
ال يمكن ألي حزب أن يعقد مؤتمره إال وقد تهيأ لمراجعة 
، شاملة لمختلف جوانب أنشطته السياسية والتنظيمية

ألنشطة حزب الوحدة السياسية كمواطن  وكوني متابعاً
كردي سوري مهتم بقضية الشعب الكردي في سورية 

أقترح وجهة نظري التالية  ،وإمكانات إيجاد حل عادل له
  :بالرأي واالستئناسللحوار ألعضاء المؤتمر 

  :على المستوى التنظيمي: أوال
االجتماع الموسع األخير للحزب أنهى دراسة مشروع 

أن يحتوي تعديالت  من الضرورةالنظام الداخلي الذي 
  :نوعية في بنية وهيكل التنظيم

اإلقرار بمركزي رئيس وسكرتير الحزب سيكون أول  -١
مة الهرم القيادي خطوة نوعية لبناء نظام مؤسسي في ق

أن يشرف رئيس الحزب  على، ووفق انتخابات ديمقراطية
على اإلدارة السياسية عبر اللجنة السياسية في الهيئة 

من العالقات السياسية وانتهاء باإلعالم  القيادية بدءاً
ويشرف سكرتير الحزب على اإلدارة ، السياسي للحزب

اللجنة عبر  المختلفةمنظمات اللدوائر ولالتنظيمية 
التنظيمية في الهيئة القيادية بدءا من إدارة مفاصل التنظيم 
في الدوائر ومنظمات الحزب الرديفة وانتهاء بإعداد 

  .وتثقيف الكوادر التنظيمية
ومن الضروري التأكيد على التكامل بين دور الرئيس 
والسكرتير في إدارة شؤون الحزب بين التنظيم والسياسة 

لحزب والمزيد من االهتمام تطوير مالية ا وخاصةً
  .بالمنظمات الرديفة في الساحة االجتماعية الكردية

اعتماد مبدأ تحديد مسؤولية وصالحية كل لجنة حزبية -٢
إلى جانب تحديد مسؤولية كل فرد في الهيئات واللجان 

ممارسة كل الصالحية وتحمل كل : وبالتالي مبدأ، الحزبية
  .المسؤولية

مي للحزب يتطلب اإلقرار بمبدأ تضخم المالك التنظي -٣
نظام الدوائر الحزبية والذي بدوره يحتم توسيع دوره 
كهيئة حزبية في مجالي التنظيم والسياسة كمؤسسة حزبية 
 ،كاملة وكنموذج لممارسة الديمقراطية داخل جسم الحزب

مما يشجع روح التطوير والمنافسة الذاتية داخل تلك 
ية ستكون رافعة جديدة وهذه الخطوة التنظيم ،المؤسسات

جان الحزبية أداء األفراد والكوادر في جميع الل ىلمستو
  .ىضمن كل دائرة على حد

  :على المستوى السياسي:ثانيا
منذ المؤتمر الخامس مارس الحزب سياسات البد من 
التوقف عندها للنقد والمراجعة لتقصي السياسات األكثر 

وربطها بالخارطة  عامةًقدرة على مواكبة الحالة السياسية 
من الحلول  جملةالسياسية العالمية وتحوالتها إليجاد 

تتوافق مع المستقبل السياسي للمنطقة وبما يحقق مستقبال 
 ابناء شعبنا الكردي في سوريوألللمواطن السوري  مقبوالً

  :بشكل خاص

ي فالدعوة إلى مؤتمر وطني سوري ثم االنخراط -١
 - إعالن دمشق –ة صفوف المعارضة الوطنية السوري

والمشاركة في فعالياتها التنظيمية  اوالمساهمة في بنائه
وهذا الفعل السياسي قوبل ، والسياسية على أرض الواقع

