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ات        : الظاهرة صحية وال ريب    ة الحري ذّآره باولوي وذه، في نائب يتصّدى لتصرفات رجل امن وتمدد نف
ّجانين  "على   ًا دقيق     ". عقلية الس اد قطع ع بحصانة آالنائب باسم                 : واالنتق د من صحافي يتمت ان ال ب آ

اًة او اضطرارًا، معظم الصحافي                 دًا او مراع ه، عم دين   السبع للتنبه الى ما سكت عن املين المفتق ين الع
ى االعالم                             الة تحذير ال ه رس ه توجي د من ي اري ده خطاب امن تفزاز للصحافة جّس اي حصانة، من اس

.خالل مراسم افتتاح سجن
ة ضد من سماه                      رال  " واالهم ان مداخلة الزميل السابق باسم السبع في مجلس النواب، والموجه الجن

دير االمن       "المفّوه واب               ، والمقصود آما فهمنا م ّيد، تخطو بمجلس الن ل الس واء المتقاعد جمي ام الل  الع
تعادة          ومي، نحو اس ان الحك ا جلسات مناقشة البي ة التي اتت به د الخطوات الثمين خطوة اضافية، بع
ات        د ان االنتخاب ك تأآي ي ذل بة، وف ى المحاس د عل ن بع م يك اءلة، وإن ل ى المس ة عل درة البرلماني الق

. قدار الذي قيل عنهااالخيرة لم تكن آارثية بالم
ة،        اة البرلماني ى الحي ًا عل آما انها تفيد، من جهة اخرى، ان مظاهر التعافي في المجتمع تنعكس ايجاب

ة                " الردع"وابرز هذه المظاهر تآآل سلطة       تعادة هيب دء في اس م، والب التي الزمت عسكرة نظام الحك
. مبررالجمهورية في وجه هيبة سلطوية ال محل لها في جمهورية وال

ر من      ارك    "المحرمات " فحتى لو آانت حرية الرأي والتعبير ال تزال تخضع للكثي لة المع ان سلس ، ف
ة    وة الذاتي اء الق ي بن ات، وصمتًا ف دفاع عن الحري ي ال ارًا ف رة، جه وام االخي ي االع ي خيضت ف الت

ر ف          ن اآث ى العل د للخروج ال دفع المتمسكين بسالح الوعي ب، باتت ت ة الترهي ا صار  لمقاوم اآثر، مم
م و       ور، استعجاًال لصفرة الحك  -يعّرضهم الرتكاب الخطأ في وضح النهار مما يستدعي صفير الجمه

. الطرد من الملعب-لَم ال؟ 
ذي شكله خطاب النائب السبع، يكشف                بيد ان الفصل االخير من معرآة االنتصار لحرية االعالم ال

ه     ن اوج ر م ه الكثي زال يكتنف ع ال ي ن وض ًا ع رضايض كل اوالً .  الم ي الش والي  : ف ب الم دد النائ ن
ري احد من اصحاب السلطة الرسميين، ال                      للحكومة ورئيسها بما عّده انحرافات موظف دون ان ينب

ر االعالم                ر الوصاية او وزي ى وزي ة وال حت دان     (رئيس الحكوم الكالم الم ًا مباشرة ب اره معني ) باعتب
ذلك  رق، وآ ذرًا ال ف ررًا او معت رد، مب الم لي ل ان آ د نق ه، وق واب او رئيس ادر مجلس الن دون ان يب

.النائب السبع اطرب اذنيه، الى مطالبة السلطة االجرائية باستفسار او تحقيق
ي المضمون ن     :  ف ر م دى الكثي ه ول عور لدي ن ش نّم ع ى موظف ي رد عل ى ال ب ال ان اضطرار نائ

ذه السلطة   . ابعة لم تلحظها النصوص الدستورية    زمالئه، ناهيك بجمع المواطنين، بوجود سلطة ر       وه
ه،                         ا تسعى الي ة التي تسعى، في م دًا الجه الرابعة ليست بالتأآيد الصحافة، آما يقال عادة، وانما تحدي

ة  "الى لجم االعالم، وهي ما يمكن تسميته      دو من فلسفة خاصة        " السلطة االمني ا يب ى م تفيدة عل المس
ى آل                       ، حي "فصل السلطات "جدًا لمبدأ    ع االمر عل ة في واق ل متقدم تقلة فحسب، ب دو مس ث انها ال تب

اذا آانت التحالفات السياسية ال تزال تعني شيئًا في هذا البلد،           : في الظرف السياسي  . مرجعية خارجها 
ية،               ر السلطة السياس ى دوائ دائر في اعل ام ال فان مداخلة النائب السبع تندرج في سياق صراع االحج

.ل حول طبيعة هذا الصراعمع وجوب التساؤ
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ا                    د م ى تحدي  أهو اختبار القوى المستمر بين رئيَسي الجمهورية والحكومة؟ ام ان االمر يتعدى ذلك ال
ي      ًا ف ي ملتبس ون بق د يك ي "ق د التأسيس ورية،     " العق ة الس ري والمرجعي رئيس الحري ين ال د ب الجدي

دقا        ة ادق ال ل متابع ان والمتكف ي لبن يم ف ا المق ًا فرعه ز     وخصوص ن المرآ ب ع ا تغي ي ربم ئق الت
ذي                    ديموقراطي ال الدمشقي؟ ايًا يكن الجواب عن مثل هذا التساؤل، فال رد شافيًا غير الرد السياسي ال
زة                        د االجه ا ويحّي ثالث المنصوص عليه ر السلطات ال ارًا لغي يم اعتب ينحاز الى روح الدستور، فال يق

.المنفِّذة عن آل ما ال يعنيها
ًا       آما ان ال استع     ادة لهيبة الدولة ان لم يبادر المنخرطون في صراع االحجام الى تبني الشفافية ناموس

ل                 . لعملهم وحتى لصراعاتهم   ى مث ان اللجوء ال وحي امك طبعًا، ال شيء عند اهل السلطة والمتنفذين ي
ة ذه المراجع انهم    . ه وا، ف م يفعل أنهم ان ل هم ب ي نفوس يخه ف ذي يجب ترس اع ال وى االقتن يء س ال ش

 .يجازفون بان يصير اعتبارهم هم، وال احد غيرهم، اوجه المرض
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