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جامعة الموصل  /كلية العلوم السياسية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:
اف اية معارضة سياسية يفترض بها اف تكوف قوة تػوازف بػيف السػمطة والمعتمػ  ،فهػ
ف الديمقراط الغربية تعمػؿ لمػح امايػة المعػاؿ السياسػ مػف اطضػطراب وتماػ السياسػية
مف التعبير لف افسها ولف مطالب قواها خارج قالدة الديمقراطية وقالدة السػمـ والمدايػة مػف

خ ػ ؿ تيبيػػت الاػػؽ الدسػػتور – السياس ػ لممعارضػػة ف ػ العمػػؿ وتقاػػيف الضػػمااات القااوايػػة
ضمف اطار كفالة الاقوؽ المداية والسياسية لممواطايف.
وألعؿ اف تكوف المعارضة السياسية قوة توازف بيف السمطة والمعتم وتصػوف المعػاؿ

السياس مف اطضطراب طبد مف توافر الاػد اطداػح مػف اطتفػاؽ والوصػوؿ الػح درعػة كافيػة
أو مااسبة مف التعدديػة اطعتماليػة ،وتػواتر الاخبػة ،يػـ تاقيػؽ درعػة لاليػة مػف المسػاواة فػ

توزي اليروة والتعميـ ،ومف يـ تاقيؽ التامية السياسية الت مف خ لهػا يعػ الفػرد مكااتػ فػ
المعتم ػ  ،ويترسػػه فهػػـ ماظومػػة الاقػػوؽ والاريػػات لمػػح مسػػتوو السػػمطة والمعتم ػ فتكػػوف
بذلؾ المعارضة السياسية قوة توازف ضرورية بيف السمطة والمعتم .
ولم ػػح ه ػػذا اطس ػػاس ك ػػاف اهتم ػػاـ ادبي ػػات ال ػػاظـ السياس ػػية المقارا ػػة بتق ػػديـ تص ػػايفات

متعددة لماظـ المعاصرة و التػ وفقػا لهػا تتاػدد طبيعػة هػذم الػاظـ ودرعػة تطورهػا وتبعػا لهػذم
التصايفات يتـ تعريؼ وتصايؼ دور المعارضة السياسية.
ومف هذا الماطمؽ كاات فرضية الباػث تػرو اف األزمػات السياسػية وااعتماليػة التػ

تعاايهػػا الػػاظـ العربيػػة وماه ػا ازمػػة العػػرلية السياسػػية ااعكسػػت لمػػح طبيعػػة ل قػػة السػػمطة
بػػالمعتم لمومػػا وبالمعارضػػة خصوصػػا ،إذ غالبػػا مػػا ُياظػػر لممعارضػػة فػ الماطقػػة العربيػػة
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بعيف الريبة والعؾ ولػدـ اليقػة ،ومػف يػـ كػاف اسػموب التهمػيش وااقصػا ورفػض األخػر هػ
لغة الاوار الذ كاف وطيزاؿ بيف السمطة والمعارضة وه ذات المغػة التػ يسػتخدمها الاظػاـ

السياس ف تاميؿ وتوصيؼ المعارضة السياسية.

ولمػػح الػػرغـ مػػف اسػػتخداـ الاظػػاـ السياسػ لهػػذا الػػامط مػػف التعامػػؿ اط أف المعارضػػة
ارتضت ذلؾ ف سبيؿ الاصوؿ لمح بعض المكاسب متعاهمة ومتغافمة لف اعـ التاػازطت
الت ػ تق ػػدمها مقاب ػػؿ اع ػػـ التاػػازطت البس ػػيطة التػ ػ يق ػػدمها الاظػػاـ ،فهػ ػ ارتض ػػت م ػػف اعػػؿ

التواع ػػد الاسػ ػػب والماػ ػػدود ف ػ ػ العمميػ ػػة السياس ػػية اف تكػ ػػوف اداة ووسػ ػػيمة يسػ ػػتخدمها الاظػػػاـ

مرتيف ،مرة لضرب قوو المعارضة اطخرو مف عهة ولعؽ واػدة صػؼ المعارضػة مػف عهػة

اخرو ،ومرة ف المساهمة ف اسباغ المساة الديمقراطيػة لمػح الاظػاـ ،وهػ اطعػكالية التػ
يبتها الباث.

وتـ التماد الماهج اطستقرائ ف توصيؼ وتاميؿ الظاهرة السياسية موضػوع الد ارسػة
مف اعؿ الوصوؿ الح اتائج موضولية.
وألعػػؿ الوقػػوؼ لمػػح الموقػػؼ السياس ػ الرسػػم مػػف المعارضػػة تػػـ تقسػػيـ الباػػث الػػح

ي ية مبااث وكاطت :

المبحث االول  :طبيعة المعارضة السياسية وتصنيفاتها .
المبحث الثاني :الواقع الدستوري لألنظمة العربية.
المبحث الثالث :واقع العالقة بين النظام السياسي والمعارضة.
واسأؿ اهلل التوفيؽ.
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طبيعة املعارضة السياسية وتصنيفاتها.
فػ مااولػػة التاميػؿ السػػميـ لموضػوع المعارضػػة السياسػية طبػػد مػف تاديػػد مفهمػػوـ
المعارضة مف عهة ومااولة تاديػد دورهػا ومسػللياتها التػ تضػطم بهػا وتصػايؼ اعػكالها

وصوطً الح تاديد طبيعتها وكعؼ ماهيتها.

لذا يااوؿ الباث اف يباث ذلؾ ف مطمبيف وكما يأت :
المطمب االول :طبيعة المعارضة.
المطمب الثاني :تصنيف المعارضة.
المطمب االول :طبيعة المعارضة السياسية
بػػد اً يمكػػف القػػوؿ اف المعارضػػة السياسػػية ه ػ مظهػػر مػػف مظػػاهر الاكػػـ الػػذ

ياقسـ بيف اػاكـ وماكػوـ ،فهػ تعبػر لػف القػوو السياسػية التػ تكػوف خػارج السػمطة وغيػر
مساادة لماكومة وتقػؼ موقػؼ الضػد ماهػا تبعػا اطارهػا السياسػ ومرععيتهػا اطيديولوعيػة،
إذ أف الػػاظـ وليػػدة لمعقميػػات وه ػ ترتكػػز لميهػػا ولاػػد فقػػداف التوافػػؽ بػػيف العقميػػات والػػاظـ

المتول ػػدة لاه ػػا يب ػػدأ اطلتػ ػراض لم ػػح ه ػػذم ال ػػاظـ فتفق ػػد م ػػف قوته ػػا ،إذ أف افػ ػراد المعتمػ ػ

ياترمػػوف الق ػواايف الت ػ يقتاعػػوف بهػػا فإرغػػامهـ لمػػح الطالػػة يعا ػ ظهػػور المقاومػػة لهػػذا

اطرغاـ (.)1

بكممة اخرو اف المعارضة السياسية ه اسػموب لمتعبيػر لػف اطرادة السياسػية فػ
مراقبػػة ومااسػػبة وتقػػويـ سػػموؾ السػػمطة السياسػػية ،وفقػػا لمبػػدأ ال ػ أر وال ػ أر األخ ػرأو اات ػراـ

اطخت ؼ ف ال أر بوصػؼ اطخػت ؼ اقػا معػرولا وهاػا يكػوف تاػوع المفػاهيـ والتصػورات
امر مقبوط
والمواقؼ ا

(.)2

إف الاسؽ السياس طيمكف اف يكوف متسقا إف لـ يكف مستولبا لمقػوو والعمالػات

السياسية المتاافسة ذات التوعهات المتباياة مف اعػؿ اكتمػاؿ العمػؿ السياسػ بعػكؿ مػاظـ،
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واطخير بدورم طيمكف اف ياػتظـ دوف وعػود معارضػة سياسػية باػا ة وهادفػة ،وهػذا يعاػ اف

المعارضػػة عػػز اً مكم ػ ف ػ الاسػػؽ السياس ػ العػػاـ ( ،)3إذ اف هاػػاؾ تكميػػؿ او تااسػػؽ ف ػ

تكمي ػ ػػؿ ادا اطدوار فالاكوم ػ ػػة والمعارض ػ ػػة معػ ػ ػاً لهم ػ ػػا مص ػ ػػال يتابعااه ػ ػػا داخ ػ ػػؿ الاظ ػ ػػاـ

السياس ػ  ،وهػػذم التكميميػػة ف ػ المتابعػػة مػػف عػػأاها اف ترسػػه الدولػػة فكػػؿ ماهمػػا طيسػػتخدـ
الطرؼ األخر بقدر ما يخدـ اطخر ف أدائ الدور(.)4

