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املعارضة الربملانية واألداء التشريعي الكفوء )خارطة طريق موجزة لعمل األقلية الربملانية(

مدخل:

ا احلزب األكرب، أو حتالف األحزاب اليت مل تتمكَّن  تُعرَّف املعارضة مبفهومها اليسري على أنَّ
من تشكيل احلكومة، ويطلق على املعارضة أحياانً »احلكومة البديلة«، وهلا جمموعة من املسؤوليات 
يف الربملان، مبا يف ذلك فحص عمل حكومة األغلبية الربملانية عن كثب.  وعلى الرغم من تشكيل 
العليا،  الغرفة  النواب، إالَّ أنَّ ))هنالك يف نظام اجمللسي رئيس للمعارضة يف  املعارضة يف جملس 
يسمَّى زعيم املعارضة أيضاً((. إذ قد تشغل املعارضة أغلبية املقاعد يف تلك الغرفة أو ال تشغلها1.

وتشمل مسؤوليات املعارضة ما يلي:

أ. التدقيق والفحص الدقيق لعمل احلكومة.

ب. مطالبة احلكومة بشرح أفعاهلا.

ج. مناقشة مشاريع القواني، ومقرتحات القواني يف الربملان.

د. العمل يف جلان تدرس مشاريع القواني والقضااي الوطنية املهمة.

هـ. توفري بدائل للحكومة )سياسات(، إذ يرى السياسي اإليرلندي »جيم هيكينز« أبنَّه يف 
ا معرقلة لسياسات احلكومة، إال أنَّ ذلك ال يعين إطالقاً  الوقت الذي ينظر إىل املعارضة على أنَّ

1.https://peo.gov.au/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/
opposition/

المعارضة البرلمانية واألداء التشريعي الكفوء
)خارطة طريق موجزة لعمل األقلية البرلمانية(

عماد صالح الشيخ داود*

* ابحث يف السياسات العامة، وأكادميي بدرجة أستاذ دكتور.

https://peo-gov-au.translate.goog/understand-our-parliament/how-parliament-works/parliament-at-work/committees/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://peo.gov.au/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/opposition/
https://peo.gov.au/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/opposition/
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عدم اتفاقها مع احلكومة على قضااي معينة والعمل معاً على حلِّها، ممَّا جيعل أحد أصعب أدوار 
املعارضة كامناً بي عرقلة السياسات احلكومية، وإبراز أوجه قصورها يف النقاش العام، ممَّا يقوِّي عمل 
احلكومة الدميوقراطية عن طريق زايدة شفافية العمل احلكومي، ومنح املواطن رؤية واضحة عمَّا تفعله 
احلكومة، وتوفري البديل املستمع لصوت املواطن املهمَّش من قبل احلكومة هذا من انحية. وبي دعم 

السياسات احلكومية اليت تتفق عليها املعارضة من انحية أخرى.

االمر الذي مينح املواطن صورًة جيدًة عن أحزاب املعارضة، ورسالتها اليت قد تساعدها على 
املختلفة  احلاكمة  اختيار جيد لألحزاب  الدميوقراطية من دون  املقبلة؛ ألنَّ  االنتخاابت  الفوز يف 

ليست بدميوقراطية تسري على نغمٍة متوزانة وكفؤة2. 

وطبقاً لرأي األستاذ الدُّكتور حافظ علوان3∗ فإنَّ:

املعارضـة السياسـية مبعناهـا )العضـوي(، أو )الشـكلي( فهـي اهليئـات التـي تراقـب احلكومـة، 	 
ًة للحلـول حملها، إذ يقـال بـذا املعنـى تولَـِّت املعارضـة السـلطة  وتنتقدهـا، وتكون مستِعدَّ

عقب انتخابـات جديـدة.

 أمَّا املعارضــة السياســية فــي معناهــا املــادي )املوضوعــي(، فهــي النشــاط املتمثِّــل برقابــة 	 
معارضـة  مواطـن حـق  لـكلِّ  فيقـال  للحلــول حملها،  واالســتعداد  وانتقادهــا،  احلكومــة، 
األحـزاب  أمههـا  متعـددة  بوسـائل  املعارضـة  هـذه  املواطـن  وميـارس  احلكومة،  سياسـة 

السياسـية واجلماعــات الضاغطــة4.

