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 مقّدمة

نها ويجمع علماء السيييياسييية على أف وتطبيقاتر العملية السيييياسييية  مرا،  عدمف في م اهيمر النظريةمر علم 

وسييييلة ًل ةايةف أ ام أي أنها . الدولة إطارفن العيش املشييي رم  يييمن و تد ير سيييللي للصيييراعات وللت ال ات 

السييييياسيييية أ ام تجع  من ن ييييال  وصيييي بو  الحلول املجدية لسيييياملر املشييييكدت والت ديات. وغصييييللت كير في 

االسيييييييييييييوريي    و  اسيييييييييييييتعييا م من انتصييييييييييييييار الثورم ًل يت قق  ّ  ول معنيياهييا الحقيق ف  تهمف ت قق لثور مجييديييا

 .ن اول أ  نقارب الحاجة إلى ثقافة سياسية متجد م في سوريةفإننا السياسةف وإعا م  نائها في سوريةف 

 

 مرجعياتها ومؤسيييسييياتها ونمارجوا ورمو ها  إلى املسييياءلةفالسييياملدم ت تا  سيييورية السيييياسيييية الثقافة إّ  ال

آلفات والوروب من املكا رم وتبجي  الذات والثبات على الخطأ والتسييييي ر على ا  متا تلنها وإعدموا وخبرائهاف 

 
ا
عن الق ز فوق الوقييياوع والخون من املترّيرات والتعييياط  مع املسيييييييييييييتجيييدات  يييالقيييديم  املحييياسيييييييييييييبيييةف ف يييييييييييييد

 املستهلكف     القدم أو السوأ من امل اهيم والتقاليد أو الوسامل  وال وات واملؤسسات. 

 

 :
ا

 مظاهر القصور في الثقافة السياسية السوريةأّوًل

ظور م ووم الثقافة السياسية في منتص  القر  العشرين ليؤكد أهمية  راسة البعا  الذاتية في 

،ول ما يسو  املجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوم امل ووم دور ويإطار ت لي  الظاهرم السياسيةف 

ا السييياسيي ي و شييؤو  السييياسييية مجموعة املعارن واًلتجاهات السيياملدم ن "إنها وم كومي ف  لع يياملر ،كاما

ا منظومة املعتقدات والرمو  وتعني أي ا  ف"ء واًلنتماءف الشرعية واملشاركةوالحكمف الدولة والسلطةف الوًل

للحكومة و يييييييييييييوا و هذا الدورف والعدقة  دملماملوالقيم املحد م للكي ية التي يرى بها مجتمع معي  الدور 

  ي  الحاكم واملحكوم. دملمةامل

 

مجموعة القيم  ت ديد عناصييييييييييييير م ووم الثقافة السيييييييييييييياسيييييييييييييية على الن و التالي:وعلى رلك يمكن 

جزء من الثقافة العامة أي ثقافة فرعية املعارن السييياسييية لفرا  املجتمعف و ي واًلتجاهات والسييلوتات و 

ا مل رممتريّ  ي أي يييييييييييييييا و للمجتمع تؤثر فيييير وتتيييأثر  يييرف  يييية اًلقتصيييييييييييييييا يييية واًلجتمييياع بنىر في العيييدل التريّ تبعيييا

 والسياسية.

  

من ،يث ت ديد ال وار والنشيييييييييييييطة  فالثقافة السيييييييييييييياسيييييييييييييية تؤثر في عدقة املواطن  السيييييييييييييلطةإّ  

وفي هذا السيييييييييييييياق  .املتوقعة من السيييييييييييييلطةف ومن ،يث طبيعة الواجبات التي يتعي  على املواطن القيام بها

 ي  الثقييييافيييية السيييييييييييييييييياسيييييييييييييييييية لتييييأكيييييد على رلييييك اًلرتبييييا  امل صيييييييييييييلي لذهييييك الكثير من ال  ييييا  تييييالتعري   

 اولكنها أي يييييييييييييا  فعن ،قيقة  ناملية ومؤسيييييييييييييسيييييييييييييية فقو االديمقراطية ليسييييييييييييي  تعبيرا  والديمقراطيةف رلك أّ  
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ع على املميييارسييييييييييييييية اليييديمقراطيييية ال ييياعلييية من جيييانيييك الحكيييام مجموعييية قيم واتجييياهيييات ومشييييييييييييييياعر ت يييييييييييييج

 واملحكومي .

 

وتراجع معوا  ور منذ أكثر من خمسيييييييييية عقو ف ف الحديثة ةيالسييييييييييياسييييييييييالثقافة اخت   فقد في سييييييييييورية أما 

ف فكان   ييعي ة المنية-ةالعسييكري املجتمع للسييلطة ات  فيها مقاومة  لطبقة السييياسييية املدنية إلى  رجةا

 .إليها ثورم الحرية والكرامةصارت املآًلت التي النتيجة 

 

في تكريس النزعات املحلية وعبا م السيييييييييلطة  الشيييييييييموليحكم المن الخمسييييييييية لقد سييييييييياهم  العقو  

نابعة  ةمشييييكلة العم  السييييياسيييي ي في سييييوري أّ  على ن تا  إلى التأكيد  ف ومن هناوالثروم واًلسييييتهتار  القانو  

تتصيييي  برياب الحس السييييياسيييي ي في التعام  مع اًلتجاهات  التيمن مشييييكلة الثقافة السييييياسييييية السييييوريةف 

تعام  ف وةلبة الحدية في الوالتشيييارمالسيييياسيييية املرايرمف أي ةياب القدرم على ،  املشيييكدت عبر الت اور 

  تخوينهم والق اء عليهم. التنديد بهم وتهميشومف وانتهاءا  من امع الخصوم السياسيي ف  دءا 

 

