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في الشأن السياسي العام طوال خمسة عقود، ولمست قصور الثقافة السياسية لدى أغلب المنخرطين في التيارين القومي  انخرطتُ 
مرجعياتها ومؤسساتها ونماذجها ورموزها وإعالمها ب التيارين، هذين لدى السائدة السياسية الثقافة عن أتساءل جعلني ماواليساري، 

ة وتبجيل الذات والثبات على الخطأ والتستر على اآلفات والهرب من المحاسبة، فضًال عن القفز فوق وخبرائها، ألنها تمتاز بالمكابر
والتقاليد أو الوسائل  هوماتوالتعاطي مع المستجدات بالقديم المستهلك، بل باألقدم أو األسوأ من المف ،والخوف من المتغيّرات ،الوقائع

  واألدوات والمؤسسات.

أيام الشباب، وكذلك بفضل  في العروي وعبد هللا الحافظ وياسين مرقص إلياسابعتي المعمقة لكتابات لي ذلك بفضل مت وكان
  .الكهولة أيامفي "، القومية والمسألة العربي المشرق في الشيوعية األحزاب" حول الدكتوراه طروحةاشتغالي على 

نابعة من مشكلة الثقافة السياسية التي تتصف بغياب الحس السياسي  -وجوهها من وجه في-سورية مشكلة العمل السياسي  في
التحاور والتشارك، وغلبة الحدية في التعامل مع بفي التعامل مع االتجاهات السياسية المغايرة، أي غياب القدرة على حل المشكالت 

تفتقر إلى القدرة على استيعاب  معظمها القيادات السياسية نّ إ ثمالخصوم السياسيين، بدًءا من التنديد بهم وتهميشهم، وانتهاًء بتخوينهم. 
وتحديد األولويات. ثم إّن الثقافة السياسية الحقيقية غدت  ،المتغيّرات في البيئتين اإلقليمية والدولية، والتركيز على المشكلة الرئيسة

تحكمت السرعة في وعليها شعارات واهية، مغيّبة ومستهجنة، فتالعبت العواطف بأهواء كثير من السياسيين السوريين، وطغت 
  ، وطرح حلول غير صالحة ال تقود إال إلى الفشل.كالتما أدى إلى تشخيص خاطئ للمش ،قراراتها

ومما يؤسف له أّن رصيد التجربة السياسية السورية يكشف أّن أغلب أحزاب المعارضة ظلت محكومة في وعيها وفي تجربتها 
  ة المجتمع في رهانات التغيير لديها.مشكللطة، في حين غابت الس مشكلةبالتحرك ضمن مدار 
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، ما جعله ال السوريفمن جهة، تهيمن األدلجة العميقة على العقل السياسي  ؛وهكذا، تتعدد أوجه القصور في الثقافة السياسية
 االسياسية"، في تحويل األحزاب السياسية أطرً سهم تنامي ظاهرة "العائلية أوينسى التفصيالت. ومن جهة ثانية،  ،يهتم إال بالعموميات

، فإّن إعادة إنتاج الصراعات السياسية الراهنة من منظور طائفي مغلق ثالثةمغلقة نابذة ألي مشاركة شبابية مبدعة وناقدة. ومن جهة 
، في ظل هيمنة التأخر التاريخي، يدلل على أّن العقل السياسي السائد يستند في آليات اشتغاله إلى عصبية ما قبل وطنية، وهذا يجعله

وصراع الوالءات في بحثها عن شرعية  ،وانقسام الجغرافية ،وضياع الوطن ،أكثر استبداًدا وأحادية. وفي ذلك يكمن دمار اإلنسان
  خارجية.

من واجبات،  ما يبني ثقافة سياسية سليمة في النشء، تبّصره بما له من حقوق وما عليهم، خلو مناهج التعليم رابعةومن جهة 
ينبع من ذاته ال من شعارات  مستقًال  اقرارً  يقرر، واحرً  تعبيًراأي التربية المواطنية، تلك الثقافة التي تجعل الشخص يعبر عن رأيه 

  اآلخرين أو تحت ألويتهم.

