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متهيـــد
ت�شمن ت�شنيف اليون�شكو للعلوم ال�شيا�شية، الذي ظهر يف 1948، على خم�س م�شتقات 

اأ�شا�شية، وذلك على النحو التايل:
يجب  التي  واملبادئ  القيم  تدر�س  التي  وهي  ال�ضيا�ضية:  النظرية  الأول/  امل�ضتق 
من  كبري  عدد  اإلى  اإ�شافة  وديكارت،  واأر�شطو،  اأفالطون  و�شعها  التي  كتلك  ت�شود،  اأن 
النظريات ال�شيا�شية كنظرية العقد االجتماعي لـ توما�س هوب�س وجون لوك وجان جاك 

رو�شو وغريها من النظريات.
امل�ضتق الثاين/ الفكر ال�ضيا�ضي: وهو الذي يحاول اأن يتعامل مع الواقع من خالل 

املفاهيم العملية التي يت�شمنها. 
امل�ضتق الثالث/ القانون الدويل ومبادئه: خا�شة فيما يتعلق باملنظمات الدولية.

ال�شيا�شية«،  بـ»النظم  اأحيانا  ت�شمى  والتي  املقارنة:  احلكومات  الرابع/  امل�ضتق 
وامللكي  والربملاين  الرئا�شي  مابني  تختلف  بحيث  ال�شيا�شية،  االأنظمة  ت�شف  التي  وهي 
واالأتوقراطي وغريها من االأنظمة. اإ�شافة اإلى اأن فكرة النظم ال�شيا�شة تت�شمن درا�شة 

االأحزاب ال�شيا�شية وكيفية تكوينها وتدر�س جماعات امل�شالح وتاأثرياتها.
درا�شة  خاللها  تتم  التي  وهي  الدولية:  ال�ضيا�ضة  العالقات  اخلام�س/  امل�ضتق 

حمكات هذه العالقات والتاأثريات التي حتدث نتيجة للعالقات ال�شيا�شية الدولية.
اأما بالن�ضبة للعلوم الربملانية، على الرغم من اأنها لي�شت اإحدى امل�شتقات اخلم�شة، 
اإال اأن االهتمام االأكرب، من ناحية عملها الفني، كان قائما على فكرة العالقات ال�شيا�شية 
الدولية. ويختلف الدور الذي ت�شطلع به الربملانات يف اأو�شاع الق�شايا الداخلية عن تلك 

يف ق�شايا  ال�شيا�شة اخلارجية، حيث:
• اإقليمي، الأنها قد تتخطى حدود الدولة 	 اأو ذات بعد  قد تكون الق�شية ذات بعد دويل 

الوطنية.  
• القرار يف ال�شيا�شة اخلارجية ال ميكن اأن يكون قرار دولة ولكن هو قرار ت�شرتك فيه 	

عدة حكومات لعدة دول، بحيث يعرب هذا القرار عن وجهة نظر، اأو عن م�شلحة ما.
• ق�شايا ال�شيا�شة اخلارجية هي ق�شايا معقدة. 	
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ال�شعبة الربملانية هي ق�شية  ال�شيا�شة اخلارجية تدخل يف عمل  اأي ق�شية يف  ولذلك 
يف  ا�شتخدامها  يتم  التي  االأدوات  عن  تختلف  للتحليل،  معينة  اأدوات  اإلى  حتتاج  معقدة 
على  يقت�شر  كان  الربملان  دور  اأن  �شابقا  عليه  املتعارف  ومن  الداخلية.  الق�شايا  حتليل 
الوظيفتني الت�شريعية والرقابية، اأما يف الوقت احلايل، فقد اأ�شبح للربملان دور �شيا�شي 
مهم  يف ق�شايا ال�شيا�شة اخلارجية، قد يعادل قوة هذا الدور واأهميته دور وزارة اخلارجية 
التي تعد اجلهاز الر�سمي املنوط باإدارة دفة �سئون ال�سيا�سة اخلارجية، والتعبري عن وجهة 

نظر الدولة ومتثيلها.

 الأ�شئلة املطروحة هنا:  

�س1:  ما اأهمية اأن يكون للربملان دور �شيا�شي؟

�س2:  هل الربملان معني بال�شيا�شة اخلارجية اأو اأن يكون له مثل هذه االأدوار؟ اأم يجب 
اأن يقت�شر دوره على اأداء وظيفتيه الت�شريعية والرقابية؟ 

�س3:  اأال يناط هذا الدور ال�سيا�سي باحلكومة؟ 

�س4:  اأال يجب على الربملانات اأن تتنحى متاما عن اأي دور يف ال�شيا�شة اخلارجية على 
اعتبار اأن هذا الدور معقد ويحتاج اإلى اأدوات فنية، واإلى العديد من الدرا�شات 

والتحليالت؟ 

�س5:  هل القرار الذي يتخذه الربملان يف هذا ال�شاأن قرار يوؤثر على م�شالح الدولة من  
جميع املجاالت على اعتبار اأن هذا القرار قد يتعلق بق�شية اإقليمية اأو دولية؟ 

  وجهة النظر الأولى:   

ترى بع�س وجهات النظر اأن الربملانات البد اأن تلعب دورًا �شيا�شيًا يف ق�شايا ال�شيا�شة 	 
هذا  عن  بعيدا  والرقابية  الت�شريعية  اأدوارها  توؤدي  اأن  لها  ميكن  ال  حيث  اخلارجية، 
الرقابي  الدور  مابني  الف�شل  ميكن  وال  متكاملة  اأدوار  هي  الربملانات  فاأدوار  الدور، 

والت�شريعي والدور ال�شيا�شي.

اخلارجية، 	  ال�شيا�شة  ق�شايا  مابني  ترابطًا  هناك  اأن  االأولى  النظر  وجهة  ترى  اإذًا،   
كل  اأن  بل  بينهما،  الف�شل  ميكن  ال  واأنه  والرقابة  الت�شريع  بفكرة  املتعلقة  والق�شايا 
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ق�شية داخلية اأ�شبح لها اأبعاد اإقليمية ودولية خا�شة يف ظل ما اأحدثته الثورات املعرفية 
واالت�شاالت  املعلومات،  )كثورة  الـ21  القرن  مطلع  مع  بداأت  التي  االأخرية  اخلم�س 

والتكنولوجيا واجلينات( 

  وجهة النظر الثانية:

اأدوارًا 	  للربملانات  خ�ش�شت  قد  الد�شاتري  اأن  وترى  ال�شابقة،  النظر  وجهة  ترف�س 
العقد  فكرة  ب�شبب  للربملانات  االأدوار  هذه  اأعطيت  وقد  معينة،  ورقابية  ت�شريعية 
اأحد  يف  العقد  هذا  اأن  حيث  ورو�شو،  ولوك  هوب�س  من  كل  به  نادى  الذي  االجتماعي 
اأركانه اأكد على �شرورة اأن تكون هناك حكومة تنوب عن ال�شعب يف اإدارة م�شاحله، 
ولكن من الذي مينع احلكومة اإذا تع�شفت؟ لذلك جاءت فكرة الربملانات حيث البد اأن 
يكون هناك ممثلون عن ال�شعب يعملون على منع تع�شف احلكومة ومراقبتها يف اإدارة 

امل�شالح العامة للدولة.

وترى هذه املدر�شة اأنه ال ربط بني الدور الت�شريعي والرقابي والدور ال�شيا�شي، وال�شبب 	 
اأن يفهم لغة  الت�شريع وقد ي�شتطيع  لغة  اأن ع�شو الربملان قد يفهم  اإلى  يف ذلك يعود 
اأي مو�شوع يتطلب فيه الرقابة، ولكن قد يجد �شعوبة حني يتطلب منه اأن يكون معنيا 
بفهم تطورات اأبعاد املوقف الدويل واالإقليمي على �شبيل املثال، فهذا لن يتحقق لدى 
فقط  منوطة  الربملانات  اأن  هذه  النظر  وجهة  اأ�شحاب  يرى  وبالتايل  الربملان،  ع�شو 

باالخت�شا�شات التي حددت لها بالد�شاتري. 

اإليه 	  اأيا كان االختالف بني وجهتي النظر ال�شابقتني فاإن االأ�شا�س والراأي الذي مييل 
اخلرباء الربملانيون هو اأن هناك تكاماًل يف االأدوار وال ن�شتطيع اأن نف�شل بني االأدوار 
وبع�شها بناء على احلقيقة القائمة والتي توؤكد اأن الربملانات بالفعل تلعب دورا �شيا�شيًا 
والدليل على ذلك هو زيادة املنتديات واجلمعيات الربملانية، بل اأنها جنحت يف اأن تثبت 

اأن لها قدرة على التاأثري يف �شناعة القرار ال�شيا�شي. 

 مفهوم التحليل ال�شيا�شي الربملاين:

تدور منهجية التحليل ال�شيا�شي الربملاين حول درا�شة الواقع ال�شيا�شي مبختلف اأبعاده، 
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تت�شكل من خم�شة عنا�شر  املنهجية  ال�شدد. وهذه  تثور بهذا  التي  وامل�شكالت  وجوانبه، 
اأ�شا�شية:

ماهية الواقع ال�شيا�شي مل�شكلة البحث ، واأبعاده، ومكوناته.. 1

تو�شيف الواقع ال�شيا�شي )العملية ال�شيا�شية(.. 2

تف�شري الواقع ال�شيا�شي وحتليله )�شوابط التحليل(.. 3

التنبوؤ ب�شيناريوهات امل�شتقبل.. 4

كيفية التحكم يف التطورات امل�شتقبلية.. 5

اأول: ماهية الواقع ال�شيا�شي مل�شكلة اأو ق�شية ما

كيف يتم التعرف اإلى ماهية الواقع ال�شيا�شي ؟ يتم التعرف عليها من خالل خم�شة عنا�شر 
مو�شحة يف اجلدول التايل:
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 نتائج ماهية الواقع
ال�شيا�شي

 ربط الواقع
 ال�شيا�شي مع

معطياته التاريخية

 دمج الواقع ال�شيا�شي مع
عنا�شر اأخرى

الواقع ال�شيا�شي
)مكوناته و مقت�شياته(

املو�شوع

•	
يـــتـــم بـــنـــاء نــتــائــج 
مـــاهـــيـــة الــــواقــــع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي عــلــى 
مــــقــــارنــــة مـــــا مت 
يف »دمـــــــج 

فـــعـــلـــه 
الـــواقـــع ال�ضيا�ضي 
مــــــــــــع عـــــنـــــا�ـــــضـــــر 
ط 

ى« مــع »ربــ
اأخــــر

الـــواقـــع ال�ضيا�ضي 
طــــيــــاتــــه 

مــــــــع مــــعــــ
	•التاريخية«.

اإذا كــــان املــعــطــى 
الــتــاريــخــي لــلــواقــع 
جــامــدًا، 

ال�شيا�شي 
اإذًا ال ميكن لعنا�شر 
حلـــركـــة اأن تــوؤثــر 

ا
على م�شار الق�شية.

•	
حلكم على 

ال ميكن ا
مت 

العنا�شر الــتــي 
جمــهــا مــع الــواقــع 

د
الــ�ــشــيــا�ــشــي فيما 
اإذا كــانــت �شتوؤثر 
�ــشــلــبــا اأو اإيــجــابــا 
ف 

اأو اأنــــهــــا �ــشــو
جتــاه 

يف ا
تــتــحــرك 

مـــغـــايـــر لــلــقــ�ــشــيــة 
اإال اإذا نظرنا اإلى 
املعطيات التاريخية 

	•للواقع ال�شيا�شي.
طــروح 

الــ�ــضــوؤال املــ
هنا: هل املعطيات 
الــتــاريــخــيــة للواقع 
من 

ال�شيا�شي بها 
املـــرونـــة مـــا يكفي 

•	
بـــالـــنـــظـــر اإلــــــى مــكــونــات 
مـــقـــتـــ�ـــشـــيـــات الـــــواقـــــع 
ال�شيا�شي، نرى اأن كل ذلك 
جمرد ر�شد للواقع دون 

هو 
اإ�شافة اأي عنا�شر جديدة. 
لذلك، البد من دمج الواقع 
ال�شيا�شي مع عنا�شر اأخرى 
)هي عنا�شر قريبة وذات 
ال�شلة بالواقع ال�شيا�شي، 
توؤثر فيه وميكن اأن تتحرك 

معه( بحيث:
1 .

 قد تكون موجودة يف 
الواقع ال�شيا�شي.

2 .
 وقــد تــكــون عنا�شر 
غــــري مـــــوجـــــودة يف 

الواقع ال�شيا�شي. 

ت الواقع ال�شيا�شي 
ل: مكونا

. 1اأو
طاب الر�ضمي:

خل
ى ا

م�ضتو
•	

خلطاب )�شواء لرئي�س 
اأيا كان هذا ا

خلــارجــيــة، اأو 
الـــدولـــة، اأو وزيـــر ا

ممثل لرئي�س الدولة اأو نائب لوزير 
م�شاعديه( ي�شمى 

خلــارجــيــة اأو 
ا

خلــطــاب الر�شمي، واأي 
مب�شتوى ا

خلطاب 
يف هذا ا

موقف يتم تبنيه 
	•هو موقف يعرب عن موقف الدولة.

خلطاب 
يف حالة الــربملــان، فا

اأمــا 
الــر�ــشــمــي يــكــون لرئي�س الــربملــان 
باعتباره املتحدث الر�شمي با�شمه 
بناء على ما ن�شت عليه الد�شاتري، 
يف ذلــك، 

اأو مــن يفو�شه الرئي�س 
حيث اإن كل ما يلقيه رئي�س الربملان 
من خطاب يعرب عن موقف الربملان 

وال يعرب عن موقف الدولة.

 الق�شية املراد كتابة
 ورقـــة ماهية الــواقــع

ال�شيا�شي يف �شاأنها
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•	
يـــتـــم بـــنـــاء نــتــائــج 
مـــاهـــيـــة الــــواقــــع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي عــلــى 
مــــقــــارنــــة مـــــا مت 
يف »دمـــــــج 

فـــعـــلـــه 
الـــواقـــع ال�ضيا�ضي 
مــــــــــــع عـــــنـــــا�ـــــضـــــر 
ط 

ى« مــع »ربــ
اأخــــر

الـــواقـــع ال�ضيا�ضي 
طــــيــــاتــــه 

مــــــــع مــــعــــ
	•التاريخية«.

اإذا كــــان املــعــطــى 
الــتــاريــخــي لــلــواقــع 
جــامــدًا، 

ال�شيا�شي 
اإذًا ال ميكن لعنا�شر 
حلـــركـــة اأن تــوؤثــر 

ا
على م�شار الق�شية.

•	
حلكم على 

ال ميكن ا
مت 

العنا�شر الــتــي 
جمــهــا مــع الــواقــع 

د
الــ�ــشــيــا�ــشــي فيما 
اإذا كــانــت �شتوؤثر 
�ــشــلــبــا اأو اإيــجــابــا 
ف 

اأو اأنــــهــــا �ــشــو
جتــاه 

يف ا
تــتــحــرك 

مـــغـــايـــر لــلــقــ�ــشــيــة 
اإال اإذا نظرنا اإلى 
املعطيات التاريخية 

	•للواقع ال�شيا�شي.
طــروح 

الــ�ــضــوؤال املــ
هنا: هل املعطيات 
الــتــاريــخــيــة للواقع 
من 

ال�شيا�شي بها 
املـــرونـــة مـــا يكفي 

•	
بـــالـــنـــظـــر اإلــــــى مــكــونــات 
مـــقـــتـــ�ـــشـــيـــات الـــــواقـــــع 
ال�شيا�شي، نرى اأن كل ذلك 
جمرد ر�شد للواقع دون 

هو 
اإ�شافة اأي عنا�شر جديدة. 
لذلك، البد من دمج الواقع 
ال�شيا�شي مع عنا�شر اأخرى 
)هي عنا�شر قريبة وذات 
ال�شلة بالواقع ال�شيا�شي، 
توؤثر فيه وميكن اأن تتحرك 

معه( بحيث:
1 .

 قد تكون موجودة يف 
الواقع ال�شيا�شي.

2 .
 وقــد تــكــون عنا�شر 
غــــري مـــــوجـــــودة يف 

الواقع ال�شيا�شي. 

ت الواقع ال�شيا�شي 
ل: مكونا

. 1اأو
طاب الر�ضمي:

خل
ى ا

م�ضتو
•	

خلطاب )�شواء لرئي�س 
اأيا كان هذا ا

خلــارجــيــة، اأو 
الـــدولـــة، اأو وزيـــر ا

ممثل لرئي�س الدولة اأو نائب لوزير 
م�شاعديه( ي�شمى 

خلــارجــيــة اأو 
ا

خلــطــاب الر�شمي، واأي 
مب�شتوى ا

خلطاب 
يف هذا ا

موقف يتم تبنيه 
	•هو موقف يعرب عن موقف الدولة.

خلطاب 
يف حالة الــربملــان، فا

اأمــا 
الــر�ــشــمــي يــكــون لرئي�س الــربملــان 
باعتباره املتحدث الر�شمي با�شمه 
بناء على ما ن�شت عليه الد�شاتري، 
يف ذلــك، 

اأو مــن يفو�شه الرئي�س 
حيث اإن كل ما يلقيه رئي�س الربملان 
من خطاب يعرب عن موقف الربملان 

وال يعرب عن موقف الدولة.
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املو�شوع

•	
يف حـــال كــان 

اأمــــا 
التاريخي 

املعطى 
مــــرنــــًا، البـــــد مــن 
ا�ــشــتــثــمــار اأدوات 
التحريك وذلك اإما 
بالعمل عــلــى مــزج 
التحريك 

عنا�شر 
فــيــمــا بــيــنــهــا، اأو 
حتريك 

العمل على 
عن�شر واحد فقط 
جلعله 

بدرجة اأكرب 
قـــريـــبـــا مـــــن حــل 
خلــا�ــشــة 

ا
امل�شكلة 

مبـــاهـــيـــة الــــواقــــع 
ال�شيا�شي.

لــــكــــي تــ�ــشــتــطــيــع 
حلركة اأن 

عنا�شر ا
توؤثر فيها؟ اأم اأنها 
جامدة وال ميكن اأن 
تــتــزحــزح معه قيد 

	•اأمنلة؟
. 1اأمثلة:

مـــــثـــــال1: ثــبــات 
الراأي االإ�شرائيلي 
يف مـــــا يــخــ�ــس 
واقــع 

اال�شتيطان 
مبعنى اأن 

جــامــد 
املــوقــف لــن يتغري 
والعنا�شر التي مت 
جمها مع الواقع 

د
الــ�ــشــيــا�ــشــي لــن 

•	
مـــــثـــــال1: تــعــد الــعــالقــات 
االأمريكية	العربية عن�شرًا 
يف ق�شية ال�شراع العربي 
االإ�ــشــرائــيــلــي، حــيــث البــد 
مـــن الــعــمــل عــلــى اإدمـــــاج 
يف الــواقــع 

هـــذا الــعــنــ�ــشــر 
الــ�ــشــيــا�ــشــي للق�شية ومــن 
ثــــم يــــبــــداأ الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذا 

املوقف االأمريكي مع 
مبكوناته 

الواقع ال�شيا�شي 
ومقت�شياته. ومن ثم النظر 
اإلى تاأثري املوقف االأمريكي 
على الق�شية ومن ثم يجب 
اختبار فيما اإذا كــان هذا 
املــوقــف �ــشــيــحــرك الــواقــع 

ال�شيا�شي اأم ال. 