عق  أمني ًل مدن ف عق  انقدب  ًل الحاكم  السيييييوريلعق  السيييييياسييييي ي ا  أّ  اقد نتج عن  يمومة اًلسيييييتبدو 

ًل ي سيييييييين أىييييييييحا ر سييييييييوى قمع أو ف عق  اسييييييييتبدا يف عدون الول من يع رر أو ي كر   ريةف مؤسيييييييي يييييييي ي

ولذا لم ي سين أىيحا ر اًلشيترال  فوهو عق  طامل   ًل وطني. اسيتصصيال ت  أشيكال اًلختدن أو املعار ية

ت   سق  الدولة الجامعةف  القوميةس الخصوصيات الطامل ية أو تمع الهليف ت  تمار  على معطيات املج

 فاملجتمع السييييوريوتان  الحصيييييلة نسيييي  فكرم املواطنة وتلريم . بعقلية املداولة املثمرم والشييييراكة البناءم

هيا نو يقو  نهياف اليذيائف  ت ويلير إلى ،شيييييييييييييو ف تميارس طقوس الطياعية تجيان  عميرشييييييييييييي  الطياقيات الحيية فييو 

 .لخور ،روب ت ض ي إلى هدكوا

 

: (1) ي قاعدم  يييييرورية لتجديد الثقافة السيييييياسيييييية السيييييورية املشيييييكدت السييييياسيييييية الربع التي تشيييييك  إّ  

يبدو التسيييييييا ل إر . وظرون الثورم والشيييييييتات فإر  العم  املعارر فتناق يييييييات ا قليم فتناق يييييييات الكيا 

وتأنر يسيييييييييييييتدمي الب ث في إمكانية إعا م  ففي لحظتنا الحالية فعن  يييييييييييييرورم وجو  فاع  سيييييييييييييياسييييييييييييي ي جديد

  في سيييياقنا السيييوري من شيييك  للدولة "الت رر " ما يقت يييير .   د راتر "الكيا  السيييوري"تأسييييس 
ا
ف  ما أوًل

في رلك ق يييييييييييييية الدمركزية والقواني  اًلنتخا ية والعدقات  ي  املناطق والجماعات والفرا ف ومن شيييييييييييييك  

 .ف  ما في رلك عمقر اًلجتمامي وبنيانر التنظيلياثانيا س ي   د راتر لل اع  السيا

إلى الواجوةف فإنها سيييييييرعا  ما كشييييييي    السيييييييوري إرا تان  الثورم السيييييييورية قد  فع   تناق يييييييات الكيا و 

اأي  . ،اًلتها وأكثرها أرية أصراعات إقليمية  ي اليوم في أسو  نع  ا
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املعار يييية السييييوريةف  مختل  أ،زابها وتكتدتها و،ييييخصييييياتهاف خرج  منهكة من  ّ  إمن ناف  القول اليوم و 

أشكال التنظيم  جميعلبعد عقدين وني  من الترييك في السجو  والت طيم الكام   ف،قبة ،افظ السد

خدل تلك ال  رم تا  العد  الكبر من ال اعلي  في املعار ييييييية السيييييييورية قد كبروا في ف ؛السيييييييياسييييييي ي والنقاب 

يديولوجية قد تقا م  ل العمرف وعانوا السيييجن والن   والت طيم السيييياسييي يف كما تان  أ واتهم ال كرية وا

 
ّ
هم قد ُ،رموا من التعاط  املباشيييير مع الت وًلت ال كرية والسييييياسييييية في أنّ  اخصييييوصييييا و سيييي ف وشيييياخ  وتكل

د اندًلع الثورم السييييورية ا أفر  آليات عم  وت كير سييييتسييييتمر إلى ما بعم فاتيات والتسييييعينيعقدي الثمانين

 .ةهذن اآلليات  ات  اليوم في صلك أ مة السياسة في سوري و،تى يومنا الحاليف وأّ  

 

لعيي  الت ييدي الكبر الييذي أنتجتيير الثورم أمييام فرس العميي  السيييييييييييييييياسييييييييييييي ي الحقيق ف بعييد الحرب والييدمييار و 

ال اع  ما يجع  ف سيييييييييييييت ناءًل ،الة ارها املسيييييييييييييتمر وإ خال البد  في ،دا  وتريّ ل والتهجيرف يتعلق  تسيييييييييييييارع ا

ف قد ادات اليوميةف    على العكس تماما رات واملسيييييييييييييتجيملك ترن التعالي على املتريّ ًل السيييييييييييييياسييييييييييييي ي املرت ى 

  ةيكو  تنسييييييييق مواق  مشييييييي ركة تجان ما ي صييييييي  على الرر في سيييييييوري
ا
العملية الت او يييييييية في ف وسيييييييير أوًل

 ثال ف و،ال السيييوريي  في  د  الشيييتاتاجني  ثانيا 
ا
ف املدخ  املناسيييك للبدء في سيييبر فرس العم  السيييياسييي ي اث

على مسييييتوى الخار ف هنام  ييييرورم سييييياسييييية ماسيييية للنظر إلى الشييييتات السييييوري على أنر توسييييع ف .املنتظم

 . ةللمعنى البشري لسوري

 

 ا قليمييييةتي  سييييييييييييييييياسييييييييييييييييية ت تقر إلى القيييدرم على اسيييييييييييييتيعييياب املترّيرات في البي القييييا ات ال كميييا أّ  أةليييك

الثقافة السييييييييييياسييييييييييية الحقيقية ةدت ّ  إال ركيز على املشييييييييييكلة الرمليسيييييييييية وت ديد الولويات. ثم و  الدوليةفو 

ف وطر  عليها شييييييعارات الكثير من السييييييياسيييييييي  السييييييوريي مرّيبة ومسييييييتهجنةف فتدعب  العواط   أهواء 