2. https://www.ndi.org/sites/default/files/Serving%20as%20Formal%20
Opposition%20Quick%20Guide_AR.pdf

3.∗ أستاذ النظم السياسية يف جامعة بغداد.
4. https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/02/a111.pdf

https://www.ndi.org/sites/default/files/Serving%20as%20Formal%20Opposition%20Quick%20Guide_AR.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Serving%20as%20Formal%20Opposition%20Quick%20Guide_AR.pdf
https://sj.sulicihan.edu.krd/files/2018/02/a111.pdf
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وُيَْتاُر  النواب،  جملس  يف  عضو  هو  املعارضة  زعيم  فإنَّ  الربملاين  –التقليد-  العرف  وَوْفق 
بعض أعضاء املعارضة وزراَء الظل )يف النظام السياسي الربيطاين كأمنوذج( من قبل زعيم املعارضة؛ 
ليكونوا مسؤولي عن فحص عمل الوزراء الفعليي؛ فعلى سبيل املثال: يفحص وزير الظل للشؤون 
اخلارجية عن كثب عمل وزير اخلارجية الفعلي، ويشكِّل زعيم املعارضة ووزراؤه حكومة الظل الرائدة 

يف صنع القرار املعارض، وجيتمع األعضاء ابنتظام لتطوير سياسات املعارضة5.

• التنظيم القانوين وأايم املعارضة 	

التشاركية يف  الدميوقراطية واحلريصة على ضمان  الطبيعة  السياسية املستقرة ذات  النظم  يف 
أدارة احلكم قوانَي ُتشرع بعض الربملاانت قواني لتنظيم عمل املعارضة واالعرتاف بدورها، أو التوازن 
بي األغلبية واألقلية )املعارضة( يف القواعد اإلجرائية للمجلس، ونسب وجود األقلية )املعارضة( يف 
اللجان الربملانية، كما قد ختصص الربملاانت بعض األايم للمعارضة لتسمح مبراقبة عمل احلكومة، 
اجلمهورية  دستور  من   )48( املادة  نص  وارد يف  هو  ومساءلتها كما  العامة،  السياسات  وتقييم 

اخلامسة الفرنسية لعام 1958 )املعدل يف عام 2008( يف أدانه6:

5. https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/official-opposition
6. انظر يف ذلك دستور فرنسا الصادر عام 1958شامال تعديالته لغاية 2008 ، ص 13 .

https://peo-gov-au.translate.goog/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/people-in-parliament/ministers-and-shadow-ministers/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://peo-gov-au.translate.goog/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/people-in-parliament/ministers-and-shadow-ministers/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://peo-gov-au.translate.goog/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/people-in-parliament/leader-of-the-opposition/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://peo-gov-au.translate.goog/understand-our-parliament/parliament-and-its-people/people-in-parliament/leader-of-the-opposition/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/official-opposition
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بغية ضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات، وشامل للجميع على املستوايت 
إطالقها  إنشائها حىت  منذ اتريخ  القانونية  أدبياهتا  املتحدة يف  األمم  عليه  أكَّدت  ملا  كافة طبقاً 
ألهداف التنمية املستدامة )SDGs« )2015-2030«، ومتضمنات مقاصد هدفها السادس 
عشر7؛ إذ يُعدُّ العمل الربملاين عماًل تضامنياً يكمِّل بعضه بعضاً طبقاً لنص املادة )10( واملادة 

)11( من اإلعالن العاملي للدميوقراطية الصادر يف القاهرة بتاريخ 16 أيلول/سبتمرب 19978.

يُزاد على ذلك ضرورة احلفاظ على نسب متوازنة من نواب األقلية )املعارضة( يف اللجان 
اليت تذهب  والدفاع(  والنزاهة، واألمن  والقانونية،  )املالية،  املهمة مثل:  اللجان  الربملانية ال سيَّما 
رائستها يف بعض األحيان إىل أولئك النواب؛ لضمان أفضل أداء رقايب؛ كما جيب أن تكون املعارضة 
ممثلة يف أي جلنة خمتارة خمتصة مبمارسة الرقابة على األنشطة السرية، بغض النظر عن طبيعتها. مع 
األخذ بنظر االعتبار منح املعارضة صالحيات إضافية، مبا فيها ختصيص األموال لتمكينها من تعيي 

موظفيها ومستشاريها، وكذلك استخدام األماكن لالجتماعات داخل قبة الربملان9.

7. https://www.un.org/ar/observances/democracy-day
8. https://www.shams-pal.org/?page_id=364
9. http://archive.ipu.org/dem-e/opposition.pdf

https://www.un.org/ar/observances/democracy-day
https://www.shams-pal.org/?page_id=364
http://archive.ipu.org/dem-e/opposition.pdf
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• املماطلة السياسية وتشاركية وضع القواعد اإلجرائية	