•	
ف 

خطاب ر�شمي غر�س وهــد
لكل 

خلطاب اأحيانا بر�شالة 
حيث يبعث ا

ف االآخر 
حمددة بحيث يتلقاها الطر

	•ويبداأ التحرك على هذا االأ�شا�س. 
خلطاب، 

وملعرفة الر�شالة املبطّنة يف ا
حتليل 

البــد من ا�شتخدام منهجية 
امل�شمون التي ت�شم م�شتويني:

1 .
م�شتوى ماذا قال؟

2 .
م�شتوى كيف قال؟

•	
خلطاب 

وقد جاء عن�شر م�شتوى ا
يف املرتبة االأولى باعتباره 

الر�شمي 
. 2اأعلى ما يقي�س الواقع ال�شيا�شي . 

ط: 
ط

خل
ا

1
 .

وهي خطط الدولة التي ميكن اأن 
خــالل توجهات 

ننظر اإليها من 
خلارجية للدولة، والتي 

ال�شيا�شة ا
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 دمج الواقع ال�شيا�شي مع
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ك اأو تــوؤثــر 
حتــــر

طاملا 
يف الق�ضية 

كــــــــان املـــعـــطـــى 
التاريخي جامدا.

2 .
مــــــثــــــال2: ملــــاذا 
مفاو�شات 

تف�شل 
ال�شالم العربية	
االإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــة 
دائـــمـــا؟ ال�شبب 
يف ذلــــك هـــو اأن 
املعطى التاريخي 
ف 

لــــدى كـــل طــر
جامد.

يف املقابل، اإذا كان 
املــعــطــى الــتــاريــخــي 
يف 

للواقع ال�شيا�شي 
ق�شية ما مرنًا، فهو 

•	
يــتــم اخـــتـــيـــار الـــعـــنـــا�ـــضـــر 
املحركة بناء على ا�ضت�ضعار 
الباحث باأن هذه العنا�ضر 
قريبة وذات ال�ضلة بهذه 

	•الق�ضية.
 كــلــمــا زاد عـــدد العنا�ضر 
يف ق�ضية الواقع 

جمها 
ود

الـــ�ـــضـــيـــا�ـــضـــي، كـــلـــمـــا كــــان 
رث دقة.

الباحث اأك

قــد يتم االإعـــالن عنها اأحيانا، 
كخطط اال�شتيطان االإ�شرائيلي 

على �شبيل املثال.
2

 .
يف املرتبة 

خلطط 
 جاء عن�شر ا

الثانية على الرغم من اأهميته، 
بحيث يفرت�س اأن يحتل املرتبة 
االأولـــــى وذلــــك نــظــرا ل�شعوبة 
يف 

خلطط 
حل�شول على هــذه ا

ا
خلارجية اإال ما 

ق�شايا ال�شيا�شة ا
يف�شح به االإعالم. 

3 .
الت�ضريحات:

 �ـــشـــواء كـــانـــت هــــذه الــتــ�ــشــريــحــات
 مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، والتي قد
 ترمي اأحيانا اإلــى فعل ويق�شد بها

�شيئ اآخر.
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ميكن 
الواقع الــذي 

التفاو�س فيه.
4 .

اإمـــكـــانـــات الــفــعــل الــ�ــضـــــــــــيــا�ــضــي 
ري ال�ضيا�ضي: 

وغ
طــروح هنا: هل ت�شتطع 

ال�ضوؤال املــ
يف 

اأن تــنــفــذ الــــدولــــة مـــا اأعــلــنــتــه 
خطابها الر�شمي من ر�شائل وخطط 
وت�شريحات؟ ومــا هو مــدى قوتها؟ 
ما هو و�شعها االقت�شادي؟ ما هي 
اإمكــــاناتها ال�شيا�شيــــــة واإمكــــاناتها 

غري ال�شيا�شية؟ 
ت الفعل ال�شيا�شي:

ل: اإمكانا
اأو

 تختلف عــن اإمــكــانــات الــفــعــل غري 
حــيــث تعتمد اإمــكــانــات 

ال�شيا�شي، 
الــفــعــل الــ�ــشــيــا�ــشــي عــلــى �شيا�شات 

. 1متعددة اأهمها:
ب الوقت: 

�ضيا�ضة ك�ض
•	

والتي تعني املماطلة يف اأمر م�شلحة 
ممكن وال يتم 

مــا اإلــى اأبــعــد مــدى 
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عنا�شر اأخرى

الواقع ال�شيا�شي
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يف �شاأنها، 
حمــدد 

اتخاذ اأي قــرار 
وذلك: 

1 .
الأن قـــــــدرات الـــفـــعـــل غــري 
جعل 

ال�شيا�شي اأقــــوى مــن 
يف 

الدولة اأن تتخذ اأي قرار 
وقت الق�شية املعنية.

2 .
قد تكون عنا�شر قوة الدولة 
اأ�ــشــعــف مــن عنا�شر القوة 
ف االأخـــــرى 

لــــدى االأطــــــــرا
اإقليميا ودوليا. 

3 .
رغبة الدولة يف تقوية عنا�شر 

القوة لديها.
•	

ال تكون �شيا�شة ك�شب الوقت ملجرد 
ف اإلى اأحد 

ك�شب الوقت، واإمنا تهد
الغر�شني التاليني:

1 .
حتــقــيــق قــــــدرات اإ�ــشــافــيــة 

للق�شية.
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2 .
تــغــيــري مــيــــــــزان الــقـــــــــــــــــوى 

ل�شالح الق�شية.
•	

وترمي هذه ال�شيا�شة اإلى ا�شتمرار 
حمددات 

طرح اأي ق�شية بدون و�شع 
. 1الأبعاد هذه الق�شية.

�ضيا�ضة اختبار النوايا:
ف اإما اإلى:

تهد
1 .

التطرق اإلــى م�شكلة قائمة 
بالفعل.

2 .
اأو ميزة اإ�شافية تريد الدولة 

حتقيقها يف امل�شتقبل.
•	

ترمي �شيا�شة اختبار النوايا اإلى 
معرفة ردود الفعل املعاك�شة، ومن 
ثم يتم قيا�س ردود الفعل املعاك�شة 
وبناء عليها تتحرك الدولة اأو قد 

تتبنى موقفًا جديدًا.
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 نتائج ماهية الواقع
ال�شيا�شي

 ربط الواقع
 ال�شيا�شي مع

معطياته التاريخية

 دمج الواقع ال�شيا�شي مع
عنا�شر اأخرى

الواقع ال�شيا�شي
)مكوناته و مقت�شياته(

املو�شوع

ري ال�شيا�شي:
ت الفعل غ

. 1ثانيا: اإمكانا
الـــــقـــــدرات القـــتـــ�ـــضـــاديـــة: اأي 
و�شع االقت�شاد اأو و�شع التنمية 
االقت�شادية للدولة، ويقي�س هذا 
العن�شر مدى القدرة االقت�شادية 
حتـــمـــل الــفــعــل 

لــــلــــدولــــة عـــلـــى 
امل�شاد، بعيدا عن و�شف الو�شع 
يف الــدولــة 

االقــتــ�ــشــادي الــقــائــم 
املعنية.

2 .
. 1القدرات الجتماعية: تتمثل يف:

حتاول 
 فئات التاأييد: والتي 

يل 
حلــا

االإبـــقـــاء عــلــى الــو�ــشــع ا
للنظام وعلى املكا�شب القائمة، 
اإميانا منها باأنه ال يوجد هناك 

اأف�شل من هذا الو�شع.
2 .

فــــئــــات اأ�ـــــضـــــحـــــاب مـــ�ـــضـــروع 
ري: والـــــتـــــي تـــرغـــب 

الــــتــــغــــيــــ
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 نتائج ماهية الواقع
ال�شيا�شي

 ربط الواقع
 ال�شيا�شي مع

معطياته التاريخية

 دمج الواقع ال�شيا�شي مع
عنا�شر اأخرى

الواقع ال�شيا�شي
)مكوناته و مقت�شياته(

املو�شوع

 دائــمــا بتغيري الو�شع القائم 
جديد. 

وا�شتبداله بنظام اآخر 
يف جماعات 

وتتمثل هذه الفئة 
ال�شغط ال�شيا�شي، والربملانات، 
جماعات امل�شالح وغريها. وقد 
يتعدى اأ�شحاب م�شروع التغيري 
االإطار الوطني اإلى اإطار اإقليمي 
حتــاول 

يل، ودائـــمـــا مــا 
اأو دو

�شيا�شات الدول الكربى اأن تقوي 
مثل هذه التيارات )التابعة اإلى 
اأ�شحاب م�شروع التغيري( حتى 
حلكومات 

ت�شتطيع اأن تخ�شع ا
لرغبات القوى الكربى.

3 .
الـــقـــدرات الــثــقــافــيــة: هــي عبارة 
عن القدرات التي ت�شتطيع الدولة 
�شيا�شتها 

يف 
ممار�شتها ثقافيا 

يف حال وجود ما يهدد 
خلارجية 

ا
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 نتائج ماهية الواقع
ال�شيا�شي

 ربط الواقع
 ال�شيا�شي مع

معطياته التاريخية

 دمج الواقع ال�شيا�شي مع
عنا�شر اأخرى

الواقع ال�شيا�شي
)مكوناته و مقت�شياته(

املو�شوع

الثقافية 
كــالــقــدرة 

م�شلحتها، 
خلــارجــيــة ال�شعودية 

لل�شيا�شة ا
فيما يتعلق باملكانة الدينية ملكة، 
حيث اإن املتغري الــديــنــي اأ�شبح 

يلعب دورًا كبريًا.

ت الواقع ال�شيا�شي
	•ثانيا: مقت�شيا

بـــعـــد درا�ـــــضـــــة كــــل مــــــن: مــ�ــشــتــوى 
خلـــطـــاب الـــر�ـــشـــمـــي، ومــ�ــشــتــوى 

ا
خلطط والت�شريحات، واإمكانات 

ا
الفعل ال�شيا�شي واإمكانات الفعل 
جاءت 

ى ما اإذا 
غري ال�شيا�شي، نــر

الــعــنــا�ــضــر الــ�ــضــابــقــة مــتــ�ــضــقــة مع 
ك عن�ضرا 

بع�ضها البع�س اأم اأن هنا
ى.

جاء مناق�ضا للعنا�ضر الأخر
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بحوث التو�شيف الربملاين للواقع ال�شيا�شي

مفهوم التو�شيف: 	•

الوقوف على حقيقة احلدث وهو ما ي�شمى »بالعملية ال�شيا�شية«. ويختلف التو�شيف عن 
الو�شف والذي يعنى »بو�شف العملية ال�شيا�شية«، والتي ت�شتخدم يف اإعداد ورقة بحث يف 

ماهية الواقع ال�شيا�شي وو�شف مكوناته ومقت�شياته.

الغر�ض من التو�شيف: 

م�شاعدة �شانع القرار )ع�شو الربملان( على اتخاذ قرار اأو موقف معني من احلدث. 

للوقوف على حقيقة احلدث لبد من املرور بعدة مراحل: 	•

اأوًل: االإحاطة مبقت�شيات احلدث.
ثانياً: موقف الدولة من مكونات ومقت�شيات الواقع ال�شيا�شي.

ثالثاً: املوقف االإقليمي من مكونات ومقت�شيات الواقع ال�شيا�شي
رابعاً: املوقف الدويل من مكونات ومقت�شيات الواقع ال�شيا�شي.

خام�ضاً: مربرات التاأييد والرف�س ملكونات الواقع ال�شيا�شي ومقت�شياته.
�ضاد�ضاً: االأثر النهائي.

يو�شح اجلدول التايل تفا�شيل كافة املراحل ال�شابقة التي يجب اللتزام بها اأثناء 	•
تو�شيف الواقع ال�شيا�شي: 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

يقف جدول تو�شيف 
الـــواقـــع الــ�ــشــيــا�ــشــي 
عـــــــنـــــــد مـــــرحـــــلـــــة 
ربرات الــتــاأيــيــد 

»مــــــــ
والـــرفـــ�ـــس ملــكــونــات 
الــــواقــــع الــ�ــضــيــا�ــضــي 
ومقت�ضياته« وال يتم 
حتليل االأثــر النهائي 
اإال اإذا تتطلب القيام 
بــــاإعــــداد مــايــ�ــشــمــى 
بــــــ »بــــــحــــــث الأثـــــــــر 
ين 

ربملا
ف ال

للتو�ضي
للواقع ال�ضيا�ضي«.

•	
بـــــنـــــاء عــــلــــى مــا 
يف 

�شيتم تو�شيفه 
ف الدولة« و 

»موق
ف الإقليمي 

»املــوقــ
يل« �شنجد 

والـــــــدو
اأن  هناك مواقف 
قــد تــكــون م�شادة 
اأو موؤيدة ملقت�شيات 
ال�شيا�شي 

الــواقــع 
للق�شية الــتــي تتم 

	•درا�شتها.
مـــثـــال: قـــد تتخذ 
املنظمات االإقليمية 
قــــــرارًا، وتــتــحــرك 
دولـــة مــا �شد هذا 

•	
ف 

 يــــقــــا�ــــس املــــوقــــ
الل:

يل من خ
. 1الدو

ف الأمــــــــم 
مـــــوقـــــ

املتحدة. 
2 .

ف 
مــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــ

ملــنــظــمــات دولــيــة 
مــنــظــمــة 

)اأي 
خــــــــــارج نـــطـــاق 
اإقـــلـــيـــم الـــدولـــة 
حتـــاد 

كــمــوقــف اال
االأوروبي(.

3 .
ى 

ف الـــقـــو
مــــواقــــ

ى )الــدول 
رب

الــكــ
دائمة الع�شوية يف 

جمل�س االأمن(.

•	
ف 

ف يقا�س املوق
كي

الإقــلــيــمــي؟  يقا�س 
. 1من خالل:

املـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
ك فـــيـــهـــا 

تــــــ�ــــــضــــــار
)معرفة 

الـــدولـــة 
مــــوقــــف جــامــعــة 
الــــــدول الــعــربــيــة 
جمل�س 

ومـــوقـــف 
خلليجي 

التعاون ا
منظمة 

ومـــوقـــف 
املوؤمتر االإ�شالمي 
جتــــــاه الــقــ�ــشــيــة 

املراد درا�شتها(.

•	
املــــقــــ�ــــشــــود هــنــا 
بالدولة: هي الدولة 
التي تريد البحث 
يف الق�شية ولي�شت 
الــــدولــــة �ــشــاحــبــة 
الــقــ�ــشــيــة )دولـــــة 
االإمــــارات العربية 

	•املتحدة(.
طـــروح 

الـــ�ـــضـــوؤال املـــ
ميكن 

هـــنـــا: كــيــف 
اأن اأحـــــدد مــوقــف 
الــدولــة؟ يتم ذلك 

من خالل:
ل، الذاكرة:

اأو
 	

البـــد مــن معرفة 

•	
ت�ضمى هذه املرحلة 
مبرحلة الإحــاطــة 
مبـــــقـــــتـــــ�ـــــضـــــيـــــات 
حلـــــــــــــــــدث، وهــــــي 

ا
مـــرحـــلـــة و�ــضــفــيــة 
تــــ�ــــضــــبــــق مـــرحـــلـــة 
ف،                

الـــــتـــــــــــــــــو�ـــــضـــــيـــــ
. 1و ت�ضتمل على: 

خلطاب 
م�شتوى ا
الر�شمي.

2 .
خلطط.

ا
3 .

الت�شريحات.
4 .

اإمــكــانــات الفعل 
ال�شيا�شي.

5 .
اإمــكــانــات الفعل 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

الـــــقـــــرار، اأو قــد 
تتناق�س قوى دولية 

	•معينة فيما بينها.
�شواء كانت املواقف 
مــوؤيــدة اأو راف�شة 
ال�شيا�شي، 

للواقع 
فــالبــد مــن معرفة 
اأن تلك املواقف لها 
اعتبارات �شيا�شية 
قـــــــد تــــظــــهــــر يف 
خلــطــاب الر�شمي 

ا
اأو 

خلــــطــــط 
ا

اأو 
	•الت�شريحات.

وقد تت�شح مواقف 
الــرفــ�ــس والــتــاأيــيــد  

4 .
ى 

ف قـــــو
مـــــــواقـــــــ

دولـــــيـــــة مــــوؤثــــرة 
)وهــــــــي الــــــدول 
يف 

التي لها تاأثري 
الق�شية املعنية(.

5 .
متناثرة 

ف 
مــواقــ

ى 
مـــن دول اأخــــر

مل.
يف العا

2 .
ف الــــــــدول 

مـــــوقـــــ
الإقــلــيــمــيــة خــارج 
طـــاق املــنــظــمــات 

نـــ
الإقــلــيــمــيــة )كــاأن 
يــــــكــــــون هــــنــــاك 
تــ�ــشــريــح لــدولــة 
جتاه 

مــا 
اإقليمية 

جلـــــزر 
قـــ�ـــشـــيـــة ا

الــــــثــــــالث، عــلــى 
�ــشــبــيــل املــــثــــال، 
فـــــيـــــعـــــرب ذلــــــك 
الـــتـــ�ـــشـــريـــح عــن 
مــــوقــــف الــــدولــــة 
فقط وال يعرب عن 
جلــامــعــة 

مــوقــف ا

 	
حـــدث 

اأي 
اأن 

�شيا�شي له ثالث 
ذاكــــرات: ذاكــرة 
املا�شي، وذاكــرة 
حلا�شر، وذاكرة 

ا
	 امل�شتقبل.

يــتــم الــتــعــامــل مع 
موقف الدولة من 

. 1خالل ذاكرتني:
ذاكرة املا�شي

2 .
حلا�شر

	  ذاكرة ا
قــد تــكــون ذاكـــرة 
حلــــا�ــــشــــر هــي 

ا
ذاكـــــرة املــا�ــشــي 
ذاتـــــهـــــا اأو قــد 

غري ال�شيا�شي.
•	

هــــذه 
يف 

ويـــــتـــــم 
املــرحــلــة عــمــل ما 
مت التطرق اإليه 

قد 
جــدول 

يف 
م�شبقا 

بحث ماهية الواقع 
ال�شيا�شي �س 6.
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

ولكن قــد ال تت�شح 
مــربراتــهــا، وعليه، 
ف 

ا�شت�شفا
ميــكــن 

املربرات من خالل 
الــتــ�ــشــريــحــات اأو 
خلطاب الر�شمي، 

ا
تــــكــــون 

قـــــــد 
اأو 

املــــــربرات خــا�ــشــة 
�شاحبة 

بــالــدولــة 
	•الق�شية.

لـــذلـــك البـــــد اأوال 
من كتابة مــربرات 
الــتــاأيــيــد للمواقف 
يف 

مت ر�شدها 
التي 

املراحل التي �شبقت 

العربية واإن كانت 
ع�شوًا فيها(. 

3 .
ف 

مـــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــ
جتـــاهـــات داخــل 

وا
الــدول الإقليمية 
)اأ�ــــــــشــــــــحــــــــاب 
مــ�ــشــروع التغيري: 
كـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات 
ين، 

املــجــتــمــع املـــد
و املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 
االقــــتــــ�ــــشــــاديــــة 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، 

والربملانات(.

ف 
يــحــدث اخــتــال

اأو تــــفــــاوت بــني 
	 الذاكرتني.

اأيــــــــــــــــــــا كــــــــان 
ف، 

االخـــــــــتـــــــــال
فــــــالــــــغــــــر�ــــــس 
الـــرئـــيـــ�ـــشـــي مــن 
ا�ــــــشــــــتــــــخــــــدام 
الــــــــذاكــــــــرة هــو 
قيا�س مدى تطور 
مـــوقـــف الـــدولـــة 
مــــــن مــــكــــونــــات 
ومـــقـــتـــ�ـــشـــيـــات 

الواقع ال�شيا�شي.
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

هذه املرحلة، ومن 
ربرات 

ثــم كــتــابــة مـــ
	•الرف�س.