، بالرضي بين مختلف مكونات النسيج الوطني السوري
وبالمقابل سعت أجهزة أمن النظام الحاكم إلى اعتقال 
قادة وناشطي إعالن دمشق من أجل هدمها كبناء 
سياسي معارض أو تمزيقها إلى أشالء عاجزة حتى عن 

  .التعبير عن نفسها
هل سيجدد البرنامج السياسي الجديد لحزب ...نتساءل

إلى  الوحدة التزامه بتنشيط جهود إعالن دمشق وصوالً
عقد المؤتمر الوطني السوري لفرز قيادة وطنية قادرة 

ة في للحرية والديمقراطي على التغيير واإلصالح تحقيقاً
وذلك بالمساهمة في نقل أنشطة إعالن ، وطن السالم

دمشق إلى الشارع السوري سياسة وثقافة وطنية كفعل 
  .محرك لإلرادة الوطنية ؟

الدعوة إلى مؤتمر وطني كردي سوري والعمل على -٢
تحريك الدعوة داخل جسم التحالف والجبهة الكرديين 

  .وخارجهما
حتى يومنا هذا  لم تأخذ الدعوات تلك مداها العملي

  :ولنتساءل؟
إلى  االحركة السياسية الكردية في سوريأال تحتاج  - 

مرجعية وطنية منظمة؟ كمؤسسة قادرة على توحيد 
جهود الحراك السياسي الكردي السوري ودفعها 
للمساهمة في المتغيرات المنشودة على المستويين 
الوطني والكردي السوري للتعبير عن الحاجات ودرس 

نات وتقدير الوقت والمكان المناسبين للحراك اإلمكا
  .السياسي المطلوب واألنسب

لماذا فشلت أطراف الحركة السياسية الكردية في  - 
سورية في إدارة التحالف أو الجبهة أو التنسيق كأطر 

ولم تستطع تجاوز ، سياسية لمجموعة من األحزاب؟
 أبوابها وتغلق متىتفتح ، سياسية وهمية منتدياتكونها 

حتى بات الخوف يختلج  نفس ، شاء البطل المجهول؟
ألنه ال ، المواطن الكردي عند سماع تشكل تكتل جديد

، يفهم منه سوى شرخ جديد في جسم حركته السياسية
وبالتالي ضرورة بذل المزيد من الجهود للترميم 

  .من جهود البناء والتطوير واإلصالح بدالً
بناء المرجعية  هل يستمر حزب الوحدة بالدعوة إلى - 

  .وبنفس األسلوب؟ 
غير عوة محقة ولكن األسلوب المبهم والشك أن الد

إلى الكل  وليكن الخطاب موجهاً، المباشر ال يجدي نفعاً
لمجتمع المدني الكردي وطنية في إطار ا اًأحزابا ولجان

ووفق مشروع برنامج  واضح، وبشكل إفرادي ،السوري

  والسياسة التنظيم بين....الوحدة حزب مؤتمر أولويات
إبراهيم خليل كرداغي: بقلم
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وفي ، ددةولمهلة مح، سياسي وطني كردي سوري
من  معثم البدء بالخطوات العملية ، المناسب التوقيت

أقر بالمشاركة العملية والفعالة عبر بيان سياسي واضح 
وصريح يلزم األطراف بالسير نحو عقد المؤتمر 

بخطوات ومهل زمنية تحددها مجموع ، الوطني الكردي
وتنتهي بانتخاب المرجعية الوطنية ، األطراف المشاركة

ثم البدء بتشكيل منظمة ، الكردية السورية والسياسية
كمؤسسة  ااع عن حقوق الشعب الكردي في سوريالدف

وطنية كردية قادرة على تمثيل شرعية النضال الوطني 
  .الكردي في مختلف مناطق التواجد الكردي السوري

لماذا حصر حزب الوحدة معظم نشاطه السياسي على  - 
، لجنته العلياالمستوى الكردي في إطاري التحالف و