ار والتهجير، السوري أمام فرص العمل السياسي الحقيقي، بعد الحرب والدم الشعبولعل التحدي األكبر الذي أنتجته ثورة 
في حالة االستثناء، ما يجعل الفاعل السياسي المرتجى ال يملك ترف  سوريةوإدخال  ،ث وتغيّرها المستمرحواديتعلق بتسارع ال

التعالي على المتغيّرات والمستجدات اليومية، بل على العكس تماًما، قد يكون تنسيق مواقف مشتركة تجاه ما يحصل على األرض 
للبدء في سبر فرص  صلحوسير العملية التفاوضية في جنيف ثانيًا، وحال السوريين في بالد الشتات ثالثًا، المدخل األ في سورية أوًال،
للمعنى البشري  اتوسعً  بوصفهة للنظر إلى الشتات السوري لحّ مستوى الخارج، هناك ضرورة سياسية م في. فالمجديالعمل السياسي 

 لسورية.

 
  لحديثةسمات الثقافة السياسية ا 

تكون المساومة واللقاء في منتصف الطريق بين  األخطار،في السياسة الرشيدة التي تدير الشأن العام بما يعّظم الفرص ويقلل 
وتقليل األعداء  ،األطراف هي السياسة الهادية، وليس الحرد، واالنتقام، وإدارة الظهر كليًا. ويكون االنشغال في توسيع مربع األصدقاء

  وتتميز هذه الثقافة السياسية بأنها: ،أو تحييد ما أمكن منهم

  إنسانية، من حيث اتجاهها إلى توعية اإلنسان بحقوقه وواجباته، بهدف ما يحقق له ماهيته وجوهره. -1
لديمقراطية، الحرية والتسامح واالختالف والكرامة والمساواة وا هوماتتنويرية وعقالنية، من حيث تأسيسها على مف -2

  بقصد تنوير األفكار واألذهان والسلوكات والعالقات.
  نقدية، من حيث نزوعها إلى إعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكات التي تتنافى مع قيم العصر. -3
ل ح شخصية المواطن على المحيط الذي يعيش فيه، أفراد ومؤسسات وقوانين، والتفاععصرية، من حيث ضمانها تفتُّ  -4

 اإليجابي معه.

  

قانونية، من حيث اقتناعها بضرورة تمفصل السلطات الثالث: التشريعية، التنفيذية، القضائية. وضرورة انبثاق  -5
ن انتخابات حرة ونزيهة وتعددية، تمارس دورها في تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية مالسلطة التشريعية 

خ مفهوم استقالليتها التامة عن أي مؤثرات در بالثقافة السياسية العصرية أن ترسِّ . أما السلطة القضائية، فيجتهاومحاسب
  إطار القانون والعدالة القضائية. لىخارجة ع

ّن الحياة ال تستقيم في الدولة الحديثة من دون مجال خاص لكل فرد، ال سلطان عليه، فيه، إال للدستور والقانون. ويرتبط إ ثم
لخاص، وتقييد تدخل السلطة العامة فيه استناًدا إلى دعاوى أخالقية أو دينية أو غيرها، بمفهوم اإلنسان في ذلك االحترام للمجال ا

على تقدير الصواب والخطأ، ومسؤول في هذا  ثَمَّ  منالدولة الحديثة. فاإلنسان في هذه الدولة كائن عاقل بكل ما تعنيه الكلمة، وقادر 
  دون غيره. منوكه، لكن أمام القانون اإلطار عن تصرفاته واختياراته وسل

إّن الثقافة السياسية الجديدة التي ننشدها ونتطلع إليها، هي تلك الثقافة التي تعزز التطور الديمقراطي والحقوقي في سورية 
 المستقبل، وتحول دون بروز السياقات الثقافية واالجتماعية والسياسية المؤسسة والمفضية إلى تجديد االستبداد.