وم ػػف ها ػػا ع ػػا اض ػػط ع المعارض ػػة بمس ػػللية المراقب ػػة والمااس ػػبة وتق ػػويـ س ػػموؾ

الاكومة ،ولك تصب المعارضة ذات فالمية اقوو يعب اف تاتضف القضايا التػ تخػص
ال ػػوطف واطم ػػة واف تعب ػػر ل ػػف هم ػػوـ المػ ػواطف فػ ػ القض ػػايا ذات الص ػػال الع ػػاـ ،ف ػػإذا م ػػا

لعزت الاكومة لف الػرد ايػاؿ المعػاكؿ التػ تمػر بهػا الػب د والتػ تاظػح بإهتمػاـ الػ أر

العػػاـ يكػػوف موقػػؼ المعارضػػة وتأييرهػػا اقػػوو طسػػيما إذا مػػا اعاػػت ف ػ كعػػؼ اقػػاط الخمػػؿ
ووعهت الاقد لماكومة ،لادها يمكف اف تقدـ المعارضة افسػها بػدي لػف السػمطة السياسػية

()5

م ػػف اااي ػػة اخ ػػرو اف اال ػػة الصػ ػراع ب ػػيف الق ػػوو السياس ػػية واطعتمالي ػػة م ػػف اع ػػؿ
السمطة ماكوـ بمديات تاددها امكااية تاقيػؽ اطهػداؼ والمصػال المرعػوة ،إط اف الكيفيػة

الت يعر فيها الصػراع تبقػح اطكيػر تػأيي ار فػ الايػاة السياسػية ،لػذا طبػد مػف تػوافر تليػات
لمؿ متعددة لتبادؿ اطدوار بيف السػمطة والمعارضػة إذ بػدوف هػذم اطليػات طيمكػف لبراػامج
الاكومػػة او المعارضػػة اف يسػػتقيـ ،كمػػا اف وعػػود هػػذم اطليػػات عػػدا ضػػرور لممعارضػػة إذ
بدواها طيمكف لها اف تاقؽ اهدافها ف الوصوؿ لمسمطة.

ومف يـ فإف طبيعة الاظاـ السياس واليقافة السياسية السائدة هػ ماػددات لبػرامج
او تليات التوافؽ السياس بيف السمطة والمعارضة ،او بكممة اخرو ه ماددات ديااميكيػة
لمػ ػػؿ السػ ػػمطة والمعارضػ ػػة (اطلت ػ ػراؼ بػ ػػاطخر والتػ ػػداوؿ السػ ػػمم لمسػ ػػمطة) وبػ ػػدوف هػ ػػذم

الديااميكية طيمكف القوؿ بوعود معارضة لمح المستوو القااوا والسياس (.)6

فالمعارضة السياسػية م زمػة طيػة سػمطة سياسػية وهػ عػز مكمػؿ لهػا فهػ تقػوـ
بعمميػة تصػاي ذاتػ لمقػ اررات التػ ييبػػت فيهػا خطػأ الػ أر كمػا تقػوـ بتصػػاي تاػ وسػري
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لمق اررات والرلو المتباياة ف االػة ااتػداـ العػدؿ السياسػ اػوؿ القضػايا التػ تتاػوع اولهػا
اط ار والمواقػؼ وصػػوطً الػػح توافقػػات معػػتركة سػػميمة وباػػا ة مػػف اعػػؿ تاقيػػؽ الصػػال العػػاـ
والافػػاظ لميػػة ،إذاً المعارضػػة ف ػ الوقػػت الػػذ تما ػ في ػ اطسػػتبداد والتسػػمط تكػػوف اارسػػة

لماريات (.)7

وباا ً لمح ذلؾ يمكف تاديد لااصر فالمية المعارضة بما يأت (:)8

اوال  :الباا الدستور والقااوا لماظاـ السياس .
ثانيا  :المعطيات اليقافية الفالمة ف المعتم .
ثالثا  :قوة ودرعة ت اـ المعارضة.

رابعا  :ااماط الصراع او اطتفاؽ ف العمؿ السياس .
المطمب الثاني :تصنيف المعارضة السياسية
يعػػر التأكيػػد فػ الػػدوؿ الغربيػػة لمػػح اهميػػة المعارضػػة السياسػػية بوصػػفها معيػػار
الت ػوازف بػػيف السػػمطة والمعتم ػ فه ػ تعمػػؿ لمػػح صػػوف الايػػاة السياسػػية مػػف اطضػػطراب

ومػػدها باسػػباب اطسػػتقرار ،ومػػف يػػـ فهػ قػػوة تػوازف ضػػرورية فػ المعػػاؿ السياسػ بوصػػف

معاطًلمومي ػػا وليس ػػت لبئػ ػاًلمح الس ػػمطة او مص ػػد اًر اض ػػطرابها فهػ ػ تس ػػهـ فػ ػ ص ػػاالة
اطس ػػتقرار م ػػف خػ ػ ؿ التميي ػػؿ السياسػ ػ لمق ػػوو اطعتمالي ػػة وتاقي ػػؽ مع ػػاركتها فػ ػ ص ػػا

القرار(.)9

ولمي فإف اسؽ الع قة بيف الااكـ والماكوـ ف الدوؿ الغربية يسير وفقػاً لمقوالػد
القااواية والدستورية الت تاػدد دور الاكومػة والمعارضػة فػ ا
تف معػاً لػذا طتوعػد اخت فػات
كبي ػ ػرة بياهمػ ػػا ف ػ ػ تمػ ػػؾ الػ ػػدوؿ ،إذ تض ػ ػ القوالػ ػػد الدسػ ػػتورية اسػ ػػس ماػ ػػددة لوعػ ػػود ولمػ ػػؿ

المعارض ػػة فاظ ػػاـ التعددي ػػة الازبي ػػة يعم ػػؿ وف ػػؽ مب ػػاد

وقوال ػػد لام ػػة وم ػػف اطاتخاب ػػات

تتا ػ ػػاوب الاكوم ػ ػػات لمػ ػ ػ ً بمب ػ ػػدأ ت ػ ػػداوؿ الس ػ ػػمطة س ػ ػػمميا وهك ػ ػػذا يتواف ػ ػػؽ لم ػ ػػؿ الاكوم ػ ػػة
والمعارضة داخؿ وخارج البرلماف مف خ ؿ الاوار(.)10
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ومػػف العػػدير بالػػذكر إف اعػػـ المعارضػػة ودرعػػة قوتهػػا يختمػػؼ مػػف اظػػاـ سياس ػ
الح اخر تبعا اخت ؼ ااماط الاظـ السياسية وطبيعتها وفقا لمقيػود المفروضػة لمػح اعػكاؿ
التعبير لف المصال السياسية ووفقا لذلؾ يمكػف تصػايؼ الػاظـ السياسػية تبعػا لموقفهػا مػف
المعارضة ببعديف اساسييف:

()11

االول :درع ػ ػػة اري ػ ػػة الماافس ػ ػػة ( بمعا ػ ػػح م ػ ػػدو وع ػ ػػود ملسس ػ ػػات مفتوا ػ ػػة او لام ػ ػػة ام ػ ػػاـ
المعارضة).

الثاني :اسبة المعاركة (اسبة السكاف الػذيف لهػـ اػؽ المعػاركة بعػكؿ متس ا
ػاو فػ معارضػة
سموؾ الاكومة ).

ووفقا لهذيف البعديف يمكف تصايؼ الاظـ السياسية الح ما يأت :
اوال :اظ ػػـ الهيما ػػة :اي ػػث التقيي ػػد الع ػػديد لم ػػح اري ػػة التعبي ػػر وط تس ػػم بإقام ػػة اطاػ ػزاب
والتاظيمات اطخرو.

ثاني ا :اظ ػػـ التعددي ػػة اي ػػث التقيي ػػد الما ػػدود والم ػػاظـ لاري ػػة التعبي ػػر اي ػػث تس ػػم بإقام ػػة
اطازاب والتاظيمات السياسية اطخرو.