لتجنُّب أسلوب املماطلة السياسية ومدايت استخدامه من قبل املعارضة )األقلية الربملانية( 
اخلطـب  إىل  اللجوء  طريق  ))عن  الربملانية  األغلبية  متارسها  اليت  التجاهل  ممارسات  على  للرد 
املطولـة، وذلـك للحفـاظ علـى اسـتمرار املناقشـة ملـا بعـد املواعيـد النهائيـة الختـاذ القـرارات، 
ومن ثَّ منـع اختـاذ القـرار أو أتجيلـه إىل موعـد الحـق وعرقلـة مشـروع القانـون((، ينبغى االهتمام 
ليــس فقــط بســبب  للجــدل،  مثيــراً  أمــراً  قــد تكــون  القواعد اإلجرائية للربملان اليت  بتشاركية وضع 
ــا غالبــاً مــا تكـون مسـألة تقنيـة، ولكـن لتحقيـق التـوازن بيـن حقـوق أحـزاب وجمموعـات األغلبية  أنَّ
واألقلية )املعارضة(، وبيــن الكفــاءة مــن جهــة والرغبــة فــي إجــراء تدقيــق مفصَــّل للقوانيــن اجلديــدة 
ــح القيــم  وألعمــال احلكومــة مــن جهــة أخــرى؛ وتُعدُّ الطريقــة الفضلى التــي يســتطيع الربملــان أن يوضِّ

الدميقراطيـة للمواطنيـن عن طريقها10.

• املذكرات واالقرتاح برغبة 	

املعارضة(؛  )األقلية  قبل  من  املقدَّمة  النيابية  ابملذكرات  األغلبية  قبل  من  االهتمام  ينبغي 
لضمان أفضل معايري التشاركية، فضاًل عن االقرتاحات برغبة اليت تُعدُّ وسيلة رقابة هادئة يستطيع 
النائب  مبوجبها أن يطلب من احلكومة معاجلة مسألة من املسائل العامة، وهي متثِّل تطبيقاً لفلسفة 
التعاون بي السلطتي التشريعية والتنفيذية، إذ إنَّ الرغبات متعلِّقة مبوضوعات تدخل يف اختصاص 
احلكومة، وهي ال ختالف مبدأ الفصل بي السلطات؛ ألنَّ احلكومة هي صاحبة السلطة يف تنفيذ 
هذه الرغبة أو رفضها ؛ مع أنَّ هذه االقرتاحات ذات صلة كبرية بواقع املواطن، وتتضمن تشخيصاً 

واقعياً للمشكلة مع تقدمي احللول هلا11.

10. https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Guide-to-
Parliaments.-Paper-2-ARABIC.pdf
11. https://www.alayam.com/alayam/Parliament/248772/News.html

https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Guide-to-Parliaments.-Paper-2-ARABIC.pdf
https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Guide-to-Parliaments.-Paper-2-ARABIC.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/248772/News.html
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• التفويض الربملاين	

جند -يف مضمار آخر- أنَّ بعض التشريعات تسمح ))ابلتفويض((  فــي بعــض القضااي 
احملدودة من غري العودة إىل السلطة التشريعية؛ إلصدار تشريعات جديدة عن طريق إصـدار القـرارات 
أو األوامـر التنفيذيـة أو اللوائـح التـي سـتخضع إلـى درجـة أقـل مـن التدقيـق مـن قبـل الربملـان، وهو 
أمر حيتاج إىل شراكة املعارضة يف إقراره ملا له من أمهية ابلغة للتحقُّق مـن طبيعـة السـلطات املفوضـة 
املتضمنـة فـي كل نـص قانـون قبـل إقـراره لضمان العدالة والشفافية وحسن املراقبة ومنع التجاوزات 
اليت ميكن أن حتدث يف حالة التفويض12، )من أمثلة ذلك القانون رقم 26/12 لسنة 1961 
يف فرنسا الذي منح احلكومة سلطة اختاذ اإلجراءات اليت تدخل يف نطاق القانون، وتتعلَّق 
العمل  املتعلقة حبق  اجلوهرية  واملبادئ  والعسكريني  املدنيني  للموظفني  األساسية  ابلضماانت 
تنظيم اجليش،  الربيطاين يف  للتاج  والضمان االجتماعي، وكذا تفويض برملان »ويستمنسرت« 
العمالنية من  التجربة  العسكرية، وقوانني »الكمارك«، فضاًل عمَّا أظهرته يف  وإقامة احملاكم 
التشريعي  التفويض  ظاهرة  فيها  الفقه  يؤيِّد  ال  اليت  السياسية  النظم  يف  للظاهرة حىت  شيوع 
كما هو احلال يف الوالايت املتحدة األمريكية لتعارضها مع بنود الدستور القائل ابلفصل بني 
السلطات الذي يُعدُّ أساس التقسيم الدستوري للسلطات العامة يف الدولة، ومن ثَّ ال جيوز 
ألي سلطة أن تفوِّض جزءاً من اختصاصاهتا، كما هو احلال يف تفويض الرئيس »نيكسون« يف 

عام 1971 ولستة أشهر سلطَة رفع الرسوم »الكمركية« بنسبة %10 على الواردات(13.