 ومــن املهم معرفة 
اأنــه يجب اأن تكتب 
مــربرات التاأييد اأو 
الرف�س ب�شكل عام 
دون ت�شمية الدولة 
جلهة املوؤيدة اأو 

اأو ا
ملكونات 

الراف�شة 
ال�شيا�شي 

الــواقــع 
ومقت�شياته.

طور:
	•ثانيا، الت

قــــد يـــكـــون هــنــاك 
يف املــوقــف 

تـــطـــور 
وقد ال يكون، حيث 
اإن موقف الدولة يف 
املتغرية 

الق�شايا 
يــــتــــطــــور، بــيــنــمــا 
موقفها يف الق�شايا 
اال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
هـــو مــوقــف ثــابــت، 
يف هــذا 

والـــتـــطـــور 
املوقف الثابت على 
خلــطــط 

مــ�ــشــتــوى ا
اأو الــتــ�ــشــريــحــات 
قد ال ي�شيف �شيئا 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

جديدًا، وذلك على 
يل:

	•النحو التا
الـــــــــقـــــــــ�ـــــــــضـــــــــايـــــــــا 
راتـــيـــجـــيـــة 

ال�ـــضـــ
الثابتة:

	 التطور يف الق�شايا 
اال�شرتاتيجية الثابتة 

. 1يتم يف اإطار:
عنا�ضر 

اإ�ضافة 
ف 

جـــديـــدة ملــوقــ
تــقــلــيــدي ثــابــت 
)عــــلــــى �ــشــبــيــل 
املـــثـــال، مــوقــف 
االإمـــــــــــــــــــارات 
ثـــــــــــابـــــــــــت يف 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

جلـــزر: 
ق�شية ا

حلـــوار 
اإمــــــا بـــا

الـــ�ـــشـــلـــمـــي، اأو 
حمــكــمــة الــعــدل 

الدولية(.
2 .

ف 
تـــبـــنـــي مـــواقـــ

متــثــل 
جــــديــــدة 

ف 
طويرا ملواق

ت
تقليدية �ضابقة 
)اآلــيــات جديدة 
تــــطــــور مــوقــف 
االإمـــــــــــــــــــارات 
الــتــقــلــيــدي من 
جلـــزر 

قــ�ــشــيــة ا
كــاالنــتــقــال من 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

فـــكـــرة اإحـــالـــة 
الــقــ�ــشــيــة اإلـــى 
حمــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة اإلــــى 
فــكــرة التحكيم 

يل(.
الدو

3 .
تــــبــــنــــي وجــــهــــة 
نــــظــــر جــــديــــدة 
ف 

ف املواق
تخال

ال�ضابقة )مثال: 
تبني االإمـــارات 
ملـــوقـــف جــديــد 
يــخــتــلــف متــامــا 
عـــــن مــوقــفــهــا 
الـــ�ـــشـــابـــق مــن 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

جلـــزر 
قــ�ــشــيــة ا

كـــــــــــاإعـــــــــــالن 
االإمـــــــــــــــــــارات 
حلــــــــرب عــلــى 

ا
اإيران ال�شرتداد 
جلـــزر اأو قطع 

ا
الــــــعــــــالقــــــات 
الدبلوما�شية مع 

اإيران(.
•	

رية:
	 الق�ضايا املتغ

 يتم قيا�س تطور 
الق�شايا املتغرية 

من حيث:
1 .

طوير الفكرة:
	 ت

ق�شية 
مـــثـــال: 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

الــــــربنــــــامــــــج 
ين 

النووي االإيرا
بــــالــــنــــ�ــــشــــبــــة 
لـــالإمـــارات هي 
متغرية 

ق�شية 
ثابتة، 

ولي�شت 
حيث كان موقف 
االإمارات �شابقا 
هــو: “لبد من 
حـــــل الــقــ�ــضــيــة 
طـــــــــــرق 

بـــــــــــالـــــــــــ
منعا 

ال�ضلمية 
لـــــــلـــــــدخـــــــول يف 

	 حرب”.
ومن ثم تطورت 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

فكرة االإمـــارات 
بــــاالإعــــالن عن  
ا�ـــشـــتـــعـــدادهـــا 
لـــلـــو�ـــشـــاطـــة يف 
الـــقـــ�ـــشـــيـــة اأو 
اإقـــامـــة مــوؤمتــر 
اجـــتـــمـــاع 

اأو 
مبـــــــا يـــ�ـــشـــمـــن 
ال�شلمي 

حلـــل 
ا

	 للق�شية.
 موقف االإمارات 
يف املثال ال�شابق 
قـــــائـــــم ولـــكـــن  
الـــــفـــــكـــــرة قــد 

تطورت.
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

2 .
طـــــــــويـــــــــر يف 

تـــــــــ
الآلـــــيـــــة: وذلـــك 
مــن خــالل طرح 
خلطة 

مــ�ــشــروع 
متكاملة.

3 .
ري: 

عن�ضر التغي
اإمــــــــــا بــنــقــ�ــس 
الفكرة ال�شابقة 
اأو بــطــرح فكرة 

جديدة متاما.
•	

ال�ضة:
خل

ا
 	

درا�ـــــشـــــة 
اأي 

ملــوقــف الــدولــة 
يــــتــــوقــــف عــلــى 
نـــــوع الــقــ�ــشــيــة 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

املــــــدرو�ــــــشــــــة 
الـــــــواقـــــــع 

يف 
الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــي، 
وذلــــــك بــطــرح 

�شوؤالني:
الأول:  

الـــــ�ـــــضـــــوؤال 
هــــــل هــــــي قــ�ــشــيــة 
وطنية 

ا�شرتاتيجية 
حـــيـــث 

ثـــــابـــــتـــــة ؟ 
ف الــقــ�ــشــيــة 

تــــعــــر
اال�شرتاتيجية الثابتة 
عــلــى اأنــهــا الق�ضية 
املـــــ�ـــــضـــــالـــــح 

ذات 
راتــــيــــجــــيــــة 

ال�ــــضــــ
الــــعــــلــــيــــا لــــلــــدولــــة. 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

فـــاإن كــانــت الق�شية 
كذلك، يتم التعامل 
معها من خالل ثالثة 
متغريات على النحو 

يل:
. 1التا

 اإ�شافة عنا�شر 
جـــديـــدة ملــوقــف 

تقليدي ثابت.
2 .

 تــبــنــي مــواقــف 
جـــــديـــــدة متــثــل 
تــطــويــرا ملــواقــف 

تقليدية.
3 .

 تبني وجهة نظر 
جــديــدة تخالف 
املواقف ال�شابقة.
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

ين:  اأم 
 ال�ضوؤال الثا

اأنها ق�شية  �شيا�شية 
حيث يتم 

متغرية ؟ 
وفقا 

معها 
التعامل 

. 1لثالثة متغريات:
تطوير الفكرة

2 .
تطوير االآلية

3 .
	 التغيري

ال يــتــحــدد نــوع 
الــقــ�ــشــيــة فيما 
اإذا كانت ق�شية 
ا�شرتاتيجية اأو 
متغرية 

ق�شية 
بناء على موقف 
الـــدولـــة، واإمنـــا 
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الأثر النهائي

ربرات التاأييد 
م

والرف�س ملكونات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

ومقت�ضياته

يل من 
ف الدو

املوق
مكونات ومقت�ضيات 

الواقع ال�ضيا�ضي

ف الإقليمي من 
املوق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

ف الدولة من 
موق

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي

مكونات ومقت�ضيات 
الواقع ال�ضيا�ضي 

للم�ضكلة اأو الق�ضية

 يتحدد بناء على 
يف 

مت طرحه 
ما 

املرحلة االأولـــى 
اأال وهي مرحلة 
طـــــــــة 

“الإحـــــــــــا
مبـــقـــتـــ�ـــضـــيـــات 
حلــــــــــــــــــــــــدث”.

ا
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بحوث الأثر للتو�شيف الربملاين للواقع ال�شيا�شي

مراحل  من  االأولى  املرحلة  الربملاين«  للتو�ضيف  الأثر  »بحوث  تعد 
التحليل ال�شيا�شي الربملاين الذي يقوم على فكرة: كيف ميكن للربملان اأن 

يدر�س وي�ضل اإلى تف�ضري للظاهرة ال�ضيا�ضية؟ 
ويتم يف هذا النوع من البحوث ربط ما �شبق فعله يف »بحث ماهية الواقع 
ال�شيا�شي«  للواقع  الربملاين  التو�شيف  »بحوث  و  ال�شيا�شي« )جدول �س8( 
)جدول �س17(، وذلك بالنظر اإلى اجلداول ال�شابقة بنظرة حتليلية يقوم 
خاللها الباحث با�شتخدام عدة جداول تف�شيلية بهدف التو�شل اإلى االأثر 

النهائي للواقع ال�شيا�شي للق�شية.
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ين للواقع ال�شيا�شي«
ربملا

ف ال
لأثر للتو�شي

ث ا
حو

خلا�ض بـ »ب
جلدول ا

ًل: ا
اأو

حتليل 
عنا�ضر 
ف

ال�ضع

حتليل 
عنا�ضر 

القوة

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
يف 

ف 
املوق

يل
الدو

عنا�ضر 
القوة يف 
ف 

املوق
يل

الدو

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
يف 

ف 
املوق

الإقليمي

عنا�ضر 
القوة يف 
ف 

املوق
الإقليمي

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
ف 

يف موق
الدولة

عنا�ضر القوة يف 
ف الدولة

موق

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
يف مكونات 

الواقع 
ال�ضيا�ضي

عنا�ضر القوة يف 
مكونات الواقع 

ال�ضيا�ضي

 عـــنـــا�ـــشـــر 
الــــ�ــــشــــعــــف 
مـــوقـــف 

يف 
الـــدولـــة هي 
املــــــقــــــابــــــل 
لـــعـــنـــا�ـــشـــر 
الــقــوة، فكل 
مـــا ينتق�س 
عنا�شر 

مــن 
الــــقــــوة يــتــم 
اإدراجـــــــه يف 
عــــنــــا�ــــشــــر 

ال�شعف.

•	
ميــكــن 

ف 
 كــــيــــ

اأحــــــــــــــدد 
اأن 

ري الــقــوة 
مــعــايــ

ف 
مـــــــوقـــــــ

يف 
	•الدولة؟ 

يــتــم ذلـــك من 
. 1خالل:

اأدوات 
ط 

ال�ضـــغـــــــــــــ
املتـــــــــاحـــــــــــــة 
للـــــــــدولــــــــــــة 
والقــــــــــــــــادرة 
ري 

على التاأث
يف عنـــــا�ضـــر 

•	
املـــقـــ�ـــضـــود 
بـــعـــنـــا�ـــضـــر 
ف: 

الــ�ــضــعــ
عــدم قدرة 
الـــــــدولـــــــة 
على تطويع 
الـــــــواقـــــــع 
ال�شيا�شي 
وفـــــــــق مـــا 
تـــــــراه مــن 

	•�شيا�شات.
كـــــلمــــــــا 

زادت 
عــا�شــــر 

•	
املـــــــقـــــــ�ـــــــضـــــــود 
بــــــعــــــنــــــا�ــــــضــــــر 
الــــقــــوة: قــــدرة 
الـــــدولـــــة عــلــى 
طويع الواقع 

ت
الــــ�ــــضــــيــــا�ــــضــــي 
وفــق 

للق�ضية 
مـــــا تــــــــراه مــن 
�ـــــضـــــيـــــا�ـــــضـــــات، 
وعـــــنـــــا�ـــــشـــــر 
الـــــتـــــطـــــويـــــع 
لـــــلـــــمـــــوقـــــف 
هي 

ال�شيا�شي 
حتــــدد 

الـــــتـــــي 
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حتليل 
عنا�ضر 
ف

ال�ضع

حتليل 
عنا�ضر 

القوة

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
يف 

ف 
املوق

يل
الدو

عنا�ضر 
القوة يف 
ف 

املوق
يل

الدو

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
يف 

ف 
املوق

الإقليمي

عنا�ضر 
القوة يف 
ف 

املوق
الإقليمي

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
ف 

يف موق
الدولة

عنا�ضر القوة يف 
ف الدولة

موق

عنا�ضر 
ف 

ال�ضع
يف مكونات 

الواقع 
ال�ضيا�ضي

عنا�ضر القوة يف 
مكونات الواقع 

ال�ضيا�ضي

 الـــــــــــقـــــــــــوة 
لــــــــلــــــــواقــــــــع 

	 ال�ضيا�ضي:
وهـــــــي الـــتـــي 
تــتــعــامــل مــع 
عنا�شر القوة 
يف مــكــونــات 
الــــــــــواقــــــــــع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي، 
الأن 

وذلــــــــك 
عــــنــــا�ــــشــــر 
الــــ�ــــشــــعــــف 
يف مــكــونــات 
الــــــــــواقــــــــــع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي 
تــدخــل �شمن 

�ـــشـــعـــفـــت 
قــــــــــــــــدرة 
الـــدولـــة يف 
الــ�ــشــيــطــرة 
على الواقع 

	•ال�شيا�شي.
عـــنـــا�ـــشـــر 
الـــ�ـــشـــعـــف 
هي املقابل 
لــعــنــا�ــشــر 
القوة، فكل 
ما ينتق�س 
من عنا�شر 
الــقــوة يتم 
اإدراجـــه يف 
عـــنـــا�ـــشـــر 

ال�شعف.

عنا�شر القوة، 
زادت 

وكـــلـــمـــا 
القوة 

عنا�شر 
كلما ا�شتطاعت 
الــــــــــــدولــــــــــــة 
الــــ�ــــشــــيــــطــــرة 
عـــلـــى الــــواقــــع 

	•ال�شيا�شي.
عــــــــنــــــــا�ــــــــضــــــــر 
طـــــــويـــــــع 

الـــــــتـــــــ
ف 

لـــــــلـــــــمـــــــوقـــــــ
. 1ال�ضيا�ضي:

ري 
الــــقــــوة غــ

الــ�ــضــيــا�ــضــيــة 
الــتــي ت�ضهم 
اإ�ــــــضــــــهــــــامــــــاً 
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الواقع 
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عنا�ضر القوة يف 
مكونات الواقع 

ال�ضيا�ضي

عــــنــــا�ــــشــــر 
الــقــوة ملوقف 

	 الدولة.
قـــــد تكــــــــون 

اأدوات 
ال�شـــــــغـــــــط 
هـــــــــي اأدوات 
�شيــا�شيـــة، اأو 
اقت�شـــاديـــة، 
اأو اجتماعية، 
اأو ثقــافيـــة اأو 

 .....2 .
مــــــــ�ــــــــضــــــــادر 
الـــــتـــــهـــــديـــــد 
رث 

الأكــــــــــــــــــــــــ
احـــــــتـــــــمـــــــال 

مــبــا�ــضــراً اأو 
ري مبا�ضر 

غــ
البـــة 

�ـــضـــ
يف 

ف 
املــــــــــــوقــــــــــــ

لــــــــلــــــــواقــــــــع 
الـــ�ـــضـــيـــا�ـــضـــي 
)الــــــــقــــــــوة 
االقت�شادية 
واالجتماعية 
و 

والثقافية 
.)....

2 .
ى 

مـــــــــــــــــــــــــــــد
ك 

متـــــــا�ـــــــضـــــــ
ف 

املــــــــــــوقــــــــــــ
الـــ�ـــضـــيـــا�ـــضـــي 
ري 

يف الــتــعــبــ
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عــنــا�ــضــر 
يف 

القوة وقدرة 
الــــــــــــدولــــــــــــة 
لـــلـــتـــ�ـــضـــدي 
لها بفعالية 
عن�شر 

)اأي 
قــوة للق�شية 
وقـــــــد ميــثــل 
عــــنــــ�ــــشــــر 
تــــــهــــــديــــــد 
البد 

للدولة، 
اأن تكون هذه 
الدولة قادرة 
اأن 

عـــــلـــــى 
تــتــعــامــل مع 
هذا التهديد 

عـــن الــقــ�ــضــيــة 
بروؤية واحدة، 
وتــــتــــ�ــــضــــمــــن 

ني:
	 وجهت

مدى التوافق 
الـــــــــــعـــــــــــام 
للحكومة على 
نــــهــــج مــعــني 
)تـــظـــهـــر يف 
الــــــدول ذات 
االأحـــــــــــــزاب 
واالئــتــالفــات 

حلكومية(.
	 ا

متا�شك 
مدى 

اأ�ـــــشـــــحـــــاب 
مــ�ــشــروعــات 
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بفعالية(.
3 .

ى 
مـــــــــــــــــــــــــــــد

الــــــــقــــــــبــــــــول 
الإقــــلــــيــــمــــي 
يل 

والــــــــــــــــدو
ف 

ملـــــــــــــوقـــــــــــــ
الــــــــــدولــــــــــة، 
والـــــــــقـــــــــدرة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
ك 

الــــــتــــــحــــــر
مـــع الـــدولـــة 
هذا 

)يظهر 
الـــعـــنـــ�ـــشـــر 
جــــــدول 

يف 

الــتــغــيــري مــع 
عــــنــــا�ــــشــــر 
الــــتــــطــــويــــع 
يف الــتــعــبــري 
عــــن الـــواقـــع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي 
)مــثــال: مدى 
متــــــا�ــــــشــــــك 
حلــكــومــة مع 

ا
ميثل 

ال�شعب 
اأحــد عنا�شر 

. 3القوة(.
ى 

مـــــــــــــــــــــــــــــد
حـــــــ�ـــــــضـــــــول 
الــــــــــــواقــــــــــــع 
الـــ�ـــضـــيـــا�ـــضـــي 
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ين(.

الربملا
4 .

قــــــــــــــــــــــــــــــدرة 
الــدولــة على 
مــــــواجــــــهــــــة 
عــــــنــــــا�ــــــضــــــر 
الــــقــــوة دون 
خــــــ�ــــــضــــــائــــــر 
حــقــيــقــيــة يف 
داخــلــهــا )قد 
تكون خ�شائر 
اقــتــ�ــشــاديــة 
ع�شكرية 

اأو 
�شيا�شية 

اأو 
واأمــــــنــــــيــــــة 

و.....( 

عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
ربرات 

مـــــــــــــــــــ
تــــــــــاأيــــــــــيــــــــــد 
اإقــــلــــيــــمــــيــــة 

ودولية.
4 .

