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ّقَدةـمم:   
 قـارب  والجيـران واأل   سـرة  مـن األ   أ في محيط اجتماعي يبد    نسان اإل يولد  

 ويكتسب من هذا المحيط خبرات ومعارف وقيم تمثل ما نطلق عليه            ،والمدرسة وغيره 
 تلـك الثقافـة التـي       أبنائه، بين   ائدة تعكسها ثقافته الس   وصية فلكل مجتمع خص   ،الثقافة

عارف التي اكتسبها عبر ميراثه التاريخي وواقعه       تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والم    
 أسـلوب   فهي    واالقتصادي، وطبيعة النظام السياسي     ة االجتماعي ةالجغرافي والتركيب 

 ثقافات فرعية متنوعـة علـى       إلى وهي تتفرع    ،الحياة الذي يعيش به الفرد والمجتمع     
  .الصعيد السياسي واالقتصادي والديني وغيره

.  للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر بـه      عامة من الثقافة ال   اًية جزء وتمثل الثقافة السياس    
 بالغة جدا لكافة المواطنين والمجتمع والنظام السياسي        أهميةلذلك تمثل الثقافة السياسية     

  . وذلك لما تلعبه من دور مؤثر في الحياة السياسية،بصفة عامة
ثقافـة   حيـث أن طبيعـة ال      من دراسة الموضوع  لألهمية التي يمثلها        سيتم  

 وأن ، في الحيـاة الـسياسية  ودورهالسياسية هي التي تحدد شكل سلوك الفرد السياسي   
 والنظام السياسي يؤثر في طبيعـة       طبيعته، السياسي و  النظامالثقافة السياسية تؤثر في     

 والحاجة الملحة الى ترسيخ ثقافة سياسية ترسـخ نظـام ديمقراطـي             ،الثقافة السياسية 
  .حياة الكريمةحقيقي يكفل للمواطن ال

                                                 

 العلـوم  قـسم  زليتن، والتجارة االقتصاد كلية اإلسالمية، األسمرية الجامعة تدريس، هيئة عضو -∗
 .السياسية
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  : الدراسةإشكالية
 مدى تأثير الثقافة الـسياسية علـى نمـط          ما : إشكالية الدراسة حول   تتمحور  

  ؟وتوجهات أفراد المجتمع نحو السلطة السياسية وانعكاس ذلك على النظام السياسي
   : الدراسةفرضية

ـ        إلى سالفة الذكر نسعى     شكالية من اإل  انطالقاً   ة  تحديـد العالقـة بـين الثقاف
 المجتمع نحو السلطة السياسية القائمة، علـى أن لكـل   أفراد توجهاتالسياسية ونمط و 

  .نظام سياسي ثقافة سياسية معينة تالزمه وتغذيه وتعبر عن فلسفته وتحافظ عليه
  : الدراسةأهداف

  :اآلتي إلى تهدف الدراسة   
 . الثقافة السياسيةماهية توضيح -1

 . المجتمعألفرادلى السلوك السياسي  الثقافة السياسية عأثر توضيح -2

  . السياسيالنظام ألفراد المجتمع على ة السياسيالثقافة انعكاس مضمون توضيح -3
  : الدراسةمنهج

 محـور  اإلجابة على السؤال الـذي تت      إلى وسعياً الدراسة   هداف أ إلى استناداً  
تحديـد   استخدام المنهج الوصفي لوصف الظـاهرة و       ثمحوله والتحقق من الفرضية،     

 ياسية والمنهج التحليلي لتحليل طبيعة العالقة بـين الثقافـة الـس           ،معالمها ومضمونها 
   .والنظام السياسي

  :آلتية سيتم تناول الموضوع من خالل المحاور الذلك  
 والعناصر المكونـة    أنواعها دراسة مفهوم الثقافة السياسية و     يتناول:  األول المحور -
  . لها
  . السياسية على النظام السياسيفة الثقاأثرول دراسة يتنا:  الثانيالمحور -
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  :مفهوم الثقافة السياسية/ والًأ

 تناول مفهوم الثقافـة     مر الثقافة السياسية سيتوجب األ    فهوم الحديث عن م   قبل  
المعلومات  من   ة متكامل وحدة :أنها عرفت ب  حيثكمدخل لفهم ودراسة الثقافة السياسية      

 وطرق كسب الرزق وتربيـة      لترويح والمعتقدات وطرق التفكير والتعبير وا     فكارواأل
 المجتمع والتي تنتقل    أفراد السائدة بين    الظواهر وغيرها من    ليدوية والصنائع ا  طفالاأل

 االجتماعي ال عـن     تفاعل عن طريق االتصال وال    فراد جيل ويكتسبها األ   إلىمن جيل   
  .)34، ص 1987 أبوالنيل،( . يةوج البيولراثةطريق الو
 بأنها اإلرث االجتماعي ومحصلة النشاط المعنـوي والمـادي          كذلك وتعرف  

 والروحي والفكري والفني    ذهني ويتكون الشق المعنوي من حصيلة النتاج ال       مع،للمجت
 القـيم والحـس   وسلم والنظم والمفاهيم فكار والقيمي، ويتجسد في الرموز واأل     دبيواأل

ـ         أما .لخالجمالي ا   واتاالد (ي الشق المادي فيتكون من مجمل النتاج االقتصادي والتقن
 االجتماعي الذي يتحقق من     طار اإل أما . العمل والسالح الخ   أماكنوالبيوت و ) واآلالت
 فهو المؤسـسات والطقـوس      ل المستمر والمتطور من جيل الى جي      رث اإل ذاخالله ه 

فالثقافة هي ثمرة المعايـشة للحيـاة       . ى التنظيم االجتماعي االخر   وأنماطوالجماعات  
 الوجـود  إلـى تتمثل في نظرة عامـة  . حلهاوالتمرس فيها والتفاعل مع تجاربها ومرا   

 أو هذا الموقف في عقيدة شـاملة،    جسد منها كلها وقد يت    الموقفوالحياة واالنسان وفي    
 لحيـاة  أو تعبير فني أو عمل فني وفـي اسـلوب ا           أخالقي، مسلك   أو ،مذهب فكري 

 أخـرى  فهناك ثقافة رجعية و    ، بمعنى محدد وفئوي   أحياناويستخدم المصطلح   . ليوميةا
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 أبنـاء  في ثقافـة     التمايز وغير ذلك من     ،استعمارية ثقافة وهناك ثقافة وطنية و    يةتقدم
  .)845-844الكيالي وآخرون، بدون تاريخ، ص ص (المجتمع الواحد 

يكي المعقد الذي يشتمل علـى      الكل الدينام ( السيد إدوارد تايلور بأنها      وعرفها  
 والعادات  ديان والتقاليد والفلسفة واأل   خالق والمعتقدات والقوانين واأل   الفنون و المعارف

 هي إنتـاج االنـسانية      فالثقافة. ) فيه  من مجتمعه بوصفه عضواً    نسانالتي اكتسبها اإل  
يل جديد ال    ومواقفه واتجاهاته فكل ج    أفكاره في إعداد الفرد وبلورة       مهماً وراًوتلعب د 

، 162، ص   2011الدبيـسي،   ( من محيطـه االجتمـاعي       يستفيديبدأ من فراغ ولكنه     
163.(  

