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 ABSTRACT 
The concept of the opposition was exposed to a lot of confusion and "rubber" explanations.
Its rights and duties were mixed up and the vocabularies become used inaccurately
sometimes intentionally.
So the researcher studied the emergence of the opposition and its meaning in terms of the
language and terminology. She pointed out that there are frameworks that show the limits
of the oppositions work
Such as the methods used by it,Whether it is peaceful or not .and the extent according to
which it accomplishes the public interest and its observance to objectivity and seience. And
that some of its functions are also to remedy the mistakes of the government and looking
for the best solutions ,to resist the dictatorial tendencies and participate in governance and
the peaceful transfer of power she added that the legal status of the opposition in the state
is determined according to the social and intellectual systemic, the constitution and the
nature of the governance system in it ,and that the characteristics of the national opposition
are : its permanent residence within the state, possession of objective vision and an
alternative project, and to refrain from taking up weapons .In the end, the researcher made
projections on the Syrian situation.
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المعارضة السياسية في البمدان النامية "سورية

أنموذج"
صفاء قدور قدور

2

(تاريخ اإليداع  .2012 / 6 / 16قبل للنشر في )2012 / 8 /21

 مم ّخص 
تعرض مفيوـ المعارضة لمكثير مف التشويش والمطاطية ،واختمطت حقوقيا وواجباتيا وأصبح المفظ يستخدـ بشكؿ غير
دقيؽ ،وأحياناً بشكؿ غائي ،لذا درست الباحثة نشأة المعارضة ،ومعناىا في المغة واالصطالح ،وأشارت إلى أف ىناؾ
أط اًر تبيف حدود عمؿ المعارضة مثؿ األساليب التي تستخدميا ىؿ ىي سممية أـ ال ،ومدى تحقيقيا لممصمحة العامة
ومراعاتيا لمموضوعية والعممية ،وأف مف وظائفيا تدارؾ أخطاء الحكومة والبحث عف أفضؿ الحموؿ ،ومقاومة النزعات
الديكتاتورية ،والمشاركة بالحكـ ،والتداوؿ السممي لمسمطة ،وأف الوضع القانوني لممعارضة في الدولة يتحدد حسب
المنظومة االجتماعية والفكرية والدستور وطبيعة نظاـ الحكـ فييا ،وأف مف خصائص المعارضة الوطنية اإلقامة الدائمة
داخؿ الدولة وامتالكيا الرؤية الموضوعية والمشروع البديؿ وأف تحقؽ المصمحة العامة وأال تستخدـ السالح ،وقامت
الباحثة بإسقاطات عمى الحالة السورية.

الكممات مفتاحية :المعارضة – الحكـ -الحكومة.
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مقدمة:
لقد وجدت المعارضة منذ القدـ حيث يمكف القوؿ بأف المعارضة نشأت مع وجود اإلنساف في ىذا الكوف فاإلنساف قد
فطر عمى االختالؼ والتعدد ،ولكف ىذا االختالؼ والتعدد مف شأنو أف يؤدي إلى التنوع الذي يسيـ في تطور
المجتمعات وتقدميا .إال أف مفيوـ المعارضة السياسية يعد مف المفاىيـ الحديثة في عمـ السياسة ،فحتى فترة قريبة لـ

يكف مفيوـ المعارضة موضوعاً لمتعريؼ بالعناصر والفئات التي تختمؼ مع السمطة الحاكمة ،كما أنو لـ تكف المعارضة
متناولة في البحث والتحميؿ الدقيؽ ،كما أف مفيوميا يختمؼ مف نظاـ سياسي آلخر ،وذلؾ حسب طبيعة نظاـ الحكـ،

ودرجة الوعي السياسي والتطور الدستوري لمدولة ،ومدى ضماف مبادئ حقوؽ االنساف في األنظمة الداخمية والقوانيف
لمحياة السياسية فييا ،التي تكفؿ لممعارضة حرية القياـ بأنشطتيا السياسية ما داـ ذلؾ يصب في مصمحة أفراد الشعب
جميعاً وفي المصمحة العميا لمدولة ،ولكي تستطيع المعارضة السياسية كسب ثقة الشعب البد ليا مف تحديد أىدافيا بدقة
ووضوح ،وأف تعمؿ وفؽ ضوابط وحدود تؤطر انشطتيا ،واتباع الوسائؿ السممية في عمميا.

اىمية البحث واىدافو:
أولا-أىمية البحث:

تأتي أىمية البحث كونو يتناوؿ موضوع ميـ جداً وىو موضوع " المعارضة السياسية" والتي تعد إحدى مكونات المجتمع
السياسي ،ورغـ أف وجودىا تزامف مع قياـ المجتمع السياسي إال أف دراستيا لـ تمؽ االىتماـ الكافي مف ناحية البحث
والدراسة القانونية وذلؾ بسبب اختالؼ النظرة إلييا في المجتمع الذي توجد فيو ومدى تقبمو لفكرة وجود معارضة
سياسية بداخمو ،ومدى دستورية عمميا ودورىا في تحقيؽ التوازف السياسي وتصحيح عمؿ السمطة واعادتيا إلى جادة
الصواب حينما تتعسؼ في أساليبيا ،وأيضاً في طريقة وصوليا إلى سدة الحكـ بالطرؽ السممية والشرعية مف جية.
والكيؿ بمكياليف والتالعب بالحقائؽ والمعطيات ليس لخدمة الحقيقة وانما لخدمة أىداؼ محددة عمى حساب النزاىة

والموضوعية والمسؤولية،مف جية أخرى ،حيث انتقمت وسائؿ االعالـ مف الكشؼ عف الحقيقة إلى التزييؼ والتضميؿ
تحت وطأة سمطة الماؿ والسياسة والقوى المختمفة الفاعمة في المجتمع .فالحشود أصبحت تستعمؿ كأرقاـ ونسب لمتعبير
عف رأي عاـ «مفبرؾ» و«منفصؿ» وفؽ استراتيجية وخطة مدروسة بطريقة منيجية وعممية .والفوضى التي تعـ الوطف
العربي وضمنو الجميورية العربية السورية ،كشفت مدى االبتعاد عف الموضوعية والحرية والنزاىة والمسؤولية في

الممارسة اإلعالمية .وىنا تكمف أىمية البحث التي تيدؼ إلى توضيح حقيقة المعارضة كاحدى مكونات المجتمع
السياسي وقواه الفاعمة ،وضرورة وأىمية وجودىا في المجتمع ،وذلؾ بغية تحقيؽ التوازف مف جية ومراقبة عمؿ السمطة

مف جية أخرى لكشؼ األخطاء وتالفييا وتحقيؽ المصمحة العامة.
ثانيا-مشكمة البحث:

تكمف مشكمة البحث في توضيح العالقة بيف الفيـ الخاطئ لممعارضة في الدوؿ المستيدفة واالستثمار السمبي ليذا الفيـ
مف قبؿ الدوؿ المعادية وكيفية تحويؿ المعارضة الى أداة فعالة في يد تمؾ الدوؿ لتحقيؽ أىدافيا دوف االنخراط في

مواجيات عسكرية مباشرة مع أنظمة الدوؿ المستيدفة.

كما تكمف مشكمة البحث أيضاً في ندرة المراجع التي تتناوؿ المعارضة وألية عمميا رغـ قدميا منذ وجود االنساف في

ىذا الكوف مف جية ،ومف جية ثانية إقباؿ الباحثيف والمحمميف اليوـ لتناوؿ موضوع المعارضة والخمط عف قصد بينيا

وبيف اإلرىاب لشرعنو األعماؿ اإلرىابية ضد الدوؿ المستيدفة .ليذا تطرح مشكمة البحث التساؤالت اآلتية:
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ثالثا -تساؤلت البحث:

ماىي األسباب والعوامؿ الموضوعية والذاتية التي أدت إلى تشويو وتزييؼ حقيقة المعارضة في الوطف

-1

العربي؟.
-2

إلى أي مدى تمكنت "المعارضة" في الوطف العربي مف تحقيؽ تطمعات وسياسات الدوؿ الغربية ،وىؿ يجوز

-3

إلى أي مدى تمكنت السمطة في سورية مف اختبار ممف يطمقوف عمى أنفسيـ معارضة وكشؼ حقيقتيـ لمرأي

تسميتيا بالمعارضة بعد الدور التدميري الذي أسيمت بو تجاه دوليا؟.
العاـ؟.
-4
-5

ىؿ ما تصنعو وتسوقو وسائؿ االعالـ الغربية حوؿ طبيعة المعارضة في الوطف العربي تقبؿ بو في دوليا؟.

ىؿ تمارس ا لمعارضة عمميا في الوطف العربي ضمف اطار قانوني معيف ،ومف الذي يحدد ىذا االطار

القانوني؟.
رابع ا -فرضيات البحث:

تحاوؿ الباحثة اإلجابة عمى تساؤالت البحث مف خالؿ عدة فرضيات أىميا:
-1مشكمة المعارضة في الدوؿ العربية كأداة فعالة بيد الدوؿ الغربية لتدمير بعض الدوؿ المستيدفة بدالً مف مشاركتيا
في السمطة لمحفاظ عمى أمف أوطانيا ومواجية التحديات الخارجية.

-2إف ما قامت بو ممف تدعي بأنيا معارضة في سورية ىو مخالؼ لكافة القوانيف واألعراؼ المعموؿ بيا عمى مستوى
العالـ وليس فقط عمى مستوى القوانيف السورية.