اآلــــــــــــــيــــــــــــــات 
حلـــــركـــــة يف 

ا
ال�ـــضـــتـــمـــرار 
طـــويـــع 

يف تـــ
ف 

املــــــــــــوقــــــــــــ
الـــ�ـــضـــيـــا�ـــضـــي 
)يـــــــــــتـــــــــــم 
ا�شتخراجها 
مــن مكونات 
الـــــــــواقـــــــــع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي، 
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والــــــ�ــــــضــــــوؤال 
طــــــــــروح 

املــــــــــ
هــــــــنــــــــا: هــل 
اآلــــــــــيــــــــــات 
حلـــــــركـــــــة 

ا
�ـــشـــتـــ�ـــشـــمـــح 
حلــــفــــاظ 

بــــا
متا�شك 

على 
هـــــــــــــــــــــــذه 
الـــعـــنـــا�ـــشـــر 
الــقــويــة، اأم 
اأنها �شت�شكل 
عــــنــــا�ــــشــــر 
�ــــــشــــــعــــــف 
بــعــد فـــرتة؟ 
فـــفـــي حــالــة 
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ا�ــشــتــ�ــشــعــار 
بـــــوادر تغري 
مــن 

يف اأي 
عــــنــــا�ــــشــــر 
الـــقـــوة البــد 
من التحرك 
�ـــــشـــــريـــــعـــــا 
لـــــــدرء هـــذه 
الـــتـــغـــريات، 
تــركــهــا 

الأن 
يــعــنــي اأنــهــا 
�ـــشـــتـــتـــحـــول 
حــتــمــا اإلــــى 
عــــنــــا�ــــشــــر 

�شعف(. 
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. 5ال�ضيا�ضي
اإ�ــــــــضــــــــافــــــــة 
عــــــنــــــا�ــــــضــــــر 
جـــــــــــديـــــــــــدة 
لـــــلـــــحـــــركـــــة 
تـــــقـــــوي مــن 
ف 

املــــــــــــوقــــــــــــ
ال�ضيا�ضي.
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الدور ال�شيا�شي للربملان

ال�سيا�سة ن�ساط مالزم للمجتمعات الب�سرية و لها اأثر عظيم يف تطور حياة املجتمعات 
 Acite اأي احلا�شرة  Polis الب�شرية واإذا كانت ال�شيا�شة يف ترجمتها اليونانية تعني
وهي اجتماع املواطنني الذين يكونون املدينة. واإذا كانت املدينة يف الالئحة العربية تعني 
جمموعة االأبنية وال�شوارع وال�شاحات فاإنها يف اليونانية تعني جمموع املواطنني القاطنني 
اأولئك  �شوى  املواطنني  تعريف  عليهم  ينطبق  اليونانية  املدينة  يف  يكن  ومل  املدينة.  يف 
الذين لهم احلق يف امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، وتويل املنا�شب االإدارية وال�شيا�شية، 
التي  اليونانية.  املدينة  اأو  احلا�شرة  من  واالأجانب  والعبيد  الف�شاد  ا�شتبعاد  مت  وبالتايل 
تعني جمموعة العالقات املنظمة والقائمة بني االأ�شخا�س الذي يتمتعون ب�شفة املواطنية.

واإذا كان �شلوك اأر�شطو عرف االإن�شان باأنه حيوان مدين ولي�س حيوان اجتماعي الأن 
لديه  االإن�شان  اأن  اإال  اأو قطعان  ويعي�س �شمن جماعة  اجتماعيًا  يكون  اأن  احليوان ميكن 
احلوا�شر  حكم  هي  ال�شيا�شة  فاإن  االأ�شا�س  هذا  وعلى  الف�شلى.  احلياة  يف  دائمة  رغبة 
فهي تت�شل بكل ما له عالقة بفن حكم الدولة، وباإدارة عالقاتها اخلارجية، وهي تعني 
اأي�شًا ال�شوؤون العامة واالأحداث ال�شيا�شية، وال�شيا�شة الداخلية، وحكم الدولة، والعالقات 
املتبادلة بني جمموعة القوانني التي تنظم اأ�شكال احلكومة وحتدد العالقات بني ال�شلطة 

واملواطنني اأو الرعايا.

وهذا هو التعريف الذي اأخذ به معجم االأكادميية ال�شيا�شية وكذلك االأف�شيكليوبيديا 
الكبرية. وهذين التعريفني يتفقان مع تعريف » ما �شيل بريلو » الذي عرف معنى كلمة 

بوليتولوجيا Politalogie  باأنها املعرفة املنظمة للدولة.

بوظيفتي  يخت�س  والذي  الرئي�شية  الدولة  �شلطات  من  واحدًا  هو  الربملان  كان  واإذا 
الت�شريع والرقابة، فاإنه وفق التعريفات ال�شابقة فاإن الربملان ميار�س دورًا �شيا�شيًا مهمًا يف 
قلب العملية ال�شيا�شية، بل اأنه �شانع لل�شيا�شة عندما يقوم بوظيفته الت�شريعية، وهو مراقب 
�شياغات  التعبري عن  م�شارك يف  وهو  الرقابية،  وظيفته  وتطوراتها من خالل  لل�شيا�شة 
الدور  اأن  ونرى  الربملانية.  الدبلوما�شية  يف  بدوره  يقوم  عندما  اخلارجية  ال�شيا�شات 
ال�شيا�شي االأكرب للربملان ينبع من كونه اآلية �شيا�شة اأ�شا�شية تهدف اإلى توحيد ومتا�شك 
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املجتمع، وحتقيق اخلري العام. فاإذا كانت مقولة ما دخلت ال�شيا�شة �شيئًا اإال ف�شدته فاإن 
هذا القول ال يعرب عن ال�شا�شة الفا�شدين ال�شاعني اإلى حتقيق م�شالح �شخ�شية �شيقة 

واآنية، واأنها تعبري عن جمرد �شراع على النفوذ من اأجل الك�شب املادي واملعنوي.

طوائفه  بكل  املجتمع  فاإن  املجتمع  حول  يتمحور  ون�شاطها  ال�شيا�شة  اإطار  كان  فاإذا 
االأ�شا�شية  االآلية  هو  الربملان  الأن  الربملان  خالل  من  ال�شيا�شة  يف  م�شاركًا  يكون  اأن  اأراد 
“ فالعي�س يف جماعة  “ هوبز  التي ق�شت على فكرة العزلة االإن�شانية التي حتدث عنها 
مع االآخرين �شرورة تتطلبها احلياة االإن�شانية. ولذلك فاإن االإن�شان ال ي�شتطيع اأن يعي�س 
اأجل  من  القوانني  ي�شن  فهو  برملان  الأي  االأ�شا�شية  املادة  يعترب  واملجتمع  املجتمع.  خارج 
القواعد احلاكمة  كل  بتطوير  معني  كما هو  وتدعيمها.  املجتمع، وحتقيق وحدته  تنظيم 
للمجتمع وفقًا للتبادالت احلا�شلة يف الزمان واملكان من خالل دوره الرقابي، وال�شيا�شة 
يف ممار�شتها لي�شت حكرًا على ال�شلطة التنفيذية اأو احلكومة، فاإذا كانت احلكومة هي 
بل  احلكومية  القرارات  اتخاذ  يف  التاأثري  على  يعمل  الربملان  فاإن  ال�شلطة  متار�س  التي 
اأحيانًا ي�شنع هذه القرارات. فالعمل ال�شيا�شي ال يقت�شر على من يتخذ القرارات، واإمنا 
يتعداه اإلى من يوؤثر يف اتخاذها. وهنا يبدو دور القوى املختلفة يف العملية ال�شيا�شية، وهذا 
الدور يتزايد تاأثريه من الربملان يف ظل االأنظمة الدميقراطية، ويقل دوره يف االأنظمة غري 

الدميقراطية.

ولكن ما هي العالقة بني غاية ال�شيا�شة، وغاية الربملان يف اأدوارهما .

وهذه  واملواطنني  االأفراد  لكل  م�شرتكة  م�شلحة  لتحقيق  و�شيلة  اإال  هي  ما  ال�شيا�شة 
وال  للمجتمع،  املكونة  اجلماعات  وال  االأفراد،  م�شالح  هي  لي�شت  امل�شرتكة  امل�شلحة 
واجلماعات.  االأفراد  اإطاره  يف  ين�شهر  الذي  املجتمع  م�شلحة  ولكنها  الدولة،  م�شلحة 
واإدراك احلكومة لهذه امل�شلحة امل�شرتكة والوعي باأهميتها ال يكفي واإمنا البد من �شامن 

مو�شوعي لهذه امل�شلحة.

ال�شعب حتى  يت�شكل من ممثلني عن  الذي  الربملان  ال�شامن يتحقق من خالل  وهذا 
يراقبوا احلكومة يف �شعيها لتحقيق امل�شلحة امل�شرتكة. ولكن ملاذا الربملان هو ال�شامن 
لتحقيق هذه امل�شلحة امل�شرتكة؟ الأن االأمر بب�شاطة اأن كل جمتمع يتكون من فئات وجماعات 

متعددة ومتنوعة والفرد ذاته له عالقات متداخلة مع الغري واجلماعات االأخرى.
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الربملان  داخل  يف  واحد  عمل  اإطار  وي�شمهم  يجتمعون  عندما  املتعددون  هوؤالء  وكل 
والفئوية  الفردية  امل�شالح  عن  الناجتة  التناق�شات  على  التغلب  اإلى  �شي�شعون  فاإنهم 

ال�شيقة، واملتنوعة واملتنافرة اأحيانًا.

اأ�شا�شية هو احلفاظ على وحدة املجتمع ال�شيا�شي  ولذا فاإن الربملان يعمل وفق غاية 
ومتا�شكه. وهذا ال يكون اإال بالتاأكيد على وجود قيمة عمل م�شرتكة داخل الربملان تتعدى  
امل�شلحة  بفكرة  عنها  التعبري  يتم  القيمة  هذه  للمجتمع،  املكونة  االأجزاء  كل  اأهداف 
امل�شرتكة.  امل�شلحة  يف  ال�شيا�شي  دوره  لتحقيق  الربملان  اآليات  هي  ما  ولكن  امل�شرتكة. 
فئات  كل  بني  الوفاق  اأي  الداخلي  الوفاق  عليه  يطلق  ما  خالل  من  ذلك  يحقق  الربملان 
وجماعات املجتمع، وهذا الوفاق يتجاوز االأهداف اخلا�شة لالأفراد واجلماعات واإذا مل 
يتحقق هذا التجاوز فاإن اجلماعات يف داخل الربملان �شتكون يف حالة ت�شادم، و�شراعات 
داخلية االأمر الذي يعر�س وحدة املجتمع للتفكك وال مينع االختالف يف االآراء اأو التباينات 
ما مل مت�س قيمة العمل امل�شرتكة اخلا�شة بتحقيق م�شلحة املجتمع، ولكن هذه التباينات 
اأجل حتقيق  تبنيها من  اإلى  التي ي�شعى كل طرف  والو�شائل  االآليات  اأ�شا�شًا على  تن�شب 
اإلى  الربملان  يف  االختالفات  تتجاوز  اأال  ي�شمن  الذي  ما  ولكن  امل�شرتكة.  امل�شلحة  هذه 
جوهر امل�شلحة امل�شرتكة؟ الذي ي�شمن ذلك هو اأن الوفاق يف داخل الربملان ال يتعلق فقط 
روؤيتها  اأجل حتقيق  من  واجلماعات  االأحزاب  بني  ال�شراعات  تتمثل يف  مادية  مبكونات 
والرتاث  الوطن.  فكرة  يف  يتج�شد  روحي  عن�شر  على  اأ�شا�شًا  يرتكز  الوفاق  هذا  ولكن 
امل�شرتك، والقيم االأخالقية واللغوية والتاريخية الواحدة فالوطن للوفاق يف داخل الربملان 
الفردية يف  اأو  للحركة اجلماعية  االأ�شا�شي  هو حقيقة اجتماعية حم�شو�شة وهو امل�شدر 
داخل الربملان. فاأع�شاء الربملان واعون اإلى اأن تهديد وفاقهم وجتاوزه اإلى جوهر امل�شلحة 

امل�شرتكة يعني زوال الوطن ومن ثم وقوعه فري�شة لوحدة �شيا�شية اأخرى.

الآلية  حافظًا  ال�شيا�شي  لدوره  ممار�شته  يف  الربملان  يظل  اأن  ي�شمن  الذي  ما  ولكن 
داخله  يحيا يف  الذي  النظام  هو  ذلك  ي�شمن  الذي  امل�شرتكة؟  امل�شلحة  الوفاق جلوهر 
الربملان. فاالأخري ال يوجه كل �سيء على هواه، واإمنا النظام يعد ال�سرط االأ�سا�سي لوحدة 
وا�شتقرار اجلماعة. والنظام يفر�س على الربملان الطاعة اأي احرتام النظام والقواعد 

التي ترتكز عليها وحدة املجتمع.
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ملزم  هو  واإمنا  رغباته،  وفق  ي�شاء  ما  يفعل  اأن  باإمكانه  لي�س  الربملان  فاإن  ثم  ومن 
باحلفاظ على متا�شك املجتمع وحمايته فاإذا ما حاد عن هذه امل�شلحة امل�شرتكة وعر�س 
املجتمع للتفكك واالنق�شام فاإن الربملان يكون قد فقد مربر وجوده. الأن الوفاق املعرب عن 
دور الربملان ال�شيا�شي ي�شتند على قوانني وقواعد حقوقية يتقيد بها كل �شلطات الدولة، 
قوة  اإلى  النظر  ميكن  وال  قانون.  بدون  لنظام  وجود  فال  اجلماعات  وكل  االأفراد،  وكل 
الربملان يف جمرد و�شع القوانني، واإمنا قوته ترتكز على قدرة ال�شلطات االأخرى يف تطبيق 
وفر�س احرتام القوانني، ومن ثم فاإن العالقة بني الربملان واحلكومة هي عالقة تكاملية 
تطبيق  ميكن  فهل  الدولة،  �شلطات  بني  جمزاأة  القوة  الأن  االآخر  اإلى  طرق  فيها  يحتاج 

القوانني بدون اأجهزة ال�شرطة والق�شاء ومراقبة الوحدة االإدارية.

امل�شلحة  حتقيق  يف  ال�شيا�شية  الغاية  بلوغ  اإلى  ي�شعيان  واحلكومة  الربملان  كان  واإذا 
امل�شرتكة للمجتمع فاإن كاًل منهما مطالب بح�شن ا�شتخدام القوة فقوة الربملان تقابلها قوة 
احلكومة وهذا ما يفر�س وجود عالقة بني القوة، والقوة امل�شادة وهذه العالقة يجب اأن 
تتميز باإجراء احل�شابات ب�شكل دقيق لتحقيق الغاية ال�شيا�شية. وال�شامن حل�شن ا�شتخدام 
اأو ما يطلق عليه الد�شتور فالقانون هو  اأو القانون  قوة كل طرف جتاه االآخر هو النظام 
الذي يعطي ممار�شات القوة امل�شروعية اأو ي�شلبها عنها يف بع�س االأحيان. اأي اأن القانون 

يبقي القوة من�شجمة مع وظيفتها.

العملية  ديناميكية  على  يحافظ  الذي  هو  ال�شيا�شي  دوره  يف  القوي  الربملان  اأن  كما 
�شيا�شية  وحدة  اأنها  على  اإليها  النظر  ميكن  ال  الدولة  الأن  الدولة.  داخل  يف  ال�شيا�شية 
يف  القائمة  التناق�شات  حاالت  من  بالعديد  متر  دولة  فكل  للتغيري.  قابلة  وغري  جامدة، 

داخل اجل�شم املجتمعي.

هذا اجل�شم ال تتوقف فيه احلياة مهما بلغت درجة ا�شتقرار املجتمع وملا كان الربملان 
القائمة يف داخل  التناق�شات  كا�شفًا بحركة  يكون  اأن  بد  املواطنني فهو ال  الإدارة  ممثاًل 
اجل�شم املجتمعي. وهذا الك�شف ال بد واأن يتبعه تغري، واإال تعر�شت الدولة الأخطار حمدقة.

التناق�شات  حالة  بك�شف  قادر  وغري  ال�شيا�شي  دوره  يف  �شعيفًا  الربملان  كان  اإذا  اأما 
القائمة يف داخل اجل�شم املجتمعي، فاإن االأفراد واجلماعات يف داخل املجتمع �شتتجاوز 
للتعبري  املبادرة  زمام  بنف�شها  و�شتاأخذ  برملانية  اأو  كانت حكومية  �شواء  ال�شلطة  وحدات 
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والك�شف عن حالة التناق�شات القائمة، ومما يزيد من خطورة حالة التناق�شات يف داخل 
اجل�شم املجتمعي يف الوقت الراهن هو اأن الواقع التق�شيمي للدول اأو املجتمعات ال�شيا�شية 
مل مينع ازدياد التاأثر الفعال ببع�شها البع�س. فلم يعد م�شدر التناق�شات داخليًا فقط، 
بل اأ�شبحت له توجهات خارجية، وهذا ما يزيد من اأهمية الدور ال�شيا�شي للربملان الذي 

يجب اأن يكون حيويًا وفعااًل بالقدر الذي ميت�س هذه التناق�شات.

وديناميكية وحيوية الربملان يف دوره ال�شيا�شي يرتبط مبدى قدرته على ت�شيي�س امل�شاكل 
التي يعاين منها االأفراد واجلماعات. والت�سيي�س يعني اأن كل ظاهرة، وكل ن�ساط قائم يف 
املجتمع باالإمكان اأن يكونا يف �شميم اهتمامات ال�شلطة ال�شيا�شية للربملان. فاأي ظاهرة 
اأو ن�ساط عندما يعجز الفرد اأو اجلماعة على حل امل�ساكل الناجمة عنها فاإنهم ينظرون 
اأجل م�شاعدتهم  اأو احلكومة من  �شيا�شية تتطلب تدخل الربملان  اأنها ظاهرة  اإليها على 
كان  مهما  فيها.  رغباتهم  اإ�شباع  من  اأو متكينهم  امل�شاكل  هذه  وطاأة  من  التخفيف  على 
م�شدر امل�شكلة ) اقت�شادي – ثقايف – فني – نف�شي – �شيا�شي (. فتدخل الربملان يف 
املطالب  تاأثري  فقط حتت  يتم  ال  الت�شيي�س  وهذا  امل�شكلة،  هذه  ت�شيي�س  يعني  م�شكلة  اأي 
ال�شعبية، واإمنا الربملان نف�شه مطالب باأن يتدخل يف الكثري ويبادر بالت�شيي�س اإذا كان ذلك 

يحقق امل�شلحة امل�شرتكة للمجتمع. 

وقد تزايدت اأهمية الدور ال�شيا�شي للربملان يف اإطار ع�شرنا الراهن ومع ات�شاع دائرة 
وظائف الدولة. ففي املا�شي كانت مهمة الدولة تنح�شر فقط يف حفظ االأمن يف الداخل، 
وردع كل م�شاغب، والدفاع عن الدولة، ومتثيل الدولة لدى الدول االأخرى، واإ�شدار وجباية 

ال�شرائب.

الوظائف  من  العديد  الدولة  وظائف  اإلى  اأ�شيفت  فقد  احلا�شر  الع�شر  يف  اأما 
االقت�شادية واالجتماعية فاأ�شبحت الدولة معنية بالتعليم، واالإ�شكان، وال�شحة، وتنظيم 
القطاع اخلا�س، واال�شتثمارات، والعمل والبطالة، وتقدمي امل�شاعدات العائلية، وال�شمانات 

االجتماعية.

وهذه الوظائف اجلديدة اأدت اإلى تبدل مفهوم الدولة فتحولت من الدولة احلار�شة اإلى 
الدولة املتداخلة التي ترعى �شوؤون املواطن، وت�شهر على اأو�شاعه االجتماعية واالقت�شادية.
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ومثل هذه الوظائف اجلديدة حتتاج باإحلاح اإلى اأهمية التوافق املجتمعي حيالها. وهذا 
التوافق ال ت�شتطيع ال�شلطة التنفيذية حتقيقه مبفردها وبعيدًا عن قيمة الوفاق الربملاين 
ودوره املوؤثر يف اأن يجعل االأفراد مقتنعون بجدوى قرارات ال�شلطة يف مثل هذه امل�شائل. 

لذلك تعاظم دور واأهمية الوظيفتني  الت�شريعية والرقابية للربملان.

درا�شة الظاهرة ال�شيا�شية يف الربملان

ال ميكن للربملان عند درا�شة الظاهرة ال�شيا�شية اأن ينطلق من املبادئ وامل�شلمات ال�شيا�شية 
بل البد له من اأن يرتكز على مالحظة الواقع واالأحداث.