 جانب مادي وهو ما ينتجه عقل الجماعـة مـن أشـياء             : ثقافة جانبان  ولكل  
 فـي المعـارف     يتمثـل  وجانب معنوي    ،ملموسة كهندسة البناء والمالبس واالطعمة    

ت االساسية في المجتمعات المعقـدة ثقافـات        والمعتقدات والقيم والفنون وتضم الثقافا    
و االقليات التي يتضمنها المجتمع مثل      أو الجماعات   أفرعية خاصة بالطبقات المختلفة     

 الـسواحل وغيرهـا     أهـل هل الصحراء وثقافـة     أ وثقافة   لحضرثقافة الريف وثقافة ا   
  .) 34، ص 1987 أبوالنيل،(

   : الثقافةائفوظ
  :تيائف للفرد هي كاآل الثقافة العديد من الوظتوفر  

 والـسيكولوجية   يولوجيـة  الب وية وسائل إشباع حاجاتـه العـض      لفردل الثقافة توفر -1
 الخلقـي  لوك فهي تعلمه كيف ينقذ نفسه من الجوع والعطش كما تعلمه الس ،االجتماعية

 .في التعامل االجتماعي

 . يكون عليهاأن والتفكير والمشاعر التي ينبغي ك صور السلولفرد الثقافة اتعطي -2

 . الثقافة للفرد تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون وأصل اإلنسان ودوره في الكونتقدم -3
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 الثقافة للفرد منظومة من المعاني والمعايير التي يميز فـي ضـوئها بـين               توفر -4
 .خالقيأل وغير اخالقيألوا ، التي تحدد له الجميل والقبيحفهياالشياء واألحداث 

 ما يساعد الفرد في تكـوين ضـميره         ،نظومة من االتجاهات والقيم    م قافة الث توفر -5
 .الذي يتواءم به مع جماعته ويعيش متكيفا معها

 لتميزهم  دها الثقافة الفرد بما يشعره باالنتماء لجماعته، وما يربطه بسائر أفرا          تمد -6
 .)162، ص 1975عفيفي، ( خرىعن سائر الجماعات األ

   : الثقافة السياسيةمفهوم
 أول مـن  )ALMOND( جبرئيـل المونـد   مريكـي  عالم السياسة األ   عتبري  

: م حيـث عرفهـا بأنهـا      1956 عـام    تبهااستخدم مفهوم الثقافة السياسية في مقالة ك      
 التي يحملها الفرد تجاه     ، واالتجاهات واالنماط السلوكية   ،مجموعة التوجهات السياسية  "

المغيربي، (" فرد في النظام السياسي    وتجاه دوره ك   ، ومكوناته المختلفة  ،النظام السياسي 
  .)219، ص 1998

 مـن ثقافـة     زءهي ذلك الج  " أندرسون الثقافة السياسية بأنها      جيمس ويعرف  
 تقوم به الحكومة    أن والمواقف المتعلقة بما ينبغي      ات والمعتقد القيمالمجتمع، المتضمنة   

قافة الـسياسية مـن      وتنتقل الث  ،وكيف تقوم به وطبيعة العالقة بين المواطن والحكومة       
 يتعرف والسياسية، التي من خاللها      اعية آخر من خالل عملية التنشئة االجتم      إلىجيل  

 ومع القادة السياسيين بحيث تصبح هذه الثقافـة         خرينأفراد المجتمع ويتفاعلون مع اآل    
، 1999اندرسـون،   ("  من نفسياتهم ويترجمونها الى سـلوك حيـاتي        اًالسياسية جزء 

  .)46ص
 النـشاط والعمـل   اتجـاه  التوجه والتكيف أنماط السياسية تتمحور حول   ةفالثقاف  

  : أبعاد أربعة من تتكون الموند أن الثقافة السياسية ريلويرى غاب. السياسي في المجتمع
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 تتكون من مجموعة التوجهات الذاتية تجاه العملية السياسية بين أفراد المجتمع            أنها -1
 .لمجتمعككل أو بين مجموعة فرعية داخل ا

 معلومـات   تـشمل  فهي   ، تتكون من إدراكات وأحاسيس أو مشاعر وتقييمات       أنها -2
ومعارف ومعتقدات حول الواقـع الـسياسي، ومـشاعر وأحاسـيس تجـاه العمليـة              

 . والتزامات بقيم سياسية معينة،)1(السياسية

ـ             محتوى -3 الل  الثقافة السياسية يتحدد من خالل عملية التنشئة السياسية التي تـتم خ
مرحلة الطفولة ومن خالل المؤسسة التعليمية والتعرض لوسـائل اإلعـالم والخبـرة             

 .العملية في الحياة االجتماعية والسياسية

 ولكنها  لبنية،داء هذه ا  أ السياسية تؤثر على البنية الحكومية والسياسية وعلى         الثقافة -4
ـ       ،ال تحددها بالكامل    المغيربـي، (ام الـسياسي     أي العالقة بين الثقافة السياسية والنظ

 .)220-219، ص 1998

مجموعـة القـيم    ( الدكتور غازي فيصل حسين الثقافة السياسية بأنها         ويعرف  
 في ضوئها عـن المجتمعـات       فيتميزواألفكار والمعتقدات، التي تتبلور في المجتمع،       

 )2( من خالل القيم لبناء سـلوك سياسـي        فراد وهي العامل الذي يؤثر في األ      ،رىاالخ
، 2014حـسين،   () جاه السلطة السياسية مع التأثير في اتجاهات السلطة اتجاه االفراد         ت

  .)174ص 

                                                 

 المجتمعيـة  المعطيـات  حدود في المتغيرات من مجموعة بين التفاعل ذلك هي السياسية العملية -1
  .السياسيالقرار  اتخاذ الى ينتهي بما والدستورية

 المواطنين عن تصدر التي السياسية واألفعال التصرفات مجموع عن عبارة هو السياسي السلوك -2
 والهيئـات  القرار صناع من السياسي بالنظام القائمون يؤديها التي تلك أو ينمع سياسي موضوع تجاه

  .الرسمية وغير الرسمية السياسية
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مجموعـة  ( عرفتها دائرة المعارف الدولية للعلـوم االجتماعيـة بأنهـا            كما  
 العليـوي، ( )االتجاهات والمعتقدات والقيم التي تنظم وتعطي معنى للنظـام الـسياسي        

  .)13، ص 2012
بأنها مجموع االتجاهات والمعتقدات والمـشاعر التـي        (ي   لوسيان با  وعرفها  

 المستقرة التي تحكـم تـصرفات       عدتعطي نظاما ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القوا      
ــراداأل ــسياسي  فـ ــام الـ ــل النظـ ــسي( ) داخـ   ،09/07/2011 ،االدريـ

www.maghress.com (.  
وعـة  مجم( هناك من عرف الثقافـة الـسياسية بأنهـا           تفصيلي أكثر   وبشكل  

 ، شـؤون الـسياسة    حوالمعارف واآلراء والمشاعر والمعتقدات واالتجاهات السائدة ن      
 طـرق التفكيـر والـشعور       إنها والشرعية، والمشاركة،    االنتماء، و والوالء، ،والحكم

ــا   ــة م ــاص بجماع ــسياسي الخ ــسلوك ال ــسي، ()وال  ،09/07/2011 االدري
www.maghress.com(.  