-3أدت الفوضى التي عمت الوطف العربي تحت مسمى (الربيع العربي) الى ظيور بوادر وأطر مغايرة لممعارضة
السياسية شكالً ومضموناً
أىداف البحث:

ييدؼ البحث الى معالجة مشكمة البحث واإلجابة عمى تساؤالتو واختبار فرضياتو وذلؾ مف خالؿ تسميط الضوء عمى

عدة أمور أىميا:

-1توضيح حقيقة المعارضة كإحدى مكونات المجتمع السياسي وقواه الفاعمة.
-2توضيح أىمية وجود المعارضة في المجتمع بغية تحقيؽ التوازف مف جية ومراقبة عمؿ السمطة مف جية أخرى
لكشؼ األخطاء وتالفييا وتحقيؽ المصمحة العامة.
-3توضيح اإلطار القانوني الذي يجب عمى المعارضة أف تمارس عمميا ضمنو.
-4التعريؼ بوظائؼ المعارضة وحقوقيا وواجباتيا واألسس التي يتوجب عمييا أتباعيا في مجاؿ عمميا.
-5إزالة الفيـ الخاطئ لممعارضة نتيجة الخمط المقصود بيف المعارضة وبيف المجموعات اإلرىابية.

منيجية البحث:
تـ معالجة مشكمة البحث مف خالؿ اعتماد منيجية عممية تراعي المنيجييف اآلتييف:
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 -1المنيج الوصفي التحميمي :والذي تـ استخدامو مف خالؿ تحميؿ طبيعة المعارضة وأسسيا ووظائفيا واألطر القانونية
التي تنظـ عمميا ومف ثـ إسقاط ذلؾ عمى طبيعة المعارضة السورية والكشؼ عف مدى بعدىا عف طبيعة المعارضة

الحقيقية.

-2المنيج المقارف :الذي تـ استخدامو مف خالؿ تشخيص طبيعة وميمة المعارضة ومقارنتيا بالمعارضة بالدوؿ النامية
بشكؿ عاـ والوطف العربي بشكؿ خاص وسورية أنموذجاً لتوضيح الفوارؽ واألسباب التي أدت الى كؿ ىذه الفروقات.
المحتوى:

الفصل األول :ماىية المعارضة

المبحث األوؿ :نشأة المعارضة ومفيوميا
المبحث الثاني – حدود عمؿ المعارضة وأطرىا
الفصل الثاني :وظائف المعارضة وخصائصيا

المبحث األوؿ :وظائؼ المعارضة

المبحث الثاني:أسس وخصائص المعارضة:
الفصل الثالث :الوضع القانوني لممعارضة

المبحث األوؿ – الضمانات الدستورية لممعارضة
المبحث الثاني  -حقوؽ المعارضة وواجباتيا:
الفصل الرابع :المعارضة في الدول النامية "

المبحث األوؿ :طبيعة المعارضة في الدوؿ النامية

المبحث الثاني" :المعارضة السورية" كأنموذج
الفصل األول ماىية المعارضة:

تعد قضية المعارضة مف القضايا اليامة جدا في عصرنا الحالي ألنو يالحظ أف معظـ المفكريف السياسييف في الوقت
الحالي يتناولوف بالتحميؿ الدقيؽ والشامؿ المعارضة وأثرىا في الحياة السياسية وبشكؿ خاص بعد الفوضى العارمة التي
تعـ الوطف العربي بشكؿ عاـ والجميورية العربية السورية بشكؿ خاص ،بسبب سياسات بعض الدوؿ المتوحشة اليادفة
لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لدوؿ أخرى ،بغية تدميرىا والسيطرة عمييا ،وذلؾ مف خالؿ الخمط المتعمد بيف المعارضة

والتنظيمات اإلرىابية المسمحة التي تستخدميا كسالح لتحقيؽ أىدافيا.
المبحث األول :نشأة المعارضة ومفيوميا

أولا -نشأة المعارضة :ترتبط نشأة المعارضة في المعنى العاـ لمكممة بنشأة السمطة في المجتمعات اإلنسانية ،منذ أف
انقسـ الناس إلى حكاـ ومحكوميف ،إال أف المعارضة السياسية بمعناىا الحديث ترتبط عمى نحو محدد بتطور نظاـ

األحزاب التنافسي الميبرالي (البرلماني) ،الذي تحولت فيو الكتؿ واألجنحة التمثيمية إلى أحزاب .ولقد تشكؿ ىذا النظاـ
مف ناحية تاريخية صرفة أوؿ ما تشكؿ في المجتمعات األوروبية ،أي في المجتمعات البورجوازية ،حسب فيـ الفمسفة
السياسية الحديثة لممجتمع المدني ،بوصفو المجتمع البورجوازي 3 "1"،ويختمؼ مفيوـ المعارضة باختالؼ الزماف

والمكاف ،ألنيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود السمطة فضالً عف الحريات العامة في األنظمة الديمقراطية .وعمى الرغـ مف
3
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اقتراف ظيور المعارضة كقوة سياسية فاعمة في المجتمع السياسي بظيور الديمقراطية غير المباشرة في أوروبا منذ عاـ
 1826ـ ،و بشكؿ خاص في بريطانيا ،إال أف مفيوـ المعارضة يعد مف المفاىيـ الحديثة في عمـ ،السياسة ،فحتى فترة

قريبة لـ يكف مفيوـ المعارضة موضوعاً لمتعريؼ بالعناصر والفئات التي تختمؼ مع السمطة الحاكمة ،كما لـ تكف أيضاً
المعارضة متناولة في البحث الدقيؽ والتحميؿ الشامؿ مف قبؿ العمماء والمفكريف السياسييف .رغـ أف المعارضة قضية

فطرية ال يمكف االستغناء عنيا ،ولذلؾ يمكف لممعارضة أف تنشأ داخؿ كؿ جماعة بشرية (العائمة ،التجمعات المينية...
الخ) .أما ما ييـ ىنا ىو المعارضة السياسية أي تمؾ التي تقوـ في إطار النظاـ السياسي .ومف الجدير بالذكر ،أف

مفيوـ المعارضة السياسية يختمؼ مف نظاـ سياسي آلخر ،ويتأثر ذلؾ بطبيعة نظاـ الحكـ ،ودرجة التطور الدستوري
والسياسي في الدولة ،ومدى استقرار مبادئ حقوؽ اإلنساف وترسخيا في القوانيف السارية وبشكؿ خاص القوانيف المنظمة
لمحياة السياسية ،كقانوف االنتخابات وقانوف األحزاب وغيرىا.
ولكي تستطيع المعارضة السياسية كسب ثقة المواطنيف البد ليا مف تحديد أىدافيا بدقة ووضوح ،وأف تعمؿ وفؽ

ضوابط وحدود تؤطر أنشطتيا وفعالياتيا ،كخدمة المصمحة العامة ،واتباع الوسائؿ السممية في عمميا.

ثاني ا -مفيوم المعارضة :مف أجؿ معرفة المقصود بمفيوـ المعارضة بشكؿ دقيؽ البد مف الوقوؼ عمى عرض معناىا
في المغة واالصطالح.

 – 1معنى المعارضة في المغة :إف لفظ "معارضة" مشتؽ مف األصؿ المغوي لمفعؿ عارض؛ بمعنى عارض الشيء أي
قابمو ،والذي يعارض شيئاً آخر يخالفو ويقاؿ تعارض الرجالف ويعني عارض أحدىما اآلخر ،ويقاؿ أيضاً اعترضو أي
منعو مف متابعة عممو وتعارض الخبراف إذا اقتفى أحدىما خالؼ اآلخر .فالمعارضة تعني مقابمة الشيء بالشيء

والخبر بالخبر ""2

4

 – 2معنى المعارضة اصطالح ا:

يرى فقياء القانوف الدستوري والنظـ السياسية أف لممعارضة معنياف ،أحدىما عضوي شكمي واآلخر مادي موضوعي

ولممعارضة بمعنيييا العضوي والمادي أىمية كبيرة في الوقت الحاضر فتعدد اآلراء واألفكار في أي مجتمع يعد ضمف
خصائص المجتمع نفسو .مما يقتضي االعتراؼ بوجود القوى التي تمثؿ تمؾ التعددية وبالتالي التعبير عف آرائيا
والدفاع عف مصالحيا .وفي ذات الوقت فإنو في أي مجتمع البد مف سمطة تنظـ النشاطات والممارسات مف قبؿ األفراد

والمؤسسات المكونة لمدولة ،وتوجييـ نحو تحقيؽ مصالح وأىداؼ ذلؾ المجتمع ،لذلؾ فإف التوسع في أعباء ومياـ
السمطة في الدولة يقتضي زيادة صالحيات الحكومة وتزايد تدخميا في الحياة العامة ،مما يقتضي زيادة أىمية المعارضة
مف أجؿ الحد مف ىيمنة السمطة عمى الحياة العامة وفرض القيود عمى الحقوؽ والحريات وبشكؿ خاص السياسية منيا
وىذا يقود الباحثة إلى الوقوؼ عمى تعريؼ المعارضة :فيي التعبير عف الحؽ في توجيو النقد والمناقشة والتقويـ لسموؾ
السمطة السياسية ،وذلؾ استناداً إلى حؽ االختالؼ في الرأي واعتباره حقاً مشروعاً ،وال يحدث التوازف السياسي

واالجتماعي بدونو ،فالرأي ال تتضح قيمتو وأىميتو وصوابو مف عدمو إال بوجود الرأي اآلخر الذي يعارضو أو يعدلو
وذلؾ بعيداً عف كؿ أشكاؿ العنؼ والتآمر والخيانة والعصياف والخروج عف الشرعية.
المبحث الثاني – حدود عمل المعارضة وأطرىا:

أوألا -حدود عمل المعارضة :باعتبار أف المعارضة ىي تعبير عف آراء ومصالح فئات اجتماعية ليا أىداؼ ومشاريع
وخطط تختمؼ عف أىداؼ وخطط السمطة السياسية القائمة وىي قد ال تمتمؾ األدوات واآلليات ذاتيا التي تمتمكيا

4
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السمطة في تنفيذ خططيا وبرامجيا ،فمممعارضة وسائميا الخاصة في الوقوؼ بمواجية السمطة الحاكمة والوصوؿ إلى
ت حقيؽ أىدافيا ،ولكف تمؾ الوسائؿ البد أف تكوف بموجب رؤى وحدود حتى يمكف تمييزىا عف الحاالت التي يتـ المجوء
فييا إلى األساليب غير الشرعية ،وباعتبار أف موضوع البحث الذي بيف أيدينا يتعمؽ بالمعارضة الدستورية ،فيجب أف
يكوف منيجيا في المواجية أو الحوار مع السمطة الحاكمة يقوـ عمى السبؿ السممية  ،ولكي تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا
يتوجب عمييا القياـ بعدة إجراءات مف أىميا"3":

5

 .1يجب أف تعمؿ عمى وضع حد ألخطاء السمطة ومحاولة تصحيحيا.