فالربملان يعتمد اأ�شا�شًا على كيفية التحليل املو�شوعي للواقع ال�شيا�شي وهذا ما يعرب عنه 
املنهج اال�شتقرائي وبالتايل ال ي�شلح يف الربملان اأن نعتمد على املنهج القيا�شي الذي يدور 

حول املثاليات اأو امل�شلمات.
القوانني  اكت�شاف  ثم  واالأحداث  الوقائع  ا�شتقراء  على  اأ�شا�شًا  اال�شتقرائي  املنهج  ويقوم 
التي حتكم الظواهر ال�شيا�شية ثم النتائج التي ميكن اأن يتمخ�س عنها احلدث ال�شيا�شي

الورقة ال�ضتقرائية

الوقائع 
والأحداث

ال�ضياق 
القانوين 

املحلي 
والإقليمي 

والدويل

املوقف 
الإقليمي 
والدويل

النتائج 
املرتبة 

على 
الوقائع 
والأحداث

النتائج 
امل�ضتهدفة 

للدولة

مقرحات 
لتحقيق 

هذه 
النتائج 

امل�ضتهدفة
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الورقة التاريخية

االأحداث والوقائع 
التاريخية

العوامل التي 
تاأثرت بها هذه 

االأحداث

اأثر هذه العوامل 
على التطور 

احلا�شر للظاهرة 
ال�شيا�شية

النتائج  النهائية

ورقة العنا�ضر ال�ضيا�ضية

الظاهرة حمل 
الدرا�شة 

عنا�شر 
الظاهرة

العالقات 
القائمة بني 
هذه العنا�شر

نتائج هذه 
العالقات

مقرتحات 
لتخفيف 

االآثار ال�شلبية 
لنتائج 

العالقات
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ورقة التحليل املقارن

عنا�شر 
التحليل 
املقارن

الدولة 
“ اأ “

الدولة 
“ ب “

االختالفات 
بني 

الدولتني

التوافق بني 
الدولتني

 النتائج 
النهائية

العن�شر 
ال�شيا�شي

العن�شر 
االقت�شادي

العن�شر 
االجتماعي

العن�شر 
الثقايف
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املعرفة ال�شيا�شية 

املعرفة ال�شيا�شية هي جمموعة املعاين واملعتقدات واالأحكام واملفاهيم والت�شورات الفكرية 
التي تتكون لدى االإن�شان نتيجة حماوالته لفهم الظواهر ال�شيا�شية واالأ�شياء املحيطة بها 

وتنق�شم املعرفة ال�شيا�شية اإلى :
معرفة ا�شتداللية: وهي املعرفة املنطقية	 
معرفة جتريبية: تعتمد على التجربة واخلربة العملية	 
معرفة عقلية: تدرك بالعقل	 
معرفة عامية: يف متناول مدارك اجلمهور	 
معرفة فنية: مت�شلة مبزاولة اأعمال ال�شيا�شة	 
معرفة مهنية: مت�شلة مبهنة ال�شيا�شة	 

خ�ضائ�س البحث ال�ضيا�ضي الربملاين
اكت�ضاف عالقات ال�ضبب والتاأثري بني املتغريات.. 1
اكت�ضاف النتائج املبنية على عالقات ال�ضبب والتاأثري.. 2
تاأكيد تلك النتائج من خالل التحليل ال�ضيا�ضي.. 3

ورقة البعد ال�شيا�شي

تقوم هذه الورقة على �شرورة اأن تنطلق من فر�شية معينة واإعداد هذه الورقة يتطلب

تف�شري 
موؤقت 

للظاهرة 
ال�شيا�شية

تف�شريات مقرتحة للعالقة بني 
ال�شبب ) املتغري امل�شتقل ( 
والنتيجة ) املتغري التابع (

تف�شري 
حلول موؤقتةمبدئي

النتائج 
املحتملة 

لهذه احللول
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الورقة التجريبية

الظاهرة 
مو�شوع 
الدرا�شة

متغريات 
الظاهرة

العالقة بني 
املتغريات

املتغريات 
احلاكمة 

واملتغريات 
التابعة

العالقة 
االرتباطية بني 

املتغريات احلاكمة 
والتابعة

النتائج

ورقة التحليل ال�ضيا�ضي

املعلومات التاريخية عن الظاهرة.	 
املعلومات احلالية عن الظاهرة .	 
امل�شالح التي تربط القوى املتفاعلة ومدى تاأثريها يف �شكل العالقة.	 
االأدلة والرباهني حول العالقة بني القوى املختلفة.	 

كيفية حتليل الن�س ال�ضيا�ضي
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مراحل حتليل الن�س ال�ضيا�ضي

تركيز الن�س ال�شيا�شي

التاريخ

الغو�س يف بنية الن�س 
ال�شيا�شي

االأفكار وت�شل�شلها

البنية اللغوية للن�س

البحث عن غاية الن�س 
ال�شيا�شي

ا�شتك�شاف الن�س ال�شيا�شي

) تو�شيح الغام�س اأو املهم من 
التعبريات 	 االأفكار االأ�شا�شية 	 

االأفكار املحورية

البنية املنطقية للن�س ال�شيا�شي

» االنتقال من القاعدة الكلية 
اإلى الوقائع واالأحداث اجلزئية 
واالنتقال من الوقائع اجلزئية 
اإلى الوقائع والقاعدة الكلية «.

املبادئ الأ�ضا�ضية للتحليل ال�ضيا�ضي

تعدد العوامل املرتبطة بالظاهرة.. 1
االأهمية الن�شبية للعوامل املرتبطة بالظاهرة.. 2
الذاكرة التاريخية للظاهرة ال�شيا�شية.. 3
تاأثري التفاعالت والتداعيات احلا�شرة على م�شتقبل الظاهرة.. 4
االإطار املكاين املحلي واالإقليمي والدويل.. 5
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ورقة التنبوؤ ال�شيا�شي

العوامل املرتبطة بالظاهرة.. 1
الظروف البيئية للظاهرة.. 2
اأهم العوامل اأو القوى املحركة للظاهرة.. 3
اأهم العوامل والقوى املحركة يف امل�شتقبل.. 4
احتماالت التحقيق امل�شتقبلي لتاأكيد هذه العوامل.. 5
امل�شكالت والقيود التي ميكن حدوثها يف امل�شتقبل.. 6
حتديد االأهداف يف امل�شتقبل.. 7
كيف ميكن جني املكا�شب؟. 8
كيف ميكن جتنب اخل�شارة؟. 9
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درا�شات الأزمات، وتقدير املواقف

وم�شاركتها  ح�شورها  يف  الر�شمية  الدبلوما�شية  �شاأن  �شاأنها  الربملانية  الدبلوما�شية 
اأو  االأزمة،  طبيعة  حتمل  التي  واملو�شوعات  الق�شايا  من  العديد  فيها  تناق�س  لفعاليات 
االأ�ش�س  فاإن  وبداية  للعامل.  اأو  االإقليم،  اأو  للدولة،  االإ�شرتاتيجية  االأهمية  ذات  امل�شكلة 
العامة للتعامل مع هذا النوع من الق�شايا واملو�شوعات ذات االأهمية الوطنية اأو االإقليمية 
لها  بذاتها  منفردة  حالة  باعتباره  ق�شية  اأو  مو�شوع  كل  مع  التعامل  يتطلب  الدولية  اأو 
اأو تقدير  خ�شائ�شها، ولها جوانبها ذات الطابع اخلا�س. ومن ثم فاإن درا�شات االأزمة 
الدرا�شات  من  النوع  هذا  واأن  ثابتة.  اأمناطًا  ي�شع  وال  جامدة،  قوالب  ي�شيغ  ال  املوقف 
وجوهر  حقيقة  عن  تعرب  اأن  على  الربملانية  الدبلوما�شية  م�شاعدة  الرئي�شي  هدفه  كان 
املواقف التي ميكن اأن تتبناها وتدافع عنها يف املحافل الربملانية ولكن على هدى واأ�ش�س 
من  الدولية  البيئة  حتياه  ما  الدرا�شات  من  النوع  هذا  تقدم  على  �شاعد  ومما  وا�شحة. 
مبفردها  فالدول  املتعار�شة.  وامل�شالح  املتزايدة  وال�شراعات  الكربى،  الكيانات  عوامل 
عوامل  والدولية.  واالإقليمية  الوطنية  وامل�شكالت  االأزمات  اإحداث  يف  التاأثري  عن  عاجزة 
اأ�شبح االت�شاع احل�شاري فيها ميتد ويتطور وترت�شخ دعائمه وتزداد م�شاحله وتتعار�س. 
عما  وخمتلفة  مغايرة  �شفة  ذات  الربملانية  الدبلوما�شية  واأوراق  درا�شات  جعل  ذلك  كل 
اأن  عليها  الربملانية  الدبلوما�شية  الأن  املا�شي.  يف  الربملانية  للروؤية  االإعداد  عليه  كان 
اأوراق  تتبنى مواقف، وتقيم مبادرات، وت�شنع م�شروعات وهذا ال ميكن حتقيقه يف ظل 
الدقيق،  املو�شوعي  بال�شكل  املطروحة  الق�شايا  اأو  املو�شوعات  اأبعاد  تراعي  ودرا�شات ال 
ويف االإطار الذي يزيد من قيمة مواقف الدبلوما�شية الربملانية. فالبيئة التي ت�شبح فيها 
باأنه وحدة اجتماعية متقاربة  الدبلوما�شية الربملانية حاليًا هي ذلك العامل الذي يتميز 
جعل  الذي  االأمر  واجتماعيًا  وثقافيًا،  واإداريًا،  واقت�شاديًا،  �شيا�شيًا،  الرتابط  ومتكاثفة 
اأق�شى الغرب. كما  توؤثر على الدول والكيانات يف  ال�شرق  اأق�شى  اأو م�شكلة يف  اأزمة  اأي 
اأن اخلا�ضية الثانية لبيئة الدبلوما�شية الربملانية هو اأن اأي دولة حتتاج اإلى تطوير اآليات 
واأدوات هذه الدبلوما�شية الأنه مل يكن يف االإمكان قدرة اأي دولة على االنغالق على ذاتها 
ومل يعد بو�شعها مهما اأوتيت من نظم حكم اأن متنع التاأثريات اخلارجية اأو رياح التغيري 
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اأن ت�شل اإليها. الأن االأحداث والق�شايا ال�شيا�شية يف العامل هي اأ�شبه بفي�شان دويل يجتاح 
اأرا�شي كل دول العامل.

اخلا�ضية الثالثة لبيئة الدبلوما�شية الربملانية هو �شرورة تعامل الربملانات مع االأحداث 
والق�شايا ال�شيا�شية فلم يعد االأمر اختياريًا، اأو فر�شيًا، الأن الربملان م�شوؤول مع اأجهزة 
املوؤامرات،  �شد  بحزم  والوقوف  الدولة،  �شيادة  على  احلفاظ  املعنية يف  االأخرى  الدولة 
اأو  الراأي،  عن  بالتعبري  الربملان  تدخل  فاإن  ولذا  اأجنبية،  اأو  خارجية  ا�شتهدافات  اأي  اأو 
�شياغة موقف، اأو تبني برنامج اإمنا يكون هدفه التاأثري يف جمريات االأحداث االإقليمية 
والدولية مبا يوؤدي اإلى جتنب خماطرها، واال�شتفادة من اإيجابياتها. وملا كان الربملان هو 
الذي يعرب عن املجتمع يف حتقيق امل�شلحة امل�شرتكة واخلري العام باعتباره ممثاًل له فاإن 
الربملان لديه القدرة على اأن ي�شنع من االأزمات واالأحداث ال�شيا�شية اخلري للب�شرية. الأن 
اأن  اأنها �شر، بل  اإليها دائمًا على  االإقليمية والدولية ال ميكن النظر  امل�شكالت والق�شايا 
فاأزمة  امل�شتع�شية.  وامل�شكالت  االأزمات  خالل  من  وتقدمها  ح�شارتها  �شيدت  االإن�شانية 
كانت  الطاقة  واأزمة  االإنتاج،  عالية  غذائية  �سالالت  ال�ستنباط  الدافع  هي  كانت  الغذاء 

دافعًا الإنتاج امل�شادر البديلة الفعالة.
بال�شبغة  البيئة  هذه  ا�شطباغ  هو  الربملانية  الدبلوما�شية  لبيئة  الرابعة  اخلا�ضية 
العلمية. فاأ�شبحت املناهج العلمية هي االأ�شلوب الرئي�شي للتعامل مع االأزمات وامل�شكالت 
اعتماد  اأن  االأمريكي  الربملاين  اخلبري  بيرتا�س  ويدور  اأكد  وكما  ال�شيا�شية.  واالأحداث 
املنهجية العلمية يف الدبلوما�شية الربملانية ال يعود فقط اإلى النتائج االإيجابية التي ميكن 
هو  االأ�شلوب  هذا  اأي�شًا  ولكن  والبحوث  الدرا�شات  اإعداد  يف  االأ�شلوب  هذا  يحققها  اأن 
الوحيد الذي يجنب النتائج املخيفة واملدمرة الأن طبيعة التداخل يف الق�شايا الدولية قد 

توؤدي اإلى نتائج وخيمة.
اإزاء ذلك كله كان حتميًا و�شروريًا اأهمية التعرف والتعلم الأ�ش�س املنهجيات العلمية يف 

درا�شات وبحوث الدبلوما�شية الربملانية.
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درا�شة حتليل الإطار

يف هذا النوع من الدرا�شات الربملانية نبداأ بالتعرف اإلى واقع امل�شكلة اأو الق�شية حمل 
الدرا�شة من خالل االآتي:

من 
نحن

من 
هم

اإلى 
اأين 
نتجه

اإلى اأين 
يتجهون

ماذا 
منلك

ماذا 
ميلكون

كيف 
ن�شتخدم 
ما منلك

ما هو الوقت 
املتاح لنا 

لال�شتخدام

ما هو 
املطلوب 
القيام به 
لزيادة 

فعالية هذا 
اال�شتخدام

ويركز ب�شفة خا�شة  املبدئية  التحليلية  الدرا�شات  ي�شمى  الدرا�شات  النوع من  وهذا 
على الق�شايا واملو�شوعات ذات الطبيعة الثنائية لعالقة الدولة مع غريها من دول االإقليم 
والعامل. ويعطي هذا النوع من الدرا�شات نتائج اأولية لتحديد خيارات ومقرتحات التعامل 

مع احلدث اأو الق�شية حمل الدرا�شة.
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درا�شات املوقف

اإلى  التعرف  اأو مو�شوع ما من خالل  نتعامل مع ق�شية  الدرا�شات  النوع من  يف هذا 
اأبعاده احلقيقة، وكذلك الهدف الذي ي�شعى اإليه االأطراف االأخرى يف احلدث اأو املوقف 

الدويل اأو االإقليمي.

كيف 
ظهر 

املوقف 
وتطورت 
اأحداثه

من هم 
االأطراف 
ال�شانعني 
للموقف 

العلنيني اأو 
االأطراف 

اخلفية

ما هي 
تداعيات 

هذا 
املوقف 

االآن

ما هو 
الهدف 

الذي يجب 
اأن ن�شعى 

اإلى حتقيقه 
وكيف نحققه

ما هي 
البدائل 
املتاحة 

لالآخرين 
للتعامل مع 

املوقف

ما هي 
املحاذير 

التي 
توؤثر على 
م�شاحلنا

ما هي 
احلدود 

التي ميكن 
االتفاق 
فيها مع 
االآخرين

ويعطى هذا النوع من الدرا�شات مرونة للربملان يف التعامل مع الق�شايا اأو املواقف التي ينبغي 
اأن يتبناها. كما اأن هذا النوع من الدرا�شات يحتاج اإلى الت�شاور مع اجلهات املعنية بال�شيا�شة 

اخلارجية حتى ميكن بناء وتقدير �شحيح للتعامل مع االأحداث واملو�شوعات ال�شيا�شة.
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درا�شة تكتيك املوقف

هذا النوع من الدرا�شات هدفه الرئي�شي اأن الربملان له م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 
يف اإثارة ق�شية اأو موقف ما يف اأي حمفل برملاين اإال اأن الربملان يتوقع اأن موقفه اأو ق�شيته 
لن تكون حمل اهتمام وترحيب من الربملانات االأخرى. فيتم بناء تكتيك معني الإدارة هذا 

املوقف يف املحفل الربملاين.

الطرح القوي الفعال

تكتيك اإدارة الربملان
 ملوقف

 اأو ق�شية يف املحافل
الربملانية

الطرح الزاحف

الطرح الرتاكمي

وثائقه  من  وفعال  قوي  �شياج  ببناء  الربملان  يهتم  الفعال  القوي  الطرح  اإنه يف  حيث 
الداعمة  الفنية  االأطر  كل  اإعداد  على  ويعمل  الق�شية  اأو  املوقف  هذا  لتربير  ودرا�شاته 
لعدالة و�شالمة طرحه، ويف�شل اأن يتم طرح عدد من الوثائق والدرا�شات الفنية الالزمة، 
ثم يدفع بها الربملان ب�شكل متكامل اإلى اجلهة املنظمة للمحفل التي تبداأ يف توزيعها على 
كل االأطراف امل�شاركة يف املحفل، كما اأن هذا ال مينع الربملان من اأن ير�شل بنف�شه الوثائق 

وامل�شتندات الداعمة ملوقفه اإلى خمتلف االأطراف.

ثم تبداأ املرحلة الثانية وهي التكتيك الزاحف، ويقوم على ك�شب التاأييد ملوقفه من 
خالل اللجوء اأواًل اإلى حلفائه االإقليمني ثم اأ�شدقائه خارج االإقليم، ثم االأطراف املتوقع 
اأن تقبل مبوقفه اأو ق�شيته، ثم االأطراف املحايدة واأخريًا االأطراف املناوئة. ويف احلقيقة 
اأن التكتيك الزاحف يبدو تعقيده و�شعوبته يف اإعداد جداول املواقف التي ت�شم كل الفئات 
املتالحقة،  الزيارات  واأحيانًا  املكثفة،  وامل�شاورات  االت�شاالت  اإجراء  وكذلك  ال�شابقة، 
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باالإ�شافة اإلى تب�شيط الوثائق وامل�شتندات الفنية املربرة للموقف اأو الق�شية.

ثم تبداأ املرحلة الثالثة وهي الطرح الرتاكمي وهذا النوع من التكتيكات يطلق عليه 
االأطراف  واإرباك  ال�شغط،  زيادة  هو  الرئي�شي  الأن هدفه  اخلا�شة  الطبيعة  ذو  التكتيك 
يتم  النوع  هذا  ويف  االأ�شلي.  للموقف  راف�شة  اأو  متعار�شة  مواقف  حتمل  التي  االأخرى 
امليزة  اأن  اإال  املحايدة  واالأطراف  املناوئة،  االأطراف  على  الرتكيز  يتم  حيث  الت�شعيد 
االأ�شا�شية لت�شعيد املواقف هو اأنه ينبغي اأن يعمل ب�شكل متكامل وهذا يعني اأنه يتم تق�شيم 
اإلى عدة مراحل، ويف كل مرحلة يكون لها ر�شالة حمددة، وهدف حمدد، الأن  الت�شعيد 
التكامل الت�شعيدي يوؤدي اإلى ما يطلق عليه » �شناعة املواقف املتنامية ». وبعد اأن يحقق 
الهدوء حتى  اأو  االإبطاء  عليه مرحلة  يطلق  ما  يتم  فاإنه  معينة  التنامي هدفه يف مرحلة 
ي�شعر الطرف امل�شاد بهدوء احلركة وقد يتولد لديه اإح�شا�س اأو �شعور باأن الطرف االأ�شلي 
قد تنازل عن موقفه، اأو بدله، اأو غريه وهذه املرحلة قد يكون هدفها الرئي�شي هو اإبطاء 
حركة الطرف املعار�س اأو ت�شدير الهدوء اإليه، وبعدها تبداأ مرحلة جديدة من الت�شعيد 
التي  االأغرا�س  اأو  الغر�س  يتحقق  اأن  اإلى  واالإبطاء  الهدوء  من  اأخرى  مرحلة  يتبعها  ثم 

ت�شعى اإليها الدولة من املوقف اأو الق�شية.

