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مُرَ َّكب
ّ
وامل�ص��ال�ح��ة واإلص �ل��اح ،أم أن ��ه ق�ت��ل ص��ري��ح لكل
حوار ومصالحة وإص�لاح؟ هل كان النظام يريد
أن ي�ت�ح��اور وي�ت�ص��ال��ح م��ع نفسه وب �ش��روط��ه ،أم
ّ
مع شعبه الثائر ض��ده؟ إن مقولة «ال�غ��رب يمنع
ال �ح��وار ال �س��وري ال��داخ �ل��ي» ص�ح�ي�ح��ة؛ ف��ال�غ��رب
ْ
ال مصلحة ل��ه ف��ي ذل��ك ،ب��ل يريد أن يحصل على
ال�ج�م��ل ال �س��وري ب�م��ا ح �م��ل ،ورغ ��م أن��ف السلطة
وم�ع��ارض�ي�ه��ا ال�س�ل�م�ي�ين وامل�س�ل�ح�ين ،ول �ك��ن هل
يفلت ن�ظ��ام األس��د ذات��ه م��ن ّ
تحمل مسؤولية ما
ح��دث وي �ح��دث؟ ه��ل أب ��دى ه��ذا ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
�داد للتضحية وال�ت�ن��ازل ف�ل� ّ�م��ح ،مجرد
أي اس�ت�ع�
تلميح إلى ّأنه سيقبل بخيار الشعب ّ
املعبر عنه
ّ
بانتخابات شفافة ومفتوحة ونزيهة وأنه مستعد
ْ ُ
لالنتقال إلى خندق املعارضة إن ه ِزم انتخابيًا؟
هل بادر النظام إلى حلول وتغييرات عميقة في
بنية الدولة واملؤسسات تهدئ الشارع وتعطي
ً
أمال بإمكانية الحل السلمي املتحضر ،باستثناء
ح��ذف��ه ل�ل�م��ادة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ال��دس�ت��ور وه��ي م��ادة
«ماتت وشبعت موتًا» حتى قبل اندالع االنتفاضة
الشعبية؟ ك�لا ،لقد ك��ان ب��رن��ام��ج ال�ن�ظ��ام الفعلي
وعلى األرضَّ ،
معبرًا عنه بتفاصيل الحل األمني،
نموذجًا للجشع السياسي واالستئثار بالسلطة
وانعدام الشعور باملسؤولية التاريخية وانعدام
ّ
االستعداد للتضحية .إن دروس التاريخ وتجارب
ال �ش �ع��وب األخ � ��رى ج ��دي ��رة ب��ال �ت��ذك��ر واالع �ت �ب��ار
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،فالحاكمون ،ح�ين يدخلون في
مواجهة كبيرة مع شعوبهم ،يجب عليهم اتخاذ
ق ��رارات صعبة ومصيرية أح�ي��ان��ًا ،ي�ن�ق��ذون بها
ْ
تلك الشعوب حتى وإن خسروا الحكمِ .من هؤالء
ْ
يمكن أن نتذكر إري ��ك هونكر رئ�ي��س جمهورية
أملانيا الديموقراطية الذي قال بعد سقوط جدار
ب��رل�ين وان�ه�ي��ار ال�ن�ظ��ام االش�ت��راك��ي «ال�ش�م��ول��ي»،
ال�ك�ل�م��ات ال �ج��دي��رة ب��االع �ت �ب��ار وال �ت��دب��ر ال�ت��ال�ي��ة:
«حني اتسع الحراك الشعبي ضد حكمنا ،وفشلت
ج�م�ي��ع م�ح��اول�ت�ن��ا الس�ت�ي�ع��اب��ه واح �ت ��وائ ��ه ،ك��ان
ْ
َ
حمام
أمامنا خياران ال ثالث لهما :فإما أن نرتكب
ْ
دم رهيبًا في قلب أوروبا لنبقى في الحكم ،أو أن
ٍ
ننسحب منه بكرامة وانتظام ونخضع لصندوق
االن �ت �خ��اب��ات ي�ح�ك��م ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن خ�ص��وم�ن��ا في
وضع ليس ملصلحتنا البتة ،وقد فضلنا اعتماد
الخيار الثاني ،فخسرنا الحكم وربحنا أنفسنا
والتاريخ».
*كاتب عراقي

