المحاوالت الخجول م احب  وآانت قبل ذلك قد اوحت االنطباع نفسه عندما جرى منع المنتديات، ث

و                  زار ني سورية، فاختطاف ن د ال ى صفحات الجرائ ى      لنقل النقاش حول االصالح ال ابيع عل د اس ف بع
شهيرة في                . االفراج عنه  رك ال ال االتاسي     "آل ذلك لم ينفع، وآانت محاضرة رياض الت دى جم " منت

.محطة متقدمة لرفع سقف المطالبة بحياة طبيعية آن للسوريين ان ينعموا بها
برفع الى التصعيد، فاعتقل النائب مأمون الحمصي وتم تهديد النائب رياض سيف            " القبضة" وانتقلت   

رك             ى توقيف رياض الت ه امس، وصوًال ال سلطات الرسمية اعتقال وال . الحصانة عنه قبل ان تعلن ال
وق                   ان ال احد ف ، "القبضة "شيء يجدي، فرغم الترهيب الذي يراد بثه في النفوس من خالل االيحاء ب

رأي في الع                   الم، تجد   حتى من قضى في السجن االنفرادي سبعة عشر عامًا جعلته من اشهر سجناء ال
رك              اآ ة لرياض الت ل من اسبوع      . ثر من مئتي مثقف يطالبون علنًا، من داخل سوريا، بالحري د اق وبع

ى                          ون، ال ان غلي ى، وبفضل بره رة االول ل للم سياسي ينتق اش ال على هذا التصعيد الجديد، ها هو النق
رك               ى رياض الت ة ال اع علني استهل بتحي ك في اجتم د منظور، وذل ات حرة في ام ة بانتخاب  المطالب

رخيص                    شاطه من دون انتظار ت تعاد ن ذي اس ة شيء    . ضمن لقاءات منتدى النائب رياض سيف ال ثم
.مهترئ في مملكة الخوف، آما آان قد سماها الترك نفسه

د            ان، وق يس االحتق سبب ارادة سلطوية في تنف يس ب ى اآلن، فل د حت  واذا آانت آلة القمع لم تذهب ابع
سة " اضيق من ان تتحمل      صار جليًا ان صدور الممسكين بالرقاب      واطنين " تنفي ا      . الم ى العكس، م عل

ديكتاتور  "يستدل من نسب قرار اعتقال الترك الى قوله          اة     " مات ال ى قن رة "عل ان ردود الفعل    " الجزي
ة   ة اللبناني ى المحمي ًا عل ست وقف صبية لي ردد  . الع سير لت ن تف د م ان ال ب ضة"واذا آ ذه "القب د ه ، بع

َم                      الذروة، فهو في الحسابات      ع، فل م ينف د من القمع ل ى ان المزي ه ال ا آل من انتب التي ال بد ان يجريه
.المزيد فالمزيد؟ وفي دويلة القمع ايضًا، ثمة شيء يهترئ

ل ان     رات، قي رتين، ثالث م رة، م داول  " م ك،  "الموضوع سحب من الت ضًا " سحب "، والجل ذل اي
دوى من آل هذه التعليقات القاطعة والولكن يبدو، ولحسن الحظ، ان ال ج. العشرات من المعارضين
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د هو وجوب                . من الوسائل التي تدعمها    ة الجدي ة الموارن ولعل الدرس االول من بيان مجلس المطارن
ل بتجارب     "سحب من التداول"ان نسحب من التداول عبارة    د التمّث ذي يعتم ، ومعها المنطق الفوقي ال

  .التداول... تعاني بدورها ازمة
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