ت�شعيد
ت�شعيدت�شعيدت�شعيد

هدوء اإبطاءهدوء اإبطاء

واأيًا ما كان فاإن عملية الت�شعيد التكتيكي اأو االإبطاء التكتيكي يجب اأن يتم يف اإطار العديد 
من ال�شوابط اخلا�شة بالتحركات املناوئة، واأهداف التحرك، وطبيعة الفعل ورد الفعل.
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بحث الهدف املحوري

اأو  البحث  املو�شوع حمل  اأو  للق�شية  املحوري  الهدف  بحثية هدفها حتديد  ورقة  هي 
هذا  لتحقيق  عمل  خطة  متثل  الحقة  ورقة  اإعداد  يتم  الورقة  هذه  على  وبناًء  الدرا�شة، 
الربملانية،  امل�شاركات  من  الهدف  حتديد  يف  االأوراق  هذه  عمل  ويكرث  املحوري.  الهدف 
وكذلك يف حتديد الهدف من املو�شوعات املدرجة على جداول اأعمال الفعاليات الربملانية، 
اأو حتديد اأهداف للتحرك، اأو حتديد اأغرا�س للبحث يف ق�شية معينة وتتمثل عنا�شر هذا 

البحث يف االآتي:

عنا�شر 
الفهم 

للمو�شوع 
اأو الق�شية

عنا�شر 
االإدراك 
للمو�شوع 
اأو الق�شية

التقدير 
والتقييم

اإدارة 
الهدف

العوامل 
امل�شاعدة 

الإدارة 
الهدف

العوامل 
املناوئة 
الإدارة 
الهدف

النتائج 
النهائية

توظيف 
حتليل املعلومات

املعلومات

تقدير 
قوة 

الهدف

اآليات 
حتقيق 
الهدف 

من 
�شانعي 
القرار

منفذو 
الهدف
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بحوث بيئات املوقف

هذا النوع من البحوث يحيط اأع�شاء ال�شعبة الربملانية بالبيئات املختلفة املحيطة باأية 
اأو  يقدم �شورة متكاملة عن احلركة  اأنه  اإلى  باالإ�شافة  الدرا�شة  اأو مو�شوع حمل  ق�شية 
الفعل الذي ينبغي تبنيه اإزاء هذا املو�شوع، اأو يقدم حلواًل لقدرة التاأثري يف هذا املوقف 
بحيث يتحول من موقف معار�س ومناوئ اإلى موقف موؤيد وداعم الجتاهات برملان الدولة. 
فاإن  البحث  حمل  مو�شوع  اأو  ق�شية  كل  اأن  فر�شية  من  البحوث  من  النوع  هذا  وينطلق 
نتائجه اأو مواقفه ما هي اإال انعكا�س طبيعي ملختلف اأنواع البيئات التي ي�شبح فيها. واأن 
هذه البيئات باختالف اأنواعها يف التي توؤثر جوهريًا يف تبني اأي دولة اأو برملانها ملوقف ما 

يف املحافل .
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اأو القرار  اأنواعها توؤثر يف طبيعة املوقف النهائي،  اإذا كانت هذه الهيئات مبختلف  و 
املوقف  اأو  القرار  بهذا  اأي�شًا  تتاأثر  اأن  بدورها ميكن  البيئات  فاإن هذه  االأخري  ال�شيا�شي 
خا�شة اإذا كان معار�شًا لطبيعتها.وهذا ما نلحظه عمليًا من اأن مواقف الدول وبرملاناتها 
تختلف من دولة اإلى اأخرى، ومن اإقليم اإلى اآخر باالإ�شافة اإلى اأن الدولة ) اأ ( اإذا تعر�شت 
لذات الق�شية اأو املو�شوع فاإنها �شتختلف يف ت�شرفاتها وردود اأفعالها عن مواقف الدولة 
) ب ( ، كما �شيتم ا�شتخدام هذا النوع من البحوث يف التعامل مع االأزمات اأو الق�شايا 
ذات الطبيعة امل�شريية اأو االإ�شرتاتيجية ذات االأهمية البالغة ويطلق على هذا النوع من 

البحوث يف حال تعامله مع االأزمات ) بحوث �شلوك اأداء االأزمة ( .

بحوث ودرا�شات الأثر للموقف اأو الأزمة

كل موقف اأو اأزمة، اأو ق�شية حمل بحث وتدار�س البد واأن ينتج عنها جمموعة من االآثار 
فاإنها اإما اآثار وظيفية، اأو اآثار اأدائية اأو اآثار هيكلية، اأو اآثار حركية.

اآثار حركيةاآثار هيكليةاآثار اأدائيةاآثار وظيفية
مــــا هــــي طــبــيــعــة 	 

االخـــــــــتـــــــــالل يف 
الوظيفي  الن�ساط 

الأجهزة الدولة؟
مـــــــا هـــــــو �ـــشـــكـــل 	 

الـــقـــ�ـــشـــور الــــذي 
ي�شببه  اأن  ميــكــن 
هــــذا  املـــوقـــف اأو 
ــة  ــي ــ�ــش ــق نــــــاجت ال

الق�شية؟
مـــــــا هـــــــو �ـــشـــكـــل 	 

ــعــار�ــس الـــذي  ــت ال
يحدث  اأن  ميــكــن 
ــــات  ــــالق ــــع ال يف 

الوظيفية؟

هـــل تــبــنــي مـــوقـــف ما 
على  يـــوؤثـــر  اأن  ميــكــن 
للطرف  احلــركــة  اأداء 
االآخر بحيث يوؤدي اإلى 
اأو  تفككه،  اأو  اإ�شعافه، 
خمتلف  ــع  م تــعــار�ــشــه 
االأطــــراف االأخــــرى اأو 
ــد مـــن انــ�ــشــجــامــه  ــزي ي
االأطــراف  مع  وتوافقه 

االأخرى.

احتماالت 	  هي  ما 
ــقــديــر  ــت خـــطـــاأ ال

للمواقف؟
املتغريات 	  هي  ما 

التي  امل�شتقبلية 
ــر  ــوؤث ت اأن  ميــكــن 
على هذا املوقف؟

احلــركــة 	  اأداء  هـــل 
ات�شاع  عــلــى  �ــشــيــوؤثــر 
ــــف  ــــوق طـــبـــيـــعـــة امل

لالأطراف االأخرى؟
نتائج 	  �ــشــتــوؤدي  هـــل 

ـــوقـــف اإلـــــى اأزمــــة  ال
ــة  ــع ــي وزيـــــــــــــادة طــب

التهديد؟
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بحوث امل�شكالت مع الأطراف الأخرى يف املحافل الربملانية

هذا النوع من البحوث يتم ا�شتخدامه يف حال اإجراء بحث اأو درا�شة حيال ق�شية اأو 
مو�شوع ما حمل تناق�س اأو �شراع مع اأطراف اأخرى اإقليمية اأو دولية.

اأبعاد 
امل�شكلة

اجتاهات 
امل�شكلة

طبيعة احلركة 
اأو ال�شلوك 
لالأطراف 

االأخرى

االأهداف التي 
يجب اأن ن�شعى 

اإلى حتقيقها

االأهداف 
التي �شي�شعى 

االأطراف 
االأخرى اإلى 

حتقيقها

عوامل 
القدرة 

يف حتقيق 
اأهدافنا

بحوث اخلالفات مع الأطراف الأخرى يف املحافل الربملانية

هذا النوع من البحوث يتم ا�شتخدامه لدرء خالفات ) اأقل من امل�شكلة ( مع اأطراف 
اأخرى يف املحافل الربملانية، واخلالفات ب�شفة عامة ال ترقى اإلى امل�شكلة ولذلك يقال اإن 
اخلالف يف الراأي ال يف�شد الود. ولكن برملان الدولة مطالب باأن يتعامل مع هذا النوع من 

اخلالفات من خالل بحوث يطلق عليها بحوث تقييم اخلالف.

�شكل 
اخلالف

ظروف 
اخلالف

م�شمون 
اخلالف

عوامل ميكن 
التنازل 

عنها لدرء 
اخلالف

عوامل ال 
ميكن التنازل 

عنها 

عوامل 
القدرة 

يف احتواء 
اخلالف
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اأوراق املحور الربملاين للق�شايا اأو املو�شوعات ال�شاكنة يف املحافل الربملانية

هو نوع من االأوراق التو�شيفية التي تتناول بالدرا�شة ق�شايا اأو مو�شوعات �شاكنة يف 
املحافل الربملانية ويطلق عليها اأحيانًا اأوراق جوانب املو�شوع.

وترى هذه االأوراق اأن كل مو�شوع له ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية اأولها مظاهر املو�شوع اأو 
الق�شية وثانيها االأ�شباب التي اأدت اإلى هذه املظاهر وثالثها النتائج من هذه االأ�شباب.

الأ�ضباب والبواعث

املظاهرالنتائج
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درا�شات الأزمات يف املحافل الربملانية

يهدف هذا النوع من الدرا�شات اإلى تدار�س املواقف والق�شايا امللحة املثارة يف خمتلف 
املحافل الربملانية خا�شة اإذا ارتبطت هذه املو�شوعات اأو الق�شايا باالأثر املبا�شر او غري 

املبا�شر على:
البنيان االقت�شادي للدولة.	 
االأداء االقت�شادي للدولة.	 
النظام ال�شيا�شي للدولة .	 
الو�شع االأمني الداخلي اأو اخلارجي للدولة.	 
�شيادة الدولة واال�شتقرار ال�شيا�شي واالجتماعي للدولة .	 

وي�شتخدم يف هذا النوع من الدرا�شات عدة مناهج اأولها: املنهج الو�ضفي التحليلي

الورقة التحليلية لالأزمة

 نتائج
 هذه

البدائل

 بدائل
 احلركة
 للتعامل
 مع هذه

 التداعيات

 التداعيات
 التي ميكن
 اأن ت�شل

 اإليها
االأزمة

 طبيعة
 االأطراف
 الفاعلة يف

 االأزمة

 املظاهر املالية
 لالأزمة

 اأبعاد
االأزمة

 تو�شيف
 االأزمة
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ثانيًا: املنهج التاريخي لت�شخي�ض الأزمة

من  العديد  نتاج  اإال  هي  ما  اأزمة  اأي  اأن  فر�شية  من  ينطلق  اأوراقه  يف  املنهج  وهذا 
العوامل والظروف التاريخية وان اأي تعامل مع االأزمة ي�شتدعي التعرف كامال على مراحل 
املا�شي واالإملام بكيفية تطور االأزمة الن البديل الناجت يف التعامل مع اأي اأزمة راهنة يتطلب 

بال�شرورة التحقق يف ت�شخي�س االأزمة تاريخيًا.

نتائج 
ا�شتخدام 
البدائل 

بدائل 
احلركة 
للتعامل 

مع 
االأزمة 

عوامل 
التاريخ 

التي 
ا�شتمرت 
مع االأزمة 
يف الوقت 
الراهن 

تو�شيف 
االأزمة 

يف الوقت 
الراهن 

العوامل 
االأكرث اأهمية 
يف املراحل 
التاريخية 

)�شببًا	
نتيجة(

العوامل 
التي اأثرت 
وتاأثرت بها 
االأزمة يف 
كل مرحلة 
تاريخية 

ت�شخي�س 
وتو�شيف 
كل مرحلة 

املراحل 
التاريخية 



وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�شات ال�شعبة الربملانية 70

بحوث عالج نظام الأزمة

تعتمد هذه البحوث ب�شفة اأ�شا�شية على منهج حتليل النظم العلوم ال�شيا�شية فالبد 
من درا�شة املتدخالت التي اأدت اإلى هذه االأزمة ثم درا�شة ال�شلوك االأدائي ونظام الت�شغيل 
ثم تدار�س خمرجات االأزمة ،واأخريا التعرف اإلى طبيعة ردود الفعل بعد خمرجات االأزمة

النتائج 
املحتملة 

لهذه النتائج 

البدائل 
اجلديدة 

للتعامل مع 
االأزمة 

تقييم النتائج 
وقدرتها يف 

حتقيق االأهداف 

نتائج هذا 
ال�شلوك 

ال�شلوك االأدائي 
للتعامل مع 

االأزمة 

اأ�شباب 
وبواعث 
االأزمة 
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الدرا�شات ال�شتق�شائية لالزمة اأو املوقف

خالل  من  االأزمة  اأو  املوقف  وت�شخي�س  حتليل  على  يعمل  الدرا�شات  من  النوع  وهذا 
القوى االأ�شا�شية الفاعلة يف حركة االأزمة اأو املوقف وكذلك القوى االأخرى املرتبطة بهذه 
التي ال  االأخرى  ،والعنا�شر  فيها  توؤثر  اأن  التي ميكن  املحددات  الفاعلة ثم حتليل  القوى 

ميكن التحكم فيها .

ال�شلوك 
الإ�شعاف حركة 
املحددات التي 

ال ميكن التحكم 
فيها 

ال�شلوك 
املنا�شب يف 
�شوء هذه 
املحددات 

املحددات 
التي ال 
ميكن 

التحكم 
فيها

املحددات 
التي ميكن 

التحكم فيها 

العنا�شر 
املرتبطة 
بالعنا�شر 
الفاعلة 

وامل�شتقلة 

العنا�شر 
امل�شتقلة 

والفاعلة يف 
االأزمة اأو 

املوقف

خام�شًا: منهج درا�شة حالة 

يتم ا�شتخدام هذا املنهج الإعداد درا�شات احلالة عن ق�شية اأو مو�شوع ما. وهذا النوع 
من الدرا�شات ال يقت�شر فقط على ق�شايا ال�شيا�شية اخلارجية واإمنا ميكن اأن ي�شتخدمه 
الربملان اأي�شا يف تدار�س الق�شايا املحلية والتي تنظرها اللجان. تنطلق نظرية هذا املنهج  
من اأن كل ق�شية اأو مو�شوع ميثل حاله م�شتقلة ،وقد يكون �شديد اخل�شو�شية ،اإال اأن هذه 
اخل�شو�شية ال متنع من اأن يكون متداخال اأو متاأثرا اأو موؤثرا يف ق�شايا مو�شوعات اأخرى 
اإال انه عند درا�شة اأي ق�شية اأو موقف فانه ينبغي التنبه اإلى الزمان الذي �شاحب اأعرا�س 
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الق�شية  اأو  للمو�شوع  التاريخي  االإطار  ،ومعرفة  املكان  ،وكذلك  املو�شوع  هذا  ومظاهر 
النتائج  الراهن ،وكذلك  الوقت  اإلى ت�شاعد مظاهره يف  اأدت  التي  ،واالأ�شباب اجلديدة 

التي اأدت اإليها هذه االأ�شباب اجلديدة ،وما ميكن اأن تفرز يف امل�شتقبل .
كما تعمل هذه الدرا�شات على حتليل �شامل لكل العوامل والعنا�شر واملتغريات املوؤثرة 

يف الق�شية اأو املو�شوع يف كل بحث والدرا�شة. 

اأثر ذلك 
على 

االجتاهات 
يف امل�شتقبل 

العنا�شر 
ذات 

الطبيعة 
اخلطرة 
والتي ال 
ميكن 

التحكم 
فيها 

كيفية التحكم 
يف نتائج 
احلا�شر 
)البدائل 
املتاحة(

التداعيات 
امل�شتقبلية 

النتائج 
التي 

اأفرزتها 
هذه 

االأ�شباب  

االأ�شباب 
اجلديدة 

يف 
احلا�شر 
للمو�شوع 

البعد 
التاريخي 
للمو�شوع 



73وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�شات ال�شعبة الربملانية

منهج الدرا�شات املقارنة يف بحوث ودرا�شات الدبلوما�شية الربملانية

يف  تدار�شه  يتم  مو�شوع  اأو  لق�شية  املو�شوعية  املقارنة  اأ�شا�س  على  املنهج  هذا  يقوم 
احلافل الربملانية واإذا كان هذا املنهج اثبت اأهميته وقوة الدرا�شات والبحوث الربملانية 
ب�شفة عامة خا�شة يف جمال اللجان ،اإال انه اثبت اأي�شا ً اأهمية كربى يف الق�شايا ال�شيا�شية 

اخلارجية.

النتائج النهائية 
للمقارنة 

العوامل التي 
تتحكم يف اأداء 

كل من 
اأ ، ب

املقارنة 
لل�شلوك 

االأدائي بني 
اأ ، ب

املقارنة 
جغرافيًا

املو�شوع 
حا�شرًا

املو�شوع 
تاريخًا
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درا�شات البعد امل�شتقبلي للق�شية اأو املو�شوع حمل البحث

بواقع  التنبوؤ  العلمي يف  االأ�شلوب  ا�شتخدام  يعتمد على  الدرا�شات  النوع من  ويف هذا 
وحا�شر الظاهرة مو�شوع الدرا�شة اأو البحث .

وتعتمد هذه الدرا�شة على منهج الدرا�شات املتكاملة والذي يجمع بني ثالث عنا�شر 
اأولها العن�شر التاريخي ،وثانيها العن�شر الراهن ،وثالثها الع�شر اال�شت�شرايف   اأ�شا�شية 

اأو امل�شتقبلي .

العن�شر اال�شت�شرايف العن�شر احلا�شر  العن�شر التاريخي 

العوامل التي ميكن التحكم 	 
فها مل�شتقبل الظاهرة. 

ميكن 	  ال  الـــتـــي  الـــعـــوامـــل 
التحكم فيها. 

اخلـــ�ـــشـــائـــر والــتــكــالــيــف 	 
املتوقعة م�شتقبليا.

تعظيم الفائدة اأو املك�شب. 	 
املت�شارعة 	  الــعــوامــل  ـــر  اأث

على نتائج امل�شتقبل.

املو�شوع 	  اأو  الق�شية  مناخ 
واأطـــــرافـــــه،  ـــــعـــــاده،  اإب و 
ــه،  ــاب ــب ــش واجتـــاهـــاتـــه، واأ�

ونتائجه.
اإليه 	  و�شلت  الـــذي  املـــدى 

الظاهرة �شواء يف العوامل 
ــتــي ارتــبــطــت بــاحلــركــة  ال
عـــوامـــل  او  الـــتـــاريـــخـــيـــة 

جديدة يف احلا�شر.   
لالأحداث 	  املحركة  القوى 

احلركة  من  النابعة  �شواء 
التاريخية او قوى جديدة. 

مــــــدى االنـــفـــ�ـــشـــال بــني 	 
التاريخ واحلا�شر.  

االأ�شباب.	 
العوامل املحفزة. 	 
التطور للظاهرة. 	 
النتائج التاريخية 	 
اأهمية 	  االأكــــرث  الــعــوامــل 

الــتــاريــخــيــة  يف احلـــركـــة 
للظاهرة. 