 .2السعي لموصوؿ إلى السمطة عف طريؽ االنتخابات التي تؤدي إلى تغيير نظاـ الحكـ.
 .3السعي لممش اركة في الحكـ .ويتوجب عمييا ىنا أف تسمؾ طرؽ سممية ىادئة يقرىا الدستور أو القوانيف المكممة لو
عند تنظيـ الحياة السياسية في الدولة ومف ىذه القوانيف عمى سبيؿ المثاؿ:
أ.

ب.
ج.

القوانيف المنظمة لعمؿ وحرية تشكيؿ األحزاب السياسية.

تنظيـ وتأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
تنظيـ النقابات واالتحادات المينية وغيرىا.

ثاني ا-أطر المعارضة :ولكي تتمكف المعارضة مف تحقيؽ برامجيا ومشاريعيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومف
أجؿ توضيح حدود عمؿ المعارضة البد مف ذكر األطر اآلتية

.1

سممية سبل المعارضة:

إف المعارضة السياسية مف خالؿ نشاطيا تعمؿ عمى تفيـ مشاكؿ المواطنيف والبحث إليجاد الحموؿ المناسبة ليا،
والنضاؿ لحشد الجماىير حوؿ خططيا وبرامجيا والسعي لمحموؿ محؿ الحكومة القائمة ،والبد مف نشر الوعي السياسي
والدستوري ،بشكؿ خاص بالنسبة لمحريات السياسية ،وحؽ المشاركة في الحياة السياسية الذي تؤكده اآلف أغمب دوؿ
العالـ فالعالقة بيف السمطة والمعارضة يجب أف تقوـ عمى مبدأ الحفاظ عمى السمـ وعمى تطبيؽ الدستور واحتراـ مبادئ

حقوؽ اإلنساف ،فميس لمسمطة أف تقوـ بقمع معارضييا ومالحقتيـ وبالمقابؿ عمى قوى وىيئات المعارضة إتباع
األساليب السممية والدستورية لموصوؿ إلى سدة الحكـ ،واالمتثاؿ لإلرادة المعمنة لألغمبية الحاكمة إذا كانت قد وصمت
إلى السمطة عف طريؽ إجراء االنتخابات وحازت عمى األغمبية النيابية في البرلماف ،فالمعارضة السياسية في ظؿ أنظمة
الحكـ الديمقراطية محكومة بالخضوع لمبدأ التعايش في ظؿ النظاـ الدستوري القائـ وبعيداً عف استخداـ القوة والعنؼ،
حيث أنو مف الممكف أف يخمؽ ىذا التعايش األجواء السياسية والنفسية المناسبة لتقارب وجيات النظر بيف المعارضة

والسمطة تحقيقاً لممصمحة العامة ويظير ىذا في فترات تعرض الدوؿ ألزمات سياسية أو التيديد بغزو خارجي.

والبد مف التنويو أيضاً إلى أف استخداـ العنؼ السياسي يقود إلى انتشار ظاىرة اإلرىاب بمسمياتيا العديدة ،كاإلرىاب
الدولي ،واإلرىاب الخارجي والداخمي واإلرىاب السياسي والفكري والجريمة المنظمة ،فيو يستيدؼ المصالح الحيوية

لمشعوب والذي ينجـ عنو تيديد النظاـ ،لذلؾ فيي تتخذ أكثر األساليب وحشية ودموية وتجنح إلى المغاالة في سفؾ دـ

اإلنساف دوف تمييز بيف المواطنيف المدنييف المسالميف وغيرىـ ،وخمؽ جو مف الرعب والفزع بيف أبناء الشعوب

وقيراإلرادة اإلنسانية"4" .

6

-2تحقيق المصمحة العامة:
5

 محمد محمود حلمً ،المبادئ الدستورٌة العامة ،دمشق ،دار الفكر العربً ،عام 1964م،ص 1376
أحمد رفعت ،وصالح بكر الطٌار ،االرهاب الدولً ،بارٌس ،مركز الدراسات العربً -الوروبً،عام 1998م ،ص8journal.tishreen.edu.sy
Print ISSN: 2079-3073 , Online ISSN:2663-4295

326

مجمة جامعة تشريف .العموـ االقتصادية والقانونية المجمد ( )14العدد (Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 3146 )4

إف الجانب الميـ والذي يؤطر جميع فعاليات وأىداؼ المعارضة السياسية ىو تحقيؽ المصمحة العامة ،حيث يتوجب
عمييا أف تستيدؼ في كؿ فعالياتيا ونشاطاتيا وآرائيا تحقيؽ المصمحة العامة ،والتي تكوف السبب في حصوليا عمى

تأييد عموـ الشعب لبرامجيا ومشاريعيا ،أو عمى األقؿ فئات وشرائح منو ،ومف ثـ حصوليا عمى الشرعية الالزمة التي
تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا ،ولربما اإلطاحة بالسمطة القائمة والحموؿ محميا.
والبد مف اإلشارة إلى أف المصمحة العامة ىي المصمحة العميا لمدولة ،وال يقصد بيا تحقيؽ مصمحة طبقة أو شريحة
معينة ميما كانت نسبة ىذه الطبقة أو الشريحة مف عموـ المجتمع ،ألف تحقيؽ مصالح ىذه الفئة أو الطبقة ال يعد

تحقيقاً لممصمحة العامة.

ومما تقدـ يمكف القوؿ :إنو عندما تتعرض الدوؿ ألزمات سواء كانت اقتصادية أو طبيعية كتعرضيا لكوارث مثؿ الزالزؿ

والفيضانات أو تعرضيا لمعدواف الخارجي وغيرىا .فالمصمحة العامة ىنا تعد بمثابة اختبار حقيقي لكال الطرفيف
المعارضة والسمطة .فعندما تكوف المصمحة العامة ىي اليدؼ األساسي لكال الطرفيف فيذا سيقود حتماً إلى قياـ حوار
بينيما ويؤدي ىذا إلى إنشاء غرفة عمميات مف أجؿ إدارة األزمة .وقد يؤدي أسموب الحوار إلى إنشاء حكومة وحدة

وطنية مع القوى واألحزاب ا لمعارضة وذلؾ مف أجؿ تجنب الدولة أخطار التفكؾ والتمزؽ والحفاظ عمى المصمحة العميا
لمدولة .أي أف المصمحة العامة يجب أف تكوف القاسـ المشترؾ بيف السمطة والمعارضة وبالتالي بجب أف تسيـ بتقريب
أسموب العمؿ بيف الطرفيف لموصوؿ إلى غايات وأىداؼ مشتركة.
 .3مراعاة الموضوعية والعممية:

باعتبار أف اليدؼ النيائي لممعارضة السياسية ىو الوصوؿ إلى السمطة مف أجؿ تنفيذ خططيا وبرامجيا ،لذلؾ يتوجب
عمييا أف تعمف عف نفسيا وأفكارىا بشكؿ دائـ وتقدـ نفسيا عمى أنيا صاحبة مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي

متكامؿ ،ومختمؼ عف المشروع السياسي لمقوى والييئات المشاركة في السمطة الحاكمة فالمعارضة عندما تقوـ بدورىا
في توجيو النقد لفعاليات السمطة الحاكمة وعبر الوسائؿ المعروفة البد أف تكوف ىذه االنتقادات واآلراء مدروسة بعناية
وأف تكوف خططيا وبرامجيا قد تـ بحثيا بما فيو الكفاية مف أجؿ أف تتصؼ بالموضوعية والعممية وأف تبتعد عف الخياؿ
والمبالغة ،وأال تدعو إلى مشاريع غير قابمة لمتطبيؽ العممي وأف تستند إلى أسس موضوعية وتعبر عف حاجة حقيقية

وفعمية "5".