إلى ت ييخيخ خاطل للمشييات ف وطرو ،لول ةير صييالحة ًل ما أ ى  ها.واهيةف كما ت كم  السييرعة في قرارات

  .ل ش إلى اتقو  إًل 

مما يؤسيي  لر أّ  رصيييد التجربة السييياسييية السييورية يكشيي  أّ  أةلك أ،زاب املعار يية ظل  م كومةف و 

في وعيها وفي تجربتهاف  الت رم  ييييييييمن مدار إشييييييييكالية السييييييييلطةف في ،ي  ةا   إشييييييييكالية املجتمع في رهانات 

 لديها.  التريير

 

ة ومواق  السيييييييييييييييياسييييييييييييييي  وال،زاب والجميياعييات ثميية بع  يييالسيييييييييييييييياسيييييييييييييالثقييافيية فوم وت لييي  م يياوليية في و

إر تتبنى  فسيييييياسييييية تقوم على اليديولوجيا (: أولواف2)املنطلقات وامل اهيم التي تسيييييتخدم وتشيييييتر    عالية 

اليديولوجي املعلن.  "البرنامج"مجموعة مبا ئ توجر تلك السيييييييييييياسييييييييييية والقاملمي  عليهاف وتسيييييييييييتهدن تطبيق 

سيييياسييية تقوم على املثالية وثالثهاف ماتية ،يث تكو  املصيييلحة  ي  وصيييلتها. ةسيييياسييية تقوم على البراوثانيهاف 

تنزع إلى تطبيقوا ونشيييييييييرها في سيييييييييبي  ت قيق صيييييييييورم املجتمع والعالم  فوتلزم ن سيييييييييوا  مجموعة مبا ئ وقيم

 ولةف أو ،زبف أو جماعةف أو فر   ي  جوةلسييييييييييييياسيييييييييييية املتبعة من املثالي الذي يسييييييييييييت ور عليها. وقد تكو  ا
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ماتية ومثالية و ينيةف تلواف أو بع ييييييييييييواف لتكو  ةخليو من رلك تلرف فتشيييييييييييي رم عناصيييييييييييير أيديولوجية وبرا

 ا طار العام الذي تشتر  فير تلك السياسة.

 

زاو ت  اًل عاءات اليديولوجيوفي الواقع إّ  
ُ
قيا م  "م رم املصييييييييلحة"ويتولى  اجانبا ة والشييييييييعارات الكبيرم ت

السيييياسييية وتوجيهوا. وتلما تان  املصيييلحة عارية وفجة فإنها تتدثر بشيييعارات أكثر وتزعم اتسييياقوا مع مبا ئ 

 ما يران اآلخرو  من انجرافوا وراء مصلحتها هو في الواقع لنشر مبا ئ معينة أو الدفاع عنها.  معينةف أو أّ  

 

وًل يندر  في أي  فالذي يت دى ت  تلك امل اهيم السيييييييييييييوريس يالكثير من التسييييييييييييييفي الوق  الراهن هنام و

سياق منطق  لل وم. فونام أطران سياسيةف تتبنى سياسات ومواق  يصعك ت سيرها وفوموا من منظور 

 تندر  وفقأنها املعروفة في فوم السييياسييةف إر ًل عدقة لوا  املبا ئف أو  أي منطلق من املنطلقات التقليدية

 ماتية التي تسم السياسة الرشيدم. ةالعقدنية والبراعن منطق املصالحف وبعيدم 

 

تتعد  أوجر القصيييييييييييور في الثقافة السيييييييييييياسيييييييييييية السيييييييييييورية: فمن جوةف تهيمن ال لجة العميقة على وهكذاف 

ت ّول فإّ  العق  السياس ي السوريف ما جعلر ًل يهتم إًل  العموميات وين  ى الت صيدت. ومن جوة ثانيةف 

سيييييييييياهم في إعا م قد تريي  العم  السييييييييييياسيييييييييي ي إلى ظاهرم إشييييييييييكالية   كم تد مر مع آليات ت كير عقاملديف 

العياملليية "تنيام  ظياهرم فقيد سييييييييييييياهم ومن جوية ثيالثيةف إنتيا  املنظوميات املعرفيية وال كريية والسييييييييييييييياسييييييييييييييية. 

ي مشيييياركة شييييبا ية ل نا ذم  مرلقة أأطرا في ت وي  ال،زاب السييييياسييييية  فمع العوام  السييييا قة ف "السييييياسييييية

إنتا  الصيييييييراعات السيييييييياسيييييييية الراهنة من منظور طامل   مرلق  إعا مفإّ  ومن جوة رابعةف  مبدعة وناقدم.

ف وهذا ما قب  الوطنيةالعق  السيياسي ي السياملد يسيتند في آليات اشيترالر إلى عصيبية  يدل  على أّ  ف وعميق

وأ،ا ية. وفي رلك يكمن  مار ا نسيييييييييييييا  و يييييييييييييياع  اأكثر اسيييييييييييييتبدا ا  ر التاريخيفخأفي ظ  هيمنة الت فيجعلر

 الوطن وانقسام الجررافية وصراع الوًلءات في   ثها عن شرعية خارجية.