ثالثا :الاظـ المختمطة :وه خط اطلتداؿ بيف التقييد والارية او بيف الهيماة والتعددية.
وااط قػ ػاً مػ ػػف ه ػػذم التصػ ػػايفات اامػ ػػاط ال ػػاظـ السياسػ ػػية يمك ػػف تصػ ػػايؼ اعػ ػػكاؿ

المعارضة السياسية بما يأت (:)12
 .1درجة تركيز المعارضة:

تعرؼ المعارضة درعات مختمفة مف التماسؾ التاظيم فهػ قػد تتركػز فػ تاظػيـ

وااػػد او قػػد تتفػػرؽ الػػح معمولػػة مػػف التاظيمػػات التػ تعمػػؿ كػػؿ ماهػػا بصػػورة مسػػتقمة لػػف
اطخػػرو ،ولػػيس هاػػاؾ اظػػاـ ديق ارط ػ تتركػػز في ػ المعارضػػة ف ػ تاظػػيـ وااػػد فمػػيس هاػػاؾ
ا ػػزب سياسػ ػ واا ػػد يعمػ ػ ك ػػؿ اطي ػػاؼ المعارض ػػة (بمعا ػػح اف المعارض ػػة تتا ػػدد بدطل ػػة

الازب السياس ) .ولمي فإف درعة تركيز المعارضػة تعتمػد لمػح الاظػاـ الازبػ ففػ اظػـ
الازب المهػيمف تتػوزع المعارضػة لمػح لػدة اعااػة داخػؿ الاػزب او بػيف معمولػة ااػزاب
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صغيرة .واف المح درعػات تركيػز لممعارضػة توعػد فػ اطاظمػة ذات الاػزبيف خ فػا لمػاظـ
السياسية التعددية الت تتفرؽ فيها المعارضة بيف اطازاب المختمفة.
 .2درجة تنافسية المعارضة:
تعتمػػد درعػػة تاافسػػية المعارضػػة لمػػح مػػدو تركيزهػػا وهاػػا طترع ػ درعػػة الماافسػػة
بيف المعارضػة الػح التوعهػات السياسػية لمفػالميف السياسػييف بقػدر مػا تػرتبط بػدرعات الػرب

والخسػػارة الخاصػػة بالماافسػػيف الساسػػييف لمػػح مسػػتوو اطاتخابػػات والبرلمػػاف ،وتػػزداد اػػدة

الماافسػػة ف ػ الػػاظـ ذات الا ػزبيف لمػػح لكػػس الػػاظـ التعدديػػة ايػػث اػػدة الماافسػػة اقػػؿ إط
إذا استطاع ااد اطازاب تعكيؿ اغمبية كبيرة.
 .3اهداف المعارضة:
لكؿ الفالميف السياسييف اهداؼ طويمة المدو واخرو قصػيرة المػدو إط أف اطخيػرة
تتاكـ ف اختيار اطستراتيعية المااسبة لمح اسػاب اطولػح .ومػف يػـ فػإف اطهػداؼ تتميػؿ
بالغاي ػػات التػ ػ تس ػػعح المعارض ػػة لموص ػػوؿ اليه ػػا م ػػف خػ ػ ؿ تغيي ػػر س ػػموؾ الاكوم ػػة ،ام ػػا

اطسػػتراتيعية فتتميػػؿ بالوسػػائؿ الت ػ تختارهػػا لتاقيػػؽ اهػػدافها .والمعارضػػة قػػد تسػػعح الػػح
التغييػ ػػر مػ ػػف خ ػ ػ ؿ مسػ ػػتويات (اطعػ ػػخاص ،السياسػ ػػات ،بايػ ػػة الاظػ ػػاـ السياس ػ ػ  ،الباػ ػػح

اطقتصادية واطعتمالية).
 .4االستراتيجيات

تختمػػؼ اطسػػتراتيعيات الت ػ تتبااهػػا المعارضػػة بهػػدؼ تغييػػر او ما ػ تغييػر سػػموؾ
الاكوم ػػة تع ػػام موض ػػوع م ػػا ،إط أف تادي ػػد اطس ػػتراتيعية المااس ػػبة يػ ػرتبط بطبيع ػػة الاظ ػػاـ
السياس ػ وبالتػػال فػػإف اسػػتراتيعية مػػا قػػد تكػػوف مااسػػبة لاظػػاـ معػػيف وغيػػر م ئمػػة لاظػػاـ

اخر.

ففػ اظػػاـ الاػزبيف ايػػث تكػػوف المعارضػػة لمػػح درعػػة كبي ػرة مػػف التمػػايز قػػد تمعػػأ
المعارضة الح كسب اكبػر لػدد مػف اطصػوات فػ اطاتخابػات وتعػكؿ اطغمبيػة البرلماايػة،
ف ػ اػػيف ق ػػد تمعػػأ المعارضػػة ال ػػح الػػدخوؿ ف ػ ائت ف ػػات لتعػػكبؿ هػػذم اطغمبي ػػة ف ػ اظػػـ
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التعدديػػة الازبيػػة او قػػد تمعػػأ الػػح اسػػتراتيعية تعػػاركية م ػ الاكومػػة ف ػ االػػة تعػػرض البمػػد
واطمف القػوم الػح خطػر اقيقػ فتتػرؾ خ فاتهػا مػ الاكومػة وتتفػؽ لمػح تعػاوز المااػة
وغير ذلؾ مف اطستراتيعيات الت قد تمعأ اليها المعارضة لتاقيؽ اهدافها.

ومما تقدـ يمكف اف اخمص الح اطت :
اف طبيعػ ػػة الاظػ ػػاـ السياس ػ ػ (مهػ ػػيمف ،تعػ ػػدد ...،اله) تاػ ػػدد طبيعػ ػػة المعارضػ ػػة
السياسػػية (سػػممية اـ غيػػر سػػممية ،لمايػػة اـ سػرية ) وباػػا ً لمػػح ذلػػؾ تتاػػدد ادوار ووظػػائؼ
المعارضػػة الخاصػػة بهػػا ،فطبيعػػة الاظػػاـ تاػػدد المسػػللية الت ػ تضػػطم بهػػا المعارضػػة مػػف
عهػػة ،كمػػا اف طبيعػػة الباػػا الدسػػتور او القػػااوا لماظػػاـ السياس ػ فض ػ لػػف معطيات ػ
اليقافيػػة واامػػاط الص ػراع تاػػدد درعػػة وقػػوة ت اػػـ المعارضػػة فض ػ لػػف امػػط اعػػكالها مػػف
عهة اخرو.

املبحث الثاني

الىاقع الدستىري لألنظمة العربية
ُي ّعػػرؼ الدسػػتور بأا ػ الاظػػاـ القػػااوا الػػذ ياػػيط بالاظػػاـ السياس ػ لمدولػػة فياػػدد عػػكم
وطريقػػة ممارسػػة وظػػائؼ الاكػػـ في ػ بمػػا ياقػػؽ قػػد ار مػػف الت ػوازف يػػبف مقتضػػيات سػػيادة الدولػػة
والصػال العػاـ الػػذ تقػوـ لميػ مػػف ااايػة ،ويػبف اقػػوؽ واريػات اطفػراد الماكػػوميف مػف ااايػػة

اخرو (.)13

او بكممة اخرو هو معمولػة القوالػد القااوايػة اطساسػية التػ تصػدر لػف سػمطة خاصػة

وهػو الػذ يوضػ طبيعػة اظػاـ الاكػـ وعػكؿ الع قػة يػبف السػمطات واختصاصػاتها( ،)14وكيفيػػة

تاقيػؽ التػوازف بػيف تمػؾ السػػمطات فضػ لػف اقامػة التػوازف بػيف مقتضػيات السػمطة ومقتضػػيات

الارية (.)15

وه ػػو (الدس ػػتور) إذ يا ػػدد اطط ػػار القػ ػػااوا لاع ػػاط الدول ػػة ويضػ ػ الضػ ػوابط اطساسػ ػػية
لوظيفة الاكـ وياظـ السمطات العامة فيها فهو ُياع
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كمػػا ياػػدد امتيازاتهػػا وواعباتهػػا ،فهػػو قيػػد يقيػػد السػػمطات الػػي ث ف ػ الدولػػة بمػػا يضػػمف س ػ مة
ويعػػد قالػػدة اطرتكػػاز اطولػػح
الوض ػ القػػااوا فيهػػا ،لػػذا هػػو ياتػػؿ قمػػة الاظػػاـ القػػااوا لمدولػػة ُ
لها(.)16
واتيعة لذلؾ يػرو بعػض البػااييف اف الاظػاـ السياسػ هػو الاظػاـ الدسػتور طف اطخيػر
هو الذ يادد عكؿ وطبيعة الاكـ ،فالعكؿ الدستور هو بميابة اططار العاـ لماظػاـ السياسػ
الػػذ يػػاظـ الع قػػة بػػيف ملسسػػات السػػمطة والباػػح اطقتصػػادية واطعتماليػػة واليقافيػػة المختمفػػة،
واتػػح الظ ػواهرالت تق ػ خػػارج أُطػػر السػػمطة وماهػػا المعارضػػة ،طسػػيما واف المعارضػػة ملسسػػة