7

الفصل الثاني – وظائف المعارضة وخصائصيا:

المبحث األول :وظائف المعارضة :تقوـ المعارضة بوظائؼ ميمة ال غنى عنيا ألي مجتمع سياسي فالمعارضة ىي
القوى التي تقوـ بوظيفة حارس لمحريات ورادع لمتسمط ولكف بشكؿ ىادئ ومنظـ مف دوف أف ُيترؾ ليا العناف في نشر
الفوضى واالضطراب فضالً عف ذلؾ يتوجب عمى المعارضة أف تتواجد باستمرار حتى واف لـ يكف ىدفيا الوصوؿ إلى
السمطة وذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى التوازف الداخمي لممجتمع السياسي والحيمولة دوف تحوؿ السمطة عف المبادئ

الديمقراطية ومف أىـ ىذه الوظائؼ اآلتي"6":
.1

8

تدارؾ أخطاء الحكومة والبحث عف أفضؿ الحموؿ:

7
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وذلؾ مف خالؿ المراقبة المستمرة ألداء الحكومة وأجيزتيا ،فالمعارضة السياسية المنظمة والمتزنة والجادة لدى متابعتيا
لق اررات ونشاطات الحكومة القائمة ال تسعى مف أجؿ االعتراض عمى ق اررات ونشاطات الحكومة لمجرد تشويو سمعتيا

وابراز العيوب والنواقص فقط ،بؿ يجب أف يكوف ىدفيا النيائي ىو خدمة المجتمع بأكممو وتحقيؽ المصمحة العامة،

لذلؾ فإف أي نقد يوجو ألداء الحكومة أو لقانوف أو قرار صادر عنيا البد أف يقترف باقتراح الحموؿ والبدائؿ التي ترى
المعارضة أنيا مناسبة لمعالجة األخطاء و تفيد المصمحة العامة .وفي ذات الوقت يجب أف تكوف الحموؿ قابمة
لمتطبيؽ وأف تضع المعارضة أماميا احتماؿ تسمميا السمطة ومواجيتيا لذات المشاكؿ والصعوبات والدور الذي تقوـ بو
السمطة الحاكمة .وعندما تقوـ السمطة الحاكمة بالبحث عف إيجاد حؿ لمشكمة أو أزمة قائمة قد تكوف أماميا حموؿ
عديدة تحاوؿ أف تختار األصمح مف بينيا مف وجية نظرىا ،وىنا يتوجب عمى المعارضة الجادة أف تقدـ الحؿ الذي تراه
مناسباً مع كشؼ جمي ع الجوانب اإليجابية والسمبية ليذا الحؿ عبر ممارسة النقد البناء ويحدث ذلؾ مف خالؿ المجاف
المشتركة أو عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

.2

مقاومة النزعات الديكتاتورية:

إف جوىر عمؿ المعارضة السياسية ييدؼ إلى منع انحراؼ الحكاـ وميميـ إلى االستبداد والنزوع إلى السيطرة واحتكار
إدارة أجيزة الدولة وذلؾ عبر استخداـ المعارضة لجميع األساليب والوسائؿ المتاحة أماميا ،كأجيزة اإلعالـ المختمفة
وحؽ التصويت وتأثير جماعات المصالح وغيرىا .فالمعروؼ أف السمطة كثي اًر ما تميؿ إلى التسمط والتعسؼ في

استعماؿ الصالحيات الدستورية والقانونية الممنوحة ليا إذا لـ يتوفر ما يردعيا عف ذلؾ ويمنعيا عف التمادي حتى ال

تصؿ إلى مصادرة الحقوؽ والحريات العامة "9"7؛ فوجود معارضة منظمة وفعالة يعد ضمانة ميمة لحماية حقوؽ
وحريات المواطنيف مف جية ،ومف جية أخرى تكوف ضرورية لكونيا قوة وعامؿ توازف ضروري في المجتمع  ،لمحد مف
غمواء الحكـ وعدـ تييئة الظروؼ لقياـ الدكتاتوريات ،فحيف تقوـ بصناعة وصيانة االستقرار في المجتمع ،تكوف دعامة
لمدولة ال عبئاً عمى السمطة.
.3

المشاركة في الحكـ:

تعد المشاركة في الحكـ حؽ مشروع لممعارضة السياسية التي تعمؿ بالعالنية لموصوؿ إلى السمطة عبر االنتخابات
العامة وبإرادة الشعب ،وىي وسيمة لممشاركة السياسية وصماـ أماف مف أجؿ استيعاب االتجاىات والرؤى السياسية
المعارضة ،دوف أف تنحرؼ عف الضوابط الدستورية والقانونية والتي قد تؤدي إلى عواقب غير مضمونة ،فكؿ دولة تمر

بظروؼ قد تتعرض خالليا ألزمات ومشاكؿ سياسية واقتصادية واجتماعية تفرض عمييا إيجاد بعض الخطط والحموؿ
لتمؾ األزمات ،وىذه الظروؼ قد تعرضيا لكوارث طبيعية وانسانية .لذلؾ فالمعارضة السياسية في ىذه الظروؼ تطالب
بالمشاركة في الحكـ ،وقد تتجو السمطة ذاتيا إلشراؾ المعارضة في الحكـ لكي تتحمؿ مسؤولياتيا تجاه أزمات ومشاكؿ
الدولةوالمساىمة في إيجاد الحموؿ الالزمة ليا.
والمشاركة السياسية لممعارضة تتخذ أشكاؿ ودرجات متفاوتة ،فقد تكوف عبر المشاركة في المناقشات وجمسات الحوار

التي تتـ بيدؼ وضع القوانيف واصدارىا ،أو عف طريؽ توجيو السمطة لتحقيؽ تسوية سممية ومصالحة أو عبر عقد
اتفاؽ سياسي بيف المعارضة وبيف السمطة الحاكمة حوؿ كيفية تقاسـ السمطة بينيما .ومف الجدير بالذكر ،أف السمطة
الحاكمة ال تمجأ إلى ىذا األسموب إال بعد أف تكوف المعارضة قد وصمت إلى درجة مف التنظيـ والقوة والجدية والمساندة
الشعبية التي تجعؿ مف الصعب جداً عمى السمطة القائمة االستمرار في الحكـ بمفردىا .واف تجربة جنوب أفريقيا في
9
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ىذا المجاؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ ،حيث أف االنتقاؿ إلى األسموب الديمقراطي تـ نتيجة اجراء مفاوضات ومف ثـ عقد
اتفاؽ بيف السمطة الحاكمة برئاسة "فريدريؾ دو كميرؾ" والتي كانت تمارس سياسة التمييز العنصري ضد المواطنيف

السود ،وبيف (المؤتمر الوطني األفريقي) بزعامة الرئيس السابؽ "نيمسوف مانديال" "810".
.4

التداوؿ السممي لمسمطة:

لقد تطورت أساليب السيطرة عمى الحكـ في العصر الحديث بتطور الفكر البشري ،ونضاؿ اإلنساف المستمر مف أجؿ
تحقيؽ العدالة والحرية والمساواة وتحقيؽ حكـ الشعب لنفسو ،فظيرت االنتخابات كوسيمة لتولي الشعب حؽ اختيار

الحكاـ بنفسو ،وىي مف أىـ الوسائؿ الديمقراطية والتي يمكف أف يضاؼ إلييا عمميات االستفتاء كنوع مف أنواع حؽ

التصويت".11"9

إف اعتماد السبؿ الديمقراطية في تداوؿ السمطة وتوفير الحريات لممواطنيف تشكؿ ضمانة لمتداوؿ السممي لمسمطة ،حيث
يكوف لمشعب عبر صناديؽ االقتراع الرأي النيائي في تحديد الجية التي تؤوؿ إلييا السمطة .ليذا فالمعارضة السياسية

التي يكوف في مقدمة أىدافيا الوصوؿ إلى السمطة ال تكتفي بتوجيو االنتقادات لمحكومة ،بؿ تعد وتصوغ ىذه االنتقادات
ضمف خطة متكاممة واضحة في برنامجيا السياسي ،مف أجؿ الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ واقناع المواطنيف بسياستيا
وبرامجيا ،وأف تكوف بديؿ لمسياسة المتبعة مف قبؿ السمطة الحاكمة ،ولكي تحوز برامجيا عمى ثقة الشعب البد أف
تكوف قابمة لمتحقيؽ وتتصؼ بالواقعية والطموح نحو تحقيؽ التغيير الذي يرغب فيو المواطنوف ولكف مف الضروري عدـ
المغاالة في إظيار الخطط واألىداؼ المثالية وغير الواقعية في حاؿ تطبيقيا ،فسياسة الحكومة القائمة قد ال تعبر عف

إرادة الشعب ،وىنا يستطيع أف ينتخب حكومة أخرى بديمة يمنحيا ثقتو ،باعتباره صاحب السيادة وعمى أساسيا تتـ
ممارسة السمطة ،وىذه السمطة ال تقوـ بدوف تممؾ الشعب لحرية االختيار بيف األحزاب واالتجاىات المتنافسة بيدؼ
الوصوؿ إلى السمطة.
المبحث الثاني :أسس وخصائص المعارضة:

مما تقدـ يمكف تحديد األسس والخصائص اآلتية لممعارضة الحقيقية وىي"17":
.1

12

اإلقامة الدائمة داخؿ الدولة:

ويكوف ىدفيا األساسي لمحفاظ عمى ىيبة ووقار الدولة ومؤسساتيا واالقامة داخؿ الدولة يعد بمثابة معيار أساسي
.لتوضيح مدى جدية وحرص المعارضة الحقيقية عمى المصمحة الوطنية والتمسؾ بسيادة الوطف ،والسعي الجاد لحؿ

مشاكو داخمياً وذلؾ مف خالؿ اآلتي:
أ.

مراقبة عمؿ السمطة الحاكمة عف كثب وكشؼ األخطاء والثغرات والتجاوزات.

ب.

حتى يتسنى ليا أف تكوف ممجأ لممواطنيف عند إحساسيـ بالغبف ،و يقدموف ليا المعمومات وىي بدورىا تتأكد

منيا وتبحث عف األدلة إلشيارىا في وجو السمطة .وبالتالي ،ىذا يؤدي إلى كسب ثقة المواطنيف وقد يصوتوف لصالحيا

في االنتخابات فتتحوؿ إلى سمطة والسمطة إلى معارضة.