كوين المعرفي والعاطفي والقيمي الذي تـشكله        الت مجمل السياسية هي    فالثقافة  
 المعلومات السياسية المتاحة    إلىخر، باإلضافة   آ إلىالتنشئة السياسية وتتناقله من جيل      

  . السياسيةحداث السياسية والدولة ومجريات األساتعن النظام السياسي والمؤس
 نـواع أ التنشئة السياسية وهي تشمل كل       ة خالل عملي  من وتتغير   تتشكل فهي  

 في كل مرحلة من     ، والمخطط وغير المخطط   ،التعليم السياسي الرسمي وغير الرسمي    
 أفراد السياسية التي يتعرض لها      لتنشئةمراحل حياة الفرد، وهي انعكاس لنوعية هذه ا       

  . )222، ص 1998المغيربي، ( المجتمع
  عملية تطورية يتمكن المـواطن     هي السياسية على المستوى الفردي      فالتنشئة  

 اعر يكتسب الفرد معلومات ومـش أيضاً السياسي والتي من خاللها   النضوجخاللها من   
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وهـي  .  بالبيئة السياسية المحيطة بـه     باطومعتقدات تساعده على الفهم والتقييم واالرت     
 نطلق عليهـا مـضمون الثقافـة       أن السياسية للفرد التي يمكن      الذاتتساهم في تكوين    

  :الثة عواملالسياسية التي تتحدد من خالل ث
 . في تحديد التوجهات السياسية مهماً النظام السياسي تلعب دوراًأداء وطبيعة شكل -1

 . والجماعاتفراد وعالقات الفرد مع غيره من األرات وخبأنواع -2

، 1990 داوسـن وآخـرون،   ( . الخاصـة  أو وقدرات الفرد الشخـصية      حاجات -3
 ).63ص

 )1( المتعلقة بالحياة الـسياسية    اسيسح واأل تقدات هذه االتجاهات والمع   ومجمل  
 من الخدمات   فراد بالبيئة السياسية وتوقعات األ    معرفةمتباينة ومتنوعة وتتضمن مدى ال    

 المرتبطة بعالقة الفرد بالحيـاة      مور األ من وغيرها   الحكومةوالضمانات التي توفرها    
  ). 63، ص 1990داوسن وآخرون، (السياسية 
  : الثقافة السياسيةخصائص
 السياسية على النحو التـالي      الثقافة مفهوم التي تميز    الخصائص تحديد   نيمك  

  :)190، ص 1990اندرسون وآخرون، (
 الثقافة السياسية مجموعة القيم واالتجاهات والسلوكيات والمعارف الـسياسية          تمثل -1

 .ألفراد المجتمع

                                                 

 بما المختلفة والجماعات األفراد جانب من تمارس نشاطات مجموعة بأنها السياسية الحياة تعرف -1
 تفـاعالً  بينهـا  فيمـا  فاعلتت قوى عن تعبر وأ قوى تمثل جميعا وباعتبارها الرسمية المؤسسات فيها

  .االستمرار على قدرته السياسي للمجتمع تؤكد التي االتزان حالة بذلك فيتحقق مستمراً
 الجامعـة  دار سـكندرية، إلا (الـسياسية،  النظم ثابت، عادل. د: انظر االطالع من لمزيد  

    .155–141 ص ص) 2007 الجديدة،
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ع تؤثر فيه وتتأثر     فهي جزء من الثقافة العامة للمجتم      ، السياسية ثقافة فرعية   الثقافة -2
 . عن االطار العام لثقافة المجتمعذ أن تشتستطيعبه، ولكنها ال 

 ويتوقف حجـم    ، الثقافة السياسية بأنها متغيرة، فهي ال تعرف الثبات المطلق         تتميز -3
 االقتـصادية   بنيـة  ومعدل التغيـر فـي األ      مدى :ومدى التغير على عدة عوامل منها     

 وحجـم   ، الحاكمة بقضية التغير الثقافي    ةاهتمام النخب واالجتماعية والسياسية، ودرجة    
 ومـدى   ،االهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة إلحداث هذا التغير في ثقافة المجتمـع           

 .رسوخ هذه القيم في نفوس األفراد

 داخـل   خر آ إلى كما تختلف من فرد      ،خر الثقافة السياسية من مجتمع إلى آ      تختلف -4
ه عوامل معينة كاألصـل ومحـل االقامـة والمهنـة            وهذ االختالف تفرض   ،المجتمع

  .والمستوى االقتصادي والحالة التعليمية

 الثقافة السياسية الى ثقافات  فرعية كثقافة الشباب والنخبـة الحاكمـة        وتتفرع  
 مثـل ثقافـة أهـل    امة وقد توجد ثقافات ترتبط بمكان االق،والعمال والفالحين والمرأة 

 االختالفات الجيلية مثل ثقافة الكبار وثقافـة الـشباب أو           أو ، القرية أهلالمدن وثقافة   
 فعلى سبيل المثال تتسم ثقافـة الـصفوة         .االختالف بين ثقافة الجماهير وثقافة الصفوة     

كذلك تتـسم   .  الجماهير بالتقليدية والقدرية   فة ثقا تتصف وعقالنية في حين     حديثةبأنها  
 أن ومقاومة التغييـر فـي حـين         القديمة القيم   علىثقافة الكبار بالسعي الى المحافظة      

اندرسـون وآخـرون،    ( القائمة   وضاع تغيير األ  إلى يتقبل القيم الجديدة ويسعى      بابالش
  ).190، ص 1990

 تتمحـور علـى التكـوين المعرفـي     ة الثقافة الـسياسي   أن نستنتج   أن ويمكن  
  .والعاطفي والتقييمي للفرد والمجتمع بما هو مرتبط بالشأن السياسي
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  : الثقافة السياسيةأنواع/ اًثاني
 أنه يمكن تحديد وقيـاس الثقافـة        فيربا سيدني الموند و  ابرئيل الكاتبان ج  يرى  

السياسية في أي مجتمع من خالل معرفة مدى إدراك وشعور وتقييم األفراد ألربعـة              
  :)225، 224، ص 1998المغيربي، (جوانب أساسية من الحياة السياسية وهي 

 .ل الموقع والتاريخ والشكل الدستوري والمساحة وغيرها ككل ويشمالنظام -1

 المدخالت وتشمل األفراد والجماعات والبنى والعمليات السياسية التي يـتم           جانب -2
 السلطات السياسية لتحويلهـا الـى       إلى عن تقديم المطالب المختلفة      عبيرمن خاللها الت  

 .سياسة عامة وقرارات ملزمة

فية وضع وتنفيذ السياسات العامة في المجتمع وماهية         ويشمل كي  لمخرجات ا جانب -3
 .البنى التي تقوم بهذه العملية

 في الحياة الـسياسية ومـدى معرفتـه     دوره الذات ويشمل مدى إدراك الفرد       دور -4
لحقوقه وواجباته وقدراته السياسية وكيفية المشاركة في الحيـاة الـسياسية، وماهيـة             

 . وتقييمه لجوانبه المختلفةلسياسيرائه حول النظام اآالمعايير التي يستخدمها لتكوين 

 تصنيف أنواع الثقافات السياسية     تملى دراسة علمية قام بها الكاتبان       إ واستناداً  
  :وهي
 : المحليةأو السياسية الضيقة الثقافة •