سياسػػية تعمػػؿ بعػػكؿ او اخػػر داخػػؿ الاظػػاـ السياس ػ لتك ػوف بمقابػػؿ السػػمطة الااكمػػة مػػف اعػػؿ
رصد لممها وكيفية تطبيؽ سياساتها بموعب القوالد والقواايف الدستورية السائدة (.)17

باػػا ً لمػػح ماتقػػدـ فػػإف السػػمطة السياسػػية ه ػ سػػمطة ملسسػػية تخض ػ لمقوالػػد القااوايػػة
والدستورية ألف الدستور هو الػذ ااعػأها واػدد اختصاصػاتها وهػذا يعاػ اف ل قاتهػا مػ بقيػة
اطط ػراؼ والملسسػػات اطخػػرو يكػػوف مقيػػدا بالقػػااوف وبمػػا اف المعارضػػة السياسػػية ه ػ ااػػدو

التاظيمػػات الموعػػودة ف ػ الدولػػة والت ػ كفػػؿ اقهػػا الدسػػتور إذا فػػإف الع قػػة بياهػػا وبػػيف السػػمطة
ياددها الدستور ايضا ،هذا مف عااب.
وم ػػف عاا ػػب اخ ػػر ف ػػإف اي ػػة معارض ػػة سياس ػػية طيمك ػػف اف تك ػػوف بمع ػػرد تمتعه ػػا ب ػػالاؽ

القػػااوا ف ػ الوعػػود ،بمعاػػح اخػػر طيمكػػف طيػػة معارضػػة سياسػػية اف تكتف ػ مػػف العػػرلية بمػػا
يقدمػ القػػااوف لهػػا مػػف الاػػؽ فػ الكياواػػة والعمػػؿ بمعػػرد اف التع ػريعات القااوايػػة السػػارية تكفػػؿ
ذلؾ الاؽ ،بؿ طبػد مػف عػرلية سياسػية لهػا فػ المعتمػ لكػ تكػوف قػوة تػوازف واسػتقرار داخػؿ
المعتمػ  ،إذ يفتػػرض فػ كػػؿ معارضػػة سياسػػية اف تسػػتمد عػػرليتها مػػف وعػػود ااعػػة اعتماليػػة
لها فض لػف الااعػة السياسػية ،إذ أف الضػمااات القااوايػة لمػح اهميتهػا طتسػتطي اف تصػا

معارضػػة سياسػػية إذا لػػـ يكػػف لهػػا مايبررهػػا ف ػ السػػياؽ اطعتمػػال  ،فقػػدرتها لمػػح تميي ػؿ قػػوو

المعتم المختمفة والتعبير لف مصالاها ف المعاؿ السياس كفي ف بوعودهػا اتػح واف فقدتػ
قااوايا (.)18
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بمعاػػح اف قيػػاـ المعارضػػة يسػػتمزـ اف تكػػوف مكفولػػة بقوالػػد قااوايػػة او دسػػتورية الػػح
عااب قبوؿ المعت بها مػف اعػؿ تاظػيـ الع قػة بػيف الاكومػة والمعارضػة لمػح اسػس عػرلية
وضػػمف السػػياقات الدسػػتورية ،لػػذا فػػإف السػػع لتمكػػيف المعارضػػة مػػف اػػؽ الوعػػود ومػػف اريػػة
العمؿ السياس هو لهدؼ المح وهو اماية المعاؿ السياس مف اطضػطراب وماػ السياسػية
(السػػمطة) مػػف اف تعبػػرلف افسػػها ولػػف مطالػػب قواهػػا خػػارج قالػػدة الديمقراطيػػة وقالػػدة السػػمـ
والمدايػػة ،ولميػ فػػإف الفهػػـ السػػميـ لماظومػػة الاقػػوؽ والاريػػات مػػف عااػػب السػػمطة والمعارضػػة
مع ػاً هػػو الػػذ يرتق ػ بالمعارضػػة اف تكػػوف قػػوة ت ػوازف ف ػ المعتم ػ وأف تكػػوف ااػػد طرف ػ

المعادلة لتوازف زاستقرار المعتم .

لػذلؾ يمكػف القػوؿ اف تاظػيـ الع قػة بػيف السػمطة والمعارضػة تكػاد تكػوف لمميػة معقػدة
طاهػػا تتػػداخؿ مػ لااصػػر اخػػرو ذات طبيعػػة تفالميػػة متداخمػػة فػ طابعػػا القػػااوا والسياسػ
واطعتمػػال  ،فف ػ االػػة اخت ػراؽ القوالػػد الدسػػتورية السػػائدة يصػػب ال اسػػتقرار صػػفة م زمػػة
لعمػػؿ السػػمطة لػػذلؾ يفتػػرض تػػأطير العمػػؿ السياس ػ بتطبيػػؽ فعم ػ مممػػوس لمق ػواايف المعمػػوؿ
بهػػا ،واذا مػػا اسػػتمر هػػذا الخػػرؽ تتاػػوؿ السػػمطة مػػف قااوايػػة الػػح مسػػتبدة اطمػػر الػػذ يػػدف

بالقوو السياسيح والعمالػت المعارضػة الػح لػدـ التزامهػا هػ اطخػرو بالدسػتور ومػف يػـ تعػـ
اال ػػة الفوض ػػح داخ ػػؿ الوس ػػط السياسػ ػ خصوص ػػا والمعتمػ ػ لموم ػػا ويص ػػب العا ػػؼ ب ػػدي
لماػواربيف السػػمطة والمعارضػػة ولقط ػ الطريػػؽ امػػاـ المعارضػػة والقػػوو السياسػػية مػػف الوصػػوؿ
لمسمطة تمعأ اطخيرة الح تهميش واف والغػا اطولػح ومػف يػـ اطاقػ ب لمػح الدسػتور واظػر
ك ػػؿ اع ػػكاؿ المعارض ػػة واطاتع ػػاج قااواي ػػا ب ػػدلوو الاف ػػاظ لم ػػح اطم ػػف والدول ػػة ومكتس ػػبات

الععب هذا مف عهة.
ومف عهة اخرو تااوؿ الاخب الااكمة لادما تصؿ لمسمطة واف كااػت بطػرؽ قااوايػة
او دسػتورية اف طتتقيػد بػالقيود الدسػػتورية التػ تاػد مػف سػػمطتها وتػرفض مسػائمتها ومااسػػبتها
او مراقبػ ػػة المعارضػ ػػة المالهػ ػػا ومػ ػػف يػ ػػـ تسػ ػػتغؿ الص ػ ػراع السياس ػ ػ بػ ػػيف القػ ػػوو السياسػ ػػية

واطعتمالية لصالاها مادامت ه طرفػا فيػ والاتيعػة سػتكوف ااتهػاؾ ملسسػات الاكػـ ،ومػف
يػػـ اضػػعاؼ مصػػادر عػػرلية الدولػػة ف ػ ممارسػػة السػػمطة فالتعػػاوزات الدسػػتورية تػػاعكس سػػمبا
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لمح الع قة بيف الاكومة والمعارضة فػ اطػار العمػؿ السياسػ ممػا يكػرس ليقافػات سياسػية
متعزئ ػػة ومتقاطع ػػة مػ ػ الاظ ػػاـ السياسػ ػ بس ػػبب تع ػػاوز ول ػػدـ ااتػ ػراـ الدس ػػتور .فضػ ػ ل ػػف

مااولػ ػػة الاخػ ػػب الاا كمػ ػػة فػ ػػرض يقافػ ػػة خاصػ ػػة غيػ ػػر ماسػ ػػعمة م ػ ػ يقافػ ػػة القػ ػػوو السياسػ ػػية
واطعتماليػػة اطخػػرو ممػػا يػػلير فػ الاظػػاـ السياسػ سػػمبا او ايعابػػا اذ سػػتعد هػػذم القػػوو ااهػػا
غير مقتاعة بعدوو الفالمية السياسية ولدـ قدرتها لمػح التغييػر لػذلؾ سػتمتزـ ال مبػاطة ولػدـ

اطهتماـ بالعممية السياسية اايااا وربما المعو الح العاؼ والعاؼ المسم اايااا اخرو(.)19

اط اف الواق الذ يعب اطلتراؼ ب اف التعربة الدسػتورية فػ الماطقػة العربيػة اسػبيا
تعػػد ادييػػة اولػػا مػػا إط أف الواق ػ العمم ػ ألاظمػػة الاكػػـ يلكػػد اافصػػاؿ الاظػػاـ السياس ػ لػػف
الواقػ ػ الدس ػػتور فك ػػؿ اظ ػػاـ يتمس ػػؾ ويت ػػرؾ م ػػايامو لػ ػ م ػػف اطاظم ػػة والقػ ػواايف دوف م ارل ػػاة

لماصوص الدستورية لذا تتخبط الػاظـ السياسػية العربيػة يػبف ازمػات دسػتورية وسياسػية مختمفػة
اذ اف العمؿ السياس طيعبر لف واق دستور بقدر مايعبرلف إرادات سياسية متباياة.
ويلعر الواق الدستور ف الماطقة العربية معكمتيف اساسيتيف تتمي ف:
 .1المباعدة بين النص الدستوري والواقع العممي:
اف الوييقة الدسػتورية هػ التػ تاػدد طبيعػة اظػاـ الاكػـ والسػمطات فػ الدولػة وكيفيػة
اعأة هػذم السػمطات واختصاصػاتها والع قػة بياهػا مػف ااايػة وبياهػا وبػيف المعتمػ مػف ااايػة

اخ ػػرو ،إط أف الواقػ ػ العربػ ػ يع ػػير ال ػػح اغف ػػاؿ او ل ػػدـ تازي ػػؿ ال ػػاص الق ػػااوا لم ػػح الواقػ ػ
العمم .