12. https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Guide-to-
Parliaments.-Paper-2-ARABIC.pdf
13.https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/
GenericHandler/images/publication/DelegationofLegislativeJurisdiction.pdf

https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Guide-to-Parliaments.-Paper-2-ARABIC.pdf
https://gpgovernance.net/wp-content/uploads/2021/02/Guide-to-Parliaments.-Paper-2-ARABIC.pdf
https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/images/publication/DelegationofLegislativeJurisdiction.pdf
https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/images/publication/DelegationofLegislativeJurisdiction.pdf
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• أولوية املعارضة يف الوظيفة الرقابية.	

احلكم  لتحقيق ركائز  النغمة؛  الربملان ضبط  عاتق  يرتتب على  التفويض  منح  ابملقابل من 
التنفيذية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، وكل اهليئات  الرشيد عن طريق مراقبته لعمل السلطة 
األخرى، والتأكُّد من أنَّ عمل كلِّ تلك املؤسسات ال يلُّ حبقوق املواطن، وال يبذِّر املال العام أو 
ينهبه، وال يؤثِّر على املصلحة العامة ابلسوء، لذا يؤدِّي الربملان وظيفته الرقابية عن طريق استالمه 
للتقارير املنتظمة من السلطة التنفيذية، أو اجلهات األخرى العاملة على الساحة، أو من جمموعة 
من الوسائل األخرى14∗، الستقصاء املعلومة، وممارسة حقِّه الدستوري يف املساءلة واحملاسبة؛ ملعاجلة 
االحنراف الذي ينجم عنه الرتاجع يف األداء، وخدمة املواطن. إذ ال بدَّ أن ُيْسَمَح للمعارضة أبخذ 
دورها الرقايب، ومُتَْنح األولوية يف ذلك ففي كل استضافة أو سؤال أو استجواب ال بدَّ من أن تتقدَّم 
املعارضة على سائر أعضاء األغلبية يف جملس النواب، مثال ذلك ما قال به التعديل الدستوري 
اجلزائري بتاريخ 6/ آذار-مارس/ 2016 يف املادة )114( عن أهم احلقوق األساسية للمعارضة 
الربملانية املتمثلة يف حرية التعبري، والرأي واالجتماع، واملشاركة الفعلية يف األشغال التشريعية، 

ومراقبة أعمال احلكومة، ومتثيل مناسب يف أجهزة غرفيت الربملان15.

• الدور يف إجراءات العزل	

يف مسرب اخر ال بدَّ من إشراك املعارضة على حنو فاعل يف إجراءات العزل ما مينح 
الداللة على إيالء األمهية البالغة لتمثيل اجلمهور وإحاطته علماً بتلك اإلجراءات  اليت متارسها 
الربملاانت، فعلى سبيل املثال ُخوَِّل جملس الشيوخ االمريكي حبق إجراء احملاكمة، والعزل يف حالة 
االهتام الربملاين وحتديداً يف البندين )6 و7( ضمن الِفْقَرة الثالثة من املادة األوىل من دستور الوالايت 

14.∗ منها تشكيل اللجان اخلاصة.
15. د. سعيد مقدم األمي: املركز القانوين للمعارضة الربملانية يف األقطار املغاربية )بلغراد: اإلحتاد الربملاين الدويل - مجعية األمناء 

العامي للربملاانت الدولية، 2019( ص 4.
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املتحدة األمريكية، الذي يشرتط للمحاكمة يف قضااي االهتام الربملاين أداء مجيع أعضاء جملس الشيوخ 
اليمي، وال تتمُّ اإلدانة إال بوجود وموافقة )3/2( من األعضاء، ما يضمن وجود أعضاء املعارضة 

حه النص اآليت16: كما يوضِّ

يف هذا السياق تتحدث االدبيات اخلاصة ابملعارضة الربملانية عن دورها يف إحاطة اجلمهور 
علماً إبجراءات العزل، وقيامها بعديد من املمارسات اليت تدمي التواصل مع األفراد واجلماعات عرب 
اللقاءات اجلماهريية ووسائل اإلعالم، والتواصل املباشر بي النائب والناس، أو عن طريق إاتحة 
التواصل االجتماعي مباشرة أو ابللجوء إىل اخلدمة اليت يقدِّمها الربملان مثلما  اجملال عرب وسائل 
حيدث يف اهلند اليت تتيح للمواطن على املستوى الوطين التواصل املباشر مع السلطة التشريعية، ويقوم 
على إداراهتا جمموعة من املوظفي رفيعي املستوى، إذ إنَّ قيام السلطة التشريعية بتبين الشفافية يف 
توفري املعلومات ألعضائها من انحية، وللمواطن من انحية أخرى مينح املعارضة فرصاً أكرب الختاذ 
القرارات الصائبة اليت ختدم اجلمهور يف بعض القضااي اليت يغضُّ نواب املواالة  الطرف عنها عرب 
ما يُعَرف ابلسياسة العامة الصامتة إزاء املشكالت العامة اليت ال تبدي احلكومة الرغبة يف التعامل 

معها وحلها.