 
  رتكزات تجديد الثقافة السياسية م

 فاعلية بوصفها ،من جملة األهداف التي ثار الشعب السوري ألجلها العمل على امتالك السياسة، وإعادتها إلى المجال العام
واالنتقال إلى  ،. وحين كان النضال السلمي يتجذر ويتوسع، كان التركيز على استثمار هذا النشاط وتوظيفه في حماية نفسهاجتماعية

جنينًا واعًدا، حين ولدت تيارات سياسية كثيرة، عبّرت عن  تمن الثورة السورية قد حمل ولىضفة السياسة. وإن كانت األشهر األ
نفسها، إال أنها سرعان ما ماتت أو تعطلت، بفعل تصاعد العنف الوحشي للنظام، واتجاه الثورة نحو التسلح الذي ترك كل شيء 

دون وعي سياسي  منما بعد إسقاط النظام، لينشأ لدينا عسكر من دون سياسة، فكان أن طغى العسكري حين امتلك القوة للعسكرة، ولِ 
  يوجهه، وذلك كله بالتوازي مع شيوع نظرة دونية للسياسة في أوساط الشباب والناشطين بعد األداء الهزيل للكيانات السياسية مجتمعة.
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لتوترات السياسية واالجتماعية الداخلية، ال يمكن معالجتها من دون ثقافة سياسية متجددة، تؤسس ّن كثيًرا من التناقضات واإ ثم
لنمط جديد من العالقة والتواصل بين مكونات المجتمع وقواه، قوامها التسامح والحرية وسيادة القانون وقيم حقوق اإلنسان. فكثير من 

جاوز النمط التقليدي في معالجة هذه المشكالت. فأزمات السلطة وعالقتها مشكالت سورية في حاجة إلى رؤية وحلول جديدة، تت
العالقة  صوغوطبيعة الموقف من تعدد المكونات السورية، في حاجة إلى ثقافة سياسية جديدة، تعيد  ،بالمجتمع وتعبيراته المتعددة

الطائفي والقومي من دون ثقافة سياسية تعيد إلى نه ال يمكن تجاوز معضالت التمييز إ ثمعلى أسس جديدة بين السلطة والمجتمع، 
نالتنوع كينونته ومتطلباته، وترسي دعائم المواطنة وأسس الوحدة وفق رؤية وثقافة ال تلغيان الخصوصيات الثقافية لكل  أو  مكّوِ

  شريحة في المجتمع، بدل أن تشرعا في االنكفاء واالنحباس في الذات.

  ية:تالسياسية السائدة، وذلك من خالل العناصر اآلوعليه، ال بد من تغيير الثقافة 

 ،مع الثورات تغيّرت القوالب الثابتة للثقافة السياسية السائدةف ،الثقافة السياسية فياستثمار تأثير ربيع الثورات العربية  -1
راطي غير معهود، شّكل الفضاء العمومي منطلقًا لها، تنهل من قاموس ديمق ،وحلّت محلها ثقافة سياسية جديدة ،وتبّدلت

وتكسير أنماط الخضوع والخنوع،  ،وتفكيك ثقافة الخوف ،من قبيل حلول شعارات الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة
له كلمته  امواطنً  بوصفه. فمع الثورات الميدانية بدأ عهد جديد يتصرف فيه الفرد هوالتحرر من أسيجة االستعباد وأغالل

  في الثورة على الظلم والطغيان أو في اختيار الحكام. امشاركً  عليته،اورأيه، وله دوره وف
خدم بناء دولة الحق والقانون ي بما ،تكريس ثقافة "المصالحة التاريخية" و"التوافق السياسي" في تدبير المرحلة االنتقالية -2

ة والمدنية، وهذا يقع في بغض النظر عن هوياتهم السياسي كلهموالمؤسسات، وكذلك التعبئة السياسية وتجنيد الفاعلين 
  صميم السيرورة الديمقراطية.