فعا ت الدساتير العربية متضماة مبادئ واصوص تلكد لمح مبادئ واقوؽ واريػات

العػ ػػعب فمػ ػػي أك ػ ػػدت (ـ  ، 6دسػ ػػتور األردف) و (ـ  )14دس ػ ػػتور دولػ ػػة اام ػ ػػارات و (ـ )6
دستور تواس و (ـ  )39دستور العزائر و (ـ  )25دستور سوريا و (ـ  )19دسػتور العػراؽ ،
و(ـ  )29دسػػتور الكويػػت و (ـ )7دسػػتور لباػػاف و (ـ  )40دسػػتور مصػػر لمػػح التمػػاد مبػػدأ

المس ػػاواة ب ػػيف الا ػػاس ول ػػدـ التميي ػػز ب ػػالاقوؽ الػ ػواردة فػ ػ الدس ػػتور ،كم ػػا أك ػػدت المػ ػواد ()26

دسػػتور الع ػراؽ و ( )5دسػػتور مصػػر 1978و ( )42دسػػتور الكويػػت  1962و ( )12دسػػتور
الصوماؿ  1960والفصػؿ اليالػث دسػتور المغػرب  1972لمػح اريػة الػ أر واعػر واطعتمػاع
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والتظاهر واؽ تكويف التاظيمات السياسػية  ،وأكػدت المػواد ( )3دسػتور مصػر لػاـ ، 1973
( )2دسػػتور الع ػراؽ  1971و ( )1دسػػتور ليبيػػا و ( )5دسػػتور الع ازئػػر  1976و (فػػؽ 2ـ)2
دس ػػتور س ػػوريا 1973و (ف ػػؽ 2ـ )1دس ػػتور الباػ ػريف  1973لم ػػح مب ػػدأ س ػػيادة الع ػػعب فػ ػ
السمطة صيااة لماقوؽ والاريات(.)20

واظريػػا فػػإف الدسػػاتير العربيػػة لمػػح الػػرغـ مػػف تبايهػػا ميػػؿ هػػذم المبػػادئ إط أف الواق ػ
المتكػػرس يعػػير إلػػح لكػػس ذلػػؾ  ،فقػػد وردت إعػػارات لمديمقراطيػػة والمعػػاركة السياسػػية فػ ػ

دساتير مورتاايا وسورية والمغرب والعراؽ والسػوداف ومصػر وليبيػا إط أااػا اػرو معػاهد لغيػاب
المعارض ػػة أو تقم ػػيص دوره ػػا أو تهميع ػػها ففػ ػ األردف أقصػ ػ ااسػ ػ ميوف ل ػػف الاك ػػـ فػ ػ

مرامػػة مػػا بعػػد ااتخابػػات لػػاـ ( 1990بعػػد اصػػولهـ لمػػح اصػػؼ مقالػػد البرلمػػاف) ولاػػدما
ألمػػف التيػػار ااسػ م مقاطعتػ طاتخابػػات ( 1997تعبي ػ ار لػػف رفضػ لمتطبيػ مػ إس ػرائيؿ)
ردت الاكومػػة بماع ػ م ػػف التمييػػؿ ف ػ معم ػػس األليػػاف  ،وكااػػت الاتيع ػػة ت ارع ػ دور ق ػػااوف
األا ػزاب السياسػػية لعػػاـ  1992الػػذ مهػػد لمتعدديػػة الازبيػػة داخػػؿ البرلمػػاف األردا ػ  ،وف ػ
السوداف سم دستور  1989بتعددية ازبية مقيػدة لػـ ياخػرط فػ إطارهػا سػوو الفئػة الااكمػة

 ،وف ػ الع ازئػػر غابػػت أا ػزاب المعارضػػة لػػف الا ػوار واطاتخابػػات بعػػد اطاتخابػػات التع ػريعية
لاـ  ، 1992وفػ مصػر تعيػر الاػوار مػ أاػزاب المعارضػة وتصػالدت المواعهػة مػ قػوو
التيػػار ااس ػ م ف ػ أل ػواـ  1994و  1995و  ، 1996وبػػالتزامف م ػ تعيػػر الا ػوار ت ارع ػ

اعـ المعارضة داخؿ معمس الععب ف ااتخابات .)21(1995

ومػف ااايػة أخػرو فػاف معظػـ الدسػاتير العربيػة تباػت مبػدأ الفصػؿ بػيف السػمطات غيػػر
أف الممارس ػػة تيب ػػت أف الس ػػمطة التافيذي ػػة المتعس ػػدة فػ ػ رئ ػػيس الدول ػػة تس ػػيطر لم ػػح ألم ػػاؿ
السػ ػػمطتيف التع ػ ػريعية والقضػ ػػائية هػ ػػذا إذا كػ ػػاف هاػ ػػاؾ معمػ ػػس تع ػ ػريع ماتخػ ػػب فمػ ػػي اػ ػػص

الدسػػتور التواس ػ لمػػح لػػدـ ع ػواز ترعػػي رئػػيس العمهوريػػة لمرئاسػػة اكيػػر مػػف ي ػ ث م ػرات
متوالي ػػة اط اف الػ ػرئيس بورقيب ػػة اس ػػتطاع البق ػػا فػ ػ الس ػػمطة بع ػػد ااته ػػا الترع ػػياات الي ي ػػة

مستادا الح عرلية تاريخية لقيادت اركة اطسػتق ؿ الػوطا ضػد اطسػتعمار الػح عااػب كواػ

زلامة كارزمية ماات الاؽ ف اطيعاز لمملسسػة التعػريعية طقػرار تعيياػ رئيسػا لمدولػة مػدو
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الايػػاة ف ػ اذار  1975ومػػف يػػـ تعػػديؿ الػػاص الدسػػتور الػػذ كػػاف يقض ػ بااتخاب ػ ااتخابػػا

لاما مباع ار سريا مف الااخبيف واستمر فػ اكمػ اتػح لػزؿ لػاـ 1987بسػبب المػرض(.)22
أم ػػا الا ػػديث ل ػػف س ػػيادة الق ػػااوف والت ػػذرع به ػػذم الس ػػيادة فه ػػو مع ػػرد كػ ػ ـ واهػ ػ إذ ط اع ػػد

ملسسات الرقابة الدستورية ف أغمب الدوؿ العربية والت مهمتها التأكػد مػف دسػتورية القػواايف
صواا لاقوؽ المواطف  ،أما االػة األاكػاـ العرفيػة واالػة الطػوارئ فهػو الواقػ المػللـ ط سػيما

إذا لمماػ ػػا أف اػ ػػاطت الط ػ ػوارئ مسػ ػػتمرة ف ػ ػ سػ ػػوريا ماػ ػػذ لػ ػػاـ  1963ومصػ ػػر ماػ ػػذ 1981
والسوداف ماذ  1990والعزائر والعراؽ ماذ .)23( 1991

بػػؿ أف غالبيػػة هػػذم الػػاظـ ط تعتػػرؼ مػػف الااايػػة الفعميػػة بالتاظيمػػات الازبيػػة كطػػرؼ

وعريؾ فعمػ فػ العمميػة السياسػية ومػف يػـ فإاهػا قػد تاظرهػا ابتػدا أخػذا بػاطاوط

()24

 ،واف

سػػمة الماافظػػة لمػػح األوضػػاع ورفػػض التغييػػر أصػػبات سػػمة بػػارزة طغمبيػػة هػػذم الػػاظـ  ،إذ
أف أغمبهػػا تاكػػـ بمػػدااها لفت ػرات طويمػػة مػػف الػػزمف  ،وأف بعضػػها ط يسػػم بػػالتغيير ف ػ قمػػة
الاظاـ وط ف هيكم األساس إط بالوفاة أو اطاقػ ب ( .)25لػذا لعػأت هػذم الػاظـ إلػح الماػاورة