 هذا النوع من الثقافة في المجتمعات التقليدية البسيطة حيث تقل درجـة             يوجد  
 فـال   ، متعددة في نفس الوقـت     أدواركبير وحيث يقوم الفرد بأداء      التخصص الى حد    

 المجتمع القبلي نجد رئيس القبيلـة       في فمثالً ،توجد أدوار ووظائف سياسية متخصصة    
 ديـه  يكون ل  أن واجتماعية مختلفة دون     ة سياسية وديني  األدواريقوم بأداء   ) شيخ القبيلة (

والفرد المتسم بمثـل هـذه الثقافـة    . ت والنشاطا دوار واضح ومحدد بين هذه األ     تمييز
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 أما إدراكـه    ي، مجتمعه المحل  إطار وفي    ومداركه ومعارفه ضيقة جداً    هتكون معلومات 
 ولذلك فإن إدراكـه     ، ككل فهو محدود وغير واضح وضعيف      السياسيووعيه بنظامه   

داراك بـسيط   إ هـو    -المدخالت والمخرجات ودور الذات   -للجوانب المختلفة للنظام    
 والمنطقـة والقبيلـة     ثنيـة  للعائلة والقرية والجماعة اإل    عصبويقوم على الت   ،ومشوش

 .)225، ص 1998المغيربي، (

 : الرعويةأو السياسية التابعة الثقافة •

 بالنظام ككل وبجانـب  رادفأل هذه الثقافة عندما يكون هناك إدراك لدى ا تظهر  
ر الذات فـي العمليـة       مع غياب أو تذبذب اإلدراك بجانب المدخالت ودو        ،المخرجات

 شعور الفرد وتقييمه للنظـام الـسياسي   أما. السياسية وفي التأثير على النظام السياسي   
 بمعنى أنه   ، أو معارضاً   مؤيداً  وتقييماً ومخرجاته في مثل هذه الثقافة فقد يكون شعوراً       

ة  الفرد وسلوكه الفعلي عاد    أن إال . وقد يعتبرها غير شرعية    يةقد يعتبر السلطات شرع   
 يخـضع   ولـذا  ، النظـام  فـي  التأثير بعدم قدرته على     إلحساسه وذلك   ما يكون سلبياً  

 ويفسر دوره على    . وال يمكن تحديها   إلزاميةللقرارات التي تتخذها السلطات ويعتبرها      
 لتغييرهـا سـواء كـان    محاولةية  أ أو  المختلفة دونما تحد   هاأنه قبول للسلطة ولقرارت   

 ليس لديه القدرة على فعل أي شـيء تجاههـا وأنـه        حيث أنه  ، غير راض  أو راضياً
 النوع قـائم   فهذا ،اً خاضع ويكون .)225، ص   1998المغيربي،  (مجرد تابع أو رعية     

في ثقافة الخضوع يعتـرف أعـضاء       (" موريس ديفرجية " فكما يقول    ،على الخضوع 
 وهـم   مـا نوعاً اليهم   بالنسبةالنظام بوجوده، ولكنهم يظلون سلبيين تجاهه فهو غريب         

 فـي  يقدم لهم الخدمات ويخشون عقوباته، ولكنهم ال يفكـرون           أنينتظرون من جانبه    
، 2013-2012الخزرجي،  ()  تغيير عمليات النظام على نحو ملموس      يستطيعونأنهم  
 .)101ص 
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 : السياسية المشاركةالثقافة •

لنظام  للجوانب السياسية المتعلقة با    عادة مدركاً هذه الثقافة يكون الفرد      مثل في  
 فالفرد يعرف   ،السياسي ككل والمدخالت والمخرجات ودور الذات في النظام السياسي        

 ويفـسر   ، في الحياة الـسياسية    التأثير على   ته وقدر كفاءاته فيحقوقه وواجباته ويثق    
 مـشاعر   حبهدراك تـص  إل وهـذا ا   . السياسية ملية في الع  وفعاليجابي  إ أنه على   رهدو

 قيـيم لى جانب وجود نوع معين مـن الت       إ هذا   ،كوناته النظام وم  اهوأحاسيس معينة تج  
وهذه التوجهات وأنماط التكيف قـد تكـون سـلبية أو           . والحكم على النظام ومكوناته   

 القبـول   بـين  يكـون  بمعنى أن شعور الفرد وتقييمه للنظام بجوانبه المختلفة          ،إيجابية
  .)226، ص 1998المغيربي، (الكامل والرفض التام 

نواع الثالثة  أل مدى السيادة ألي من هذه ا      يحددهاسية ألي مجتمع     السيا والثقافة  
 يسود بيـنهم أحـد النمطـين        مجتمعمكانية وجود أفراد أو جماعات داخل نفس ال       إمع  
 ويعتبـر  . أي وجود ثقافة سياسية فرعية إلى جانب الثقافة السياسية الـسائدة           خرين،اآل

 التـي   والـدول  ،الديمقراطيـة لبناء  نمط الثقافة السياسية المشاركة هو النمط المعزز        
تقدمت في مجال بناء الديمقراطية هي الدول التي تمتاز بسيادة قيم الثقافـة الـسياسية               

  ).226، ص 1998المغيربي، (المشاركة 
 الثقافـة   بـين  طبيعة اإلدراك واالحساس والتقيـيم       مقارنة من خالل    ونوضح  

: 2015/12/22(تي  آل خالل الجدول ا    من التابعةالسياسية المشاركة والثقافة السياسية     
http://citizenship.cet.ac.il(:  

   السياسية التابعةالثقافة   المشاركةاسية السيالثقافة  ر
   حرية التأثير السياسيافتقاد  سياسي الالتأثير على بالحرية المسؤولة االيمان  1
  فراد بين األالتمييز  اة بالمساوااليمان  2
   الحاكمةالسلطة في الشك  كمة الحاالسلطة في الثقة  3
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   السياسية التابعةالثقافة   المشاركةاسية السيالثقافة  ر
  خرين قبول اآلعدم  خر والقبول باآلالتسامح  4
   نابع من الخوفاالنصياع   االقتناعأساس لسلطات الدولة على االنصياع  5
   انتخابات او عمل ديمقراطيتوجد ال   لإلجراءات الديمقراطيةاالنصياع  6

لميل الى المشاركة في الحياة  اضعف  أنواعها بالمشاركة السياسية بمختلف ياسي سوعي  7
  العامة

 على احترام حقوق الفرد المجموعة التشديد  8
  واالقلية

 بحقوق االنسان تمام االهعدم
  قليةوالمواطن واأل

  : الثقافة السياسيةعناصر/ ثالثاً
من عناصـر   " سيدني فيربا "و" غابريل الموند " الثقافة السياسية بحسب     تتكون  

 وتؤلف هذه العناصر بمجملهـا منظومـة        ،عناصر تقييمية إدراكية وعناصر عاطفية و   
 بمعنى أن الثقافة السياسية هي كل مـا         ،فراد الخاصة بكل مجموعة من األ     تجاهاتاال

دراكية تتمثل في   إلفالعناصر ا .  شأن السياسة  في وكل ما نعتقد     ،نعرف، وكل ما نشعر   
 هو متعلق   ماين وكل    والقادة السياسي  حزاب والوعي السياسي بالمؤسسات واأل    فةالمعر