تحصين قيم الثقافة السياسية والبناء الديمقراطي يستند إلى جملة من الموجبات واألساسيات واالشتراطات: استنهاض  -3
ياسية من خالل ل منبع التفكير والسلوك الديمقراطيين، وتأتي في مقام ثاٍن التنشئة السمثالوعي السياسي الديمقراطي الذي ي

استحضار دورها المحوري في التربية والتأطير وغرس قيم ثقافة المواطنة. وفي المنحى نفسه تبرز أهمية مصالحة 
  من خالل تعزيز المشاركة السياسية. تهاالمواطن السوري مع السياسة ومحوري

وللثقافة الديمقراطية أمر ما زال باهت الحضور  لقد حررت الثورة اإلرادة السياسية للسوريين، غير أّن التمكين للوعي السياسي
إذ إّن معظم األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني معنية باالستقطاب، أكثر منها بتوجيه السلوك  ،في المشهد االنتقالي السوري

ع تعددي. من هنا، فنحن في حاجة السياسي للمواطنين، وإعادة تأهيلهم، لتمثُّل ثقافة المواطنة، ومقتضيات العيش المشترك في مجتم
إلى قيمة الحرية والمواطنة المسؤولة في آن، عسى أن نؤسس معالم المجتمع الديمقراطي  منزلةإلى وعي سياسي تنويري، يعيد ال

  السوري المنشود. ومن أجل تجديد الثقافة السياسية في سورية يمكن اإلشارة إلى أهم القواعد والمبادئ:

عّد ساحة الفعل السياسي مفتوحة دوًما على قوى ومجموعات ذات تصورات فكرية ومشارب سياسية متباينة، خاصة بعد  -1
سنوات من الثورة السورية التي أفرزت قوى اجتماعية ورؤى ووسائل عمل لم تكن معهودة قبلها. وسيكتشف الشعب  ست

وتعيد انتخاب قيادتها ديمقراطيًا، واألكثر من هذا  ،لى المألالسوري حاجته إلى أحزاب سياسية مدنية تعقد مؤتمراتها ع
أنهم لن يحتاجوا في الضرورة إلى التحزب المغلق، ففي وسعهم أن يكونوا مؤيدين  -بالتدريج -فإّن السوريين سيدركون 

  لهذا االتجاه أو ذاك وفقًا للتجربة وصدقية البرامج المطروحة.
والتعرف  ،واقعي في العمل السياسي، لما يتيحه ذلك من إمكان اإلحاطة بالواقع الشاملضرورة التزام الخطاب العقالني وال -2

  إلى العوامل المؤثرة في سيرورة تطوره.
  اعتماد ثقافة الحوار، انتصاًرا لفكرة أو دفاًعا عن موقف وحماية لمصلحة خاصة أو عامة. -3
ا من شروط ة العمل السياسي، بوصف ذلك شرًطا أساسً مسؤولية قياد االستعداد الواضح لتمكين الشباب والنساء تحّملَ  -4

تجديد سورية وضمان مستقبلها. والرهان هو أن نتغيّر في ضوء المتغيّرات، فكًرا وعمًال، رؤيةً ومنهًجا، حيث نتغيّر به 
  ونسهم في تحويل سوانا عبر مشاركتنا في سورية الجديدة.  ،عما نحن عليه، لكي نحّول الواقع

المؤسسات الحديثة  صوًصاوالتكيّف مع التحوالت االجتماعية، خ ،سية التي تتيح المجال الستيعاب المتغيّراتالتنمية السيا -5
  للمجتمع المدني، ما يقتضي توافر العقالنية، واالندماج، والتكامل الوطني، والمأسسة، والتعبئة، والمشاركة. 