التي اعتبرتها نافلة أمام التناقض املركزي .وهو
تناقض م��ع السلطة املافياوية ح�ص�رًا ،حتى لو
كانت هذه السلطة متماهية مع كتلة جماهيرية
ّ
ال بأس بها .لقد اختار منظروها أن يكون الحسم
هو شعارهم ،ولو أخذ هذا األخير شكل املواجهة
ب�ي�ن ج �م��اع��ات أه �ل �ي��ة «ب��دائ �ي��ة ال �ت �ك��وي��ن» ال بني
ط�ب�ق��ات اج�ت�م��اع�ي��ة ن��اج��زة ك�م��ا ي �ق��ول ال�ك�ت��ال��وغ
ال � �ث� ��وري .ط �ب �ع��ًا ه ��م ي ��أخ ��ذون م ��ن ال �ك �ت��ال��وغ ما
يالئمهم ويتركون أيضًا ما يالئمهم .وهذا جديد
ع�ل��ى م�ق��ارب�ت�ه��م .ف�ه��م ل�ي�س��و ن�ي��ول�ي�ب��رال�ي�ين ،وال
ّ
هم من دع��اة الذرائعية السياسية .لكن يبدو أن
املحافظة على تماسك سرديتهم الثورية بحاجة
إل��ى قليل م��ن الذرائعية (القليل ف�ق��ط!) .ذرائعية
ينفونها عن أنفسهم ويتهمون غيرهم بها ملجرد
أن لهم رأي��ًا مختلفًا ح��ول م��ا يجب فعله النجاز
التغيير ب��أق��ل خسائر ممكنة .وال�خ�س��ائ��ر اليوم
ّ
للحد منها ،وه��ذا
ليست بالقليلة وم��ا م��ن أف��ق
م��ا ي� ّ
�رج��ح ت �ق� ّ�دم ف��رض�ي��ة ال�ث�م��ن ال�ب��اه��ظ ع�ل��ى ما
عداها ،رغم عدمية الطرح الذي تنطوي عليه .في
ّ
املقابل ال يبدو أن التغيير الذي تبشر به سيكون
قريبًا .وقربه من عدمه ليس املشكلة بقدر ما هي
ج��ذري�ت��ه واس�ت�ط��اع�ت��ه إح ��داث قطيعة فعلية مع
ال�ن�ظ��م امل��اف�ي��اوي��ة امل�ج��رم��ة .وه��و م��ا ال ي�ب��دو في
ّ
املتناول قريبًا ،أقله في سوريا .هنا حيث تتداخل
ال��وق��ائ��ع وح�ي��ث تمتنع ال �ق��درة ع�ل��ى التنميط ال
ّ
ّ
املركبة .على كل من
مكان لغير التعقيد واملقاربة
يريد تحليل الوضع في ه��ذا البلد أن يفهم ذلك.
وعندها قد يغدو الخروج من الفقاعة أمرًا ممكنًا،
ال ب��ل أخ�لاق�ي��ًا .ثمة إض��اف��ة ال ب��د منها وان بدت
«خارج السياق» :ما نعيشه اليوم من صراع بني
ميليشيات ال�ن�ظ��ام وم�ي�ل�ي�ش�ي��ات امل �ع��ارض��ة هو
عيشنا داخ��ل «ال�ف�ق��اع��ة» منذ ع� ّ�ام ونصف
ن�ت��اج ّ
ً
ال�ع��ام .نفسوا الفقاعة قليال حتى يتبقى لفقراء
سوريا مكان يلتجؤون إليه.
* كاتب سوري
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دور المجتمع المدني في الثورة
نائل حريري*
برغم حداثة عهد مفهوم «املجتمع املدني» لدى
ّ
السوريني على نحو ع��ام ،وبرغم أن املصطلح
ل ��م ي �ح �ف��ر ن �ف �س��ه ف ��ي أذه � � ��ان ال� �س ��وري�ي�ن م�ن��ذ
أم��د ب�ع�ي��د ،تستعيد ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ت��ي تكتنف
ال �ح��راك ال �ث��وري ال �س��وري ال �ي��وم ه ��ذا امل�ف�ه��وم
على نحو م�ل��ح .ينطلق ه��ذا األم��ر أس��اس��ًا من
صلة خفية تجمع ن�ق��اط التشابه ب�ين ال�ث��ورة
السورية اليوم ضد بشار األسد (كجزء هام من
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي») وال �ح��راك االجتماعي ال��ذي
ق��ام ف��ي أوائ��ل ال�ق��رن الحالي بعد تسلم األس��د
ً
االب��ن سلطة الحكم ،وال��ذي اكتسب ــ زي��ادة في
سخرية األقدار ــ تسمية «ربيع دمشق» .يتعمق
هذا األمر بفعل تفاصيل إضافية ،فكتلة «إعالن
دم �ش��ق» ال �ت��ي ك��ان��ت ال �ج��زء ال �ف��اع��ل ف��ي ح��راك
املجتمع املدني آن��ذاك هي اليوم ج��زء أساسي
ّ
في املجلس الوطني السوري املعارض ،كما أن
كثيرًا من الشخصيات السياسية واإلعالمية
انطلقت من ه��ذه املظلة لتكون اليوم متحدثة
باسم الحراك السوري .إنما على النقيض من
ك��ل ذل��ك ك��ان ت�ط��ور ال �ح��راك ال �ث��وري ال �س��وري ــ
بشكل فاعل ومنفعل معًا ــ مهمشًا لهذا النوع
م��ن ال �ح��راك ال �ي��وم ،ول ��و ك ��ان ق��د ق ��ام بتفعيله
وت�ك��ري��س ش��روط��ه وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى مكتسباته
ل�ك��ان ب��إم�ك��ان��ه تحقيق أض �ع��اف ال�ت��أث�ي��ر ال��ذي
حققه ح��راك املجتمع املدني في الفترة  2001ــ
.2004