 العناصر العاطفية فتتمثل في العواطف والمشاعر التـي يكنهـا           أما ،بالحياة السياسية 
 صانعي القرار والتـي تتـراوح مـا بـين           أو مؤسسات النظام السياسي     اتجاه فراداأل

 العناصر التقيمية فتتألف من القيم،      أما.  االحتقار أو والتعاطف   االشمئزازاالنجذاب او   
 التي تؤثر فـي توجيـه الـسلوك         يديولوجيا والمبادئ والمثل العليا، واأل    ات،قدوالمعت

    .)334-330، ص ص 1991االسود، (السياسي 
 التوجهات واالحاسيس والمشاعر واالنتماءات والوالءات الـسياسية التـي        إن  

يكتسبها المواطن وكل تفاعالت الفرد في الشأن السياسي تعتبـر مجموعـة مكونـات         
، 1990داوسن وآخرون،   ( تي نميزها من خالل اآل    أن ويمكن السياسية     لثقافةل أساسية

  :)66، 65ص 
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 : السياسيةالمشاعر •
 تتضمن وجود مجموعة من االرتباطات والوالءات الـسياسية وتكـون           وهي  

 أنا() () امريكي أنا(( من االنتماء    اً سياسية وتعطي نوع   وحدة إلى و األمة أ  إلى موجهة
 أنـا () () شـيوعي  أنـا ( مرجعية فكريـة سياسـية معينـة         من تتض هاأن كما   ،))ليبي

 أيديولوجيـة  العتبارات معينة دينية عرقية قا كذلك االرتباط بجماعات وف    ،))ديمقراطي
 . تعطينا هوية سياسية بمالمح محددةالرتباطات هذه اوجملة. وغيرها

 :السياسية وتقييم البنى والعمليات معرفة •

 مختلفة من المعارف والتقييمات السياسية المحـددة        وهي متمثلة في مجموعة     
 أو الجمهوريـة  يسدراك وتقدير دور رئإ إن.  واالدوار والعمليات السياسية  تللمؤسسا

حـزاب  أل فهم الفرد لبعض حقوقه ووجباتـه كمـواطن، وتقيـيم ا          ،المجلس التشريعي 
مثـل هـذه    . عامطار ال إل التي يشملها ا   سياسية تجسد أمثلة لوجهات النظر ال     ،السياسية

 بالنسبة للمواطن من حيث وضعه كجـزء مـن النظـام            أهميةالتوجهات تعتبر ذات    
  .السياسي

 : أغراض وأهداف سياسية مؤقتة وعابرةإلى التوجهات •

 يـر  السياسة تشمل كذلك وجهـات نظـر عـابرة وغ          إلى المواطن   توجهات  
 أمثلة ومن   ،حددة م أحداث و ،وشخصيات ،وبرامج فالفرد يتفاعل مع سياسات،      ،أساسية

 مقترحـات   لو عـدم تفـضي    أ تفـضيل    للرئاسة مرشح   تأييد توجهاتهذا النوع من ال   
 ردود معارضة برامج للتغيير السياسي وتمثل هذه التوجهات         أو وتأييدتشريعية معينة   

  .فعال واستجابات من جانب المواطنين لألحداث السياسية والمواقف السياسية اليوميةأ
 الثقافة الـسياسية حيـث      لعناصر اً مغاير م على نوير شكالً    قدم عبد السال   كما  

  :في تمثلت ادلى ثالثة أبعإقسمها 
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  :المعرفة السياسية) 1(
 الفرد من معارف ووعي وآراء سياسية بخـصوص         ى بها ما يوجد لد    ويقصد  

  .القضايا والمؤسسات والقيادات السياسية
   .)http://gamra.almountadayat.comبدوي، ( 

 للوعي السياسي ومنتج تراكمي له، قد تكون عبر         إفراز السياسية هي    ةاففالثق  
) المنغلقة( فمع قلة الوعي السياسي تتكون الثقافة السياسية الضعيفة          ،فترة زمنية طويلة  

 عنـه ثقافـة سياسـية عاليـة         تنتج ارتفاع حاالت الوعي السياسي      فإنوعلى العكس   
  .)14 ص ،2012 العليوي،(

 إذا كـان يـدرك تمـام        إيجابية يتمتع بثقافة سياسية عالية و     معاً فإن مجت  لذلك  
المسؤولية القصوى الملقاة على عاتق النظام السياسي كونه مجرد منظم ومنسق للحياة            

 المكتسبة للفـرد والمجتمـع      لحقوق ا اًرض وبين أفراد المجتمع ومؤدي    ألالمدنية على ا  
 ما يتسم بثقافة سياسية ضـعيفة       اً مجتمع أن ل القو ويمكن ،وفق معايير العدل والمساواة   

وسلبية إذا ما تراكم لديه إرث عقيم من القيم البالية والتـي تحـدد عالقتـه بالنظـام                  
 بجهل المسؤولية المناطة بذلك النظـام، والجهـل         ساهمةالسياسي، التي من شأنها الم    

هـا   لتحقيق عي ومراعاتها والـس   ؤهابالحقوق المكتسبة التي من الواجب على النظام أدا       
 مـصالحها   ،تحقيقها إلى والمستبدة    المتخلفة سياسياً  اسية السي نظمةوهذا ما تقوم به األ    

  .   )16، 15  ص،2012العليوي، ( الخاصة أهدافهاو
  :االتجاهات السياسية) 2(

لى علم النفس االجتماعي، حالة من      إ الذي ينتمي باألساس     ه مفهوم االتجا  يعني  
 وتكون ذات تأثير    ،نفسي، تنتظم من خالله خبرة الفرد      التأهب العصبي وال   أواالستعداد  

توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه            
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  .) http://gamra.almountadayat.comبدوي، (االستجابة في الجانب السياسي 
  :القيم السياسية) 3(

 نظـام  فيما يتصل بعالقـتهم بال     ألفراد عبارة عن ما يعتقده أو يؤمن به ا        وهى  
 معممـة  تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية      السياسي، وهى تعني على مستوى أكثر عمقاً      

 عـن    وأوجه النشاط السياسي يصدرها الفرد تعبيـراً       ، والمعاني شياء واأل فرادنحو األ 
 ن القيم أعم وأشمل من االتجاهات فتشكل      أويمكن القول   . درجة االمتياز المرتبطة بها   

مجموعة االتجاهات فيما بينها عالقة قوية لتكون قيمة معينة، ونتيجة لذلك تحتل القـيم          
بـدوي،  ( بناء شخصية الفرد وتكوينـه الثقـافي         فيموقعا أكثر أهمية من االتجاهات      

http://gamra.almountadayat.com (.  
��א�����א��� �

���

	�وא����م�א���
��	����א�����	�א���א� �

 التـي تمثلهـا الثقافـة       هميـة  هذا المحور من خالل دراسة األ      اسةر د نتناول  
 يعـرف   بما وعالقة الثقافة السياسية     ، على النظام السياسي بشكل عام     أثرهاالسياسية و 

 العلوم السياسية بأزمـات التنميـة       أدبيات ما يعرف في     أوبإشكاليات النظام السياسي    
   .السياسي نظام الأداءيعة و طبيد في تحداً مهمالسياسية باعتبارها عامالً

  . الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسيأهمية/ أوالً
  . التنمية السياسيةأزماتالثقافة السياسية و/ ثانياً
  : أهمية الثقافة السياسية وأثرها على النظام السياسي:أوالً

ـ  بـين    العالقـة  الثقافة السياسية في التأثير على طبيعـة         أهمية تكمن    ردالف
 السياسي كما عرفه ديفيد     فالنظام . جهة اخرى  منوالمجتمع من جهة والنظام السياسي      

هو تلك المتغيرات المتعلقة بالحكم وتنظيماته والجماعات السياسية والـسلوك          ( إيستون
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  ).24 ص ،1426صالح وتميم، () السياسي
 ي المستقرة الت  مجموعة القيم " بأنها    سابقاً أوضحنا الثقافة السياسية كما     وتُعرف  

           مسؤولة إلى حد دعن درجة شرعية    كبيرتتعلق بنظرة المواطن إلى السلطة، والتي تُع 
النظام القائم، فالثقافة السياسية تؤثر في عالقة المواطن بالسلطة مـن حيـث تحديـد               
األدوار واألنشطة المتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات التي يتعين علـى             

لقيام بها، كما أن الثقافة السياسية تتضمن التفاصيل الخاصة بهويـة الفـرد             المواطن ا 
   )2015 يل أبر21الزياني، (والجماعة 

)http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.htm(  
 نظـام  ال أداء فـي تكـون و     المؤثرة العناصر   أنومن خالل التعريف يتضح       

 وهذ يـصل   سابقاًإليها أشرناالسياسي مرتبطة بعناصر ومكونات الثقافة السياسية التي  
 في تشكيل تفاعالت عناصر النظـام       ساهم السياسية ي  الثقافة ومضمون   شكل أن إلىبنا  

وطبيعة النظـام الـسياسي     . بة للنظام السياسي   الفرد بالنس  كز طبيعة مر  وفيالسياسي  
 الموند  غابريل يقول   فكما ع من الثقافة السياسية للمجتم    اً معين اً تؤثر وترسخ  نوع    أيضا

أن أي نظام سياسي يعيش في ظل ثقافة سياسية معينة أي نسق من القيم واالتجاهات               (
  ).95، ص 2013-2012الخزرجي، () والمعتقدات السياسية

 الموند وفيربا طبيعة العالقة بـين الفـرد والنظـام           جبرئيل كل من    بلور وقد  
  :)224، 1998المغيربي، ( السياسية هي ثقافةالسياسي من خالل ثالثة عناصر لل

 والبنى التي يحتويها    السياسي ويعني مدي معرفة األفراد بنظامهم       المعرفي الجانب -1
 . السياسية في جانبي المدخالت والمخرجاتدوارواأل

 تجـاه النظـام الـسياسي       فراد التي يحملها األ   حاسيس العاطفي ويعني األ   الجانب -2
 .والسلطات والسياسات العامة
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 الـسياسي  تجاه النظـام  فراد واآلراء التي يحملها األحكام القيمي ويعني األ الجانب -3
  . السياسية المختلفة وتقييمهم ألداء النظام السياسي بصفة عامةدوارواأل

 ثقافـة سياسـية تتمحـور       يرسخ االستبدادي   أوالسياسي الديكتاتوري    فالنظام  
 المشاركة وفتـور    إلى لها، وضعف الميل     واإلذعانعناصرها في الخوف من السلطة      

 حقها في التعبيـر     ادرة وعدم السماح للمعارضة ومص    ،نسان بكرامة وذاتية اإل   يماناإل
 سياسية قائمة علـى  ثقافةيبني  ويرسخ النظام السياسي الديمقراطي فهو أما. عن نفسها 

 الوطني والـشرعية    الوالء و ، والمشاركة الفاعلة  أي والتعبير عن الر   ، بالحرية يماناإل
  ).291 ،1991االسود،(الدستورية 
 الثقافة السياسية كمـدخل للبنـاء       أهمية الدكتور عثمان الزياني     أوضح وكما  

  أن علـى    أكـد ول ديمقراطي   الديمقراطي ففي دول الربيع العربي التي تمر بعملية تح        
 إلى تشكيل ثقافة سياسـية جمعيـة نابـذة لكـل            حاجة فيالبناء الديمقراطي الحقيقي    

الصراعات الطائفية والقَبلية والذوبان والتموقع في بوتقة الدولة الواحدة، تحت سـقف            
 الديمقراطية التي تحفظ حقوق كل األقليات والمذاهب واالنتماءات، بالشكل الذي يزكِّي          

 فتشكل ثقافة سياسـية جديـدة يعـد مـدخلًا أساسـيا للبنـاء               ،مقومات الدولة الحديثة  
الديمقراطي في دول الربيع العربي، ألنها تهتم أساسا بالبعد القيمي للديمقراطية عبـر             
استثمار قنوات التنشئة االجتماعية والسياسية، وليس اختزال البناء الـديمقراطي فـي            

جرائي فقط، فعمليا ال يمكن أن تنجح دول الربيع العربـي فـي             اإل/سياقه المؤسساتي 
 عن األنظمة البائدة،    روثةكسب رهان إحداث قطيعة مع الثقافة السياسية السلطوية المو        

دون التأسيس لثقافة سياسية جديدة قائمة على أساس غرس قيم جديدة تـؤطِّر العالقـة      
الحرية وحفظ الكرامة وضمان العيش     بين المواطن العربي والسلطة السياسية، قوامها       

الكريم، وذلك من خالل االستثمار في بعض المنطلقات المحورية لتثبيـت أساسـيات             
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تجديد الثقافة السياسية، وهي استنهاض الوعي السياسي وغرس قيم الديمقراطية مـن            
خالل قنوات التنشئة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وتكريس دولـة           

حق والقانون، ومأسسة السلطة، وغرس قيم الثقافـة الديمقراطيـة علـى مـستوى              ال
  )م 2015أبريل21 الثالثاء،الزياني(المجتمع
)http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.html(  

 للثقافة السياسة فـي تحديـد مـضمون النظـام           ساسي يوضح الدور األ   وهذا  
  . سياسيتغير مرحلةالسياسي في المجتمعات التي تمر ب

 في تحديد السلوك االنتخـابي الـذي        مؤثراً  تلعب الثقافة السياسية دوراً    كذلك  
ـ  اً تعتبر محدد  وهي ،ساسية للنظام السياسي  ألحد العناصر ا  أيعتبر    الـسياسي سلوك   لل

 أمـام  اً فتدني المعرفة السياسية لدى المواطنين يشكل عائق، لمدى نضجها  للمواطن وفقاً 
 هو نتيجة مجموعة مـن       السياسي مثالً  العزوف المشاركة والتنمية السياسية، ف    ليتيعم

 لطبيعـة    يتغير وفقاً  ي فالسلوك االنتخاب  ، السياسية السلبية  عتقداتاالتجاهات والقيم والم  
 ففي ظل الثقافة السياسية الهامشية التـي تنتـشر عـادة فـي            ،افة السياسية السائدة  الثق

 من الوعي السياسي ممـا  سبةالجماعات القبلية والمناطق المنعزلة يفقد المواطن أدنى ن 
 وفي ظل الثقافة السياسية الخاضعة فالسلوك       ، عن التصويت  متناع اال سلوك إلىيؤدي  