فأين  .ونسي أنه حزب سياسي كردي سوري مستقل؟
ليخرج  .نشاطه السياسي واإلعالمي المميز؟واستقالله 

حيث تحمل األحزاب ، أعضائه من حالة التململ والقلق
األخرى حزب الوحدة سبب حاالت الفشل الجماعية في 
التحالف وتنسب لنفسها حاالت النجاح المحدودة مع 

تالي بات أعضاء الحزب يشككون وبال، األسف
بمصداقية جهود قيادتهم السياسية في إدارة موضوع 

وهذا يحتم ، المؤتمر الوطني وبناء المرجعية الكردية
يجابية ين بحث القضية بمختلف جوانبها اإلعلى المؤتمر

والسلبية إلى جانب القضايا السياسية األخرى للتوصل 
  :نةإلى مبادئ عامة في سياسة الحزب متضم

 التأكيد على وحدة واستقاللية الحزب سياسياً - أ
وتوسيع شبكة إعالم الحزب بنيويا في الدوائر  وتنظيمياًَ

ونظريا عبر البيانات والتصاريح والمقاالت لتشمل 
جميع األنشطة السياسية للدوائر والقيادات الحزبية في 
الداخل والخارج على المستوى الوطني السوري 

دون االكتفاء ببيانات سياسية باسم ، والقومي الكردي
بل ...) - إعالن دمشق –مجلس عام  –تحالف ( األطر

يجب نشر الموقف السياسي المستقل للحزب في جميع 
  .المسائل والمواقف السياسية

  
عدم اكتفاء الحزب باألنشطة السياسية الجماعية مع  -ب

بل يجب البدء بأنشطة حزبية سياسية  ،باقي األطراف
وعند عدم ، مستقلة في الساحة الشعبية الكردية وتنظيمية

توفر اللحظة المناسبة بسبب األوضاع األمنية يمكن 
 جوانب النقص وسدالتعويض بأنشطة داخل الحزب 

  .والثقافي والتنظيمي المستوى السياسي على
تدريب الكوادر على مستوى بناء المؤسسات  - ج

 المتخصصة في دوائر الحزب لتنشيط وتفعيل جميع
إلى  الطاقات الحزبية الفردية منها والجماعية وصوالً

، حزب سياسي فاعل على األرض بقدرته التنظيمية
فيلتف حوله كل محب لكرديته وتمتد إليه  ومؤثر وطنياً

يسعد بنشاطه كل و، د كل سوري يعتز بوطنيته ووطنهي
  .محب للحرية والديمقراطية

*****************************  

  
  

نها كذلك في إلية في خدمة الجماعة، فاعإن السياسة ف
والسياسة ليست الغاية النهائية للتطلعات  ،خدمة اإلنسان

اإلنسانية، من هذا الفهم يؤكد أفالطون بأن الوالء 
السياسي هو جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان، ويعرف 

ون السياسة ال السياسة على أنها فن تربية األفراد، وبد
وهي أيضا ال تتمتع . وجود للمجتمع وال للدولة الناجحة

من هذه الناحية بأي امتياز بالنسبة للفعاليات األخرى، 
اقتصادية كانت أم فنية ، أخالقية أو علمية، بل ترتبط 
فيها بالعكس، بعالقة ثابتة وتفاعل مستمر، وهي مالزمة 

ى نحو واضح لعملية اإلنتاج االجتماعي التي تحدد عل
مواقع األفراد والفئات والطبقات االجتماعية وأدوارهم 

  . وأساليب مشاركتهم في الحياة العامة
مرتبطة باإلنسان  ةوهي أيضاً أي السياسة ظاهر

وتستمر معه منذ نشأته وحتى وفاته، من هذا المعنى 
" حيوان سياسي"يصف الفيلسوف أرسطو اإلنسان بأنه 

لذلك ، علم السلوك الجماعي ويعرف السياسة على أنها
وبدون أدنى شك بأن السياسة هي علم وفن  علينا أن نقر