واطلتفػػاؼ والتاايػػؿ لمػػح الاصػػوص الدسػػتورية معتمػػدة أيديولوعيػػة تعبويػػة تاعػػد مػػف خ لهػػا
العماهير لدلـ وتأييد ق ارراتها وسياساتها ضاربة الاصوص الدستورية لرض الاائط(.)26

ولمي يمكف أف اخمص إلح اف العبارات العممية الت تضماتها الدسػاتير العربيػة اػوؿ
اقوؽ اااساف واريات األساسية وسػيادة القػااوف وغيرهػا مػف العبػارات والاصػوص هػ معػرد
أمػػر عػػكم فرضػػت االػػة اطسػػتق ؿ وتطمبتهوطبيعػػة المعركػػة مػػف أعػػؿ إاكػػاـ القبضػػة لمػػح

السمطة .فاصوص الدساتير تفض إلح ارية تعػكيؿ األاػزاب والتاظيمػات السياسػية والتػداوؿ
السػػمم لمسػػمطة ف ػ اػػيف اعػػد األاظمػػة السياسػػية العربيػػة المعاص ػرة أغمبهػػا ياكمهػػا عػػخص
وااد أو بضعة أعخاص.

 .2االزدواجية القانونية-الدستورية

()27

مػػف المعػػك ت اطخػػرو القائمػػة فػ الاظػػاـ الدسػػتور العربػ هػ اطزدواعيػػة القااوايػػة
الدسػػتورية ،إذ يوعػػد الػػح عااػػب الدسػػتور وييقػػة قااوايػػة اخػػرو تعبػػر لػػف ارادة سياسػػية معياػػة
وه قػد تاػازع الدسػتور فػ قوتهػا القااوايػة وتعمػو لميػ اايااػا لتصػب مرععيػة اساسػية لمدولػة
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كمػػا هػػو الاػػاؿ م ػ المييػػاؽ الػػوطا ف ػ لباػػاف والصػػادر لػػاـ  1943والػػذ اصػػب مرععػػا
لتوزيػ المااصػػب الاكوميػػة لمػػح اسػػس طائفيػػة ليعم ػوا لمػػح دسػػتور لباػػاف لعػػاـ  ،1926وكػػذا

الااؿ ف العزائر اذ كاف الح عااػب دسػتور 1976المييػاؽ الػوطا الصػادر فػ ازيػراف مػف
العػػاـ افس ػ والػػذ اصػػب المصػػدر اطسػػاس لسياسػػة الدولػػة وقوااياهػػا والمصػػدر اطيػػديولوع
والسياس ػ المعتمػػد لملسسػػات الاػػزب والدولػػة فض ػ لػػف اا ػ اصػػب مرععػػا اساسػػيا لتأويػػؿ

ااكاـ الدستور.

اف هػػذم اطزدواعيػػة وهػػذا التخػػبط الدسػػتور بػ عػػؾ يػػاعكس لمػػح طيبعػػة الع قػػة بػػيف
الاظاـ السياس وملسسات مف عهة وبيا وبيف القوو السياسػية اطخػرو سػوا فػ السػمطة او
ف المعارضة مف عهة اخرو وه المسألة الت سيتـ بايها ف المباث القادـ.
املبحث الثالث

واقع العالقة بني النظام السياسي واملعارضة
اف واقػ ػ المعارض ػػة السياس ػػية فػ ػ ال ػػدوؿ العربي ػػة يك ػػاد يك ػػوف ع ػػز اً م ػػف ازم ػػة الاظ ػػاـ

الدسػتور العربػ فالماػاخ السياسػ فػ الماطقػة العربيػة ُيعػد غيػر طبيعيػا إذ اختمػت فيػ القػيـ
واصبات السمطة معضػمة ،فالقابضػوف لمػح السػمطة فػ الماطقػة العربيػة قػديما واػدييا يػروف
ف ػ اافسػػهـ خيػػر مػػف يقػػود اطمػػة ويسػػتادوف الػػح عػػرليات عػػتح (ماهػػا مػػا يػػذهب الػػح عػػرلية
يوريػػة ضػػد الػػدا العػػعب واخػػر عػػرلية تاريخيػػة ف ػ مقارلػػة اطاػػت ؿ...الػػه) طػػاب لهػػـ اف

يسػػموها دسػػتورية ،والواقػ اف تعػػدد هػػذم العػػرليات وتغيرهػػا مػػف اقبػػة الػػح اخػػرو يعكػػس ازمػػة
سياسػػية اػػادة تعيعػػها الػػاظـ العربيػػة وه ػ ازمػػة العػػرلية السياسػػية ،اذ اف اغمبهػػا إف لػػـ اقػػؿ
عميعهػػا فاقػػدة لمعػػرلية السياسػػية امػػاـ عػػعوبها .وه ػ اذ تع ػ هػػذم اطزمػػة فإاهػػا تػػرو ف ػ أ

عكؿ مف اعكاؿ اطلتػراض لمػح سػمطتها ااػ مػلامرة ضػدها اطمػر الػذ ااعكػس ضػيؽ ايػز
العمؿ السياس اماـ المعارضة والقػوو اطخػرو ،ولمػح الػرغـ مػف اطافػراج الاسػب فػ اقبتػ

اليماايايات والتسعيايات لماظـ العربية اماـ قوو المعارضة المختمفة اسػتعابة لمضػغوط الدوليػة
اط اف الاظػاـ ارهػف لمػح اف تكػوف العولػة لصػالا دائمػا ففػت البػاب امػاـ القػوو اطخػرو بيػػد
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وممواا بالهراوة باليد اطخرو تات مسمح ااتػراـ وتافيػذ القػااوف وهػو مارسػـ خػط الع قػة بػيف
السمطة والمعارضة ف الماطقة العربية.
ولتوضي مسار هذم الع قة يمكف القوؿ اف هااؾ ي ية صور عػهدتها ل قػة السػمطة

بالمعارضة ف الماطقة العربية وه كاطت (:)28
األول

 :ايػػازة السػػمطة ايػػازة كاممػػة مػػف الطػػرؼ المعػػارض السػػال اليهػػا ،ويكػػوف ذلػػؾ
لم ػػح الس ػػمطة والي ػػاا ب ػػاطقتراع اطاتخ ػػاب .

باس ػػموبيف اطوؿ باس ػػتخداـ العا ػػؼ واطس ػػتي

واطس ػػموب اطوؿ ع ػػهدت الماطق ػػة العربي ػػة بع ػػكؿ ص ػػارخ فػ ػ الاص ػػؼ الي ػػاا م ػػف القػ ػػرف
الماضػ ػ إذ بمغ ػػت لممي ػػات اطس ػػتي

لم ػػح الس ػػمطة ب ػػالعاؼ (بص ػػيغة اطاق ب ػػات) خػ ػ ؿ

المػػدة  )47( 1978 – 1935لمميػػة اسػػتي

ااعاػػة ( ،)29فػ اػػيف كػػاف اطسػػموب اليػػاا

مػػف اصػػيب عبهػػة اطاقػػاذ ف ػ الع ازئػػر واركػػة امػػاس ف ػ فمسػػطيف والمتػػاف اقصػػيتا قس ػ ار

بضغط مف القوو الدولية وبدواف لقائدية.

الصورة الثانية :اقتساـ السمطة يبف الاخبػة الااكمػة والمعارضػة السياسػية وذلػؾ طيكػوف إط
إذا امتمكت المعارضة قوة ضغط وافوذ كبير يسػم لهػا بالضػغط لمػح الاخبػة الااكمػة مػف

ااايػػة وامػػت ؾ الاخبػػة الااكمػػة ليقافػػة سياسػػية ادييػػة تبػػرر لهػػا ول ػ هػػذا الخيػػار بوصػػف

مسمكا ديمقراطيا يعػود لمػح الاظػاـ السياسػ باطسػتقرار والتماسػؾ ويعػود لمػح اصػتها مػف

السمطة بأسباب العرلية ف اظر العمهور.