10

جون سولٌفان ،الحكم الدٌموقراطً الصالح المكون الرئٌسً لإلصالح السٌاسً واالقتصادي ،مركز المشروعات الدولٌة الخاصة،واشنطن ،عام2006م ،ص 207
11
 علً خلٌفة الكواري،المسألة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً ،مجلة الحوار المتمدن ،العدد ،163تارٌخ 2002/6/17م12
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أما المعارضة مف خارج الدولة فقد ثبت أف معظميا ليست معارضة وىذا ينطبؽ عمى الحالة السورية .وانما ىي
مجموعة مف العمالء يتحدثوف باسـ الشعب ولكف ىـ في الواقع يقوموف بتنفيذ أجندة خارجية تعدىا ليـ الدولة التي

يقيموف فييا وغالباً ما يكوف ىدفيا استبداؿ السمطة ألنيا تقؼ حجر عثرة في وجو مخططاتيـ ونشر الفوضى واسقاط الدولة.

.2

الرؤية الموضوعية والمشروع البديؿ:

يتوجب عمى المعارضة أف تعي حقيقة الواقع بشكؿ عممي وموضوعي وبالتالي تقوـ بإعداد مشروع بديؿ لمشروع السمطة
بحيث يغطي مشروعيا جميع العناصر التي يحتاجيا الناس في حياتيـ بعيداً عف القير واإلكراه والتيديد.
.3

تحقيؽ المصمحة العامة:

وذلؾ مف خالؿ إتباع األسس والمبادئ القانونية المنصوص عمييا في القوانيف والدساتير بحيث ال يكوف ىدفيا األساس

تغيير السمطة القائمة ب قدر ما تسعى إلى تعديؿ وتطوير وتحسيف أدائيا مف خالؿ ما تبديو مف مالحظات وانتقادات
عمى عمؿ السمطة الحاكمة.
.4

استخداـ الوسائؿ كافة باستثناء السالح:

ألف مف يحمؿ السالح ويدمر مؤسسات الدولة ويفجر نفسو ىنا وىناؾ ويقتؿ األبرياء دوف ذنب ويزعزع األمف

واالستقرار وينشر الفوضى ليس معارضاً وانما ىو بكؿ المقاييس إرىابي وقاتؿ ألنو ميما بمغت درجة خالفو مع السمطة
ال يعطيو الحؽ أف يمحؽ األذى بالمواطنيف األبرياء أو المساس بممتمكاتيـ العامة والخاصة أو فرض القيود عمييـ أو

إرىابيـ وبث الرعب والفوضى وحرمانيـ مف األمف واالستقرار في حياتيـ.
الفصل الثالث -الوضع القانوني لممعارضة

إف قبوؿ االختالؼ واالعتراؼ بو يؤدي إلى التعددية في اآلراء والتوجيات ويسمح بإفراز معارضة بناءة وقوية وسميمة

إذا توفرت ليا الظروؼ المناسبة وفي مقدمتيا االلتزاـ بالحدود القانونية التي تحدد نطاؽ عمؿ المعارضة.

فال مشاركة في الحياة السياسية تعطي لممواطف حؽ المساىمة والمشاركة في السياسة العامة بنفسو ،ويشمؿ االشتراؾ في
االنتخابات وعمميات االستفتاء والترشح لعضوية الييئات والمجالس المنتخبة والحؽ في تقمد الوظائؼ العامة.
وقد نصت المادة ( )21مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى حؽ المشاركة في الحياة السياسية ،كما نصت عمييا
المادة ( )25مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية عاـ  .1966كذلؾ تعترؼ أغمب دساتير الدوؿ بحؽ األفراد
بالمشاركة في إدارة حكـ بمدانيـ ،كالمادة الثالثة مف الدستور الفرنسي""10

13

وكذلؾ دساتير الدوؿ العربية عمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر المادة ( )34مف دستور الجميورية العربية السورية.
واذا كانت المواثيؽ الدولية ودساتير الدوؿ قد نصت عمى حؽ المشاركة في الحياة السياسية فإف الظروؼ السياسية
واالقتصادية وأنظمة الحكـ وقوانيف االنتخابات ،والحريات السياسية ،ىي التي تحدد طبيعة المشاركة في الحياة السياسية

والمقصود ىنا ىو مشاركة األحزاب والتيارات السياسية المعارضة في الحكـ .ولمعرفة الوضع القانوني لممعارضة
السياسية في ظؿ األنظمة الديمقراطية يتوجب البحث في عدة مسائؿ ومنظومات تشكؿ بمجموعيا الواقع السياسي
والدستوري المالئـ ،التي تمكف المعارضة السياسية والسمطة أيضاً مف العمؿ وفؽ سياؽ يوفر الحرية الالزمة لممعارضة
لممارسة أنشطتيا والحكـ في النياية عمى ذلؾ سيكوف لمشعب عبر التصويت ألحد الطرفيف إما الحكومة أو المعارضة.

ومن أىم ىذه المسائل والمنظومات ما يمي:

13

حسٌن على الوكٌل ،حماٌة حقوق اإلنسان وضمانات الحرٌات السٌاسٌةط ،2القاهرة ،دار النهضة العربٌةط ،2عام ،1990ص98
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أول :المنظومة االجتماعية والفكرية لكؿ مجتمع عمى حدة ،والتي تكوف وراء ظيور مبادئ وآراء تتجسد في آليات العمؿ
السياسي ،وتبدو واضحة في مبادئ ورؤى تتضمنيا وثيقة الدستور .وفي بعض المجتمعات قد يبدو ىذا واضحاً في

بعض التنظيمات االجتماعية التي تتشكؿ خارج اإلطار المؤسساتي لمدولة أو سابقة عمييا أو تظير بموازاتيا ويتأػثر
ذلؾ بمستوى التطور االجتماعي واالقتصادي لمدولة والبنى السياسية والحقوقية فييا ،ومدى تأثرىا بالديف أو سيطرة

القبيمة والعشيرة عمييا.

14

ثانيا :المنظومة الثانية ىي الدستور ،والتي تشكؿ وعاءاً ألىـ ضمانات الحياة الحرة والكريمة لإلنساف ،وتنظـ مؤسسات
الدولة والعالقة بينيا حيث أف وثيقة الدستور تحتوي عمى جممة مف الحقوؽ المتاحة لمشخص الطبيعي ،وكذلؾ لمشخص

المعنوي ،والتي تشكؿ مع بعض القوانيف التي تؤسس وتنظـ لمحياة السياسية في البالد األطر التي تستطيع مف خالليا
المعارضة السياسية مزاولة أنشطتيا ،كقانوف األحزاب السياسية والقوانيف المنظمة لحرية وسائؿ اإلعالـ ،وقوانيف
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وقانوف االنتخابات والقوانيف التي تنظـ حؽ التجمع والتظاىر ،وقوانيف العمؿ وحؽ

اإلضراب وغيرىا .وىناؾ بعض الضمانات التي تتضمنيا حماية الحقوؽ والحريات مف خالؿ توجو المشرع إلى حمايتيا
عف طريؽ القوانيف األخرى كالقانوف المدني وقانوف العقوبات .حيث أف المشرع البد أف يحدد اليدؼ األولي بالحماية
مف خالؿ ىذه القوانيف سواء لتحريـ بعض األفعاؿ أو تقرير العقوبة لمقترفييا ،أو إحالؿ بعض األفعاؿ وحمايتيا،
وتقرير عقوبات عمى مف يحاوؿ تجاوزىا .فالمشرع ىنا البد أف يوازف بيف القيـ الدستورية التي تعد المصمحة العامة
لممجتمع وبيف القيـ الدستورية لمحقوؽ والحريات ،بحيث يضمف عدـ التفريط بأي منيما.

15

ثالث ا :المنظومة الثالثة تتعمؽ بطبيعة نظاـ الحكـ ذاتو واآلليات الدستورية والقانونية الخاصة بعمؿ مؤسسات الدولة.

حيث أف ىذه اآلليات تختمؼ مف نظاـ آلخر كما تختمؼ مف حيث التطبيؽ لنظاـ الحكـ الواحد بيف دولة وأخرى وترتبط

بيذه الفئة بعض القوانيف التي ترتبط مباشرة بنظاـ الحكـ كقانوف االنتخاب ،أو أي قانوف آخر ينص مثالً عمى شروط

المرشح لموظائؼ العميا ،ومواعيد إجراء االنتخابات والنظاـ االنتخابي المتبع وعممية توزيع المقاعد البرلمانية عمى القوائـ

الفائزة في االنتخابات ،وقانوف األحزاب وغيرىا .إف ضماف حقوؽ وحريات األفراد أصبحت اآلف وظيفة دستورية ميمة،
حيث أف أغمب الدساتير تتضمف أبواباً وفصوالً في متونيا لتوضيح أىـ تمؾ الحقوؽ كما يمكف أف تقر أيضاً مبدأ سيادة
القانوف ،والذي يعني التزاـ جميع أعضاء المجتمع أفراد وىيئات وسمطات الدولة باحتراـ القانوف وعدـ تجاوز أحكامو

كأساس لمشروعية أعماليا ،ويكوف ذلؾ االلتزاـ بنصوص ومبادئ الدستور مف الناحية الشكمية واإلجراءات الواجب
اتخاذىا لدى إصدار القوانيف ،وتعني أيضاً االلتزاـ بمضمونيا والتي تأتي في مقدمتيا كفالة القانوف لحقوؽ وحريات