ً
أوال :في تناقضات ال��ث��ورة مع املجتمع
املدني

يرتبط مفهوم املجتمع املدني  NGO’sأساسًا
ب��ال �ع��زل��ة ال �ت��ام��ة ع ��ن االص �ط �ف��اف ال �س �ي��اس��ي،
وي��رت �ب��ط ب��ال �ق��درة ع�ل��ى اإلن �ت ��اج وال �ع �ط��اء من
منظور إنساني بحت .وينطبق هذا التعريف
على جميع مؤسسات املجتمع املدني في العالم

االحتفاء بالشهيد حكر على
الطرف الذي ينتمي إليه
بينما التنكيل به حكر على
الطرف المقابل
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ظ��ري��ة ،ب ��دءًا ب��أص�غ��ر مؤسسة
ً
وانتهاء
ملحو األم�ي��ة ف��ي أصغر قرية س��وري��ة،
بمنظمات عاملية ضخمة كمنظمة اليونيسيف
ووكالة األونروا ومنظمة اليونيسكو .وال يمكن
ملؤسسات املجتمع املدني أن تصطف سياسيًا،
ّ
تتحول بذلك إما إلى حزب سياسي في حال
إذ
النشاط السلمي ،أو ميليشيا مسلحة في حال
النشاط املسلح.
ك��ان��ت ال� �ظ ��روف ال � ًب��دئ �ي��ة ال �ت��ي راف �ق��ت ال �ث��ورة
ال�س��وري��ة ح��اض�ن��ة مثالية ل�ق�ي��ام ن�ش��اط فاعل
للمجتمع امل��دن��ي ،وت�ح��ت مسميات «ال�ح��ري��ة،
العدالة االجتماعية ،الكرامة اإلنسانية» قامت
ح ��رك ��ات االح �ت �ج��اج ض ��د س �ي��اس��ة ال �ح �ك��م في
س��وري��ا .من هنا ك��ان الظرف مواتيًا لشعارات
تحمل الصيغة العامة إنسانية الطابع املالئمة
لطبيعة ال �ح��راك امل��دن��ي« :ال �ل��ه س��وري��ا ح��ري��ة
وبس»« ،الشعب السوري ما بينذل»...إلخ ،لكن
ال �ش �ع��ارات س��رع��ان م��ا ت�ح��ول��ت إل ��ى سياسية
بحتة ،وبذلك اصطفت أغلب التجمعات لتتخذ
ّ
وتتحول بذلك إلى
موقفًا من النظام السوري،
ً
تجمعات سياسية بدال من تجمعات مدنية.
لم يفتح املجال للعمل ضمن هذا اإلطار الجامع
مدني الطابع لفترة طويلة ،إذ انتقل العمل من
امل�ط��ال�ب��ة ب�ق�ض��اي��ا ع��ادل��ة وم�ف��اه�ي��م ع��ام��ة إل��ى
هنا
ت�س�ي�ي��س ل�ل�ق�ض�ي��ة ع �ل��ى ن �ح��و ع� ��ام .وم ��ن ً
تضاءل دور مؤسسات املجتمع املدني رسمية
ك��ان��ت أم غ�ي��ر رس�م�ي��ة ل�ت�ح��ل م�ح�ل�ه��ا ح��رك��ات
التظاهر والعصيان امل��دن��ي ال�ت��ي ب��رزت تحت
اس ��م «ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات» ،وال �ت��ي ان�ح�ص��ر دوره ��ا
ف� ��ي ت �ن �ظ �ي��م ت� �ظ ��اه ��رات س �ي��اس �ي��ة امل �ح �ت ��وى.
وكانت ذروة هذا التضاؤل في الفترة السابقة
لالجتياح العسكري للمدن واملناطق السورية،
رغم وجود حركات مدنية قليلة العدد كمبادرة
«أطباء تحت القسم» ،التي نادت بفصل العمل
الطبي عن التحزبات السياسية ،ون��ادت بحق
الطبيب ف��ي م�م��ارس��ة عمله وح��ق امل��ري��ض في
عناية طبية الئقة ،مهما كان التوجه السياسي
لدى كل منهما.
م ��ع االج �ت �ي��اح ال �ع �س �ك��ري ل �ل �م��دن ،ب ��دأ ال�ع�م��ل
املدني بالتوسع في مجاالت اإلغاثة واإلسعاف
والتطبيب ،وترافق ذل��ك مع ب��وادر مأسسة ما