16. الِفْقَرة الثالثة من املادة األوىل من دستور الوالايت املتحدة األمريكية.
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املعارضة الربملانية واألداء التشريعي الكفوء )خارطة طريق موجزة لعمل األقلية الربملانية(

• حق الوصول إىل املعلومة وتوفري االستشارة املعرفية 	

أتسيس على ما تقدَّم يف النقطة السابقة، حتثُّ عديد من النظم السياسية الدميوقراطية الراسخة 
اخلطى يف توفري املعلومة الدقيقة جلميع أعضاء احلكومة، ونواب الربملان مواالة كانوا أم معارضة؛ بغية 
 The(   إجناح دورات سياساهتا العامة، وحتقيق الرضا العام، ولعلَّ خري مثال على ذلك هي جتربة
الدولية يف  للشؤون  امللكي  املعهد   )Royal Institute of International Affairs
 )Chatham House( »اململكة املتحدة، أو ما يُعرف اصطالحاً بـ«معهد تشااتم هاوس
الذي يُعدُّ واحداً من أكرب بيوت اخلربة املستقلة يف العامل، وتوفريه املعلومة ألعضاء برملان »ويستمنسرت« 
يف اململكة املتحدة من مواالة ومعارضة من دون استثناء، وكذلك إىل مجيع أحناء العامل؛ بغية ضمان 
جودة التشريع القائم على املعلومة الرصينة، وقياس األثر التشريعي القبلي والبعدي املفضي لدورات 
انجحة للسياسات العامة تتبناها احلكومات، أو سياسات عامة مؤجلة يف أدراج حكومة الظل، 
)حكومة جاللة امللكة( اليت تشكلها املعارضة يف برملان »ويستمنسرت«، ما مينحنا الداللة أبنَّ العملية 
التشريعية حتتاج إىل معلومة رصينة لتصويب عملها، ففي الربملاانت اليت تفتقر لبيوت اخلربة على 
غرار املثل أعاله، أو جملموعة من املستشارين احلاذقي )أصحاب الكفاية املعرفية يف جمال عملهم؛ 
ملرافقة النواب على أساس حتقيق املصلحة العليا للبالد(، ال ميكن أن حنصل على تشريع رصي، وال 
سياسة عامة كفؤة، وختسر املواالة واملعارضة ثقة اجلمهور، ويزداد الرتهُّل يف التشريعات، وترتفع وترية 

االحنراف، وترتاجع التنمية، وختسر الدولة مواردها، وترتاجع معها رفاهية الناس.

ويزداد الطي بلَّة حينما حتتكر األغلبية احلاكمة والربملانية املعلومات يف جعبتها، وال تتداوهلا 
مع املعارضة ضمن أسلوب يُعرف بــ)]اإلشحاح[ يف تداول املعلومة( أو تستخدم بعكس ذلك 
تداول  يف  بــ)اإلغراق  يُعرف  ما  طريق  عن  الربملاين  األداء  يف  للكفاية  يُفضي  ال  مربكاً  أسلوابً 
املعلومة( الذي يسهم يف تراجع وظيفة املعارضة داخل قبة الربملان، خصوصاً إذا ترافق مع إيقاف 
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الدعم املايل، والسماح إبنشاء غرف لألحباث خاصَّة ابلقوى املعارضة، أو لتعزيز آليات عملها.

• احلضور اإلعالمي.	

يُزاد على كل ما تقدَّم نقطة جوهرية تسهم يف أداء املعارضة الربملانية لوظيفتها تلك، هي 
مدى حصوهلا على القدر نفسه الذي حتظى به األغلبية من احلضور يف وسائل اإلعالم؛ ألنَّ 
أيَّ حجٍب أو تقليٍل لفرص احلضور سيسهم يف تراجع دور املعارضة ضمن دورة السياسات العامة. 
ومن األمثلة على ذلك ما ذهبت إليه دراسة دكتور نصرالدين لعياضي املوسومة بـ«صورة املعارضة 
اجلزائرية يف اإلعالم الرمسي: الواقع والتمثُّالت« حي يذكر أبنَّ اإلعالم الرمسي يُويل أمهية تكاد تكون 
شبه مطلقة لنشاط السلطة التنفيذية على حساب سائر السلطات، انهيك عن املعارضة اليت قد 

تشّوِه صورهتا، أو حتطُّ من قدراهتا يف نظر اجلمهور، إذ يقول: 