 

رن النشءف تبصييييّ  مناهج التعليم من التطرق ملا يبني ثقافة سييييياسييييية سييييليمة فيخلو فإّ  ومن جوة خامسييييةف 

تلك الثقافة التي تجع  ال يييييييييييييخخ يعبر عن أي ال ر ية املواطنيةف  ف ما لر من ،قوق وما علير من واجبات

ًل يمتلك الومي ا . وأخيرا وقرار مستق  ينبع من راتر ًل من شعارات اآلخرين أو ت   ألويتهم رأير بشك  ،رف

 .املطا ق لحاجات الواقع السوري

 

لي فاع  سيييييييياسييييييي ي مسيييييييتقبليف إر علير أًل يهرب من واقع وجو   اا وفكريا ا تنظيميا   ت ديا هذن الفكار تشيييييييك

 .اأي ا  مظرون مختل ة للسوريي ف ت رر وجو  مصالح ومنطلقات وآمال مختل ة فيما  ينه
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ا:   سمات الثقافة السياسية الحديثةثانيا

ت سك ،سا ات ماتية التي تعتمد اللقاء في منتص  الطريقف والتي ةتريك البراعقدنية ةير الفي السياسة 

دم واملصيييلحية تكو  املسييياومة واللقاء في منتصييي  الطريق  ي  يالربح والخسيييارم  دقة. وفي السيييياسييية الرشييي

. ويكو  اًلنشرال في توسيع مربع ا ف واًلنتقامف وإ ارم الظور تليا الطران  ي السياسة الوا يةف وليس الحر 

  يز هذن الثقافة السياسية  أنها:وتتم الصدقاء وتقلي  العداء أو ت ييد ما أمكن منهم.

 إنسانيةف من ،يث اتجاهوا إلى توعية ا نسا    قوقر وواجباترف بهدن ما ي قق لر ماهيتر وجوهرن. -1

تنويرية وعقدنيةف من ،يث تأسيييييييييييسييييييييييوا على م اهيم الحرية والتسييييييييييامح واًلختدن والكرامة واملسيييييييييياوام  -2

 ا  والسلوتات والعدقات.والديمقراطيةف  قصد تنوير الفكار والره

نقيييدييييةف من ،ييييث نزوعويييا إلى إعيييا م النظر في مختل  القيم واملبيييا ئ والسيييييييييييييلوتيييات التي تتنيييافى مع قيم  -3

 العصر.

عصييييييريةف من ،يث  ييييييمانها ت تح ،ييييييخصييييييية املواطن على املحيو الذي يعيش فيرف أفرا  ومؤسييييييسييييييات  -4

 وقواني ف والت اع  ا يجاب  معر.

ث اقتناعوا   ييييييييرورم تم صيييييييي  السييييييييلطات الثد : التشييييييييريعيةف التن يذيةف الق يييييييياملية. قانونيةف من ،ي -5

و يييييرورم انبثاق السيييييلطة التشيييييريعية عن انتخا ات ،رم ونزيهة وتعد يةف تمارس  ورها في تشيييييريع القواني  

ومراقبة وم اسييييبة السييييلطة التن يذية. أما السييييلطة الق ييييامليةف فيجدر  الثقافة السييييياسييييية العصييييرية أ  

 رسخ م ووم استقدليتها التامة عن أي مؤثرات خارجة عن إطار القانو  والعدالة الق املية.ت

 

إًل  ففير فًل سيييييييييييييلطا  علير فمجال خاس لك  فر  و  من الحيام ًل تسيييييييييييييتقيم في الدولة الحديثة كما أّ  

لى إ اتدخ  السييييلطة العامة فير اسييييتنا ا  للدسييييتور والقانو . ويرتبو رلك اًل، رام للمجال الخاسف وتقييد

أخدقية أو  ينية أو ةيرهاف  م ووم ا نسيييييييييييييا  في الدولة الحديثة. فا نسيييييييييييييا  في هذن الدولة تاملن  ى  عاو 

عيياقيي   كيي  مييا تعنييير الكلمييةف وقييا ر  ييالتييالي على تقييدير الصيييييييييييييواب والخطييأف ومسيييييييييييييؤول في هييذا ا طييار عن 

 القانو   و  ةيرن. تصرفاتر واختياراتر وسلوكرف لكن أمام

 

الثقافة السيييييييييييييياسيييييييييييييية الجديدم التي ننشيييييييييييييدها ونتطلع إليهاف  ي تلك الثقافة التي تعز  التطور إّ  

ف وت ول  و   رو  السياقات الثقافية واًلجتماعية والسياسية سورية املستقب الديمقراط  والحقوقي في 

 اًلستبدا . تجديداملؤسسة وامل  ية إلى 

 

املجتمعف وتعم  على أ ناء ثقافة سيييييييييياسيييييييييية تعز  الخيار الديمقراط  في صييييييييي ون  إلى،اجة في إننا 

تهيصة املناخ لرف  ت  م اوًلت تكميم الفوان والعو م  املجتمع إلى النظمة الشييييييمولية التي تلسي ا نسييييييا  

 و،قوقرف وت ارب ت  م اوًلتر للت رر واًلنعتاق من ربقة اًل طوا  والقور السياس ي واًلجتمامي.
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ا: 
ا
 يأثر الثقافة السياسية على النظام السياس ثالث

تواملمر ثقافة  يفالحكم ال ر  فإلى وجو  ثقافة سيييييييييياسيييييييييية ترذير وت افظ علير ينظام سيييييييييياسييييييييي  يي تا  أ

يما    سياسية تتم ور عناصرها في الخون من السلطة وا رعا  لواف و ع  املي  إلى املشاركةف وفتور ا

فيتطلك ثقافة   تا،ة ال رس لظوور املعار ييييييييييييية. أما الحكم الديمقراطإف وعدم وراتيتر  كرامة ا نسيييييييييييييا 

تؤمن   قوق ا نسييا ف وتقتنع   ييرورم ،ماية ا نسييا  وكرامتر في مواجوة أي اعتداء على هذن الحرياتف 

على  قاملر توافر شيييييعور  حافظةواملالسيييييلطة ن سيييييواف كما يشييييي ر  ًلسيييييتمرار النظام  جانك،تى لو تا  من 

