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  للمستقبل وضمانة يف احلاضر ضرورة... املعارضة
  

  ١ الصاحلي عدنان
 ثوابت على مبنية العام، لألداء مستمرة وحماسبة ومتابعة مراقبة منظومة إا إمجايل على مبنحى) املعارضة( توصف
 القوانني عم تتعارض اليت أو اخلاطئة املمارسات وتنتقد األعمال وتقوم األفراد توجه ووطنية ومنطقية عقلية

  .عموما واتمع الدولة مصاحل ومع واألنظمة،
جمرد  إا على) معارضة( كلمة إيراد مبجرد السامع ذهن اىل يتبادر السياسي اجلانب يف املفهوم تداول ولكثرة 

 احلياة على السياسي اجلانب تغطية إن بل فراغ من يأت مل التصور هذا ما، حكومة أو حلاكم املناهض املشروع
 طبيعيا جزء املعارضة كون من الرغم وعلى األخرى، واجلوانب امليادين بباقي متحكمة رئيسية صورة رسم لعامةا

  .فقط السياسي اجلانب على حكرا الناشئة الدول يف بقيت إا إال العامل، دول باقي يف املختلفة األنشطة ترافق
 واتمعات الدول نشاء احلالة املؤسساتية يفإ يف يشارك جوهريا جزء متثل املنطقي واقعها يف املعارضة 

 طريقة ولكن فيه، تتواجد جانب اي يف القيادة على للسيطرة حماولة ليست وهي والقوية، السليمة واحلكومات
 بـ يعرف ملا وتفعيلها امتالكها خالل من الصحيح باالجتاه توجيهه او القرارات صنع يف املشاركة طرق من
 شرحية متثيل كوا بقبوهلا حيظى ال قرار أي صياغة اعادة او تعديل او تعطيل من ميكنها قابلوبامل) املعطل الثلث(

  .االراء من معينة مساحة عن ومعربة جمتمع، أي يف ا معتد
 والعنف واملظاهرات، الشهرة وحب، واملشاكسة املشاغبة( متثل أا على املعارضة تصوير البعض حياول 

 وشق، العام النظام على واخلروج، الصحف يف العنيفة واملقاالت، واخليانة، احلكم مةأنظ وقلب، واالعتقاالت
 فاملعارضة الشائع اخلطأ من وهذا ،)وغريها القومي االمن وديد السلطة، على والصراع، الصفو وتكدير، الصف
 حتقيق االنسجام والتوازن،اليت تعتمد على التعددية والتنوع يف  املتحضرة واتمعات الدول قيام من أساس جزء
 او سياسية معارضة فتشكل حزبيا منحى تأخذ او إنسانية رقابة منظمات فتكون اجتماعيا منهجا تأخذ قد وهي
  .املنكر عن والنهي باملعروف األمر جانب فتشكل دينية صبغة تأخذ

 ينعكس ما وسرعان عموما والبناء التوازن يف خلال يسبب جانب اي يف املعارضة وتغييب إلغاء فان وباملقابل
  .فيها والتسلط التفرد أو االحنرافات بظهور امليادين تلك على سلبية بصورة

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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 هلا جييز للدولة حق أي تر مل وأحواله أفعاله يف اإلنسان حرية أصالة على أكدت اليت احلنيف اإلسالم مبادئ ويف 
 وإمنا قيود، أو ضوابط وبال مفتوحة املعارضة حرية قضية تترك مل كما مطلقة، بصورة إلغاءها أو املعارضة حظر

 أباح حيث النظام، وحفظ املبادئ رعاية جانب إىل واملعارضة والنقد الرأي حرية لنا يكفل وسطاً سبيالً انتهجت
 الشعب أمن ودد السالح حتمل ال أن بشرط ولكن للجميع، مشروعاً حقاً واعتربه املعارضة عمل اإلسالم
  .األمن وانعدام واالضطراب بالفوضى
 كان حينما) وسلم واله عليه اهللا صلى(الكرمي  الرسول بوجودها واألخذ للمعارضة االحترام مثل من خري ولعل
 االعتراف من مينعه مل ذلك إن إال، السماء بشهادة اخلطأ عن املعصوم الرسول كونه رغم العديد باعتراضات يقبل