اصطلح على تسميته الجيش ال�س��وري الحر
ّ
(س� ��واء امل��دن �ي�ين أو ال �ع �س �ك��ري�ين) .إال أن ه��ذه
ّ
متحيزة سياسيًا ،وينطبق
املؤسسات بقيت
ذلك على الخدمات الصحية على نحو أخص،
إذ ي ��ؤدي ال�ت��وج��ه ال�س�ي��اس��ي للمصابني دورًا
مهمًا في العناية الصحية بهم ،كما ثمة شك
في وجود عوامل أخرى مؤثرة كذلك.
أي �ض��ًا ان �ع��دم ن �ش��اط امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي الثقافي
واإلع �ل�ام� ��ي ،ف�ت�ح��ول��ت امل �ن��اب��ر اإلع�ل�ام �ي��ة إل��ى
ت �ج �م �ع��ات س �ي��اس �ي��ة ت� �خ ��دم ه � ��ذا ال � �ط� ��رف أو
ذاك ،وت��رك��ز ع�ل��ى ط��رف دون آخ ��ر .ف��االح�ت�ف��اء
بالشهيد حكر على الطرف ال��ذي ينتمي إليه،
بينما التنكيل به حكر على الطرف املقابل .ولم
يساعد ذل��ك على نشوء بنى ثقافية وإعالمية
ذات طابع أخ�لاق��ي مدني يتناسب م��ع الثورة
التي ّ
تعد نفسها «ثورة لكل السوريني».

تجمع واح ��د ذي ث�ق��ل وأه�م�ي��ة ع�ل��ى املستوى
السوري ،أو استيعاب جميع املشاريع اإلغاثية
واملالية في مشروع واحد شفاف ذي موثوقية
ع��ال�ي��ة وان�ت�ش��ار ع��امل��ي .ي�س��اع��د ذل��ك ع�ل��ى نقل
تفاصيل إدارة العمل من الداخل السوري إلى
يمكن ض�م��ان ح��ري��ة ومساحة
ال �خ��ارج ،ح�ي��ث ً
أكبر للعمل ،إضافة إلى إمكان التواصل السهل
ّ
واملباشر مع العاملني في الداخل السوري .إن
أهمية ه��ذا ال��دور للمجلس الوطني تنبع من
كونه أس��اس��ًا يتخذ على عاتقه مهمة توحيد
ً
الجهود السورية ،بدال من تفرقتها وبعثرتها
ّ
وضياعها .ويمكن ال�ي��وم ال�ق��ول بكل أس��ف ّإن
امل�ج�ل��س ل��م ي�ق��م ب �ه��ذا ال� ��دور امل �ن��وط ب ��ه ،وإن ��ه
غير مهتم إطالقًا بالقيام بهذا ال��دور ،ويمكن
االستدالل بتصريح الرئيس السابق للمجلس
ّ
ال��وط �ن��ي ب��ره��ان غ �ل �ي��ون ف��ي أن دور امل�ج�ل��س

