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 تقرير عن الورشة السياسية

 ودورها في الحياة السياسية  في المحرر االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

 

 
 

 2022آذار  5السبت  التاريخ: 

 17:00ولغاية   14:00: الساعة الوقت

 : أ. حمد محمد الخالدإدارة الورشة

السياسية في المحرر وكذلك منظمات  مناقشة أوضاع األحزاب    :الهدف من الورشة

 . المجتمع المدني وما تقوم به للمجتمع وسبل النهوض بها وتطويرها

 :محاور الورشة

 :الواقع السياسي الحالي .1

السياسي   • العمل  عام  اقتصار  قبل  المعارضة  الكتل  واختزال    2011على 

 . العالقات بالعاملين في هذا الحقل قبل انطالق الثورة السورية

انطالق الثورة تأسست عدة احزاب من تيارات متعددة اسالمية وليبرالية   بعد •

ومناطقية  تلبي  و ،  وقومية  الجمهور لم  لعدمطموح  سياسية    هاطرح  ،  برامج 

 . غير محددةهويتها السياسية ولكون  ، واضحة
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 يتطلب المشاركة في الشأن العامو   ،خالل الحرب نشأ المجتمع المدني السوري   •

مستجدة ومستمرة بسبب   بمهام خدميةالعاملين والمكبلين أصال    تفرغ الشباب

 .الهجرة والنزوح والوضع األمني وفقدان التمويل 

 ضعف المشاركة السياسية: ومن أسباب  •

 انخفاض مستوى الثقافة السياسية في المجتمع.  •

 الخوف من المشاركة بسبب غياب الحريات العامة. •

 كة في الشأن العام.الشعور بعدم جدوى المشار •

المدني • المجتمع  )تنظيمات  المشاركة  قنوات  السياسية-قلة  - االحزاب 

 لمؤسسات المجتمعية...(.ا

 :العالقة بين منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية .2

 والبد من العمل للوصول للتشاركية.   عالقة غير واضحة في معظم الحاالتهي 

افكار سياسية  والبد من   نشر  إنما  للسلطة  السعي  ليس  إنشاء منظمات سياسية هدفها 

 . ورفع مستوى المشاركة الشعبية

المدني   يقع المجتمع  منظمات  كاهل  المدني    على  المجتمع  عمل  تسيس  ترقية  ومنع 

 .فافية وصوال للتنمية السياسيةالمجتمع المدني ليتمكن من محاربة الفساد وتعزيز الش

خدمة  .3 في  دورها  لتعزيز  والمنظمات  لألحزاب  وتوصيات  مقترحات 

 : المجتمع، والعمل على تطوير أدائهم

 المساهمة في التنشئة السياسية  •

السياسية والمشاركة   • للتوعية  المنظمات واألحزاب للوصول  بين  تكاملي  دور 

 الفاعلة في صنع السياسات

 في مرحلة النضال    فما زلنامراعاة خصوصية الحالة السورية  •

 االنطالقة الصحيحة في العمل والسلوك  •

 توحيد السلطات في المحرر •

 التركيز على الشرعية والمشروعية   •

 تهيئة بيئة مناسبة لتشكيل وتطور األحزاب  •

 التشبيك بين الكيانات   •

للتحفيز على التنظيم والعمل   عليهامضيئة يمكن التعويل الفرق التطوعية نقطة  •

 وبناء الثقة  الجماعي  

 عدم احتكار المعلومات والخبرات من قبل متصدري المشهد السياسي •

 العمل على تبني القضايا السياسية والثورية من فئة الشباب والمرأة •
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 الشفافية والوضوح في االنتماء   •

 ان تصبح العالقة بين السلطة واألحزاب عالقة تكامل ال هيمنة   •

 الدعم وأثره على االتجاهات السياسية •

كالجمعية   • الدولية  بالمحافل  مشاركة  لها  كان  المدني  المجتمع  منظمات  بعض 

 ومنظمة الدفاع المدني وغيرهاالطبية السورية االمريكية 

 متصدرة للمشهد في الكيانات الوجود نسبة تمثيل لفئات الشباب  •

 حضر ممثلين عن كال من:

 رابطة الشباب السوري الثائر - .1

 اتحاد طلبة سوريا األحرار- .2

 اتحاد اإلعالميين - .3

 تجمع خريجي سوريا األحرار - .4

 مركز التطوير االداري - .5

 مجلس تحالف قوى الثورة السورية- .6

 المنتدى السوري للبناء  - .7

 الشبكة الشبابية  - .8

 مركز أشرعة  - .9

 األشخاص الناشطين:وبعض 

 االستاذ أسامة العمر   •

 حسناء بركات  •

 ازدهار كنجو •

 ضياء اليوسف  •

 كناشطشخص من المجلس المحلي في مدينة عفرين   •