 جـدوى   عـدم  فـي  المواطن   العتقاد اً عشوائي اً عقالني اً تصويت يكون أناالنتخابي إما   
 نتيجة خضوع المواطن للنظام     اً إكراهي اً تصويت أو ، التأثير في السلطة السياسية    إمكانية

 المجتمعـات   أمـا . أشكاله شكل االمتناع العقالني بكل      يتخذ وللسبب ذاته قد     ،السياسي
ـ   التي تنتشر فيها الثقافة المشاركة فإن السلوك االنت        ـ  اًخابي يكون عقالني  عـن   اً وناتج

بوحنيـة قـوي    (حساس بالفعالية والقدرة على التأثير في نتائج العملية االنتخابيـة           إلا
   .)76 ،75، ص 2012خرون، آو
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 حد كبير في دول كثيرة      إلى السياسية السائدة في المجتمع      فة كذلك الثقا  تساهم  
فقـد  . د عناصر القيادة السياسية    تحدي فينها قد تساهم    إ بل   ،في تحديد شكل نظام الحكم    
 صغيرة ذات وضعية خاصة     وعة مجم أو على عائلة معينة     تكون القيادة السياسية حكراً   

 الفـرد   قة كذلك الثقافة السياسية على عال     وتؤثر ، تعليمية أو عرقية   أو هبية مذ أودينية  
 مواطنـة وال فبعض المجتمعات تتميز بقوة الشعور بالوالء الـوطني    ،بالعملية السياسية 

 يهتم بالشأن العام وفـي      أن الفرد في الحياة العامة، و     يشارك أن يتوقع   وهنا ،ؤولةالمس
 تجـاه أي    سؤولية يتسم الفرد بالالمباالة واالغتراب وعدم الشعور بالم       أخرىمجتمعات  

 ، االسـتقرار الـسياسي    على الثقافة السياسية    تؤثر كذلك .سرةشخص خارج محيط األ   
 التجزئة  أما ،توافق بين النخبة والجماهير يساعدان على االستقرار      فالتجانس الثقافي وال  

 مـصدر تهديـد السـتقرار       تشكل اواالختالفات بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير فإنه      
  . )www.ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا (النظام السياسي 

ن الثقافة السياسية تؤثر على البنية الحكومية وأدائها، ولكنها بالتأكيد          فإ "وهكذا  
 لديمقراطيـة ال تحددها، وعلى الرغم من أن الثقافة السياسية تـؤثر علـى صـورة ا              

وقابليتها للتطبيق؛ فإنها تتشكل ويعاد تشكيلها بواسطة مجموعة من العوامـل، منهـا             
مشاركة السياسية والتغيرات العريضة فـي      التجربة التاريخية والتغيير المؤسساتي وال    

البنية االقتصادية واالجتماعية، وعلى العوامل الدولية بما في ذلك االستعمار واالنتشار           
 بالطبع على أداء النظام السياسي نفـسه، وعلـى تطبيقـه عمليـاً          تملالثقافي، كما تش  

  ).31 ،م2009 ،الحلولي(
 للوضـع   انعكاس الشكل السياسي     أن ي مالك بن نب   سالمي يرى المفكر اإل   كما  

 عن الثقافة السياسية التي يحملها الموروث الحضاري         يتحدث ضمنياً  حيث ،الحضاري
 متقهقر يـساهم   أو فكل وضع حضاري متقدم      ،والتي تحدد هيئة وشكل النظام السياسي     
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 ،م2012 ،العليـوي (بصورة جلية في طريقة تعاطي المجتمع مع نظامـه الـسياسي            
  .)24ص

 الثقافة السياسية االيجابية القائمة على المـشاركة        إنناحية الدستورية ف   ال ومن  
السياسية الفاعلة تساهم في بناء وتأسيس دستور فاعل يكون من النوع المعياري بحيث             

 لـه   وتكـون مالهم ويعبر عنهم    آ من الواقع المعاش ويعكس طموحاتهم و      اًيكون جزء 
 قافـة  الث أمـا  .على صعيد الجماهير والنخبة    يعالسيادة العليا ويحترمه ويمتثل له الجم     

 أمـراً  يكون الدسـتور     أن في   اً الخاضعة فإنها ستكون سبب    أوالسياسية السلبية المنغلقة    
 عن مجموعة صغيرة مستفيدة     إال وال يعبر    سية في الحياة السيا   ية ليس له أي اهم    اًشكلي

 العربـي   ربيـع ت ال من وجودها في السلطة ولعل االنظمة السياسية العربية قبل ثورا         
 ا من كان في السلطة واستندو     إال على وجود دساتير لم تكن تمثل         واضحاً االًتعطي مث 

  . للعملية السياسيةإدارتهمعليها في استمرارهم في الحكم و
  : الثقافة السياسية وازمات التنمية السياسية:ثانياً

 أهـم ي تعتبر من     السياسية الت  التنمية الثقافة السياسية هي جوهر عملية       تعتبر  
 روجهـا مرتكزات النظم السياسية الحديثة لضمان االستقرار فيها وتطورها وبقائها وخ         

من حالة التخلف السياسي التي تعبر عن ثقافة سياسية قائمة على الخضوع والتبعيـة              
والتي تتمحور حول تقليدية السلطة وغياب المشاركة السياسية والمؤسسات واالستقرار          

 ل ذلك من خـال    ويتضح .)12، ص   2012-2011دبور،  (ام المساواة   السياسي وانعد 
 تلك العملية التي يحدث بمقتضاها تغير في        :أنها التنمية السياسية التي عرفت ب     عريفت

 وتدعيم ثقافة سياسية جديدة بحيث يؤدي       ، والنظم والبناءات  ،القيم واالتجاهات السياسية  
  .)139 ص، م2013-2012 ،يالخرزج(لى مزيد من التكامل للنسق السياسي إ

 مة التنمية السياسية التي تتمحور حول أزمة بناء الدولة وأزمة بناء األ           فأزمات  
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 الشرعية التي تناولهـا     ةوأزمة المشاركة السياسية وأزمة التوزيع وأزمة الهوية وأزم       
 جميعهـا مثال لوسيان باي وجبرائيـل المونـد        أالعديد من الباحثين بالدراسة والبحث      

 بمضمون وطبيعة الثقافة السياسية في المجتمع والثقافة الـسياسية للجمـاهير            ةمرتبط
عليه سنسلط الضوء على عالقة     .  )17-13، ص ص    2012-2011دبور،  (. ةوالنخب

   :الثقافة السياسية  ببعض ازمات التنمية السياسية
 : الوطنيالتكامل أزمة السياسية والثقافة •

 قوامهـا تعـدد     ، وتكوينات اجتماعية متعددة    داخل المجتمع الواحد قوى    توجد  
 أو دينيـة    أو لغوية   أو االنقسامات قد تكون ساللية      فهذه .محاور االنقسام في المجتمع   

 وعادة ما يوجد أكثر من محور لالنقسام        ، جغرافية أو اجتماعية   أو اقتصادية   أوطائفية  
سامات في المجتمع من     لما يترتب على التعددية واالنق     ونظراً ،بين الجماعات المختلفة  

 أحـد   أصـبح  تحقيق االندماج والتكامـل      فإن ،صراعات وتوترات في ظروف معينة    
  .)413 ص،م1990 ،براهيمإ( لالستقرار والتنمية السياسية ساسية األبعاداأل