 عن ومنعهم إسكام حىت أو هلم التعرض عن أصحابه ينهى) وسلم هوآل عليه اهللا صلى( وكان املعارضة، بوجود
 يف العقاب بإنزال ويطالب السماحة هذه على الصحابة بعض يعترض وعندما بكلمتهم، والتفوه رأيهم إبداء
 وإمنا الناس، قلوب عن ألشق أبعث مل: ((املشهورة قولته ذلك يف يقول آخر ويعلنون شيئاً خيفون ألم شأم
 السرية لتلك جتسيدا) السالم عليه( طالب ايب بن االمام علي املؤمنني أمري منحى كان مث ،))أمرهم ظاهر ناكلف

 عليهم جيري كان بل بسوء، اإلمام هلم يتعرض ومل الرأي حبق هلم واالعتراف العمل حرية املعارضة مبنح العطرة
  .املال بيت من عطيام

 يف )مري هنرى( الباحث فيقول للنفس وغريزي ذايت لتركيب انعكاس عن ناتج املعارضة اإلنسان إتباع إن 
 منهم، األفراد من كبريا عددا يضم كامل مبؤمتر أشبه الشخصية(  الشخصية داخل النفسية للمنظومة وصفه
 املستقل وفيهم، احلروب وجتار واالنعزاليون والشيوعيون الغوغائيون ومنهم، واألطفال الضغط ومجاعات اخلطباء

 وبرومثيوس ويهوذا وميكيافيلى واملسيح قيصر أشباه وبينهم، األصوات ومقايض األموال ومبتز احملافظو
  ).الثورى
 املتسابق األهداف تكون ان شريطة الصحية اتمع حاالت من هي واحد قرار على اجلميع توافق عدم ولعل
  :بـ املعارضة نشوء أسباب إمجال نوميك ككل، للدولة العليا املصلحة وهي واحدة نقطة يف تلتقي عليها
اآلخرين لتحقيق التكامل والتبادل والتكافل  قبل من واملتابعة للمراقبة امليادين مجيع يف االنسان حاجة - ١

  . والتنافس
  .فقط أرائها وفق األمور وتسري القرار بصنع عموما حمددة جهة تفرد عدم ضمان - ٢
  .احلياة جماالت يف القيادة مراتب اىل الوصول خالل من صوا اعامس التستطيع اليت االقليات ميش عدم - ٣
  .القوى توازن لضمان الرئيسية اخلطوط بعمله وجياري يوازي بديل خط إجياد - ٤
 االصوات تلك منع لعدم طبيعي حق وهو ارائها عن بالتعبري التوجهات يف املختلفة للشرائح مساحات إجياد - ٥
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  .وكبتها
  .فيه السري او امتهانه يف يرغب الذي اجلانب اختيار يف اإلنسان حرية ملبدأ الواقعي التطبيق - ٦
 يف الدقيقة واملالحظة البناء والنقد الفعلية املراقبة حيث من للحكومات املعارضات تنتجه الذي الكبري الدعم - ٧

  .والتعديل التقومي
  .والدكتاتورية االحتكار ومنع للقيادة السلمي والتداول األدوار يف التعددية مبدأ تثبيت - ٨
 التمجيد عن واالبتعاد تعصب، او تشنج بدون االعتراضات ومساع اآلخر والرأي الرأي مبدأ وتقوية تأسيس - ٩

  .والتأليه
حتقيق حالة التغيري والتجدد يف احلركة االجتماعية من اجل خلق املزيد من الفرص واالجناز واإلبداع  -١٠

  .واالبتكار
 ومعارضة قيادة أي بني فالعالقة، العقالئية ومنطق دليل هو املعارضة مفهوم فان املتحضر قراطيالدمي اتمع يف 

 الصحيح بناؤها ففي، املتبادل االحترام على تقوم حضارية عالقة تكون أن جيب خارجها أو السياسية يف سواء
 جيب ذلك قبال ويف، والتصحيح ابةبالرق هلا املساندة الظل حكومة تشكل كوا للمعارضة احترامها احلكومة تكن
 واجباته كال ميارس أن جيب بل، فقط املعارضة رد وحتارا احلكومة على غضبها جام املعارضة تصب ال أن

 اجلماعي العمل مسار تصحيح تضمن مبا شيء كل قبل األخالقية واملواثيق والدستور حسب النظام العام
  .الطرق بأفضل األهداف اىل والوصول