ثانيًا :في أهمية الحراك املدني
ت �ن �ط �ل��ق أه� �م� �ي ��ة ال� � �ح � ��راك امل � ��دن � ��ي م � ��ن ك��ون��ه
الحاضنة الجامعة لكل االختالفات السياسية
ً
الجزئي منها والكلي .وعادة ما تكون منظمات
من مثل «الصليب األحمر» و«ال�ه�لال األحمر»
ً
عامال مشتركًا يسهم في ردم الهوة اإلنسانية
بني األطراف املتناحرة .ويمكن لحراك املجتمع
امل��دن��ي أن يظهر م��ن خ�لال مؤسسات إعالمية
تتضمن جميع األطياف واآلراء ضمن منظومة
فكرية تعبيرية حرة ،أو عبر مؤسسات إغاثية
غير متحيزة تختص بالشأن اإلنساني إلغاثة
جميع املتضررين من جميع األط��راف ،أو عبر
م��ؤس�س��ات ت�س��وي�ق�ي��ة وق��ان��ون�ي��ة واس�ت�ش��اري��ة
تعمل ع�ل��ى دع��م امل�ش��اري��ع وامل� �ب ��ادرات املدنية
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ذات ال� �ط ��اب ��ع امل� ��دن� ��ي م �ه �م��ا ك ��ان
ً
ت��وج �ه �ه��ا .وع� � ��ادة م ��ا ت��رج��ح ك �ف��ة ه ��ذا ال �ن��وع
م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ظ ��ل االن �ق �س��ام��ات ال�س�ي��اس�ي��ة،
ويتعزز رجحانها مع زي��ادة حدة االنقسامات
السياسية وتشعبها (كما يحدث في خالفات
امل�ع��ارض��ة ال �ي��وم) ،إذ تحافظ ه��ذه املؤسسات
ع �ل��ى ق�ض�ي��ة ك �ب��رى ع ��ام ��ة ،ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ح�ق��وق
امل� ��رأة أو ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر أو ال�ح�ي��اد اإلع�لام��ي
أو حقوق الطفل أو الحق بالرعاية الصحية...
وهي قضايا تجمع مؤيدين من جميع األطراف
يتفوقون على مؤيدي كل توجه سياسي على
حدة.

ثالثًا :في إمكان العمل املدني في سوريا
ال يرتبط العداء الكامن بني النظام واملجتمع
املدني ب��األح��داث التي رافقت الثورة السورية
وح� �س ��ب ،ب ��ل إن ذل� ��ك ي �م �ت��د ع� �ش ��رات ال�س�ن�ين
طيلة فترة حكم ح��زب البعث ،ال��ذي احتكر أي
ن�ش��اط سياسي أو م��دن��ي ،وم�ن��ع ترخيص أي
عمل في سياق النوادي والجمعيات والروابط
واملنتديات س��واء ارتبطت بتوجه سياسي أم
ال ،كما ّ
إطاره ليجعل
قيد النقابات املهنية في
ّ ً
ّ
منها رديفًا له ،ومن ثم فروعًا ضمنية للحزب
وم �ق� ّ
�ار خ�ف� ّ�ي��ة ألج �ه��زة األم ��ن ،ب ��دءًا م��ن منظمة
طالئع البعث واتحاد شبيبة الثورة واالتحاد
ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة س��وري��ا ،وان �ت �ه� ً
�اء ب��ال�ن�ق��اب��ات
املهنية على اختالفها.
ّ
ّ
السرية في
من هنا ك��ان العمل املدني يتطلب
ال ��داخ ��ل ال � �س ��وري ،وال ت�ق�ت�ص��ر ال �س� ّ�ري��ة على
م�ج��رد االخ�ت�ف��اء ت�ح��ت شخصية وه�م�ي��ة .لقد
كان التخوف األساسي من االختراقات األمنية
ل�ل�ت�ج�م�ع��ات امل��دن �ي��ة وال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ات ال �ث��وري��ة
(األم� ��ر ال ��ذي ال ي �ك��اد ي�خ�ل��و ت�ج� ّ�م��ع م �ن��ه) ،مما
ّأدى إلى انعدام الثقة بني أفراد التجمع الواحد،
وتقييد إمكان العمل الجماعي ليتحول األمر
إل� ��ى م �ج �م��وع غ �ي��ر ص �ح �ي��ح مل � �ب� ��ادرات ف��ردي��ة
خجولة مترددة متعثرة.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،يمتلك ال�خ��ارج ال�س��وري إمكانات
أك� �ب ��ر ف ��ي ال �ت �ح ��رك وال �ع �م ��ل إع�ل�ام �ي ��ًا وم��ال �ي��ًا
وسياسيًا ،لكن ينعدم االهتمام بالتركيز على
ن �ش��اط امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي واالك �ت �ف ��اء ب��ال�ت�ح��رك
ال �س �ي��اس��ي ف ��ي إط� � ��ار ال �ت �ص��ري �ح��ات وإع �ل��ان
املواقف التي لم تستطع التأثير في محيطها،
مما يجعل ال�خ��ارج ال�س��وري عقيمًا في تقديم
أي دع��م فعلي إل��ى الحراك السوري على أرض
الواقع.