» لقد أبرز هذا اإلعالم السلطة التنفيذية كفاعلة يف األحداث الوطنية بنسبة72,22% 
من جمموع الفاعلني يف التغطية اإلخبارية لصحيفة املساء ، و%68,23 يف صحيفة اجملاهد، 
و%23,23 يف نشرة أخبار التلفزيون ، و%22,72 يف اإلذاعة . وأثبتت بعض الدراسات 
ي بــ«الربيع العريب«، أن وسائل  اليت قامت هبا مراكز حبث أجنبية، وُأجريت قبل أحداث ما سُِّ
اسرتاتيجية  تغيري  يف  لكنها شرعت  املعارضة،  غيَّبت  قد  التلفزيون،  الرسية، خاصة  اإلعالم 
تعاملها اإلعالمي مع أحزاب املعارضة بعده؛ إذ بدأت نشرات األخبار يف التلفزيون واإلذاعة 
الرسيني متنحها بعض احلضور، كفاعلة، حىت وإن كان هامشيًّا؛ حيث مل يزد عن%2,12 من 
جممل املتدخلني يف نشرة األخبار التلفزيونية يف الفرتة املدروسة ، و%2,28 يف نشرة أخبار 
اإلذاعة الرسية، و%2,22 يف صحيفة املساء، وترتفع يف صحيفة اجملاهد لتبلغ6,12%. 

ويقصدابحلضور، يف هذا املقام، إبراز املعارضة كقائمة ابحلدث/الفعل.« 17.

17. د. نصر الدين لعياضي: صورة املعارضة اجلزائرية يف االعالم الرمسي )الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، ااير 2015( ص ص 
 .8-9
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املعارضة الربملانية واألداء التشريعي الكفوء )خارطة طريق موجزة لعمل األقلية الربملانية(

كما تضمنت دراسة لعياضي )َوْفقاً لالدانه( مرتسماً توضيحياً لطبيعة التعامل املنكفىء مع 
املعارضة الذي أفضى فيما بعد لعديد من حراكات الشارع اجلزائري، ومنها حراك الثاين والعشرين 
أبريل/ من فرباير/شباط 2019، الذي جنح يف اإلطاحة ابلرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يف 

من  عكس كثري  وعلى  منصبه.  يف  عاماً  عشرين  حوايل  قضى  أن  بعد  نفسه،  العام  من  نيسان 
االحتجاجات يف العامل العريب، مل يهدأ حراك اجلزائر بتنحية الرئيس، بل استمر يف مطالبه السياسية 
بعد  ليعود  مارس/أذار 2020.  للحراك يف  مؤقتة  وقفة  واالقتصادية حىت فرض وابء »كوروان« 
عامي من انطالقه، للمطالبة يف »السالم واحلرية والدميقراطية، ويف نظام حكم تكون يف القلب منه 

»دولة مدنية، وليست عسكرية«18.

وأتسيساً على ما سلف ميكننا القول إنَّ فرص املعارضة يف غالبية دول اجلنوب تعاين من 
أدىن  يف  الدميوقراطي  التحوُّل  مقاييس  جيعل  ممَّا  أعاله،  املرتسم  عنه  يتحدَّث  الذي  نفسه  املأزق 

مستوايهتا.
18. https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56176214

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56176214
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• األقلية الربملانية وحقوق اإلنسان.	

طبقاً  ومحايتها  اإلنسان  حقوق  تعزيز  يف  دورها  إىل  للمعارضة  اإلعالمي  احلضور  من  انتقال 
ملتضمنات الشرعة الدولية يقول دكتور سعيد مقدم -األمي العام جمللس الشورى الحتاد املغرب العريب-:

ترقية  الواقع االضطالع بدور هام ال سيَّما يف جمال  الربملانية إبمكاهنا يف  »فاملعارضة 
والدفاع عن حقوق اإلنسان، واحلرايت األساسية، واملسامهة عندئٍذ يف ضمان السري اجليد 
للدميقراطية، ومن مثَّة فهي مطالبة، كمعارضة وقوة اقرتاح، بتقدمي بديل ذو مصداقية لألغلبية 
القائمة وحتميلها مسؤولية مآهلا من جهة، وابالستعداد اجليد ملمارسة دائمة للمسؤوليات اليت 
تطمح يف توليها من جهة أخرى، وبعبارة أخرى فهي مطالبة أبن حتوز على مشروع جمتمعي 
حداثي. فبالدميقراطية تثرى احلياة السياسية، عن طريق حرية املنافسة بني املشاريع السياسية 

احلقيقية، وأن التباعد عنها يفقرها ويفقد أصحاهبا املصداقية يف نظر الرأي العام«19.