اآلخرف  يوالرأ يا نسيييييييييييييا  لتقب  فكرم وجو  الرأ يعد   يوثقاف ي الثقة  اآلخرين في ظ  مناخ اجتمامبا ل ُم 

تنظم العدقيية  ي  أفرا  املجتمع   في إطييار قواعييد وأطر سيييييييييييييييياسيييييييييييييييية لكفيياعليية ويسيييييييييييييمح  وجو  معييار يييييييييييييية 

 .يالسياس 

 

فبع  املجتمعات تتميز  قوم وتؤثر الثقافة السيييييييييييياسيييييييييييية كذلك على عدقة ال ر   العملية السيييييييييييياسييييييييييييةف 

  يشييييييييييارم ال ر  في الحيام العامةف وأ  يسييييييييييوم أولةف وهنا يتوقع ؤ الشييييييييييعور  الوًلء الوطني واملواطنة املسيييييييييي

واًلة راب وعدم باًلم عدم املبفرا  ل إلير. وفى  ول أخرى يتسيييييييييييييم ا يطواعية في النهور  املجتمع الذي ينتل

يو السييييييييييرم. وفى بع  ال،يا  ينظر املواطن إلى النظام ،ييييييييييخخ خار  م  يولية تجان أؤ الشييييييييييعور  املسيييييييييي

ويعم  على  يييييما  رفاهية  فويتولى ت  شييييي يء نيا ة عنر فيتعودن من املود إلى اللحد ي على أنر أ و  يالسيييييياسييييي 

مجر  أ ام لت قيق مصالح القاملمي  ها ّد ويعالجماعة. وفى املقا   قد يتشكك ال ر  في السلطة السياسية 

 
ّ
فالتجانس  فيعتمد على الثقافة السيييييييييياسيييييييييية ياًلسيييييييييتقرار السيييييييييياسييييييييي  ّ  إ :لذلك يمكن القول  .عليها ليس إًل

ي  ثقافة النخبة أما اًلختدن   فوالتوافق  ي  ثقافة النخبة والجماهير يسيييييييييييياعدا  على اًلسييييييييييييتقرار يالثقاف

  .يفإنر يشك  مصدر تهديد ًلستقرار النظام السياس  وثقافة الجماهير

 

ا  تجديد الثقافة السياسية في سوريةمرتكزات : رابعا

 .من جملة الهدان التي ثار السييييوريو  لجلواف  ي العم  على امتدم السييييياسييييةف وإعا تها إلى املجال العام

،ي  تا  الن ييييييييال السييييييييللي يتجذر ويتوسييييييييع ويتمد  في سييييييييوريةف تا  ال ركيز على اسييييييييتثمار هذا النشييييييييا  و 

ا عن العم  الد وب على تأطيرن تبدا  إلى الديمقراطيةإنجا  اًلنتقال من اًلسيييييييييييييوتوظي ر في خدمة  ف بعيدا

ا في هذا  فومأسستر ا على ،ماية ن سر واًلنتقال إلى   ة السياسةف  معنى أنر لم ُيستثمر كثيرا ليكو  قا را

اف ،ي  ولدت تيارات سيييييييياسيييييييية . المر
ا واعدا وإ  تان  الشيييييييور الولى من الثورم السيييييييوريةف قد ،مل  جنينا

ف عّبرت عن ن سيييييييواف إًل أنها سيييييييرعا  ما مات  أو تعطل ف   ع  تصييييييياعد العن  الو، ييييييي ي للنظام من كثيرم

ا بعد إسييييقا   رم ت  شيييي يء للعسييييكرمف ومِل ي ذين و التسييييلح ال "  ع  أسييييباب متعد م" جوةف واتجان الثورم

سياس ي  وميّ  و  سياسةف فكا  أ  طسى العسكري ،ي  امتلك القوم  و  من النظامف لينشأ لدينا عسكر 
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للسييييييياسيييييية في أوسييييييا  الشييييييباب والناشييييييطي ف بعد ال اء   ونيةيوجورف ورلك تلر  التوا ي مع شيييييييوع نظرم 

 .الوزي  للكيانات السياسية مجتمعة

 

ثقافة سيييياسيييية جديدمف تتجاو  رواسيييك اًلن طا  وموروثات اًلسيييتبدا   عملية تأسييييس وبناءإّ  

نمو الديمقراط  في الحيام إشييييييييييييياعة ال :املتوخام من هذن العمليةالسيييييييييييييياسييييييييييييي يف وترتبو  طبيعة الهدان 

كثقافة وآليات ووسيييامل  ونظمف  ي السييياملدم في الحيام السيييياسيييية وإ ارم  ف،يث تكو  الديمقراطية فالعامة

 شؤو  الدولة والسلطةف كما  ي جزء ،يوي في النسيج اًلجتمامي والثقافي.

 

ا من التناق ييييييات والتوترا كما أّ   من ت السييييييياسييييييية واًلجتماعية الداخليةف ًل يمكن معالجتها كثيرا

ف تؤسييييييييس لنمو جديد من العدقة والتواصيييييييي   ي  مكونات املجتمع وقوانف متجد مثقافة سييييييييياسييييييييية  و  

إلى ،اجة في سييييورية قواموا التسييييامح والحرية وسيييييا م القانو  وقيم ،قوق ا نسييييا . فكثير من مشييييكدت 

لنمو التقليييدي في معييالجيية هييذن املشيييييييييييييكدت. فييأ مييات السيييييييييييييلطيية وعدقتهييا ر ييية و،لول جييديييدمف تتجيياو  ا

إلى ثقافة سيييييييييييييياسيييييييييييييية ،اجة في ف املكونات السيييييييييييييوريةتعد  راتر املتعد م وطبيعة املوق  من  املجتمع وتعبي