تال�شت 	  ــي  ــت ال الــعــوامــل 
الــتــاريــخــيــة  يف احلـــركـــة 

للظاهرة. 
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جتهيزات امل�شروعات اأو البنود اجلديدة والطارئة
 يف املحافل الربملانية الدولية والإقليمية

كثريًا ما تهتم ال�شعبة الربملانية باإعداد م�شروعات عمل اأو طرح بنود جديدة اأو طارئة 
اإلى  حتتاج  البنود  او  امل�شروعات  وهذه  والدولية  االإقليمية  الربملانية  املحافل  خمتلف  يف 

جتهيزات واإدارة معينة للتعامل معها حتى يتحقق الهدف منها

نظم االت�شال

اأدوات ال�شدام

اأدوات االمت�شا�س

جتهيزات
امل�شروعات

والبنود اجلديدة 
اأو

اأدوات احلركة

اأدوات التاأثري

حيث اإنه من املتعارف عليه اأن جتهيزات م�شروعات العمل اأو البنود اجلديدة اأو الطارئة،اأو 
املقرتحات التي ترغب الدولة يف و�شعها يف قرارات املحافل الربملانية حتتاج اإلى حركة 
ذات طبيعة خا�شة اإال انه من املهم يف البداية اأن تكون ال�شعبة قد اأعدت اأوراقها،ودرا�شاتها 
اأو طارئة  اأو بنود جديدة  الالزمة وم�شتنداتها ب�شاأن ما تود عر�شة من م�شروعات عمل 
الهدف  حددت  قد  املعينة  ال�شعبة  تكون  اأن  االأوراق  هذه  يف  املهم  .ومن  مقرتحات  اأو 
الرئي�شي من هذه االأوراق واالأهداف املرحلية والفرعية مل�شروعاتها اأو بندها .وبعد ذلك 
تبداأ اخلطوة الثانية وهي حتديد نظام االت�شال اأو جمموعة االت�شال الذي �شيقوم بنقل 
االت�شال  نتائج  االت�شال حتديد  ،لتتولى جمموعة  املطلوبة  اإلى اجلهة  املطلوبة  الر�شالة 
اجلانب  فاإن  احلالة  هذه  ،ويف  البند  اأو  امل�شروع  اأو  املو�شوع  عن  االإعالم  اإدارة  ،وكذلك 
اأو  التوجيهي  اجلانب  خالل  ،ومن  االإخباري  اجلانب  خالل  من  اإدارته  �شيتم  االإعالمي 
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،والتوقيت  وامل�شمون  ،واملحتوى  املعني  ال�شكل  على  االتفاق  يتم  احلالتني  ويف  الدعائي 
املنا�شب والتحليالت واالآراء واالأفكار امل�شاندة. وكل ذلك يتم وفق خطة زمنية مدرو�شة 
جمموعة  من  االإعالم  اإدارة  اأن  ويالحظ   . دقيقة  ل�شيناريوهات  وفقا  االأدوار  وموزعة 
االت�شال يكون لها حتقيق هدفية  اأ�شا�شية االأول :جذب االنتباه مل�شروع اأو البند اجلديد اأو 

الطارئ املعني ثم اإثارة االهتمام به.   

اأدوات التاأثري 

املرحلة الثالثة يف جتهيزات م�شروعات العمل اأو البنود اجلديدة اأو الطارئة هي اأدوات 
التاأثري يف االأطراف االأخرى للقبول بذلك امل�شروع اأو البند واأول ما تتجه اأدوات التاأثري 
واالأطراف  املبا�شرة  غري  االإقليمية  االأطراف  ثم  املبا�شرة  االإقليمية  االأطراف  اإلى  تتجه 

الدولية ال�شديقة وثم االأطراف الدولية ذات الطبيعة املحايدة 

اأدوات تاأثري مل�شالح م�شتقبلية )تتوقف على الغر�س من 
امل�شروع اأو البند املعني (

اأدوات تاأثري
 مل�شالح قائمة

�شيوؤدي لتغيري  •
�شيوؤدي لتطور  •
�شيوؤدي لتجاوز الو�شع الراهن اإلى و�شع اأف�شل  •
�شيوؤدي اإلى التغلب على امل�شكالت القائمة  •
�شيوؤدي اإلى بناء اإطار جديد من التفاهمات وحتقيق التقدم  •

م�شالح �شيا�شية 
م�شالح اقت�شادية 

جغرافية 
ثقافية 

اإقليمية 
دولية 

اأدوات ال�شدام

قد يكون هناك ت�شادم مع الغري الذي يرف�س هذه امل�شروعات اأو البنود اجلديدة اأو 
الدولة يف م�شعاه  برملان  اإلى عدم جناح  يوؤدي  ال�شدام قد  املقرتحات وهذا  اأو  الطارئة 
اأو  م�شروعة  عن  الدولة  برملان  يتخلى  اأن  يعني  ال  ذلك  اأن  اإال  التاأثري  اأدوات  ال�شتخدام 
اإحداث  هي  االأدوات  واأولى  له  واملناوئني  املعار�شني  مواجهة  يف  قويا  يكون  اأنه  بل  بنده 
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خلخلة يف مواقف املعار�شة من خالل التعرف على اأكرث مما يقلقهم من هذا امل�شروع اأو 
البند، والبحث عن حل توافقي، اأو نقاط اأخرى مع املعار�سني وحتى تتم هذه اخللخلة فاإن 
االأمر قد ي�شتغرق وقتًا كما اأن ذلك يتوقف على كفاءة جمموعة االت�شال يف اإدارة �شيا�شة 
اخللخلة واإذا مل حتقق اخللخلة اآثارها فاإن الربملان �شيكون مطالبًا بالعمل على تقليل االآثار 
املحتملة لهذا املوقف الت�شادمي من خالل حتييد الطرف املناوئ اأو املعار�س عرب اإفقاده 
التوازن يف حركته املعار�شة من خالل االت�شال باالأطراف االأخرى الواقعة حتت تاأثري اأو 
التوافقية  الرتكيز على اجلوانب  يتم  االت�شال هذه  املعار�س، ويف مرحلة  الطرف  تاأييد 
مع  الكلية(  الروؤى  ولي�شت   ( الروؤى اجلزئية  مع  البند  اأو  امل�شروع  ان�شجام  والتعبري عن 
اإبراز م�شاوئ الطرف االأ�شلي املعار�س، وتفنيد حججه  هذه االأطراف االأخرى، وكذلك 
ومربراته يف رف�س اأو معار�شة امل�شروع اأو البند املقرتح. ويالحظ اأن قيا�س النتائج يف هذه 
املرحلة ترتبط اأ�شا�شًا مبدى القدرة على حتقيق االرتباك واحلرية يف الطرف املعار�س 
فقد  �شيا�شة  العمل يف  املزيد من  يعني  فاإن هذا  االرتباك  يتحقق هذا  فاإذا مل  االأ�شلي. 
التوازن للطرف املعار�س اأو �شيا�شة اخللخلة. ويف هذه املرحلة اجلديدة من تقييم النتائج 
يجب اأن يتغري �شكل وم�شمون واجتاه اخلطاب لالأطراف االأخرى من خالل ابتكار اآليات 

جديدة للتعامل مع هذا املوقف .

اأدوات المت�شا�ض

يالحظ اأن مرحلة ال�شدام على الرغم من ا�شتخدام العديد من الو�شائل ملواجهتها 
اإال اأن الربملان قد ال ينجح يف وقف تداعياتها اأو اآثارها االأمر الذي قد يرتتب عليه اتخاذ 
هذه  ويف  مقرتحاته.   ، بنوده  اأو  م�شروعه  جناح  ل�شمان  املدرو�شة  القرارات  من  املزيد 
اإف�شال  اإلى  توؤدي  قد  التي  والع�شوائية  االرجتال  يبتعد عن  اأن  عليه  الربملان  فاإن  احلالة 
موقفه يف النهائية. وتقوم اأدوات االمت�شا�س على حتقيق هدفني اأ�شا�شيني الهدف االأول 
ك�شب الوقت الختبار اأدوات جديدة يف التعامل مع هذا املوقف الهدف الثاين احلفاظ على 

امل�شروع اأو البند املقرتح من اخل�شارة التي توؤدي اإلى تال�شيه اأو زواله.
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وهنا تتم درا�شة العديد من اأدوات االمت�شا�س

التجاوب 
املرحلي

االإرجاء 
لبع�س 
الوقت

الو�شاطة 
االإيجابية

احللول 
الو�شط

التفاو�س 
لالتفاق

ا�شتخدام 
اأدوات حتويل 

املقرتح

ال�شحب 
النهائي

عوامل
 نجاح أدوات 

االمتصاص

احل�شول على 
كافة البيانات

و املعلومات الالزمة

توفري االإجابات
لكافة االأ�شئلة

الوقت املنا�شب 
للتحرك

تدفق املعلومات
 اجلديد و االآنية 
وحتليلها وتقييمها

اال�شتخدام واال�شتعمال 
الفعال للبيانات 

واملعارف الرتاكمية
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درا�شة املوؤ�شرات الجتاهية لتقييم اأدوات المت�شا�ض

من  نوع  على  االعتماد  يتم  فاإنه  االأكرب  مفعولها  االمت�شا�س  اأدوات  تتحقق  حتى 
�شيناريوهات  ر�شم  على  ترتكز  التي  االجتاهية  املوؤ�شرات  درا�شة  عليه  يطلق  الدرا�شات 
مل�شتقبل احلركة �شواء االحتمالية، اأو ال�شيناريوهات امل�شادة للوقاية من االآثار ال�شلبية ملا 

ميكن اأن يحدث م�شتقباًل.

املوؤ�شرات 
االجتاهية

احتماالت احلركة 
امل�شتقبلية يف �شوء 

املوؤ�شرات

بدائل الوقاية 
من االآثار 

ال�شلبية

ال�شيناريوهات 
امل�شادة لالآثار 
ال�شلبية الباقية

البديل 
االأكرث 
مالءمة

تقييم البديل 
االأكرث 
مالءمة

اأدوات النقل واحلركة

اأدوات احلركة ال�شرورية 
التي يتعني توافرها  

ب�شكل م�شتمر
مالحظاتاأدوات ميكن توفريها عند احلاجة

االتـــ�ـــشـــال  اأدوات  مـــثـــل 
ــــارات  ــــزي الــ�ــشــخــ�ــشــي وال
التن�شيق مع االأجهزة املعنية 
بــالــ�ــشــيــا�ــشــة اخلــارجــيــة ، 
الر�شائل العاجلة، اللقاءات 

مع ال�شفراء االأجانب

االإقليمية  االأطــــراف  مــع  االتــ�ــشــاالت 
ت�شكيل  ــدة،  ــوؤي امل الدولية  اأو  ــدة،  ــوؤي امل
�شفراء  اإ�شراك  اأخــرى،  دول  مع  جلان 
بع�س  يف  االأجنبية  الــدول  لدى  الدولة 

التحركات

الــنــقــل  اأدوات  تــقــيــيــم 
واحلركة
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درا�شات القرار ال�شيا�شي

يف الكثري من االأحيان قد يكون اأمام امل�شوؤول الربملاين حتدى يف اتخاذ قرار مهم يف 
مو�شوع اأو ق�شية ما، اأو اأن هذا القرار قد يكون له تداعياته املبا�شرة اأو غري املبا�شرة ففي 

هذه احلالة يجب عليه االعتماد على درا�شات القرار ال�شيا�شي

القرار 
منا�شب 
ومالئم

القرار 
ميكن 
تنفيذه 

القرار 
وا�شح

القرار 
ب�شيط

القرار 
ميكن 
متابعته

القرار يف 
التوقيت 
ال�شليم

القرار مهم 

مع توجهات 
الـــدولـــة مع 
ـــات  ـــوجـــه ت
ـــــــــــــــراأي  ال
الــــعــــام مــع 
الــتــوجــهــات 

االإقليمية

ــــــات  ــــــي اآل
الــتــنــفــيــذ 
مـــوجـــودة 

وحمددة

ـــــــــــــدم  ع
�س  لغمو ا
يـــثـــري  ال 
اأو  تــاأويــاًل 
تــفــ�ــشــريًا 

مغايرًا

ي�شتمل  ال 
عــلــى عــدة 
قــرارات اأو 

اختيارات

اآلـــــــــيـــــــــات 
املــــتــــابــــعــــة 
ميـــــــــكـــــــــن 

اإدراكها

ــه  ــت ــوقــي ت  
�شليم غري 
اأو  متاأخر 

متعجل

ـــــق  ـــــحـــــق ي  
مــــ�ــــشــــالــــح 
حــــــا�ــــــشــــــرة 
يـــــــحـــــــقـــــــق 
مــــ�ــــشــــالــــح 

م�شتقبلية
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درا�شات حتليل القرار ال�شيا�شي

بعد اتخاذ القرار ال�شيا�شي فاإن هناك نوع من الدرا�شات يتعامل مع حتليل هذا القرار 
واآثاره من خالل االآتي:

اأثر القرار 
على القوى 

املعنية 
بالقرار

ما هي طبيعة 
االأهداف 
اجلديدة 

للقوى املعنية 
بالقرار

ما هي االأدوات 
املتاحة للقوى 
املعنية بالقرار 

لتحقيق اأهدافها 
اجلديدة

ما هية 
االجتاه 
العام 
للقرار

كيف ميكن 
تعظيم 

اال�شتفادة 
من القرار

كيف 
ميكن 
تقليل 

خ�شائر 
القرار

الو�شائل 
االأكرث 
فعالية 
للتعامل 

مع 
تداعيات 

القرار
حتدد هذه 

االأهداف يف 
�شوء ما خلفه 

القرار من 
اآثار

درا�شات تقييم املوقف ال�شيا�شي اأو القرار ال�شيا�شي

يتم اإجراء هذا النوع من الدرا�شات لتقييم املوقف اأو القرار ال�شيا�شي اأو مو�شوع ما 
مع االأخذ يف االعتبار باأن الربملان يريد اأن يغري موقفه اأو قراره اأو يريد اإدخال تعديالت 
وتطويرات عليه. وهذا النوع من الدرا�شات يفيد يف الق�شايا اأو املو�شوعات ذات الطبيعة 

املتكررة يف املحافل الربملانية ومير اإجناز هذه الدرا�شات بعدة مراحل، 
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املرحلة الأولى

م�شمون 
املوقف اأو 

القرار

مكونات القوة يف 
املوقف اأو القرار

النتائج 
املتحققة

االأ�شباب 
اجلديدة 

لتغيري املوقف

عالقات 
امل�شالح 
اجلديدة 
للموقف

طبيعة املوقف اأو 
القرار اجلديد يف 
�شوء هذا التحليل

املرحلة الثانية

طبيعة 
القوى 
املعنية 
باملوقف

عنا�شر القوة 
التي ترتكز 

عليها هذه القوى

النتائج اجلديدة 
املتحققة من 

املوقف اجلديد          

كيفية التاأثري 
على القوى املعنية 
باملوقف اأو القرار

العوامل التي 
حتد من هذا 

التاأثري

النتائج 
النهائية
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املرحلة الثالثة
حتليل املوقف اأو القرار اجلديد

عنا�شر 
املوقف 
اأو القرار

التداخل 
بني هذه 
العنا�شر

اأثر 
التداخل 
ونتائجه

عالقات االرتباط 
بني العنا�شر 
وغريها من 

العنا�شر االأخرى 
غري الوا�شحة يف 

ق�شايا اأخرى

حتليل 
طبيعة 

اخلطر يف 
املوقف اأو 

القرار

املوقف اأو 
القرار النهائي

درا�شات نظرية املباريات

و هو نوع من الدرا�شات الكمية التي تتعامل مع املواقف، اأو الق�شايا واملو�شوعات ذات 
االأهمية االإ�شرتاتيجية، ويف هذا النوع فاإنه ال بد من وجود طرف اآخر يتجه اإليه التعامل 
يف املوقف اأو املو�شوع اأو االأزمة. ويحاول الدار�س جاهدًا اأن يك�شب املوقف اأو الق�شية اأو 
االأزمة من الطرف االآخر، اأو يجعله يتقهقر، وحتى يت�شنى له حتقيق ذلك فاإنه ينبغي اأن 

ير�شم توقعًا اأو �شيناريوهات لطبيعة احلركة، واحلركة امل�شادة.

وهذا النوع من الدرا�ضات مير باخلطوات التالية:

1 .   تكوين م�شفوفة املباراة والتي ت�شمل ح�شاب اأو اإدراج كافة العوامل واملتغريات املتوقعة 
احلدوث م�شتقباًل مع ت�شاعد اأحداث االأزمة، اأو املوقف، اأو الق�شية.

2 .  تكوين عدد من ال�شفوف تت�شاوى يف عددها مع العوامل املوؤثرة على ت�شاعد االأزمة، 
وكل �شف يحتوي على التقديرات املحتملة احلدوث.

3 .  تق�شيم امل�شفوفة لعدد من االأعمدة تت�شاوى يف عددها مع عدد االحتماالت الن�شبية 
التي ت�شيب كل عامل اأو متغري يف عملية االأزمة، اأو املوقف.



وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�شات ال�شعبة الربملانية 84

4 .  يتم حتديد اأطراف العملية الالزمة اأو املوقف اإلى طرفني اأ�شا�شني الالعب االأول الذي 
عليه اأن يوقف ت�شاعد املوقف اأو االأزمة والالعب الثاين يعمل على ت�شاعد املوقف اأو 

االأزمة.
تتماثل االحتماالت بالن�شبة لكل طرف من الت�شرفات البديلة.  . 5

اإعاقة  اإلى  الطرف  هذا  ويهدف  امل�شفوفة،  اأعلى  �شف  يف  االآخر  الطرف  و�شع  6 .  يتم 
اجلهود من اأجل االأزمة.

7 .  تكوين عمود جديد على ي�شار امل�شفوفة يو�شع كل خلية من خالياه اأكرب قيمة رقمية 
يف كل �شف.

تكوين �شف جديد اأ�شفل امل�شفوفة يو�شع به اأقل قيمة رقمية بكل عمود.  . 8
9 .  حتديد قيمة املباراة وهي نقطة التعادل اأو نقطة التالقي والتي متثل اأكرب قيمة عددية 

موجودة يف عمودها.
اأو االأزمة يف اإطار قواعد احتمالية  10 .  بعد ذلك ميكن ر�شم حركة التعامل مع املوقف 

حم�شوبة للتقليل من خماطر عدم التاأكد امل�شاحبة لكل قرار يف اإدارة االأزمة.

درا�شة ال�شيناريو

يف هذا النوع من الدرا�شات نقوم ب�شياغة �شيناريو اأو �شيناريوهات متكاملة لتطورات 
املواقف، اأو الق�شية، اأو االأزمة، بل اأنه ميكن ر�شم ال�شيناريو االأكرث توقعًا لالأحداث التي 
ميكن اأن حتدث. ويلجاأ �شانع القرار ال�شيا�شي اإلى ا�شتخدام هذا النوع من الدرا�شات يف 
الق�شايا اأو املواقف ذات الطبيعة االإ�شرتاتيجية لدولته، اأو التي �شتوؤثر على البنيان ال�شيا�شي 
للدولة، اأو ا�شتقرارها ال�شيا�شي واالجتماعي، اأو الق�شايا ذات الطبيعة االإقليمية الهامة، 
اأو  اأو الق�شايا واملو�شوعات الدولية ذات التاأثري املبا�شر على م�شالح الدولة ال�شيا�شية، 
االقت�شادية، اأو االجتماعية، اأو الثقافية. كما اأن درا�شات ال�شيناريو ال تتوقف فقط على 
اإلى ق�شايا ومو�شوعات  اأن تتعداها  ال�شيا�شة اخلارجية واإمنا ميكن  ق�شايا ومو�شوعات 
ذات طبيعة حملية ولكنها نوع من الق�شايا الذي ميكن اأن يوؤثر على الدولة اأو اأحد اأركانها، 

اأو اأنها ق�شية ذات طبيعة مهمة للدولة، اأو الربملان.

هناك نوعني من درا�ضة ال�ضيناريو:
االأولى يطلق عليها �شجرة ال�شيناريو ويف هذا النوع من الدرا�شات يتم حتديد الهدف 



85وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�شات ال�شعبة الربملانية

النهائي الذي ينبغي الو�شول اإليه ويو�شع يف �شكل نقطة اأو دائرة نهائية.