فحينما يعلن رجل ، وإدارة وتعامل مع اآلخر المختلف
سياسي عزمه على مقاومة الظلم والفساد ينبغي أن 
نصدقه ونثق به ولو لم ينجح كلياً أو جزئياً في 

لثقة ألن النفور من السياسي يعني عدم ا، برنامجه
لذلك ان ، انه ازدراء لإلنسانية، بالمستقبل وال باإلنسان

، نضال السياسي محفوف دائماً بالمخاطر والصعوبات
ودائماً في مواجهة األخطار التي تواجهه وتواجه 

  .المجتمع
وهنا يجب أن نتوقف بعض الشيء عند مفهوم السياسة 
كصفة، ال شك أن كل فعل سياسي ينطلق من تصورات 

ند فاعله، فهو فعل إرادي له هدف يستند إلى معينة ع
رؤية بشأن أهمية الهدف أياً كان، غير أن السياسة 
الواقعية ال تعتمد على هذا وحده، فالفعل السياسي فعل 
مركب، ينطوي على تقدير الظروف المواتية وغير 
المواتية، والتحالفات الممكنة، والخصوم الذين يمكن 

يست وصفة، وإنما هي أقرب تحييدهم، ولهذا فالسياسة ل
بطة بطبيعة النظام لتوجه عام نحو أهداف معينة مرت

، ووضعه داخل خريطة سياسية عامة يالسياسي المعن
  .ومتغيرات اجتماعية

وبالطبع يتضمن كل مجتمع مفكرين سياسيين ملتزمين 
بتنظيمات سياسية، يقومون ببلورة التوجهات وصياغتها 

א
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ا، كما يوجد مفكرون في أفكار عامة، والدفاع عنه
  .خارجها تكون رؤيتهم عادة نقدية للوضع القائم بمجمله

وال هي  ،نه ما من تنظيم أو مؤسسة كاملة حتىأل
وال بد ألفضل المؤسسات من  ،مسيرة في طريق الكمال
إال انه يجب الوثوق بالرجل ، أن يعتريها التلف والتدني

عمل الن القيام ب، طة أال يكون مؤرخاًيالسياسي شر
يستهدف خدمة الجماعة يعني تجاوز الحاضر لمواجهة 

  .الدوام والبقاء
ألحداث السياسية بشكل عام اإن المراقب للوضع و

يالحظ بأنه هناك ركود وسكون نتيجة الوضع 
االقتصادي المزري بشكل عام واتساع دائرة الفقر 
والفساد المستشري بشكل مخيف ومرعب في كافة 

ولعل أخطر أنواع ، ساتمفاصل اإلدارات والمؤس
يوم اجتاح نابليون (الفساد هو فساد التربية والتعليم، 

لقد : ألمانيا، كان فيختة الفيلسوف األلماني الشهير يقول
  ).خسرنا كل شيء، ولكن تبقى لنا التربية
ال توجد (( مقولةإن اغلب السياسات اليوم تنطلق من 

وال صداقات دائمة، وإنما هناك مصالح ، دائمة قيم
بأن كل عمل سياسي ، لذلك ال بد من التأكيد)) دائمة

ولكنه أيضاً ، ويعبث بالمصالح، يراهن على الخوف
خدمة شرف وتبعث على التفاني واإلخالص، فالمصلحة 
في نظر هذه السياسة هي األصل، فعلى المصالح تلتقي 

عل من أهم ما يميز الدول ومن أجلها تتصارع، ول
السياسة أنها صراع دائم بين المصالح المتضاربة، 

كون هناك توبمعنى آخر إذا لم يكن هناك اختالف فلن 
بأن السياسة هي القول سياسة، ومن هذا المنطلق يمكن 