هذم الصورة ه ف الاقيقة لممية تسوية سياسية او باطارو صفقة سياسػية بػيف
الاخبة والمعارضة يعر بمقتضػاها الػتفهـ لمػح كيفيػة توزيػ السػمطة بياهمػا بتقػديـ تاػازطت
متبادلػػة ،وهػػذم الصػػورة اػػديت ولفت ػرة ماػػدودة عػػدا ف ػ تعربػػة توايػػد الػػيمف فكااػػت اتيعتهػػا

الع ػراكة السياسػػية بػػيف رئيس ػ ّ العػػطريف وأف صػػيغة الواػػدة يػػبف العػػطريف ه ػ الت ػ أممّػػت
صيغة اقتساـ السمطة إط أاها سرلاف ما ت عت هػذم الصػورة بعػد قيػاـ الاػرب اطهميػة بػيف
العػػماؿ والعاػػوب والمػػف زلػػيـ العاػػوب (لمػ سػػالـ البػػيض) اطافصػػاؿ اطمػػر الػػذ اسػػتغم

(لم لبداهلل صال ) الزليـ العمال ورفض العراكة م اطوؿ وازاا مف السػمطة ومػف يػـ
اطستي

لميها كام .

320

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()66

تشرين الثاني ()9002

الص ورة الثالث ة :مبايػػة لمػػح صػػيغة المعػػاركة ف ػ السػػمطة واطاخ ػراط اطيعػػاب ف ػ الايػػاة
السياس ػػية م ػػف عاا ػػب المعارض ػػة وتػ ػوافر اطس ػػتعداد السياسػ ػ ل ػػدو الاظ ػػاـ الا ػػاكـ لتط ػػوير

مس ػػتوو اطس ػػتعابة ل ػػذلؾ اطاخػ ػراط وتاقي ػػؽ مب ػػدأ الت ػػداوؿ الس ػػمم لمس ػػمطة .وه ػػذم الص ػػورة
تاققت بعػكؿ عزئػ فػ لباػاف لقػب اتفػاؽ الطػائؼ فقػد اصػب مألوفػا معػاركة بعػض قػوو

المعارضػػة ف ػ السػػمطة واف لػػـ تكػػف اصػػمت لمػػح اغمبيػػة ايابيػػة ،وكػػذا الاػػاؿ ف ػ المغػػرب
لاـ  1998ايف قامت اكومة ائت فية بيف ااػزاب اليسػار التػ اصػمت لمػح يمػث مقالػد

البرلمػاف برئاسػة زلػػيـ اطتاػاد اطعػتراك لبػػد الػرامف يوسػػؼ ويػبف ااػزاب الوسػػط التػ لػػـ
تف ػػز باغمبي ػػة ايابي ػػة با ػػا ً لم ػػح تواف ػػؽ ب ػػيف زل ػػيـ المعارض ػػة والاس ػػف الي ػػاا مم ػػؾ المغ ػػرب
وسميت الاكومة اكومة تااوب توافق طاها لـ تتأسس لمح اغمبية ايابية يسارية.
وتأسيسػػا لمػػح ماتقػػدـ فػػإف الصػػورتيف الياايػػة والياليػػة همػػا اسػػبيتاف واف اػػديتا فهمػػا

لفترات مادودة واسبما تسم بػ الضػروؼ المواتيػة وتػداليات اطوضػاع اطقميميػة والدوليػة
فضػ لػػف صػػيغة الاػراؾ السياسػ واطعتمػػال فػ السػػااة الداخميػػة ،أمػػا الصػػورة اطولػػح

باسػػموبها اطوؿ (العاػػؼ) فه ػ الصػػورة الت ػ ما ازلػػت مسػػيطرة لمػػح معػػهد الا ػراؾ السياس ػ

العرب إذ طيزاؿ هااؾ صراع بيف السمطة والمعارضة وهو صراع ماتدـ غيػر أاػ يتعػرض
ل خمػػاد والتهدئػػة يػػبف فت ػرة واخػػرو مػػف قبػػؿ الاظػػاـ السياس ػ اسػػب رغبت ػ واسػػب طيبعػػة

اطوض ػػاع السياس ػػية الدولي ػػة واطقميمي ػػة إط أف الغمبػ ػة فيػ ػ دائم ػػا لص ػػااب الس ػػمطة (الاظ ػػاـ
السياسػ ػ ) وه ػػو م ػػا ااعك ػػس لم ػػح مس ػػار الع ق ػػة ب ػػيف الس ػػمطة والمعارض ػػة ،فالس ػػمطة واف
سمات اسبيا لممعارضة السياسية بالوعود والاػراؾ السياسػ إط أاهػا قيػدتها بسمسػمة طويمػة

مػف القيػػود وضػيقت لميهػػا افػؽ العمػػؿ ومعػاؿ الاركػػة باي اػؿ قااوايػػة دسػتورية تػارة وسياسػػية
تػػارةً اخػػرو وبػػذلؾ يضػػمف الاظػػاـ تاقيػػؽ هػػدفيف طيافػػؾ يعمػػؿ اسػػتمرارهما والافػػاظ لميهمػػا
وهما اا يضمف لدـ قدرة المعارضة لمح تاقيؽ تهديد اقيق ومباعػر لػ مػف عهػة ،ومػف

عهة اخرو استخداـ المعارضة وسيمة لرسـ هالة ديمقراطيػة اولػ ال ميػا فػ اطقػؿ فضػ

لف استخدام المتكرر لها لضرب قوو المعارضة اطخرو والذ سيتـ تااول طاقا (.)30
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اف مػػف المسػػممات التػ طبػػد مػػف التػػذكير بهػػا اف اطعػػتراؾ فػ الاكػػـ طبػػد لػ مػػف
يمػػف كمػػا اف البقػػا ف ػ المعارضػػة طبػػد مػػف يمػػف ايضػػا طسػػيما ف ػ الػػدوؿ العربيػػة ،فربمػػا

البقا ف ماصة المعارضة يافظ لها كرامتها وهيبتها اكير ممػا لػو التمػت ماصػة السػمطة،

فالمعارضػة العربيػػة لػػـ ترتػ س
ؽ الػح مسػػتوو ودور المعارضػػة السياسػػية فػ الػػدوؿ الغربيػػة كمػػا
ااها لـ تستط اف تكوف قوة توازف يبف السػمطة والمعتمػ فػ هػ تسػتطي مراقبػة ومسػا لة

ومااسػػبة الاظػػاـ وط هػ بامكااهػػا اف تقػػدـ افسػػها كبػػديؿ لمسػػمطة القائمػػة ،لػػذا فػػاف اعػػتراكها
ف السمطة ربما ياقػؽ لهػا بعػض المكاسػب واطمتيػازات اطايػة إط أاهػا فػ الماظػور البعيػد

يفقػدها قوتهػػا ويقػة المعتمػ بهػا إذ ارتضػػت لافسػها اف تكػػوف اداة بيػد الاظػػاـ يهػدد ويضػػرب
الترعػ لاػد تكعػؼ الاقيقػة
ويعؽ بها لرو القػوو السياسػية واطعتماليػة اطخػرو ومػف يػـ ا
ولدـ تمبية مطالب الاظاـ يعد خروج لمح العرلية باظر المعتم والاظاـ معا.
فف ػ المغػػرب مػػي اعػػد الاظػػاـ السياس ػ لعػػأ الػػح بعػػض الوسػػائؿ السػػممية وذات
الػػاهج الػػديمقراط لعػػؽ واػػدة صػػؼ المعارضػػة واضػػعاؼ قوتهػػا ف ػ السػػااة لػػف طريػػؽ
اسػتمالة بعػض قواهػػا لمعػاركت السػمطة تػػارةً كمػا اػدث مػ اػزب اطسػتق ؿ(وهػػو كػاف ُيعػ ُػد
اقدـ واهـ واكبر اطازاب السياسية ف المغرب) اػيف دلػ لممعػاركة فػ السػمطة إذ كااػت
الخسائر الت عااها مػف المعػاركة اكبػر مػف الفوائػد التػ لػادت اليػ ماهػا ،إذ أف معػاركت
كعفت لقـ برامع السياسية واطقتصادية واطعتمالية اماـ العماهير طسػيما بعػد اف الزمػ

الممؾ بكب برامع اطقتصادية واطعتمالية ممػا ادو الػح عػرخ فػ صػفوف فااعػؽ العاػاح

اليسار ما وعكؿ ازب عديد (اطتاػاد الػوطا لقػوو العػعب) ومػف يػـ خسػارت طصػوات
الااخبيف ف الواـ . 1984 ،1977 ،1976
وتارة اخرو باستمالة بعض رموز المعارضة وتقميدهـ المااصػب العميػا ممػا ياػدث
عػػرخا واضػػعافاً لصػػفوؼ المعارضػػة كمػػا اػػدث م ػ المعط ػ بػػو لبيػػد ااػػد قيػػادات (اتاػػاد
قػػوو العػػعب) فأسػػادت الي ػ و ازرة العػػدؿ يػػـ رئاسػػة الػػوز ار فػػأدو ذلػػؾ الػػح ااعػػقاؽ الاػػزب
واضعاؼ قوت (.)31