العدقة على أسييييييس جديدم  ي  السييييييلطة واملجتمعف كما أنر ًل يمكن تجاو  مع ييييييدت  وغصييييييجديدمف تعيد 

ثقافة سيييييييييياسييييييييييةف تعيد إلى التنوع كينونتر ومتطلباترف وترسييييييييي ي  و  من   والِعرقي والقوم ف التمييز الطامل 

فية لك  فصة أو شيييري ة في الخصيييوصييييات الثقا ا  عاملم املواطنة وأسيييس الو،دم وفق ر ية وثقافة ًل تلري

 .في اًلنك اء واًلن باس في الذات اأ  تشرع  دلف املجتمع

 

ف ورلك من خدل م كمدخ  أسييييياسييييي ي للبناء الديمقراط ًل  د من تريير الثقافة السيييييياسيييييية السييييياملد فوعلير

 العناصر التالية:

 السياسية الثقافة على العربية الثورات ربيع تأثير  استثمار  -1

  م لوا ثقافة سيييييييييياسيييييييييية ل  القوالك الثا تمع الثورات ترّيرت وتبّد 
ّ
ة للثقافة السيييييييييياسيييييييييية السييييييييياملدم و،ل

  ال  يييييييييييييياء العموم  منطل
ّ
ا لويياف تنهيي  من قيياموس  يمقراط  ةير معوو جييديييدم شيييييييييييييكيي من قبييي  ،لول  فقييا

شييييييعارات الحرية والكرامة ا نسييييييانية والعدالة وت كيك ثقافة الخون وتكسييييييير أنما  الخ ييييييوع والخنوعف 

ال ر  كمواطن فمع الثورات امليدانية  دأ عود جديد يتصييرن فير  فوالت رر من أسيييجة وأةدل اًلسييتعبا 

 لر تلمتر ورأيرف ولر  ورن وفعاليترف كمشارم في الثورم على الظلم والطريا  أو في اختيار الحكام.

 التوافق السياس ي" في تدبير املرحلة اًلنتقالية"و" التاريخية املصالحةتكريس ثقافة " -2

ومختل  اًلختدفيييات التوافق السييييييييييييييييياسييييييييييييي ي قيييا رم على تيييذوييييك الصيييييييييييييعييياب املصيييييييييييييييالحييية التييياريخيييية و ثقيييافييية 

ف واملؤسيييييييييييييسيييييييييييييات الحق والقانو   تخدم  ناء  ولة فاليديولوجية واًلنتماءات السيييييييييييييياسيييييييييييييية في  وتقة وا،دم

يقع في وهذا  فالنظر عن هوياتهم السياسية واملدنية لسياسية وتجنيد ت  ال اعلي  بر وكذلك التعبصة ا

 صميم السيرورم الديمقراطية.
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 جديدة لتعزيز البناء الديمقراطي الحقيقيالحاجة إلى ثقافة سياسية  -3

إر تدفع  فعلى النظام السياس ي  وجر خاس والحيام السياسية  وجر عام اا كبيرا تأثيرا للثقافة السياسية  إّ  

والسييييلبية باًلم عدم املاتجان في أو تدفعوم  فاًلنخرا  في النظام السييييياسيييي ياتجان في ا الفرا  والجماعات إّم 

التد م  ي  الثقافة السييياسييية والبنية السييياسيييةف يتعرر النظام السييياسيي ي للخطر  السييياسيييةف ومن  و  

 ويتهد   السقو .

 تحصين قيم الثقافة السياسية والبناء الديمقراطي -4

لقيم الثقييافيية السيييييييييييييييياسيييييييييييييييية والبنيياء الييديمقراط  يسيييييييييييييتنييد إلى جمليية من املوجبييات  الت صيييييييييييييي  الحقيق  إّ  

الذي يشيييييييييك  منبع الت كير  اسيييييييييتنهار الومي السيييييييييياسييييييييي ي الديمقراط  فأولوا :والسييييييييياسييييييييييات واًلشييييييييي راطات

من خدل اسيييييت  يييييار  ورها املحوري في  التنشيييييصة السيييييياسيييييية والسيييييلوم الديمقراطيي ف وتأت  في مقام ثا   

تبر  أهمييية وم ورييية مصييييييييييييييالحيية املواطن ن سيييييييييييييير . وفي املنحى املواطنييةال ر ييية والتييأطير وةرس قيم ثقييافيية 

 تعزيز املشاركة السياسية.السياسة من خدل  مع السوري

 

ما قب  نا ذم لك  الصييراعات  فإلى تشييكي  ثقافة سييياسييية جمعية،اجة في البناء الديمقراط  الحقيق   إّ  

في  وتقة الدولة الوا،دمف  معنى ترسيخ الجوو  في سبي  ت قيق العيش املش رم ت    والتمو ع الوطنية

ِ   فالقلييييات وامليييذاهيييك واًلنتمييياءات جميعالتي ت  ظ ،قوق  فسيييييييييييييق  اليييديمقراطيييية
ّ
 يييالشيييييييييييييكييي  اليييذي يزت

 صورها.مختل  في ويقطع مع الثقافة السلطوية  فمقومات الدولة الحديثة

 

ي ف ةير أّ  التمكي  للومي السييييييياسيييييي ي وللثقافة الديمقراطية سييييييوريا را م السييييييياسييييييية للالثورم رت ،ر لقد 

ومنظمات املجتمع معظم ال،زاب السياسية إر إّ   ؛السوري املشود اًلنتقالي أمر ما  ال  اه  الح ور في

  املدن 
 
  ثقافة معنية  اًلسييتقطابف أكثر منها  توجير السييلوم السييياسيي ي للمواطني ف وإعا م تأهيلومف لتمث

يريف إلى ومي سياس ي تنو ،اجة في ن ن ففي مجتمع تعد ي. من هناف  العيش املش رماملواطنةف ومقت يات 