املادة  العاملي حلقوق اإلنسان20∗ وكذلك  املادة )19( من اإلعالن  أنَّ  جتدر اإلشارة إىل 
)19( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية21∗∗ متثِّالن جوهر عمل املعارضة على تعزيز 
حقوق اإلنسان ومحايها، وقد الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم )34( 
19. د. سعيد مقدم: املركز القانوين للمعارضة الربملانية يف األقطار املغاربية )بلغراد: مجعية األمناء العامي للربملاانت الدويل دورة 

اخلريف 2019( ص 2. 
20.∗ تنصُّ املادة )19( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع حبرِّية الرأي والتعبري، ويشمل هذا 
احلقُّ حرِّيته يف اعتناق اآلراء من دون مضايقة، ويف التماس األنباء واألفكار وتلقِّيها ونقلها إىل اآلخرين، أبيَّة وسيلة ودومنا اعتبار 

للحدود".
21.∗∗ تنصُّ املادة )19( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على: 

1. لكلِّ إنسان حق يف اعتناق آراء من دون مضايقة.
وتلقيها  واألفكار،  املعلومات،  ضروب  خمتلف  التماس  يف  حريته  احلق  هذا  ويشمل  التعبري.  حرية  يف  حق  إنسان  لكلِّ   .2
يتارها. أخرى  وسيلة  أبية  أم  فين  قالب  يف  أم  مطبوع  أم  مكتوب  صورة  على  سواًء  للحدود،  اعتبار  دومنا  آخرين  إىل   ونقلها 

3. تستوجب ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الِفْقَرة )2( من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة. 
ضرورية:  تكون  وأن  القانون،  بنص  حمددة  تكون  أن  شريطة  ولكن  القيود،  لبعض  إخضاعها  جيوز  ذلك   وعلى 

)أ( الحرتام حقوق اآلخرين، أو مسعتهم.
)ب( حلماية األمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة.
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على املادة )19( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )2011(:

خيتاره  سبب  وألي  الرأي كلما  تغيري  أيًضا  للفرد  حيق  أنه  الرأي  حبرية  يُقصد  أبنه   «
الشخص حبرية. وتتضمن حرية التعبري احلق يف طلب احلصول على املعلومات واألفكار من 
الرسائل  التعبري عن واستالم  الدولية؛  احلدود  النظر عن  بغض  ونقلها  وتلقيها  األنواع  مجيع 
من كل شكل من أشكال األفكار والرأي القادرة على االنتقال إىل اآلخرين، مثل اخلطاب 
الديين. وميكن  السياسي والتحاور ومناقشة حقوق اإلنسان والصحافة والتدريس واخلطاب 
التعبري عن األفكار من خالل اللغة املنطوقة واملكتوبة ولغة اإلشارة والتعبري غري اللفظي مثل 
وامللصقات  والنشرات  والصحف  الكتب  التعبري  وسائل  وتشمل  الفنية.  واألعمال  الصور 
على  التعبري  وأساليب  واملسموعة  املرئية  والوسائل  القانونية  والطلبات  واملالبس  والالفتات 
شبكة اإلنرتنت. كما تتضمن حرية التعبري عن الرأي احلق يف عدم التعبري عن الرأي. وإىل حد 
كبري ال ميكن تقييد أو تعليق احلق يف حرية الرأي أبدًا، وال حىت يف حاالت الطوارئ، حيث 

أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أن:

وعلى الرغم من عدم إدراج حرية الرأي ضمن احلقوق اليت ال جيوز تقييدها عماًل أبحكام 
املادة 4 من العهد، جتدر اإلشارة إىل أنه “يوجد يف أحكام العهد غري املدرجة يف الفقرة 2 من 
املادة 4 عناصر تعتقد اللجنة أبنه ال ميكن إخضاعها مبوجب املادة 4 لعدم التقيد املشروع”، 
وحرية الرأي أحد هذه العناصر، ألنه ال ميكن أبًدا أن تنتقص منها خالل حالة الطوارئ.. كما 
يعكس هذا املنهج رأي املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري الذي 
رأى أن فرض القيود ال ينبغي اعتباره إال تدبرياً استثنائياً )اجلمعية العامة، تقرير جملس حقوق 

اإلنسان 41/7، الفقرة 94(.22.
22. https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-13/key-issues/freedom-of-
expression.html

https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-13/key-issues/freedom-of-expression.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-13/key-issues/freedom-of-expression.html
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األمر الذي جنده مرتمجاً يف نص الفصل )10( من الدستور املغريب اليت وضحت توضيحاً 
أساسياً آليات عمل املعارضة  يف العمل الربملاين، وكما يلي:

• املعارضة واجملتمع املدين	

تزامناً مع اإلشارة إىل الدور الذي تلعبه املعارضة يف تعزيز حقوق اإلنسان، إذ ال بدَّ من 
اإلشارة إىل عالقتها مع اجملتمع الدين، ألنَّ كليهما يؤثِّران يف دورات السياسات العامة سواًء على 

صعيد رصد املشكلة العامة وحتليلها، أم ضمن مراحل الرسم، والتنفيذ، والتقييم، والتقومي.