رابعًا :في دور املجلس الوطني

ّ
إن ال��دور األس��اس��ي امل�ن��وط باملجلس الوطني
السوري هو دعم الحراك املدني املتفرق واملجزأ
ف ��ي ال� ��داخ� ��ل ع �ب��ر إن� �ش ��اء ح ��اض �ن ��ات ض�خ�م��ة
تستوعب جميع املشاريع املتوافقة في مشروع
ضخم م��وح��د .م��ن األمثلة على ذل��ك استيعاب
ج �م �ي��ع امل � ��واق � ��ع ّ وامل � �ن� ��اب� ��ر اإلع �ل�ام � �ي� ��ة ض�م��ن
م�ك��ان واح ��د ي�م��ث��ل وك��ال��ة أن �ب��اء ذات مرجعية
واحترافية عالية ،أو استيعاب جميع العاملني
في الحقل الفكري والنقدي والثقافي لتشكيل

جنود سوريون في دمشق (رويترز)
يقتصر على كون« :املجلس الوطني هو وزارة
خارجية الثورة».
ّ
ي�م�ك��ن ال �ق��ول ب�س�ه��ول��ة إن اس�ت�ج��اب��ة مدينتي
حلب ودمشق للحراك الثوري تتوقف على مدى
توسع نشاط املجتمع املدني فيهما ،فالحراك
املسلح بعيد عن طبيعة الحياة املدنية فيهما،
ال �ت��ي ت�م�ن��ع ش��رائ��ح ك�ب�ي��رة م��ن ال �س��وري�ين من
املشاركة في الثورة بفعالية .ويجب األخذ بعني
ّ
االع �ت �ب��ار أن ح��راك��ًا م��دن�ي��ًا ي�ج�م��ع األط �ب��اء في
حلب أو املهندسني في دمشق يمكن أن يكون
أك�ث��ر ت��أث�ي�رًا ف��ي ه��ات�ين املدينتني م��ن عمليات
الجيش الحر في ريف حماه .وال ترتبط القدرة
على التأثير وح��ده��ا بتوسع ه��ذا ال�ح��راك ،بل
ّ
إن هامش األم��ان ي��زداد بتوسع الحراك كذلك،
إذ سيقف ال�ن�ظ��ام ع��اج �زًا وال ش��ك ع��ن اعتقال
اآلالف م��ن امل�ح��ام�ين أو املهندسني أو
ع�ش��رات ً
األطباء دفعة واحدة ،أو على األقل سيعجز عن
إيجاد الغطاء اإلعالمي ال�لازم للقيام بخطوة
كهذه .مما سيزيد من شعبية الحراك املدني في
جميع الحاالت ويزيد من زخمه وتأثيره.
ّ
إن ال� �ح ��راك امل ��دن ��ي ـ �ـ ع �ل��ى أه�م�ي�ت��ه ـ �ـ ل ��م يحظ
ب��ال��دع��م ال �ك��اف��ي ل�ت�ف�ع�ي�ل��ه ،وت �ق��ع امل �س��ؤول �ي��ة
األول��ى واألكبر في ذلك على املجلس الوطني،
الذي كان يفترض به أن يكون الطرف األساسي
ال��داع��م لتوحيد ال�ج�ه��ود امل��دن�ي��ة ال�س��وري��ة في
ال��داخ��ل وال�خ��ارج ،لكن ال ت��زال الفرصة ممكنة
ل�لان �ت �ق��ال إل ��ى ح� ��راك م��دن��ي أوس� ��ع ذي ط��اب��ع
مؤسساتي ضخم ذي إدارة مركزية تتمثل في
املجلس الوطني نفسه ،في خطوة نحو دولة
امل��ؤس�س��ات امل��دن�ي��ة ،ون�ح��و تفعيل ث��ورة «لكل
السوريني».