 تتكون في صورتها العامة حول      تمعوطبيعة االتجاهات السياسية ألفراد المج      
 ومن أهـم هـذه االتجاهـات        ،اء النظام السياسي  عدد من العناصر التي تؤثر على أد      

 بنمط إليه باالنتماء   إحساسهم المواطنين نحو وطنهم ودرجة      شعور هو   واكثرها تأثيراً 
 أن فـإلى  ، العـائلي أو أو الطائفي قليمي أو اإللييتجاوز ويتعدى الشعور باالنتماء القب 

واحد فإنـه يـصبح مـن     لديشعر غالبية مواطني أي مجتمع بانتمائهم لهوية واحدة وب    
 الصعب إيجاد نظام سياسي فعال وقادر على التأثير في البيئة المحيطة واالستجابة لها            

   .)220 ص،م1998المغيربي، (
 التكامـل  قـضية وبهذا فان طبيعة الثقافة السياسية ألفراد المجتمع توثر فـي     
  .النظام السياسي وأداءو انعدامه والذي بدوره يؤثر على االستقرار السياسي أالوطني 
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 تتكلم عن الوالءات التقليديـة الـضيقة        الهويةزمة  أو  أفأزمة التكامل الوطني      
وكيف يمكن تغليب الوالء الوطني للمجتمع وهذا السلوك واالحساس هي نتاج للثقافـة             

  .السياسية في المجتمع
 : السياسيةالمشاركة أزمة السياسية والثقافة •

لسياسية بتدعيم قيم الثقافة الديمقراطية، والتـي        فكرة تعزيز المشاركة ا    ترتبط  
، والتي يتميز فيها المواطنون، بدرجة عالية من        "الثقافة السياسية المشاركة  "تتسم بغلبة   

الوعي، من خالل قدرتهم على التعبير عن أنفسهم ومصالحهم، والمشاركة في صـنع             
 علـى  بحـاث  واأل  تؤكد الكثير من الدراسات    حيث. )47 ص ،م2009الحلولي،  (القرار

 عن  اً ليست تعبير  فالديمقراطيةوجود ارتباط مفصلي بين الثقافة السياسية والديمقراطية        
 مجموعة قيم واتجاهات ومشاعر تشجع علـى   كذلكحقيقة بنائية ومؤسسية فقط ولكنها      

 نظريات الديمقراطيـة    أكدت فقد   ، جانب الحكام والمحكومين   نالممارسة الديمقراطية م  
 ياسيالمعتقدات واالتجاهات لدى القادة والجماهير يجعـل النظـام الـس           غياب هذه    أن

 سياسـي  ثقافـة ذات       كنظام ومن ثم تقتضي الديمقراطية      ، للفشل اًالديمقراطي معرض 
 الثقافـة الـسياسية     أو الثقافة السياسية الديمقراطيـة      ممضمون محدد ويعبر عنها باس    

  ، م2015أبريل21الثالثاء ،الزياني(المشاركة 
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.html 

  : السياسية وأزمة الشرعية السياسيةالثقافة •
ظـامهم   ن تجـاه  المجتمـع    أفراد السياسية التي يحملها     االتجاهات ضمن   من  

السياسي شعورهم بشرعيته أو عدم شرعيته في اتخاذه للقرارات التـي تـؤثر علـى               
 وهذا يعتمد على توجهاتهم تجاه الشكل الدستوري في بلدهم بما تحتويـه مـن               ،حياتهم

  .)220 ص،م1998 ،المغيربي( ومؤسسات حكومية مختلفة إجراءاتوظائف و
 عند الحد   عياًالحاكم يكون شر   النظام   أن( كما يقول ماكس فيبر هي       والشرعية  
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 ،الخرزجـي ()  ذلك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعـة       بأنالذي يشعر مواطنوه    
 والتقيـيم الـسياسي مرتبطـة       إلدراك الشعور وا  ألةومس. )177 ص ،م2012-2013

  . السياسية ألفراد المجتمعالثقافة بمضمون
 يكمن فـي عمليـة       صفة الشرعية على فعالية النظام السياسي      إضفاء فأساس  

 النظام السياسي وبين قناعات     ا يروج له  أو السياسية التي يتمسك بها      لثقافةالتوافق بين ا  
 الحاكم تتوقـف علـى      السياسي وعليه فشرعية النظام     ، الذين يعيشون في كنفه    فراداأل

  .)179 ص،م2013-2012 ،يالخرزج( المجتمع وقناعاتهم بفعالية النظام أفرادتأييد 
 المجتمـع مرتبطـة بـالمكون المعرفـي         أفراد دى والقناعة ل  أييدلت ا ألةومس  

 وفعاليـة   أداءوالتقييمي للثقافة السياسية والتي من خاللها يستطيع المواطنـون تقيـيم            
  .وكفاءة النظام السياسي

  :ةــالخاتم
 الى مجموعة مـن النتـائج        وصول ال يمكن خالل دراسة المحاور السابقة      من  

 المجتمـع نحـو الحيـاة       أفـراد  على سلوك    أثرهاالسياسية و بخصوص مفهوم الثقافة    
   :كاآلتي النتائج وهذه وتداعياته على النظام السياسي ةالسياسي

 المحـدد  بمختلف عناصرها المعرفية والعاطفيـة والتقييميـة         ة الثقافة السياسي  تمثل •
ـ   ، المجتمع والنظام السياسي   ألفرادالرئيسي للسلوك السياسي بالنسبة      إن نـوع    وبهذا ف

 وتحدد سياسات النظـام     ،الثقافة السياسية يحدد مركز الفرد ودوره في الحياة السياسية        
 . من خالل مجموعة العناصر المكونة لهاكذلك

 ، بمستوى المشاركة واالهتمام بالشأن العـام      وترتبط السياسية   الثقافات أنواع تتباين •
والمجتمـع االنغـالق وعـدم       على الفرد    يفرض من الثقافة السياسية     اً نجد نوع  حيث
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 أفـراد  من الثقافة السياسية  تدفع       آخر اً العام ونجد نوع   بالشأنالمباالة وعدم االهتمام    
 .المجتمع نحو االهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية بصفة عامة

 ألنها بشكل عـام تـوثر علـى التفـاعالت            كبيرة جداً  أهمية الثقافة السياسية    تمثل •
 والمحكوم وتعتبـر هـي      م والجماعات والحاك  فرادالحياة السياسية بين األ    و لعالقاتوا

 .المحدد لها

 في تحديد طبيعة العالقة بين المجتمع والنظـام         اً رئيسي الً تعتبر عام  لسياسية ا الثقافة •
 . من مكونات النظام السياسياً مهماً اعتبرت فيه مكونالذيالسياسي الى الحد 

 فالموضـوعات التـي تعالجهـا    ،هر عملية التنمية السياسية السياسية هي جو  الثقافة •
 تـرتبط بمـضمون     ،التنمية السياسية كالشرعية والهوية والمشاركة السياسية وغيرها      

 .وعناصر الثقافة السياسية

 أي نظام سياسي ديمقراطي هو وجود ثقافة سياسية قائمة علـى المـشاركة              أساس •
 .السياسية الحياة ي في كل مناحلةالحقيقية الفاع
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