علم وفن التعامل مع االختالفات باألساليب التي تحقق 
  .األهداف المنشودة

أو موضوعها هو حياة ن حقل السياسة وميدانها أإذ 
الناس وإدارة شؤون المجتمع من أجل تحقيق االستقرار 
واألمن في كافة المجاالت التي ينشدها اإلنسان وعلى 
مختلف األصعدة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

  .ومن ثم تحقيق الرفاهية للمجتمع، والعلمية والعملية
ختلف من ولذلك فان فن التحليل السياسي بشكل عام ال ي
فكما يقوم ، حيث المبدأ النظري عن أي علم تحليلي آخر

الطبيب بتحليل المرض وذلك من خالل التشخيص 
يشكو منه من أعراض جانبية ثم وسؤال المريض عما 

بفحصه بمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة  ميقو
ومن ثم يختار الدواء المناسب أو ربما القريب ، المتوفرة

، محاولة منه لتخفيف األلم أو تسكينه لذلك المرض في
فكذلك المحلل السياسي الناضج الذي يقوم بنفس 

ولكن بطريقة مهنية خاصة تكمن في مجال ، التشخيص
اختصاصه السياسي وذلك بدارسة الظواهر السياسية 

 معينة لتحقيق الترابط ضمن رؤية، المعنية وتحليلها
  . وصوال لرأي أو نتيجة
جادالت والحوارات واللقاءات إن النزاعات والم

والتسويات والمصالحات تحكمها مشكلة مرعبة تزري 

بجميع المشكالت األخرى، وهي مشكلة ال يحلها إال 
من صنع العلم  كانتالقرار السياسي وحده وان 

والتقنية، إن السالح النووي هو اآلن من القوة بحيث 
كانت  يستطيع تدمير العالم والقضاء على اإلنسانية، فإذا

السياسة هي الشر حقاً فلماذا وضعنا هذه األداة بين 
؟ ال شيء أكثر من ذلك يستطيع أن يشعرنا بوزن ايديه

السياسي وتأثيره في مصير كوكبنا األرضي، حتى ولو 
تهيأ لمالحي الفضاء غزو الكواكب األخرى، إن هذه 
الكارثة المحتملة الوقوع ال تطرح مسألة الحرب 

تطرح الضرورة إليجاد حل داخل والسالم بقدر ما 
السياسي نفسه، ألنه ال شيء يدلنا أفضل من ذلك على 

  .  أن السالم لن يكون سوى مسألة سياسية محضة
بد من اإلسراع بتوفير العقول المثقفة والمدربة الإذاً، 

على استخالص ووضع التحليالت المناسبة والدراسات 
حيحة المعنية بكل ما من شانه توفير األسس الص

والعلمية التخاذ القرارات السياسية السليمة، وخصوصا 
والتي بات العالم من ، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة

وإال فان ، خاللها حقل صغير يتأثر بكل شاردة وواردة
النهاية ستكون عالم من الفوضى ال يدرك فيه االستقرار 

  .واألمان
************  

  
  

كأنما وفقا لبرمجة باطنة ال تخطئ، تعود السلطات في 
. ، دون زيادة وال نقصان٢٠٠٥سورية إلى ما ألفته قبل 

بل ربما مع نزوع نحو التشدد الداخلي يذكر بأواخر 
المنطق . العقد األول من عهد الرئيس حافظ األسد
خرجنا : المعلن للسلطات والمستخلص من ممارساتها

ال مراجعة من أي . نحن على صوابمن األزمة، إذاً 
نوع، ال مؤشر الى استعداد لتفاعل أكثر إيجابية مع 
مستجدات البيئتين الداخلية والخارجية من شأنه أن يكون 

ه السياسية؛ ليس عامل تطوير للنظام ذاته وتحسين لياقت
اه بالنصر، يضع السنوات الثالث بثمة إال شعور ت

على تطويقها الماضية بين قوسين، ويفوق حرصه 
  .وحذفها إرادة تعلم شيء منها

ويبدو لنا أن أصل العجز عن تجديد الذات، بما يلبي 
مصالح النظام قبل غيره هو تدني مؤهالت كوادر 
النظام، إن على المستوى الحكومي أو الحزبي أو 