يعيد اًلعتبار إلى قيمة الحرية واملواطنة املسييييييييييييؤولة في آ ف ع يييييييييييي ى أ  نؤسييييييييييييس معالم املجتمع الديمقراط  

 يمكن ا شارم إلى أهم القواعد واملبا ئ: في سورية من أج  تجديد الثقافة السياسية . و املنشو السوري 

تصورات فكرية ومشارب سياسية ا على قوى ومجموعات رات سا،ة ال ع  السياس ي م تو،ة  وما  عّد  -1

ف خاصة بعد خمس سنوات ونص  من الثورم السورية التي أفر ت قوى اجتماعية ور ى ووسامل  متباينة

سيييييييييييياسيييييييييييية مدنية تعقد أ،زاب إلى ،اجتر  الشيييييييييييعك السيييييييييييوريكتشييييييييييي  يسيييييييييييو عم  لم تكن معوو م قبلوا. 

 - التدريج- و  سيييدرت السييوريي  والكثر من هذا فإّ   فاعيد انتخاب قيا اتها  يمقراطيا وتعلى املأل مؤتمراتها 

 اتجان أو رام وفقا ًللوذا ا ينمؤيد واأ  يكون موسيييعو   فف املرلق إلى الت زبال يييرورم في  والن ي تاج مأنه

 للتجربة وصدقية البرامج املطرو،ة.

إمكانية ا ،اطة   يييييييييييييرورم ال زام الخطاب العقدن  والواقلي في العم  السيييييييييييييياسييييييييييييي يف ملا يتي ر رلك من -2

 لعوام  املؤثرم في سيرورم تطورن.الى إ  الواقع الشام  والتعرن
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 وق  و،ماية ملصلحة خاصة أو عامة.عن م اا ل كرم أو  فاعا انتصارا  فاعتما  ثقافة الحوار -3

رلك  وصيي   ف  مسييؤولية قيا م العم  السييياسيي يمن ت ّم  الشييباب والنسيياءاًلسييتعدا  الوا ييح لتمكي   -4

 
ا
رات  من شيييييرو  تجديد سيييييورية و يييييما  مسيييييتقبلوا.  اأسييييياسييييييا  اشيييييرط ر في ضووووووء املتغيّ والرهان هو أن نتغيّ

 فكرا 
ا

 ا وعمل
ا
 ومنهجا    رؤية

ا
 إا  سوووووووووووووياسوووووووووووووة

ا
ر به عما نحن عليه  لكي نحّول الواقع سووووووووووووو راتيجية   حيث نتغيّ

 هم في تحويل سوانا عبر مشاركتنا في سورية الجديدة. اونس

  مع الت وًلت اًلجتماعيةف رات والتكيّ سييتيعاب املتريّ ًل  املجال في تتيح التيالتنمية السييياسييية  -5

يقتضيييييييي ي توافر العقدنيةف واًلندما ف والتكام   ما فاملؤسييييييييسييييييييات الحديثة للمجتمع املدن  خاصيييييييية

التنمية السييياسييية  ي البعد  ولع  هذا ما يو ييح أّ  (. 3الوطنيف واملأسييسييةف والتعبصةف واملشيياركة )

مع أهمية  اقي البعا  في إطار  ف م يييييييييامينها املو يييييييييوعية فالذي ًل تنطلق إًل منر أي تنمية ،قيقية

تجاه  التنمية السياسية أو إقصاءها يلق   ظدلر على  اقي البعا  وقد تت كم فيها  تكاملي. ولكّن 

دسييتوريةف والنظام الديمقراط  الحقيق  الهواءف والتوجوات ال ييخصيييةف في ةياب املؤسييسييات ال

  ك  منظومتر. 

ممكنات  ىالخطاب السيييييييييييياسييييييييييي ي على هد يقاعإهدان والوسيييييييييييامل  و يييييييييييبو فكرم التد م  ي  ال  -6

اًلسيييييييتعدا  الشيييييييع ي العام لل ع  والقدرم على   رجة وفي مقدمتها اسيييييييت  يييييييار فاملمارسييييييية ال علية

 م د م. قوى  التأثير في مسار ال،دا   من موا ين

في  ا ف يسيييياهما  ييييروري ا أمر  فتعميم الومي السييييياسيييي يف وت عي   ور املواطن في الحيام العامة -7

 
ا
خك ف سيييييييييييييكف وًل ي تكرن نا  امتيا ف ًل تنه   ر الجماعيا  ا مدنيا جع  العم  السيييييييييييييياسييييييييييييي ي فعد

  و  سواهم.  منالحكام والقا م 

شيير  لوا سييوى ت صييي  الخير وال  يييلة اخ زال السييياسيية في الخدقف وتأ  السييياسيية ًل  عدم -8

وعلى هذا الساسف فإرا تان  الخدقف من ،يث املبدأف ةير موتمة . (4وال ع  املنزن عن املصلحة )

 وا وصييييييييي  بشيييييييييك  مباشييييييييير  الشيييييييييأ  العام 
ا
السيييييييييياسييييييييية  فإّ   ؛ا تونيةف أو كما يرا  لوا أ  تكو  أخدق

ا رات طابع منعزل أو ان  الخدق أي ييييييييييا فإرا ت. يسييييييييييت ي  أ  تصييييييييييير كذلكف ملا لوا من طابع خاس

. أي سيييييياسييييية ًل تسيييييتقيم إًل  يييييمن وجو  جمامي ف فإّ  (ًل تقوم إًل  صييييييرة ال يييييمير امل ر )من ر  

فن ن في . وعليرف فد يمكن لألخدق أ  تنوب عن السيييييياسيييييةف وًل أ  ت   السيييييياسييييية مقام الخدق