عرب التشاركية يف إدارة احلكم من زاوية، أو االكتفاء ابلرصد والتقييم إذا ما ُوِضَعت العراقيل 
يف الطريق القومي إلدارة احلكم من زاوية أخرى؛ ألنَّ العمل الناجح للمعارضة ال ميكنه بلوغ املرام إال 
بتشبيك العالقة مع اجملتمع املدين، وال ميكن لألخري من العمل الرصي وأتدية وظيفته على الوجه 
األمثل إال عن طريق بناء عالقات وطيدة مع أطراف متعاونة داخل السلطة التشريعية؛ للتأثري يف 
صنع القرار والرقابة، وخري تلك األطراف هي اليت تعمل حتت مظلة املعارضة الربملانية، وال يكون 
ذلك إال ابنتظام أطراف مروحة ثالثية دافعة ابلدميوقراطية حنو األمام، قوامها: قلة االحنراف، ومتسُّك 
النظام السياسي ابحلوكمة الرشيدة، واألسس الرصينة للعمل الدميوقراطي، وجمتمع مدين قادر على 
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املعارضة الربملانية واألداء التشريعي الكفوء )خارطة طريق موجزة لعمل األقلية الربملانية(

حوكمة نفسه23، وقطاع خاص انضج؛ لكي يستقيم العمل، وتنجح دورات السياسات العامة24.

• املعارضة والدبلوماسية الربملانية.	

ابت  الدبلوماسي،  للعمل  جديد  أبسلوب  التشريعية  السلطات  قبل  من  االهتمام  ينبغي 
يُعرف اصطالحاً بــ)ابلدبلوماسية الربملانية(، وأبن يفسحوا اجملال لقوى املعارضة داخل قبة الربملان 
للبالد من انحية،  اخلارجية  السياسة  تدعيم  تسهم يف  اليت  املمارسة  بدورها يف هذه  لالضطالع 
العامة يف  واملصلحة  البالد  من شأن  وترفع  أخرى.  من انحية  املعاهدات  على  املصادقة  وهتذِّب 

احملافل الدولية25.

خالصة القول:

ممَّا تقدَّم حرصنا ضمن هذه الورقة على تقدمي رؤية نظرية لعمل املعارضة تتضمن عديداً من 
املفاصل احليوية لتفعيل األداء الكفؤ لقواها داخل قبة الربملان اليت تتلخَّص جبملة من النقط هي:

• توفِّر قانوٍن لتنظيم عمل املعارضة واالعرتاف بدورها.	

• دورها يف إعداد جدول األعمال.	

• مدى التمثيل يف اللجان: )املالية، والنزاهة، والقانونية، واألمن والدفاع(.	

• مدى اهتمام األغلبية ابالقرتاحات.	
• دور املعارضة يف رقابة التشريعات املفوضة.	

23. للمزيد من التفصيل حول حوكمة اجملتمع املدين ينظر : عماد الشيخ داود : شراكة اجملتمع املدين احملوكم يف دورة السياسات 
https://merpa.scholasticahq.com/article/2763.pdf  .العامة

24. للمزيد من التفصيل حول عالقة املعارضة ابجملتمع املدين ينظر : أمحد مراح : عالقة املعارضة الربملانية بتنظيمات اجملتمع املدين 
يف النظام السياسي اجلزائري ) اجلزائر : جملـةالبحوث القـانونية واالقتصادية ، اجمللد03/ العـــدد:01)2020((،ص21-39.

25. عماد الشيخ داود : الدبلوماسية البرلمانية،
 http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=743

https://merpa.scholasticahq.com/article/2763.pdf
http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=743
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• أولوية املعارضة يف مساءلة السلطة التنفيذية.	
• دور املعارضة يف جلان الرقابة والتحقيقات الربملانية، وعرض الثقة.	
• دور األقلية الربملانية يف تعزيز دور اجلمهور إزاء إجراءات العزل وااللتماسات.	
• اإلغراق و]اإلشحاح[ يف تداول املعلومة )املعارضة(.	
• غرف 	 إقامة  أو  املستشارين،  لتعيي  املايل  الدعم  على  )املعارضة(  األقلية  مدى حصول 

لألحباث الربملانية، أو لتعزيز آليات عملها.
• املعارضة واحلضور يف وسائل اإلعالم.	
• دور األقلية )املعارضة( يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ طبقاً ملتضمنات الشرعية الدولية 	

حلقوق اإلنسان.
• مدايت التعاون بي األقلية )املعارضة( الربملانية، واجملتمع املدين.	
• دور األقلية )املعارضة( يف الدبلوماسية الربملانية.	