األفراد ،ألنو بخالؼ ذلؾ سيكوف قانوناً غير عادؿ ،ويصبح النظاـ القانوني في الدولة ال يحقؽ ليا االستقرار واألمف

16

حيث أف سمطات الحكـ ستصبح مطمقة ،ولف توجد في القوانيف النافذة أية قيود عمى ىذه السمطات .إف مبدأ سيادة
القانوف في الواقع أصبح بمثابة صماـ األماف وضمانة حقيقية لحقوؽ وحريات األفراد ،واف ضماف ىذه الحقوؽ تييئ
األرضية المناسبة لمنشاط المعارض لألفراد والييئات وتجعميا ضمف إطار القانوف وحمايتو ،وبذلؾ ال يكوف فسح المجاؿ
بصورة واسعة أو ضيقة أماـ أنشطة المعارضة السياسية بأحزابيا وقنواتيا المختمفة منحة مف قبؿ السمطة الحاكمة ،بؿ
تكوف ضمف اإلطار القانوني لمدولة وتشكؿ أىـ قيد عمى تعسؼ الحكومة الستعماؿ سمطاتيا المثبتة والمقررة في

14

أحمد فتحً سرور .الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات ،ط( ،2.القاهرة :دار الشروق ،القاهرة ،)2000 ،ص .6
15
المرجع السابق نفسه ،ص .10
16
أحمد فتحً سرور ،الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات ،مرجع سابق ،ص .22
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الدستور ،والتي قيمتيا الدستورية ىي بمستوى مو ٍاز لحقوؽ األفراد وليست بمستوى أعمى كما تحاوؿ الحكومات
الديكتاتورية إيياـ شعوبيا بذلؾ.

وليذا البد مف إيجاد توازف بيف المصمحة العامة التي يحمييا القانوف ،وبيف الحقوؽ والحريات التي تشمميا الحياة

القانونية ،بحيث ال يؤدي ممارسة ىذه الحقوؽ إلى التضحية بغيرىا مف الحقوؽ والحريات في الوقت ذاتو ال تخؿ
بالتوازف مع مقتضيات المصمحة العامة والقيـ الدستورية األخرى التي تشمميا الحماية.

17

ولمقضاء الدستوري دو اًر ميماً في تحديد القيـ التي تشمميا الحماية الدستورية وكذلؾ في تحديد الحقوؽ والحريات،
وتحديد أطر إقامة التوازف المطموب فيما بينيا مع مقتضيات المصمحة العامة ،حيث أف الحقوؽ والحريات التي يكفميا

الدستور ويتطمب مف القضاء الدستوري حمايتيا ،ليا أثر كبير في استقرار الحياة السياسية وتحقيؽ الديمقراطية وترشيد
ممارسة السمطة السياسية ،فكما ذكرنا سابقاً أف حقوقاً كحرية تشكيؿ األحزاب السياسية وحرية التجمع ،والمساواة أماـ
القانوف ،وحرية التعبير ،تعد مانعاً وحاج اًز أماـ قياـ وتسيير واستم اررية السمطة المطمقة لمحكومة ،لذلؾ فإف قياـ القضاء

الدستوري بالدفاع عف تمؾ الحقوؽ والحريات واقامة توازف بيف ممارستيا ومقتضيات المصمحة العامة يييئ األسباب
والظروؼ المالئمة لدعـ وتنشيط الممارسة السياسية الحرة ،والتي تمكف المعارضة السياسية مف القياـ بدورىا المعتاد.
وتشكؿ ضمانة دستورية وقانونية لممعارضة في أية دولة.
المبحث األول – الضمانات الدستورية لممعارضة :لممعارضة ضمانة دستورية وواقعية ميمة وذلؾ مف خالؿ الحقوؽ
والصالحيات التي منحت لمسمطة التشريعية ،والتي يفترض أف تكوف المعارضة ممثمة فييا بقوة و مف أىميا اآلتي:

 . 1حؽ السؤاؿ :وذلؾ بتوجيو السؤاؿ إلى أحد الوزراء أو رئيس الوزراء والذي تستطيع المعارضة مف خاللو إلقاء الضوء
أو جذب انتباه الحكومة إلى قانوف أو سياسة ما أو قرار تعارضو ،واف ىذا الحؽ واف كاف محصو اًر بالعضو المقدـ
لطمب توجيو السؤاؿ ،إال أنو يمكف أف يكوف وسيمة ضغط تستطيع المعارضة بموجبو توجيو الحكومة بصورة غير

مباشرة لتغيير سياستيا في القضية موضوع السؤاؿ.
.1

حؽ االستجواب :وذلؾ مف خالؿ توجيو األسئمة ومناقشة الوزير أو رئيس الوزراء مف قبؿ جميع أعضاء

البرلماف وىو اجراء ينطوي عمى اتياـ الوزير والحكومة باإلىماؿ والتقصير  .وربما حتى االتياـ بإصدار قرار أو القياـ

بتصرؼ يتصؼ بعدـ الدستورية .ليذا فيو سالح فعاؿ بيد المعارضة في مواجية الحكومة.
.2

التحقيؽ :يمتمؾ البرلماف مف خالؿ عمؿ المجاف البرلمانية صالحيات واسعة في التحقيؽ والتقصي

واالستدعاء ،وقد تمتمؾ صالحيات قاضي التحقيؽ  ،وتقوـ في نياية تحقيقيا بتقديـ تقرير إلى البرلماف عف النتائج التي
توصمت إلييا فينا تستطيع المعارضة أف تمعب دورىا بطمب استجواب الوزير حوؿ نتائج التحقيؽ.
.3

سحب الثقة مف البرلماف :يكوف ىذا السالح الذي يمكف أف تمجأ المعارضة إلى استعمالو ذو تأثير كبير إذا

كانت الحكومة ائتالفية ،ألنو يكوف عندئذ سحب الثقة مف البرلماف أكثر سيولة حيث أف المحافظة عمى وجود أغمبية

برلمانية بجانب الحكومة يكوف أم اًر صعباً في مثؿ ىذه الحكومات.
المبحث الثاني  -حقوق المعارضة وواجباتيا:

.1

أوالً -الحقوؽ:

تحظى المعارضة في النظـ السياسية الديمقراطية بمجموعة مف الحقوؽ التي كفمتيا الدساتير وأىميا"15":
17

18
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أ.

الحؽ في الحصوؿ عمى مكانة محترمة في النظاـ السياسي ،تعترؼ بيا السمطة الحاكمة.

ب.

الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بعمؿ الحكومة.

.2

ثاني ًا -الواجبات:

-1

احتراـ القوانيف:

ج.

الحؽ في أف يكوف ليا ممثميف في ىيئات الدولة.

إلعطاء المعارضة حقوؽ يتوجب عمييا االلتزاـ بمجموعة مف الواجبات أىميا"15":

19

بما أف المعارضة معترؼ بيا قانونياً وليا ضمانات قانونية يتوجب عمييا احتراـ القوانيف واألنظمة التي أنشأتيا .كي

تستطيع ىذه القوانيف حماية المعارضة في حاؿ تعرضت لمضايقات مف الحكومة.
-2

المساىمة في توسيع دائرة النقاش العاـ:

وذلؾ مف خالؿ توفير المعمومات العامة ووجيات النظر المتناقضة ،حيث تصبح كؿ المسائؿ والمواضيع المتعمقة

بالحكومة والمواطنيف موضوع نقاش عمى نطاؽ واسع وبالتالي تصبح الحكومة مضطرة لمتريث عند إصدار أي قرار

يمكف أف يمقى الرفض واالستيجاف مف قبؿ المواطنيف واال فإنيا ستسمح دوف أف تدري ليؤالء المواطنيف بالمجوء
لممعارضة مف أجؿ إنصافيـ.
-3
-4

مراقبة عمؿ الحكومة وانتقادىا بشكؿ موضوعي.
كشؼ قضايا الفساد والخمؿ في عمؿ السمطة ووضع مقترحات بديمة لمسمطة الحاكمة.

الفصل الرابع :المعارضة في الدول النامية

ولو حاولنا اسقاط مفيوـ المعارضة ىذا وطبيعة عمميا ووظيفتيا واطارىا القانوني عمى الواقع الحالي في الدوؿ النامية
لوجدنا مايحصؿ في ىذه الدوؿ بشكؿ عاـ والوطف العربي ومف ضمنو سورية بشكؿ خاص ،ليس لو عالقة بالمعارضة

وىذا ما سيتـ توضيحو مف خالؿ المبحثيف االتييف:
المبحث األول :طبيعة المعارضة في الدول النامية

مما تقدـ يمكف القوؿ بأف المعارضة كمفيوـ سياسي وفي إطار التعددية الحزبية تعني طرح المشاريع المختمفة أماـ
المواطنيف الختيار أفضميا وأكثرىا توافقا مع مصمحتيـ؛ وىكذا ،فإف الصراع ليس بيف األشخاص وانما بيف األفكار،
والحموؿ الممكنة التي تقترح لصنع التنمية المادية والثقافية والفكرية.
عمى ىذا األساس فإف األحزاب التي تدعى بأحزاب المعارضة يتوجب عمييا القياـ بالنقد مف أجؿ تفعيؿ اإلمكانيات
لتحقيؽ التطوير والتطور ،وليس بقصد التجريح والمس بكرامات ىذا أو ذاؾ .وىكذا ،فإف العمؿ السياسي في صيغة

المعارضة ال يعني إال المنافسة الشريفة مف أجؿ االرتقاء برفعة الوطف والمواطنيف؛ ففي ظؿ المنافسة الجادة يجب أف
تكوف الغمبة لمفكرة المفيدة ،ولممشروع العممي.
مف ىنا فإف التعددية الحزبية في البمداف النامية بحاجة ماسة إلى تعمـ أسس الممارسة العممية والنظرية معا ،وبحاجة
ماسة أيضا إلى برنامج تمتزـ بو مف أجؿ تجسيده عمميا؛ وىذا حاؿ الوطف العربي ،الخارج مف السيطرة واالحتالؿ والذي
لـ تتوفر لو اإلرادة الواعية والجادة لمعالجة آثار ومظاىر التخريب الموروث عف عيود االستعمار ،وقد سمكت معظـ

18
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قدور

المعارضة السياسية في البلدان النامية "سورية أنموذج"

أجؿ التعددية الحزبية كأسموب
الدوؿ النامية بعد االستقالؿ مباشرة لنيج الحزب الواحد ،وعممت بمركزية السمطة ،مما ّ
لتداوليا ،واعماؿ الفكر النتاج المشاريع المتعددة ،وكذالؾ وجيات النظر المتنوعة مف أجؿ إنجاز مشروع الدولة الوطنية
المنحدرة مف ارتباطاتيا بالمراكز االستعمارية سابقا في شتى المجاالت.