322

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

العدد ()66

تشرين الثاني ()9002

وكػػذا الاػػاؿ ف ػ مصػػر إذ أف طبيعػػة الواق ػ اطيػػديولوع وطبيعػػة الايػػاة الازبيػػة
اوعدت اازاب يسارية واخرو يميايػة وتميّػؿ اليسػار فػ اػزب التعمػ فػ اػيف ميّػؿ العمػؿ
واطاػ ػرار واطخػ ػواف ااػ ػزاب اليم ػػيف واات ػػؿ الا ػػزب الا ػػاكـ لم ػػح مختم ػػؼ مس ػػميات الموقػ ػ

الوسط ف هذم الياائية العقائدية المتااقضة ،وكاف دائما الاظاـ او ازب السمطة هػو الامقػة
اطقوو إذ كػاف دائمػا يضػرب اطػراؼ هػذم الياائيػة غيػر المتسػقة مػ بعضػها الػبعض اطخػر
طسيما اف كميهما كاف اقرب الح الاكومة قياسا الح تقارب ااػدهما مػف اطخػر ،ولعػؿ ذلػؾ

يفس ػػر س ػػماح الاكوم ػػة لق ػػوو سياس ػػية ل ػػـ تا ػػظ بع ػػرلية الوع ػػود (ماض ػػورة قااوا ػػا)ب ػػدخوؿ

اطاتخابػػات مػ ػ اا ػزاب اخ ػػرو (تاػػالؼ اطخػ ػواف المس ػػمميف م ػ الوف ػػد لػػاـ  1984ي ػػـ مػ ػ

العمؿ لاـ  1987واتػح تعميػد اطخيػر) وذلػؾ يفسػر وعػود اطخػواف فػ السػااة رغػـ ااهػا
ماضػػورة قااواػػا ولعػػؿ اسػػتخداـ السػػادات ل خ ػواف والعمالػػات اطس ػ مية (اليمػػيف) لضػػرب

اليسار عاهد لمح ذلؾ( .)32كما يعمؿ الاظاـ السياس لمح استمالة بعض قػوو المعارضػة
بػػاطغ ار ات لعػػؽ واػػدة صػػفها ولرقمػػة تماسػػكها ولعػػؿ ق ػ ار ة ف ػ موقػػؼ اطا ػزاب السياسػػية
مف ترعي مبارؾ لوطيػة رابعػة تكعػؼ لمػؽ التمػزؽ الػذ اصػاب اطاػزاب السياسػية اتيعػة

سياسػػة الاكومػػة ،فقػػد تاػػوؿ ازبػػاف لارضػػا ترعػػي مبػػارؾ لوطيػػة ياليػػة لػػاـ  1993لػػف
موقفيهما واتع اادهما (الوفد) الح تأييد التعديد فيمػا فضػؿ اليػاا (التعمػ ) اطمتاػاع لػف

التصويت(.)33

ولميػ يمكػػف اف اخمػػص الػػح اف المعارضػػة السياسػػية العربيػػة لػػـ تسػػتط اف تكػػوف
قػػوة تػوازف بػػيف السػػمطة والمعتمػ فبرامعهػػا لػػـ تكػػف مقاعػػة لممعتمػ كمػػا ااهػػا لػػـ تسػػتط اف
تعػ ػػكؿ تهديػ ػػد اقيق ػ ػ لماظػ ػػاـ لػ ػػذلؾ تاولػ ػػت مػ ػػف المواعهػ ػػة الػ ػػح المهاداػ ػػة لتاقيػ ػػؽ بعػ ػػض

المكاسػػب اطايػػة ففقػػدت يقػػة المعتمػ مػػف عهػػة وكعػػفت لػػف مػػدو ضػػعفها ولعزهػػا لماظػػاـ
مف عهة اخرو.

اخلامتة
ومما تقدم يمكن الوصول ال النتائج التالية:
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 .1اف طبيعػػة الباػػا الدسػػتور ل اظمػػة السياسػػية ف ػ الماطقػػة العربيػػة الطػػت اطخي ػرة قػػوة
التاكـ فػ خيػوط العمميػة السياسػية برمتهػا ،فطبيعػة الباػا الدسػتور اػددت عػكؿ الاكػـ
وطريقتػ ػ او طبيعتػ ػ كم ػػا ا ػػددت خريط ػػة العم ػػؿ السياسػ ػ وم ػػف ي ػػـ طبيع ػػة المعارض ػػة
السياسية فرسمت ادودها واددت ادوارها ووظائفها ف يعوز لهػا اف تغػادر مواقعهػا ،لػذا
كاف التاميؿ الرسم طاظمة الاكـ يرو ف المعارضة ااها مكػوف طيمكػف الويػوؽ بػ وط

س ُُسػػم ل ػ بتسػػمؽ هػػرـ السػػمطة فكػػاف التهمػػيش والاف ػ واطلغػػا ه ػ لغػػة الا ػوار الت ػ
سادت لقود طويمة مف الزمف بيف السمطة والمعارضة .

 .2اف طبيع ػػة البا ػػا اطي ػػديولوع وام ػػط اليقاف ػػة الس ػػائدة فػ ػ اوس ػػاط الق ػػوو السياس ػػية خ ػػارج
السػػمطة فض ػ لػػف خ فاتهػػا ومعػػاكمها الداخميػػة سػػالدت بعػػكؿ كبيػػر الاظػػاـ السياس ػ

لمػػح كيفيػػة اطسػػتفادة مػػف واق ػ العمػػؿ السياس ػ ف ػ توظيػػؼ المعارضػػة لتاقيػػؽ غايات ػ
واهداف ػ الت ػ يصػػعب لمي ػ تاقيقهػػا مػػف دواهػػا فكػػاف التهمػػيش والا ػوار لغػػة يسػػتخدمها
الاظاـ اسبما تقتض طبيعة الصراع السياس واسبما تقتض لممية تاقيؽ اهداف .
 .3وبالمقابؿ فػإف المعارضػة السياسػية العربيػة لػـ تسػتط اف تكػوف قػوة تػوازف بػيف السػمطة
والمعتم فبرامعها لـ تكف مقاعة لممعتمػ كمػا ااهػا لػـ تسػتط اف تعػكؿ تهديػد اقيقػ

لماظاـ لذلؾ تاولػت مػف المواعهػة الػح المهاداػة لتاقيػؽ بعػض المكاسػب اطايػة ففقػدت
يقػػة المعتم ػ مػػف عهػػة وكعػػفت لػػف مػػدو ضػػعفها ولعزهػػا لماظػػاـ مػػف عهػػة اخػػرو،
فض لمػا يمتمكػ الاظػاـ مػف قػوة سياسػية واقتصػادية ولسػكرية اسػهـ بعػكؿ كبيػر فػ

إضعاؼ وافعاؿ معروع المعارضة السياسية ممػا افقػدها يقػؿ العمػاهير ومػف يػـ افقػدها
ي قته ػػا بافس ػػها وبق ػػدرتها لم ػػح التغيي ػػر فػ ػ خض ػػـ صػ ػراع ي ػػدور دوم ػػا لص ػػال الاظ ػػاـ
فارتضت بذلؾ بما يقدم لها الاظاـ مف فتات العممية السياسية.

وبأختصار ان التحميل السياسي م ن جان ب النظ ام لممعارض ة ي را انه ا طالم ا كان ت
التشكل تهديد حقيقي فيجب اس تالاللها لتحقي

مص الحو ومت م ا ش عر انه ا بات ت

مصدر ازعاج كان استخدام القوة بكل صورها وسيمة إلخمادها والقضاء عميها.
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Abstract
Political Opposition in the Official Arabic Political Analysis
Each political opposition has to be a balancing power between
authority and society. In the western democracies it protects the
political field from turbulence and prevents policy from expressing
itself and the requirements of its power putside the rule of
democracy peace , and civilization through setting the constitutional
– political right for the oppsition in working as an opposition , and
fixing the legal insurances with in the border of securing civil and
political rights for thecitizens.
Starting from this point the research hypothesize that political
and social crises undergone by the Arabic regiemes , such as the
crisis of political legitimacy , have reflected on the nature of
relationship between the authority and society in general and
athuority and opposition in particular. This is because opposition in
the Arabic region is mostly looked at with suspicion and non –
confidence. The result , then , was inactivation ,expulsion , and
rejecting the other to be the language of conversation which was and
still exist between authority and opposition. It is the same language
that the political regime uses in analyzing and describing political
opposition. And this is the result that the research has come to.
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