 . مااف شريطة مراعام التباين القاملم  ينه،اجة إليهما معا 

 

ننييا من القطيعيية مع   ييّد  دف فوعلييير
ّ
من التييأكيييد على مجموعيية جوانييك م را طيية للترييرف الييذي يمك

 :السوريةالتأخر واًلنطدق إلى مسارات الت رر من املحنة 

مبيدأ الحرية واًلختييارف لّ  الحرية ترتبو  املسيييييييييييييؤوليية وتن   الحتميية أو الجبريةف وتجعي  من  -1

 فع  اًلختيارات املمكنة تاريخيا  على ال ييييروري إلقاء ال ييييوء
ا
من الومي  معطيات  ااف وصيييينع اًلختيار انطدق

 الواقع والذات. 
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النسيييبية والتنوع واًلع ران  اآلخرف فك  ،قيقة نسيييبيةف ولك  فكرم تجلياتها الجزمليةف ومن ،ق  -2

لع على ت  الخيارات املتا،ةف التي تبلورت   ريةف وأ  ي
ّ
 ختار من  ينها. املجتمع السوري أ  يط

نع يسييييييييعو  لت قيق أعلى ّ  إثقافة اًلمتيا  وا نجا ف إر  -3 ال املزين في املنافسيييييييية الح ييييييييارية هم م 

معدًلت وأرقى مسيييييييييييييتويات ال اء في مجاًلت الح يييييييييييييارم املختل ةف وبخاصييييييييييييية مجاًلت ا نتا  واًلقتصيييييييييييييا  

 والثقافة. 

ًلسيييتيعاب أهم  اا وعميقا ا أسييياسييييا ا،تياجا لثقافة السيييياسيييية السيييورية املؤسيييسييياتيةف إر ت تا  ا -4 

منجزات الحداثة و ي املأسيييييييسيييييييةف  ما تنطوي علير من: تمييز الخو ال اصييييييي   ي  ال يييييييخ ييييييي ي والعام فيما 

يتعلق  ييياليييدور وامللكيييية والسيييييييييييييلطيييةف واًلتصيييييييييييييييال واليييديمومييية في أ اء الوظيييامل ف واليييدقييية البيييالرييية في تعيي  

تصييييييييياصيييييييييات عبر لعم ف وإ،دا  التكام   ي  الوظامل  واًلخاًلختصييييييييياس والتمييز  ي  ال وارف وتقسييييييييييم ا

 عن ال،خاس. -انسبيا –آليات مستقلة 

 اسيييييتع -5
ا
لم ننجح بعد في إقرار ،ق املرأم في املسييييياوامف وما  ال   فا م ثقافة املسييييياوام والحقف فمثد

املرأم وا قرار   قوا تلك ال ييييرورم والحتمية متعثرم في الومي وفي املمارسيييية على السييييواءف ونعتقد أّ  ت رير 

 ف    ولت رير تاريخنا من الرتو .اهو شر  موم لت رير عقولنا جميعا  في املساوام

لتطور جدلية التعاو  والتنافسف إر يجك أ  نررس في الثقافة السيييييياسيييييية السيييييورية فكرم أّ  ا -6

 السيييييييييللي من أج  ،  التناق ييييييييي ف ومن ثم أولوية الن يييييييييالارهن  التنافس والتعاو  معا 
ا
 ات ،د

ا
من ف و  عا ًل

  و  إخدل  الحق.

 

 خاتمة

ًل في ظ   نية ثقافية تقوم على املساوام و،رية العم  السياس ي إ  ت رسخ أالسياسية ًل يمكنها  املمارسةإّ  

رسيييياء قواعد ممارسيييية تنمية سييييياسييييية إمكا    كذلك لن يكو   ا فللقوى والتنظيمات السييييياسييييية املختل ة

لى مسيييييييتوى إًل عندما ترتق   نية الثقافة السيييييييياسيييييييية إ،قيقية وتكريسيييييييوا في إطار  نية سيييييييياسيييييييية مدملمةف 

ما يؤشييييييير  فيما   املواطنة  سيييييييس العم  الديمقراط   مبا ملر وقيمر وم يييييييامينر التي ترتكز على اأقواعد و 

من خدل جع   فتنمية روو املواطنة والوًلء واملشيياركة -وانبهافي أ،د ج-التنمية السييياسييية تت ييمن  ّ  أ إلى

 ارم شيييييييؤونهم العامةف تونها تعم  على تنمية قدراتهم على إالفرا  مواطني  فاعلي  ومشييييييياركي  نشيييييييطي  في 

مكانات املتا،ة ملواجوة هذن املشكدت   لى تنمية قدراتهم على تعبصة ت  اإ افة إ  رام مشاتلوم  و ووفإ

  للي وواقليف وتجذير املمارسات السياسية وتطويرها لتصبح أكثر  يمقراطية.بشك  ع
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 املراجع

ف املوقع ا لك رون  (2من  1)كرم نشيار وياسيي  سيوي ةف أ مة السيياسية وت دي ال اع  السيياسي ي  – (1)

 .2016 أ ري  /نيسا  26 –"  أوا"

س العرب ف ىحي ة .   – (2)  .2013 سبتمبر /أيلول  6 –ا ماراتية " اًلت ا "خالد الحروبف أوهام التسي 

ثييامر تيياميي  م مييدف املجتمع املييدن  والتنمييية السيييييييييييييييياسييييييييييييييييةف مركز ا مييارات للييدراسييييييييييييييات والب و   – (3)

 .2010اًلس راتيجية 

 29 –" أوا "أندري توم  سييييييييييبون ي ف ترجمة ،سيييييييييين  يق ف م ووم السييييييييييياسييييييييييةف املوقع ا لك رون  - (4)

 .2014 مارس /آرار
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