نيج الحزب الواحد:

المالحظ أف اختيار نيج الحزب الواحد قد تـ بعدة طرؽ وتحت مظالت مختمفة؛ إذ تـ مرة باسـ االشتراكية في بعض
الدولة العربية  ،ومرة باسـ الشرعية الثورية التي اختزلت في القيادات العسكرية وبعض السياسييف .إف ىذه القيادات
جاءت مف فضاء الكفاح المسمح في عيد النضاؿ التحرري ،أو مف الفضاء الدبموماسي المرتبط بالكفاح المسمح .وفي
الواقع فإف العمؿ بالواحدية الحزبية ،أو بالسمطة العسكرية قد لعب دو ار ممحوظا في تغييب النقد السياسي ،والفكري
واالجتماعي في إطار النخب داخؿ المجتمع المدني .وىكذا تجمدت الحركة السياسية مما جعؿ السمطة صنما ال يمس،

ومما أدى إلى استبعاد الرأي المخالؼ ،وبالتالي إلى اعتبار التعددية السياسية مشكمة وعقبة بدال مف اعتبارىا محكا
الختبار مدى استعداد مجتمعاتنا لجعؿ الحكـ متداوال بالطرؽ السممية.
في ىذا المناخ نشأت تيارات عمى شكؿ أحزاب تعمؿ في السر دوف أف تتمكف مف خوض غمار النشاط في الميداف؛

وىكذا اكتفت بالمناقشات في الغرؼ السرية والمقاءات بيف العناصر المشكمة ليا فقط .في ظؿ ىذا المناخ أخذت السمطة
تنظر إلى مفيوـ التعددية كشكؿ مستورد مف الخارج ،وكرديؼ لتقسيـ المجتمع ،وكتيديد لموحدة العقائدية السياسية،
ولموحدة الوطنية أيضا ،ونتيجة لذلؾ منعت األحزاب مف التشكؿ والظيور عمنيا .وبسبب ذلؾ بقيت التعددية الحزبية في
حالة إقصاء حيث لـ ينظر إلييا كأسموب لتوسيع المشاركة في الحكـ وممارسة السمطة في إطار المشاركة الجماعية مف
أجؿ تفعيؿ فكرة الديمقراطية أو عمى األقؿ الشروع في تعمـ بعض مبادئيا وتطبيقاتيا في الحياة العامة.

ومف الناحية الفكرية فقد عدت النخب التي كانت في الحكـ في المراحؿ األولى مف االستقالؿ التعددية الحزبية شكال مف

أشكاؿ عدـ فؾ االرتباط مع الميبرالية السياسية الغربية؛ وعمى ىذا األساس أبعدت التعددية ظاىريا ،ولكف السبب
الحقيقي ال يتوقؼ عند ىذا الحد ،وانما ىناؾ أسباب أخرى ،وىي أف النخب الحاكمة لـ تكف تقبؿ بالمنافسة السياسية،
وتعد ذلؾ طعنا في شرعيتيا الثورية ،وفي تاريخيا النضالي ،المسمح أيضا20 .وفضال عف ذلؾ فإف ثمة أسباب أخرى

مثؿ االدعاء بأف المجتمعات النامية في فترة ما بعد السيطرةاالستعمارية لـ تنضج بما فيو الكفاية لتتمكف مف العمؿ

بالتعددية الحزبية .وىكذا نتج عف كؿ ذلؾ مركزة الحكـ بيف أيدي مجموعة معينة ،مما جعميا مع الوقت ترفض منطؽ
الحوار ،وبالتالي تعادي التشاركية التعددية في الحكـ.
في ظؿ ىذا المناخ استبعدت التربية السياسية ذات النيج التعددي السياسي مف المنظومة التربوية ،ومف المنظمات
الجماىيرية ،واالتحادات الثقافية ،ومف أجيزة المجتمع المدني .وىكذا افتقرت البمداف النامية إلى فمسفة االعداد النفسي
والتربوي والثقافي لمتعددية السياسية .وىذا الحاؿ في الواقع ينطبؽ عمى الدوؿ العربية ،فالتكوينات التاريخية لمجتمعاتنا

قد أسيمت في تعطيؿ ىذا النوع مف االعداد .فالمكونات العشائرية والقبمية والطائفية قد لعبت أدوا ار غير مباشرة ومباشرة
في التباطؤ في التشكيؿ الحزبي التعددي عمى أساس االختالفات في المشاريع الوطنية ،وفي المضاميف االيديولوجية.
وقد لعب البعد االثني دور كبير في زرع الخوؼ لدى السمطات الحاكمة إذ أف السماح لمتعددية الحزبية كشكؿ سياسي

قد يتحوؿ إلى مظمة تنشط تحتيا النزعات الطائفية ،والعرقية ،واالثنية ذات التشنجات .وبالتالي ،فإف ىذه النزعات كانت

السمطات الحاكمة تنظر إلييا كمشاريع انفصالية .وفي الواقع ،فإف مثؿ ىذا الفيـ والتقييـ ليذه النزعات كانا خاطئيف في
20
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الغالب ألنو كاف باإلمكاف إعطاء الحقوؽ لإلثنيات ومف ثـ سحب البساط مف تحت أقداـ العناصر المتطرفة في
أوساطيا.

أما تعطيؿ المشاركة التعددية في الحكـ في إطار التعددية الحزبية فال يفيد ،وبالعكس فإنو يتيح ليا الفرصة لتبرر

النزعة االنفصالية ،وكما يتيح الفرصة لمقوى األجنبية التي تدعي أنيا مسؤولة أخالقيا عف تدعيـ وحماية االقميات أف
تتدخؿ لتحقيؽ أغراض ال عالقة ليا أصال بالديمقراطية ،وبالحريات السياسية كموقؼ الواليات المتحدة األمريكية مف
فضية األكراد .وىكذا فإف ميالد األحزاب في أغمب الدوؿ العربية في فترة ما بعد االستقالؿ كاف نتيجة لحالتيف:
أوليما  :تتمثؿ في مظاىر التمرد والخروج عف الطاعة ،أي طاعة النظاـ السياسي النخبوي الحاكـ في ظؿ الحزب

الواحد ،أو في ظؿ الحكـ العسكري ،أو بواسطتيما معا.

وثانييما  :تتمثؿ في لجوء السمطة الحاكمة إلى خمؽ انفراج شكمي الحتواء التمردات عف طريؽ إنشاء أحزاب شكمية

تحولت مع الوقت إلى بيادؽ تبرر الحكـ القائـ وتغطي عيوبو ونقائصو في النظرية والممارسة.
أحزاب السمطة:

إف بعض ىذه األحزاب المشكمة بإيعاز مف السمطة لـ تكف مؤىمة فكريا ومنيجيا ،وتأطي ار بشريا ومؤسساتيا لتكوف قادرة
عمى التميز؛ كما أنيا ،كانت بمثابة فرقة إغاثة لمنظاـ الحاكـ ،وتحولت مع الزمف إلى مدافع عف النظاـ الذي شكميا

وسمح ليا بالعمؿ عمنيا .وىكذا أصبحت ىذه األحزاب مجرد جدار حماية! فاألحزاب التي تدعى في الدوؿ النامية بأنيا
معارضة في الواقع ال تممؾ االستقاللية السياسية والمادية ،كما أنيا ال تممؾ مشروع الدولة الحديثة الذي بموجب
تطبيقو تتمكف مف التمايز ،ومف ترشيد المجتمع ،وبالتالي مف االنفصاؿ عف شكؿ دولة الحزب الواحد.
وفضال عف ذلؾ فإف المعارضات السياسية في شكميا ومضمونيا الحالييف غير فاعمة ألنيا بعيدة عف الشعب ،وال توجد
بينو وبينيا توافقات في المصالح ،وفي األىداؼ السياسية واالجتماعية والثقافية .واألخطر ىو أف ىذه المعارضات ال
تربط وجودىا وتطور وعييا بالمجتمع لمتعمـ منو والتحالؼ مع شرائحو األكثر تنويرا ،وقابمية لمتطور .بؿ تعارض الحكـ
القائـ لتحؿ محمو ومف ثـ تقمده في كؿ شيء؛ ولقد أثبتت التجربة أف جميع األحزاب المعارضة تتصرؼ وكأنيا ليست
جزءا مف المجتمع المدني ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى فإنيا تظير نفسيا كمشروع الحتواء المعارضات األخرى.