ياسي على هدى ممكنات الممارسة الفعلية، وفي مقدمتها فكرة التالؤم بين األهداف والوسائل وضبط إيقاع الخطاب الس -6
  ث ضمن موازين قوى محددة.حوادوالقدرة على التأثير في مسار ال ،استحضار درجة االستعداد الشعبي العام للفعل

 تعميم الوعي السياسي، وتفعيل دور المواطن في الحياة العامة أمران ضروريان، يسهمان في جعل العمل السياسي فعًال  -7
  دون سواهم. مدنيًا جماعيًا بامتياز، ال تنهض به النخب فحسب، وال يحتكره الحكام والقادة من

مجموعة جوانب مترابطة للتغيير الذي يمّكننا من القطيعة مع التأخر واالنطالق إلى مسارات التحرر من المحنة  نؤكدوعليه، 
  السورية:

ؤولية وتنفي الحتمية أو الجبرية، وتجعل إلقاء الضوء على فعل االختيارات مبدأ الحرية واالختيار، ألّن الحرية ترتبط بالمس -1
  الممكنة تاريخيًا ضرورة، وصنع االختيار انطالقًا من الوعي بمعطيات الواقع والذات.
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ع النسبية والتنوع واالعتراف باآلخر، فكل حقيقة نسبية، ولكل فكرة تجلياتها الجزئية، ومن حق المجتمع السوري أن يّطل -2
  التي تبلورت بحرية، وأن يختار من بينها. تلكعلى الخيارات المتاحة كلها، 

ثقافة االمتياز واإلنجاز، إذ إّن الفائزين في المنافسة الحضارية هم َمْن يسعون لتحقيق أعلى معدالت وأرقى مستويات األداء  -3
  .في مجاالت الحضارة المختلفة، وبخاصة مجاالت اإلنتاج واالقتصاد والثقافة

استيعاب أهم منجزات الحداثة وهي المأسسة،  إلىوعميقًا  أساًساالمؤسساتية، إذ تحتاج الثقافة السياسية السورية احتياًجا  -4
بما تنطوي عليه من تمييز الخط الفاصل بين الشخصي والعام في ما يتعلق بالدور والملكية والسلطة، واالتصال والديمومة 

ة في تعيين االختصاص والتمييز بين األدوار، وتقسيم العمل، وإحداث التكامل بين الوظائف في أداء الوظائف، والدقة البالغ
  عن األشخاص. -نسبيًا- تواالختصاصات عبر آليات مستقال

 تينالحتمية متعثرواستعادة ثقافة المساواة والحق، فمثًال لم ننجح بعد في إقرار حق المرأة في المساواة، وما زالت الضرورة  -5
أّن تحرير المرأة واإلقرار بحقها في المساواة هو شرط مهم لتحرير عقولنا  نظعي وفي الممارسة على السواء، ونفي الو

  جميعًا، بل لتحرير تاريخنا من الركود.
جدلية التعاون والتنافس، إذ يجب أن نغرس في الثقافة السياسية السورية فكرة أّن التطور رهن بالتنافس والتعاون معًا،  -6

  أولوية النضال السلمي من أجل حل التناقضات حًال عادًال، ومن دون إخالل بالحق. ومن ثم
إّن الممارسة السياسية ال يمكنها أن تترسخ إال في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات 

مية سياسية حقيقية وتكريسها في إطار بنية سياسية مالئمة، إال السياسية المختلفة، كذلك لن يكون باإلمكان إرساء قواعد ممارسة تن
بمبادئه وقيمه ومضامينه التي ترتكز على اإليمان  هعندما ترتقي بنية الثقافة السياسية إلى مستوى قواعد العمل الديمقراطي وأسس

لمواطنة والمشاركة والوالء للوطنية السورية تنمية روح ا -في أحد جوانبها-إلى أّن التنمية السياسية تتضمن  شيربالمواطنة، ما ي
الجامعة، من خالل جعل األفراد مواطنين فاعلين ومشاركين نشطين في إدارة شؤونهم العامة، كونها تعمل على تنمية قدراتهم على 

 ةعلمي مواجهةت لمواجهة هذه المشكال كلهاهم بوضوح، إضافة إلى تنمية قدراتهم على تعبئة اإلمكانات المتاحة كالتإدراك مش
 ، وتجذير الممارسات السياسية وتطويرها لتصبح أكثر ديمقراطية.ةوواقعي

  

   