 تسفيه شأنه ما من كل عن االبتعاد لغرض و املعارضة دور يف الصحيحة الطرق التزام اىل الوصول اجل ومن
 من ما حتدد يف واقعية مصاديق على قائمة ثابتة جوانب تأخذ ان هلا فالبد الساحة، عن ابعادها واحتمالية أهدافها
  .اهداف
 ومهية بامساء ممثلة ال تكون كي تشغلها اليت املساحة يف شعيب بتواجد مرتبط حقيقي واقع من نابعة تكون ان وجيب
  .لقرارا اختاذها يف او مطالبها تلبية يف كبريا زمخا يكسبها بدوره وهذا واقعي، اثر ذات غري
 سبيل يف اخلربوية و الفكرية واإلمكانات الطاقات توظيف وتعين إجيابية املعارضة تكون أن جيب آخر جانب من
  .العام الصاحل خلدمة تم ومجاعات هيئات شكل يف للجميع واخلري والصالح العدل وتوخي احلق

 وحب واألنانية املصلحية عن بعيداً العمل يف األخالقية واُألصول واملبادئ القيم حتكيم تعين اإلجيابية واملعارضة 
  .السلبية املعارضة مسات هي اليت والنفاق والدجل الذات
  :أمهها أسس على قائمة يحةالصح املعارضة تكون أن وميكن
 الذي اجلانب يف متكامل ومشروع نظام تقود ان جيب بل) فقط املعارضة اجل( من املعارضة تكون ال ان - ١
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٤

  .تشغله
  .العام وبرناجمها وتوجهاا ومطالبها واهدافها قياداا وضوح - ٢
 على الذاتية باهدافهم تنتهي معينني ألشخاص ورغبات أفكار ال وشعبيتها جذورها هلا واقعية حقيقة من نابعة - ٣

  .العامة املصلحة حساب
 وان، واجتاهها نوعها كان اي املشبوهة باجلهات االرتباطات حيث من لسمعتها ما يسئ كل عن بعدها - ٤

  .الشعار نفس ترفع كانت
  .املستوى وبنفس القضايا جلميع التتابعي واالحتكاك املستمر وتواجدها امليدانية حيويتها - ٥
  .وختريبه وتعصبه اتمع صفو تعكري شانه من ما كل عن ابتعادها - ٦
 املظلومية بيان باسلوب الرد يكون ان فيجب حبقها، ذلك استخدم لو حىت جانب اي يف العنف مبدأ رفض - ٧

  .األخطاء ملخالفة واقعي منوذج العطاء الصحيحة االسس على والعصيان املدين والثبات
  . خاطئا تراه أو توجهه أشكال أي يف حةالناج للبدائل طرحها - ٨
 الصياغة( كتابه يف )رمحه اهللا( الشريازي احلسيين حممد السيد اإلمام الراحل املرجع يقول اجلانب هذا ويف

 كما بينها فيما املتناحرة ال والتقدم، البناء على املتنافسة واحلزبية السياسية التعددية أسلوب اختاذ جيب( :)اجلديدة
 والتقدم،على اخلري يف التنافس بدل تعمل ومجاعات أحزاب فيهم تشكلت حيث اليوم هذا يف البعض دعن تعارف
 ذلك، مضافا أشبه ما أو حزبني أو مجاعتني بني إال يكون ال والتسارع التسابق أن: ومعلوم، البعض بعضهم ضرب
 وليس بينهم، فيما والتسابق افسالتن هو واتمع اإلنسان تقدم أسس من إن: النفس علم يف ثبت قد انه اىل

 اجلمود اىل يؤدي اجتماعيا أو فرديا النفس على واحلكر االنغالق فان النفس، على واحلكر الذات على االنغالق
 باملظاهرة الدولة يعارض أن حق له اإلنسان فإن الصحيحة، املعارضة يف اإلنسان حق يعلم، ومنه... والتقهقر

 غري األغراض من شبههما أو جاه أو منصب لطلب يعارض أن ال حقاً، ذلك ىرأ إذا أشبه ما أو واإلضراب
  ).ولطف لني بكل املعارضني تقابل أن الدولة وعلى الشرعية،

 احلفاظ أجل من عنها غىن ال مهمة إستراتيجية ووظائف أدوار بعدة تقوم املعارضة بأن القول ميكن تقدم ومما 
 وعدم الشعب ختدم اليت احلرة الدميقراطية املبادئ عن انفالته دون يلولةواحل احلكم لنظام الداخلي التوازن على

 إصالحية معارضة إجياد جيب هنا ومن بالكامل، وجوده ويلغي والبالد، الشعب حيطم الذي االستبداد حنو اجلنوح
 املعارضة احجن بقدر ناجحة تكون ال قد اليت السلطة وهج خلف اجلميع هرولة وعدم انقالبية، وليست هدفها يف
  .األحيان من كثري يف