21

أما إذا تأممنا ظاىرة االئتالؼ فإننا نجد أحزاب المعارضة التي توجد إلى جانب الحزب التقميدي الحاكـ منذ االستقالؿ
تتقاسـ معو الحقائب الو ازرية ،وكذلؾ أسموب الحكـ النخبوي المركزي وغير الشعبي ،كما تتقاسـ معو المصالح المادية.
إف ىذا الوضع يفقد أحزاب المعارضة المصداقية الشعبية ألنيا مسكونة بدورىا بياجس السمطة ،أما في سموكيا العممي
فيي ترى تخمّؼ المجتمع بشكؿ واضح ولكف التقوـ بأي عمؿ الصالحو بسبب عجزىا وعدـ جديتيا .فالمطموب ىو
إعادة النظر جذريا في البمداف النامية في ثقافة التعددية السياسية وأخالقياتيا مف أجؿ تدقيؽ مفيوـ المعارضة باعتباره

ذو طابع مدني سممي ثقافي ،سياسي وحضاري .إنو مف الضروري فتح النقاش الجماىيري حوؿ مدلوؿ "المعارضة"
وحوؿ أخالقيات الممارسة السياسية في أفقيا األكثر حداثة .وبدوف ىذا ،فإف المعارضة في الدوؿ النامية سوؼ تبقى
امتدادا لتعدد األغراض والمصالح الخارجية والشخصية األنانية الضيقة ،ولمعشائرية ،والشممية والنخبوية المتزمتة .وسوؼ
يتـ توضيح ذلؾ مف خالؿ عرض كأنموذج عف المعارضة في الدوؿ النامية وآلية عمميا وأسسيا ووضعيا القانوني

"المعارضة السورية" وذلؾ لمدور التآمري الذي لعبتو في الحرب العدوانية القائمة عمى سورية.
المبحث الثاني" :المعارضة السورية" كأنموذج
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المعارضة السياسية في البلدان النامية "سورية أنموذج"

مف خالؿ اجراء مقارنة بسيطة بيف حقيقة المعارضة في الدوؿ الديمقراطية والدوؿ النامية وما يجري في سورية لوجدنا
أف كؿ المذيف يقودوف ىذه الفوضى ليس ليـ أية عالقة بالمعارضة السياسية الحقيقية وذلؾ لألسباب اآلتية:

-1

عدـ اتباع الوسائؿ السممية والدستورية لموصوؿ إلى سدة الحكـ .بؿ منذ البدايات استخدموا القوة والعنؼ وكافة

الوسائؿ الوحشية والدموية " مجزرة األمف العسكري في جسر الشغور" ،التفجيرات اإلرىابية عمى مساحة الوطف" لزعزعة
األمف واالستقرار وبث الرعب والخوؼ في نفوس السورييف دوف تمييز بيف المواطنيف المدنييف المسالميف وقوى األمف
والجيش الذيف يقوموف بواجبيـ تجاه حماية أمف وطنيـ وصوف ترابو.

-2

عدـ االكتراث بأدنى درجات المصمحة العامة ،وانما السعي فقط لتحقيؽ مصالح شخصية انانية عمى حساب

دماء ولقمة عيش الشعب السوري بأكممو ويتضح ىذا مف خالؿ:
أ -عدـ امتالكيـ لبرنامج أو مشروع سياسي بديؿ عف برنامج السمطة  ،قابؿ لمتطبيؽ ويحقؽ المصمحة العامة لمشعب
السوري.

ب -يعد العدواف الخارجي الذي تعرضت لو الجميورية العربية السورية ،والمتمثؿ في العصابات اإلرىابية المتوحشة،
التي تنتمي ألكثر مف ثمانيف دولة ،واالعتداءات الصييو -غربية والعربية المباشرة عمى مواقع الجيش العربي السوري،
بمثابة اختبار حقيقي ليؤالء ممف يطمقوف عمى أنفسيـ "معارضة" وىـ في الواقع ليس ليـ أية عالقة بالمعارضة وىذا
ليس بسبب عدـ وقوفيـ مع السمطة لمتصدي لمعدواف الخارجي كما تفعؿ المعارضات الحقيقية ،وانما بسبب اقامتيـ
خارج الوطف ووضع أنفسيـ في خدمة ىذا العدواف والتحالؼ معو لتدمير الدولة ،عمى الرغـ مف السعي الجاد مف قبؿ

السمطة الحتواء ىؤالء واشراكيـ في السمطة بيدؼ مساىمتو بحماية الوطف  ،وذلؾ مف خالؿ تشكيؿ حكومة وحدة

وطنية موسعة ضمت كؿ أطياؼ الشعب السوري ،وذلؾ بغية تجنب الدولة أخطار التفكؾ والتمزؽ وتفويت الفرصة عمى
الدوؿ المعادية ومنعيا مف تحقيؽ مشروعاتيا التدميرية ،إال أف ىؤالء في الواقع لـ يرتقوا إلى مستوى ىذه اإلجراءات،
وأكبر مثاؿ عمى ذلؾ ىو أف بعض الذيف كانوا داخؿ الوطف وأعمنوا عف أنفسيـ بأنيـ معارضة وطنية ،وانطالقا مف
ىذا اإلعالف تـ تقميدىـ مناصب عميا في الحكومة وكاف بإمكانيـ مف خالؿ ىذه المناصب القياـ بالتعديالت التي يروف

أنيا تحقؽ المصمحة العامة ،ولكف مع األسؼ الشديد غدروا بالوطف وأبنائو وذىبوا إلى الخارج معتقديف أنيـ بحكـ
المناصب التي تبوؤىا سيكونوف أكثر إزاء لموطف كونيـ ليسوا معارضيف عادييف وانما ىـ شخصيات "قيادية" غير
راضية ومعارضة لمنظاـ متناسيف:

أوالً -كؿ ما قدمتو السمطة ليـ الشراكيـ بالعممية السياسية

ثانياً -أف المعارضة الوطنية والحقيقية تتشبث بأرض الوطف وال تغادره وتعد نفسيا شريكاً حقيقياً في الدفاع عنو إال في
بعض الحاالت التي يمكف أف تشعر بأف بقائيا يمكف أف يعرضيا لمخطر.

ثالثاً -أف اليدؼ األساسي مف مشاركتيـ بالحكومة ىو تحمؿ مسؤولياتيـ تجاه العدواف الخارجي والمساىمة في إيجاد
الحموؿ التي تحقؽ المصمحة العامة.

مما تقدـ يمكف الق وؿ أف وجود المعارضة السياسية حالة صحية وميمة ألي مجتمع مف المجتمعات ،إذا ما قامت بتأدية
وظائفيا ضمف حدود وأطر تضبط عمميا ،وتعرفت عمى الضمانات الدستورية التي تكفؿ ليا حرية عمميا السياسي في
اطار حقوؽ وواجبات مترتبة عمييا تمتزـ بيا السمطة اتجاىيا وىي تمتزـ بيا اتجاه السمطة ،وذلؾ بغية الحفاظ عمى
التوازف السياسي لممعارضة السياسية لكي تستطيع مف خالليا مواصمة اعماليا ونشاطاتيا المشروعة والمقوننة لتحقيؽ
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اىدافيا التي تتمحور حوؿ ضرورة وجودىا كحارس لمحريات ورادع لمتسمط مف أجؿ الحفاظ عمى التوازف الداخمي
لمسمطة عف طريؽ حقوؽ واجراءات عديدة تشرعيا ليا الدساتير كالمشاركة في الحكـ لتدارؾ أخطاء السمطة.

ومما سبؽ يمكف التوصؿ إلى النتائج اآلتية:

إف المعارضة السياسية الناجحة والتي تتمتع باألخالقيات السياسية ىي التي تضع برنامج تمتزـ بو مف أجؿ

-1

تجسيده عمى أرض الواقع بشكؿ عممي ،وتوظيؼ الفكر إلنتاج المشروعات المتعددة ،ووجيات النظر المتنوعة مف أجؿ
إنجاز مشروع الدولة الوطنية المتحررة مف ارتباطاتيا بالمراكز االستعمارية سابقا في شتى المجاالت.

 -2ضرورة تحديد اليدؼ االستراتيجي المتمثؿ في تأسيس ثقافة تداوؿ الحكـ والتعمـ مف ىذه الفمسفة لتوزيع السمطة بما
يؤدي إلى إنجاز مشروع دولة الرفاه االجتماعي ،والتطور الفكري والمناخ النفسي السوي
 -3العمؿ عمى إعادة النظر جذريا في ثقافة التعددية السياسية وأخالقياتيا في الدوؿ النامية ومنيا الوطف العربي
وضرورة تدقيؽ مفيوـ المعارضة باعتبارىا ذات طابع مدني سممي ثقافي ،سياسي وحضاري .وفتح النقاش الجماىيري
حوؿ مدلوؿ "المعارضة" وحوؿ أخالقيات الممارسة السياسية في أفقيا األكثر حداثة.

 -4العمؿ عمى إيجاد التفاعؿ وانضاجو بيف أطراؼ العممية السياسية ،حيث ال إلغاء وال إقصاء ..وحيث احتراـ اآلخر
 ،وحيث العالقة البنائي ة بيف القوى الحزبية باستخداـ النقد البناء أي بأف تتقدـ كؿ قوة حزبية ببرامج وحموؿ ومعالجات
وتبدأ بحوار موضوعي ىادئ يصؿ إلى نتائج جدية مؤثرة وفاعمة في الميداف وعمى أرض الواقع خدمة لمسيرة بناء
الوطف واإلنساف..
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