من غير المرجح أن يكون . األمني، أو بالطبع الفكري
هم من حيث الكوادر هؤالء معارضين لتطوير نظام

»«
  

*صالح ياسين الحاج: بقلم
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المبدأ، لكن أمر التطوير ال ينبع من اقتناع مجرد 
بمحاسن التطوير، بل يقتضي توافق التطور المحتمل مع 

وهذا غير . مصالح مقررين ومنفذين بمؤهالت محددة
متاح، ألنهم كانوا طوال عقود استغنوا بحيازة السلطة 
. عن تطوير مؤهالتهم الفكرية والسياسية والمهنية

جز بهذه الطريقة، فلماذا إجهاد النفس بالتدرب األمور تن
على إنجازها بطريقة مختلفة؟ وإذا كان األمن يحل 
المشكالت، فما الداعي للسياسة والتفاوض االجتماعي، 
الشاق دوما؟ وإذا كان الوالء هو المطلوب، فلم االهتمام 
بتعهد كفاءات ومؤهالت تؤسس الستقالل حامليها 

قد يشكل خطرا على البنية  واعتدادهم بأنفسهم، ما
الوالئية؟ بلى، يرغب أهل النظام في التجديد، أو في 

بحسب لغتهم، لكن شرط أن يبقى » التطوير والتحديث«
الشيء الوحيد الذي يشذ عن . كل شيء على ما هو عليه

التحرير «هو » إبقاء كل شيء على ما هو عليه«نهج 
 الذي قد نفسره باستجابته لمصالح» االقتصادي

المكونة من أهل الثقة والمقربين » البورجوازية الجديدة«
من جهة، وباقتناع في مراتب السلطة العليا بأن البديل 

  .   عنه انهيار اقتصادي مرجح من جهة ثانية
في ظل المؤهالت والقدرات المتاحة، يبدو أن ال مجال 
لصون المصالح المكتسبة دون منع التطوير واالنفتاح 

النخبة المتخلفة تحمي التخلف الذي . ريالسياسي والفك
هنا الخلل البنيوي المنجب دوريا . يضمن نفوذها

يتعلق األمر بنظام لألزمة، . لألزمات، وأولها السياسي
ال تعدو أزمات النظام، بما فيها األخيرة، أن تكون 

  . تجليات له
والواقع أن تدني المؤهالت يتجاوز النظام إلى قطاعات 

، أي جمهور المنخرطين في الشأن »بةالنخ«واسعة من 
في العامين األخيرين انتعشت حتى في أوساط . العام

معارضة خطابات وممارسات سياسية وكالمية، شيوعية 
وقومية عربية بخاصة، كان المرء يفترضها بادت منذ 

ليس فقط متاع السبعينات اإليديولوجي . ربع قرن
ذلك المتاع والنفسي والسلوكي، وإنما كذلك دونما وسم 

وأساس . من شباب وحماسة) المجادل فيه حتى حينها(
ذلك أيضا تواضع القدرات الفكرية والسياسية وضعف 

لكن بينما أصل التواضع هذا . مالءمتها ألوضاع متغيرة
في حالة النظام هو حيازة السلطة وأولوية الوالء على 

» العلم«الكفاءة، فإن أصل التواضع هنا هو حيازة 
» ختموا العلم«ما حاجة من . االعتقاد على النقد وأسبقية

، الذي ال نجيد غيره على »العلم»إلى التعلم؟ التمسك بـ
. أية حال، هو المسلك األمثل في مثل هذه الحالة

لذلك فإن مطالبة هذا . والتخلف هنا أيضا هو الحل
الكادر بقول شيء مختلف عما كان يقول قبل ثالثين 

وهذا بالطبع ال . له بالصمتعاما هي بمثابة إلزام 
  .يطاق

ولعله من أجل إضفاء قيمة إيجابية على هذا الوضع 
االستمرار »و» الثبات على المبادئ«يجزل الثناء على 

. ، ويجري التنديد بتغيير األفكار والقناعات»في النضال
غير أن إيديولوجية الثبات هذه تحول اضطرارا أو 

ولعل هذا ...). ودصم(إلى فضيلة ...) تخلف(عجزا 
فليس الناس . أصل النزعة المحافظة عندنا وعند غيرنا

عموما ضد التطور أو التقدم كمبادئ مجردة، لكن إذا 
كان من المرجح  أن تتدهور مواقعهم ونفوذهم إذا 
انفتحت النظم السياسية والثقافية التي ألفوا طرق عملها 
وارتضوا مواقعهم فيها، فسيطورون نظما قيمية 

دراكية تدين التغير وتبدل األحوال وتحتفي بالصمود وإ
  .والثبات

في المقابل ينزع حائزون على قدرات أكثر تنوعا 
ومرونة إلى إضفاء قيمة إيجابية على التغيير، تغيير 

، ويطورون إيديولوجيات ...األفكار والعادات واألنظمة
تقدمية، تنحاز مبدئيا للتغيير والتحول، وتقلل من شأن 

  .ت على المعتاد وتصمه بالجمود والمحافظةالثبا
وقد يمكن تمثيل االستقطابات اإليديولوجية والسياسية في 
/ سورية في العامين األخيرين بترسيمة تقدميين

محافظين، مع التنبه إلى أن أكثر محافظي اليوم هم من 
تقدميي األمس، وأن تقدميي اليوم هم من يوصفون في 

  .أو ما شابه »ليبراليون«الغالب بأنهم 
وتتيح لنا هذه المقاربة فهم ذلك النضال المستعر ضد 

في أوساط قد تسمى » الليبرالية الجديدة«الليبرالية و
للسبعينات، وهي حشد مختلط من » الكتلة التاريخية«

حزبيين، بعثيين وشيوعيين وناصريين، ومن عسكريين 
وموظفين وإيديولوجيين ينحدرون عموما من مالك 

غار أو من فقراء المدن، وكانوا يشعرون أنهم ريفيين ص
في خير العوالم في عهد الرئيس حافظ األسد، ولم يتح 

» البورجوازية الجديدة«إال لقلة ضئيلة منهم مشاركة 
قد يبدو النضال هذا للوهلة األولى . صعودها ونفوذها

تهويال من قبل تقدميي األمس هؤالء، الغرض منه إقناع 
أو اإليديولوجي أو (» العدو الطبقي« الذات بأنها تواجه

لكن في واقع األمر يعكس التنديد . القديم نفسه) الوطني
المثابر والالفت في حدته بالليبرالية خشية مبررة من أن 
المتاح الفكري والسياسي والمهني المألوف غير مالئم 

. ليبرالية... في مجتمع متغير، أكثر تعقيدا وتنوعا و
  .ا جديا بتدهور أمنهم االجتماعيوهو ما يحمل تهديد

هل من سبيل إلى تطوير األنظمة السورية، السياسية 
واالقتصادية والفكرية واإلدارية واألمنية، دون مس 
بمصالح وأوضاع قطاعات واسعة تجمدت مؤهالتها 
على ما كانت عليه قبل جيل كامل؟ التقدم مكلف، لكن 

كبر التي قد تكون هذه هي المعضلة األ. التخلف كارثي
وهي منبع توترات وصراعات . تواجه سورية اليوم

  .سياسية واجتماعية وإيديولوجية مرشحة لالحتداد
وربما يكون انفراج أوضاع النظام دوليا وإقليميا عامال 
مالئما في تحرير دينامية هذه التوترات التي نرجح أن 

  .تكون محرك األزمة السورية التالية
 //٣١/٠٨/٨٠ -الحياة جريدة *
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