ثم نحدد بداية احلركة اأ و نقطة البداية وهي ت�شمل عدد من امل�شارات البديلة التي ميكن 
اأن حتقق الهدف النهائي.

االأولية  القرارات  متثل  مرحلية  اأفرع  املعرو�شة  البدائل  من  بديل  كل  عن  يتفرع  ثم 
واالبتدائية املحتمل اتخاذها عند مواجهة االأزمة يف مراحلها االأولى.

ثم تتجمع هذه النقاط لتلتقي يف نقطة م�سرتكة.
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املرحلة الأولى
درا�شات ال�شيناريو التحليلي

حتليل
 االأر�س

حتليل املوقف 
العام

حتليل 
املهام

حتليل
 االإمكانيات

حتليل 
اخل�شم

املـــــ�ـــــشـــــامـــــني 	 
االقـــتـــ�ـــشـــاديـــة 
ـــة  ـــمـــاعـــي االجـــت
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
الـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــيـــة 
ــــة  ــــي ــــراف اجلــــغ
ـــــة. ـــــاخـــــي ـــــن امل

املـــــ�ـــــشـــــكـــــالت 	 
ــــي تــــواجــــه  ــــت ال
املوقف  اأطـــراف 
ــة. ــي ــقــ�ــش ال اأو 

عنا�شر 	  طبيعة 
القوة التي يعتمد 
االأطــراف  عليها 
. ــة  ــي ــقــ�ــش ال يف 

تــــاأثــــري الــبــيــئــة 	 
ـــــة  ـــــي ـــــداخـــــل ال
ــــة. واخلــــارجــــي

الـــــــقـــــــيـــــــود 	 
واملــــحــــددات 
الـــتـــي حتـــدد 
ـــــة كــل  ـــــرك ح
ــــــــــــــــراف  اأط
اأو  املـــو�ـــشـــوع 
ـــة.  ـــي ـــقـــ�ـــش ال

الـــــــو�ـــــــشـــــــع 	 
احلـــالـــة  اأو 
االآن. للموقف 

القوى 	  هي  ما 
نواجهها  التي 
ومـــــــــــــا هــــي 
ـــقـــوى الــتــي  ال
تـــ�ـــشـــاعـــدنـــا.

مـــــــــــــــا هـــــي 	 
ــــخــــاطــــر؟ امل

حـــــــــــجـــــــــــم 	 
الـــتـــكـــالـــيـــف 
ــــــن جــــــراء  م
ـــــداخـــــل  ـــــت ال
االأزمـــــــة.                                                              يف 

ـــجـــب 	  مـــــــــــــاذا ي
نــــفــــعــــل؟ اأن 

ذلك؟	  نفعل  ملاذا 
نفعله 	  ــــذي  ال مـــا 

هي  مـــا  ثـــم  اأواًل 
الالحقة. املــهــام 

اإ�شكاالت 	  هي  ما 
ــع  ــــامــــل م ــــع ــــت ال
املوقف اأو االأزمة.

مــا هــي عــالقــات 	 
االرت������������ب������������اط 
والــتــبــادل بــني ما 
نفعله، وردود فعل 
عليها. االآخــريــن 

مــا هــو اأثـــر ذلك 	 
ــا،  ــن ــام ــه عـــلـــى م
البدائل  هــي  ومــا 
االأخـــــــــــــــــــــــرى.

مــــا هــــو حــجــم 	 
املتاحة  الفر�س 
خـــيـــاراتـــنـــا  يف 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
املــــــــــواقــــــــــف.

كـــــيـــــف ميـــكـــن 	 
الــــــتــــــاأثــــــري يف 
االأحـــــــــــــــــــداث 
ـــــوقـــــعـــــة؟ املـــــت

ما هي العنا�شر 	 
ت�شتطيع  ال  التي 
ـــيـــاتـــنـــا  اإمـــكـــان
مــن  حتـــــد  اأن 
اأو  ـــا  ـــه ـــت ـــرك ح
تــــوؤثــــر عــلــيــهــا.

ما هي العنا�شر 	 
ت�شتطيع  ــي  ــت ال
ـــيـــاتـــنـــا  اإمـــكـــان
عليها. الــتــاأثــري 

النتائج 	  هــي  مــا 
لذلك. املحتملة 

ـــهـــدف  	  مــــا هــــو ال
الــــــــــذي يــ�ــشــعــى 
اإلــــيــــه اخلــ�ــشــم.

يدعمه.	  الــذي  من 
يعار�شه	  ــذي  ال مــا 
كيف ميكن التعامل 	 

مــــــــع عــــنــــا�ــــشــــر 
ـــم قــــــــوة اخلـــ�ـــش

ـــــــف ميــــكــــن 	  كـــــــي
اقــتــحــام واخـــرتاق 
اخل�شم من خالل 
ال�شعيفة؟ نقاطه 

احتماالت 	  هــي  مــا 
الالحقة  احلــركــة 
ـــــم؟ ـــــخـــــ�ـــــش ـــــل ل

ـــــــف ميــــكــــن 	  كـــــــي
الــتــعــامــل مــع هــذه 
الالحقة؟ احلركة 

النهائية.	  النتائج 
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املرحلة الثانية
درا�شة نتائج ال�شيناريو التحليلي

ال�شكل 
املالئم

الو�شعالنطاقامل�شوؤولية
املوقف 
املتغري

العوامل 
الثابتة

العوامل 
املتحركة

الرتكيب 
النهائي 
لل�شيناريو

مع 	  الــتــكــيــف 
املــــــــوقــــــــف.

الـــــتـــــدخـــــل 	 
. مي د لت�شا ا

غري 	  التدخل 
املــــبــــا�ــــشــــر.

الـــــتـــــدخـــــل 	 
الدبلوما�شي.

حدود 
القدرة يف 
تبني �شكل 

التدخل

نطاق 
التدخل

التخيل ملا 	 
ــكــون  ــي ــش �
ـــــيـــــه  عـــــل
تــــــطــــــور 
االأو�شاع.

عـــــوامـــــل 	 
اخلــــطــــر 
. ئمة لقا ا

اإمكانية 
التغيري 

والعوامل 
املوؤثرة 
عليه.

التي تعدم 
احلركة اأو 

املوقف.

التي تقيد 
احلركة اأو 

املوقف.

اأي املوقف 
النهائي 
الذي 

�شيوؤول اإليه 
املوقف.

الورقة الربملانية
للـعـالقـات الـدولـيـة

هناك عدة مناهج اأ�شا�شية لدرا�شة مو�شوعات العالقات الدولية مثل:
املنهج الفل�شفي املثايل الذي ي�شتهدف تقدمي �شورة ملا يجب اأن يكون عليه الواقع 	  1 

الدويل حتى يكون مثاليًا وفا�شاًل. وينطلق هذا املنهج من مقولة اأن اخلري والقيم 
النبيلة هي االأ�شل يف النف�س االإن�شانية واأنه ال يجب اأن تكون هناك حروب يف البيئة 

الدولية، وعلى الب�شر اأن يتخلوا عن القتل والتدوير.
اأي�شًا ولكن من خالل جمموعة 	  2  ي�شتهدف واقع دويل مثايل  القانوين وهو  املنهج 

من القواعد القانونية التي تهدف اإلى واقع عاملي فا�شل. وهو ينطبق على درا�شة 
مو�شوعات القانون الدويل، واملنظمات الدولية، واأحكام املحاكم الدولية، وقرارات 

املنظمات الدولية.
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 املنهج التاريخي يقوم على ت�شجيل اأحداث الواقع الدويل مت�شل�شلة ح�شب توقيت 	  3 
حدوثها وا�شتطاع هذا املنهج اأن ي�شكل لنا �شجاًل تاريخيًا لواقع العالقات الدولية.

املنهج العلمي التجريبي وهو علم منهج العالقات الدولية. وعنا�شره متثل عنا�شر 	  4 
الورقة الربملانية للعالقات الدولية وهي :

 درا�شة الواقع الدويل احلا�شر للظاهرة.	  1 
درا�شة ردود الفعل الوطنية واالإقليمية الدولية.	  2 
تف�شري ردود الفعل الوطنية واالإقليمية والدولية .	  3 

مناهج البحث ال�شيا�شي

املناهج اال�شتنباطية املثالية وهي املناهج التي تنطلق من اأفكار ومبادئ عامة م�شتندة 
اإلى املنطق اأو اإلى روؤى مثالية يف درا�شة الواقع، و�شواًل اإلى نتائج عامة مبعنى االنتقال من 

العام اإلى اخلا�س وهذه املناهج بدورها ت�شنف اإلى مناهج عديدة اأهمها:
املثالية 	 1 ال�شيا�شية  والنظريات  االأفكار  يعتمد على  وهو  الكال�ضيكي  التقليدي  املنهج 

وهي نظريات عامة ت�شلح للب�شر يف كل زمان ومكان. وهو منهج يبحث عن ال�شيا�شة 
الفا�شلة.

التاريخية يف فهم احلا�شر 	 2 االأحداث  اإلى  ي�شتند  الذي  املنهج  التاريخي وهو  املنهج 
جذورها  اإلى  بالعودة  اإال  �شيا�شية  حالة  اأية  واإدراك  فهم  ميكن  ال  اإذ  وامل�شتقبل، 
اأفكار  ا�شتنتاج  ثم  ومن  اإيجابية.  اأو  �شلبية  حالة  كانت  �شواء  وتطورها  التاريخية 
اأو بناء ت�شورات، وتقدمي تعميمات وميكن ا�شتخدامها ب�شكل �شحيح ويرى  جديدة 
التي ي�شهدها  ال�شيا�شة هي جهد نبذله لتقنني اخلربة  اأن درا�شة  » هارولد ال�شكي« 
تاريخ الدول. ومن اأهم رواد هذا املنهج اأر�شطو وابن خلدون. وينتقد هذا املنهج من 
زاوية كون االأحداث التاريخية ومعاجلتها مل�شاكلها اإمنا هي مغايرة للوقت احلا�شر. 
واأن لكل جيل اأو ع�شر م�شكالت نوعية خا�شة به واأن الدول يف الع�شر الراهن ال تهتم 
حدود  تتخطى  التي  الواقعية  واالأهداف  بالقيم  اهتمامها  قدر  التاريخية  بالعمليات 

معقولة الزمان.
املنهج القيا�ضي ويق�شد به قيا�س احلاالت ال�شيا�شية يف الدول ومن خالل �شورة الرد 	 3

فالعدالة يف الدولة هي �شورة مكربة للعدالة لدى الفرد وعدالة االثنني واحدة. ولكن 
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العدالة يف الدولة اأو�شع مدى واأكرث و�شوحًا.
املنهج الفل�ضفي وي�شتند هذا املنهج اإلى الفل�شفة ال�شيا�شية القائمة على درا�شة الواقع 	 4

يف ما هو كائن، و�شواًل اإلى ما يجب اأن يكون من قيم و�شفات مثالية.
املنهج ال�ضو�ضيولوجي الذي يرى اأن املجتمع هو وعاء ال�شيا�شية والبحث ال�شيا�شي هو 	 5

بال�شرورة بحث اجتماعي لذلك فاإن هذا املنهج يرمى اإلى درا�شة الق�شايا ال�شيا�شية 
وعالقات  واالن�شجام،  التفاعل  عالقات  االعتبار  بعني  ياأخذ  اجتماعي  منظور  من 
يف  ال�شائدة  االجتماعية  الظواهر  كافة  ومالحظة  املجتمعات  يف  والتكيف  ال�شراع 
عالقاتها بالبحث ال�شيا�شي كعالقات ال�شيطرة واالأمر والطاعة والعادات والتقاليد 
التي تنعك�س على املمار�سة ال�سيا�سية ف�ساًل عن اأمناط �سلوك يف اجلماعات املهنية 

والقبلية والدينية والدمنوية.

ثانياً: املناهج اال�شتقرائية الواقعية وهي التي تبداأ من ا�شتقراء الواقع ال�شيا�شي ودرا�شة 
ت�شكل  اأن  ميكن  علمية  نتائج  على  احل�شول  اأجل  من  فيه  القائمة  احلقائق  �شوء  على 
تعميمات فكرية �شيا�شية ي�شتفاد منها يف تقومي االأداء وت�شحيح اخلطاأ، وتقييم مبادئ 
واآراء م�شتخل�شة من ذلك الواقع اأن االنتقال من اخلا�س اإلى العام، وهذه املناهج معظمها 
مناهج حتليلية تهتم بتحليل الظواهر ال�شيا�شية ملعرفة القوانني التي حتكمها والتي ت�شكل 

نظريات �شيا�شية واأفكار قابلة للتطبيق والدرا�شة ومن هذه املناهج :
املنهج االختباري .	 
املنهج العلمي التجريبي.	 
املنهج ال�شلوكي.	 

حقائق  اإلى  الو�شول  يف  الباحث  اأ�شلوب  اأو  املعرفة،  عملية  �شكل  هو  البحث  ومنهج 
الذهنية  االإجراءات  من  جمموعة  خالل  من  واملجتمع  الطبيعة  يف  به  املحيطة  االأ�شياء 

والواقعية التي ي�شتخدمها لهذا الغر�س.
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اإعداد الكلمــات

لكل كلمة تعد لغة خا�شة بها. واإعداد الكلمات مل يعد يعتمد على ر�س االألفاظ والعبارات 
بل اأ�شفت املناهج العلمية املعا�شرة خ�شو�شية على اإعداد الكلمات ذات املعاين امل�شتهدفة 
اأو املحددة. واحلقيقة االأ�شا�شية التي ت�شفيها وتكر�شها املناهج العلمية املعا�شرة يف اإعداد 
الكلمات هي �شرورة جمارات روح الع�شر الذي يتميز بال�شرعة الفائقة يف تناول االأحداث 
ومتلمل امل�شتمع اإذا مل ي�شل اإلى معاين الكلمة يف اأقل وقت زمني ممكن هذا يدفعنا يف 

البداية اإلى حتديد وظائف الكلمة التي تتمثل يف االآتي:

اأو م�شاألة، 	 1 اإلى �شاأن  اأن توجه انتباه ال�شامع  عندما نتكلم نقول �شيئًا، فالكلمة يجب 
وهذا ال�شاأن قد يكون حمماًل بفكرة واحدة، اأو عدة اأفكار، واملهم اأن تكون هذه االأفكار 
وا�شحة، وال مينع اأن تكون هناك بع�س االألفاظ والعبارات ذات املعاين اال�شتداللية، 

اأو املعاين ال�شارحة.

اختيار االألفاظ والعبارات املعربة عن معنى الفكرة اأو االأفكار، وهذا االختيار يتوقف 	 2
على منطق الكلمة اأي الظروف واالأحداث املالب�شة للكلمة من حيث مكانها، زمانها، 
املتفرعة من  االأحداث  الكلمة،  الرئي�شي يف  للكلمة، احلدث  امللتقى  الكلمة،  �شاحب 

احلدث الرئي�شي للكلمة.

حتديد الهدف الرئي�شي من الكلمة، وهذا الهدف يتم يف اإطار ثالثة متغريات االأولى 	 3
املتكلم  وثالثها عالقة  الكلمة،  اأن تخلفه  الذي يجب  وثانيها االهتمام  الكلمة،  اأفكار 

بالذي يفرت�س اأنهم ي�شمعون الكلمة.

اأن 	 4 هو  الكلمات  يف  العيوب  فاأكرث  ونتائجها  الكلمة،  مقدمات  بني  املنطقي  الرتابط 
تكون لها مقدمات بال نتائج، اأو اأن تتبنى نتائج بعيدة عن الهدف اأو االأفكار الذي من 
اأجله �شيغت الكلمة. وهذا الرتابط بني املقدمات والنتائج يوؤدي اإلى اإيقاظ ال�شامع 

وكذلك حتفيزه ملوا�شلة االهتمام بالكلمة.

العالقات املو�شوعية التي تطرحها االأفكار املتعددة يف الكلمة فانف�شال االأفكار وعدم 	 5
وجود عالقات لالرتباط املو�سوعي بينها يوؤدي اإلى ركالة الكلمة، وعدم قدرتها على 
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ذات  الكلمة  واألفاظ  عبارات  يجعل  الذي  االأمر  امل�شتمع  جذب  اأو  اأهدافها،  حتقيق 
منطق خاو اأو �شخيف.

ا�شتعمال البيان اأو البالغة يف الكلمات جائز، اإال اأن ا�شتعمال ذلك من مرهون اأي�شًا 	 6
بقدرة البيان اأو البالغة على اإي�شال معاين االأفكار وداللتها اإلى ال�شامع. الأن الكلمة 
ومن  االأوهام  الوقوع يف  اإلى  توؤدي  قد  فالبالغة  معانيها،  تعرب عن حقائق  اأن  يجب 
االأوهام  هذه  كانت  لو  حتى  واالأوهام  احلقائق  بني  الكلمة  يف  نف�شل  اأن  ال�شروري 
اأو العبث به يف الكلمة.  عزيزة علينا فاأكرث ال�شامعني ال ير�شون حاالت فقد املعنى 

ولذلك جاءت منهاجيات الواقعية باإطار حمدد للكلمة يف ال�شكل التايل

لغة الكلمة

المتكلم موضوع الكلمة

فمو�شوع الكلمة واأفكارها ال ميكن اأن تنف�شل عن املتكلم، واملتكلم ال ميكن اأن ينف�شل 
عن اللغة التي هي الو�شيلة الوحيدة للتعبري عن اأفكار املو�شوع. كما اأن العالقة بني اللغة 
واملو�شوع واأفكاره عالقة وثيقة الأننا نختار كلمات معينة واألفاظ حمددة للتعبري عن اأفكار 

بعينها يف مو�شوع الكلمة. واأحيانًا نحيل كلمة على كلمات اأخرى.

االأفكار، 	 7 و�شوح  على  اأ�شا�شًا  يتوقف  ال�شامع  مع  التوا�شل  لغر�س  الكلمة  حتقيق 
االأمريكي  االأفكار. فريى اخلبري الربملاين  االألفاظ املعربة عن  االألفاظ، ودقة  ودقة 
ريت�شارذربرياكتو اأن الغمو�س يف الكلمات هو االآفة التي تقتل االأفكار، كما اأنها توؤدي 
اإلى التخبط يف بناء العبارات، اأو اختيار االألفاظ فاإذا كنت وا�شحًا فيجب اأن تعرب 
عن نف�شك بو�شوح من خالل اأن ت�شاأل نف�شك ماذا تريد ان تقول؟ وكيف اأجعل ال�شامع 
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يفهم ما اأقول، وهل اأنا وا�شح فيما اأقول اإلى احلد الذي يجعل ال�شامعني يف�شرون ما 
اأقول على غري حقيقته؟

فاالألفاظ 	 8 الفرعية  واالألفاظ  االأ�شا�شية،  االألفاظ  بني  املتبادل  االعتماد  �شرورة 
اإلى  اأن هذه االألفاظ حتتاج  اإال  االأ�شا�شية هي التي تعرب عن املعنى املبا�شر للفكرة، 
ال�شروحات على  اإ�شافة نوع من  التي حتاول  الفرعية  االألفاظ  الدعم وامل�شاندة من 
االألفاظ االأ�شا�شية فكالهما م�شوؤول عن وجود وكينونة االآخر فلو اأن االألفاظ االأ�شا�شية 
غابت ما كان هناك داٍع لوجود هذه االألفاظ الفرعية. كما اأن االألفاظ الفرعية يجب 
اأن تتكامل مع االألفاظ االأ�شا�شية فال ميكن التعبري عن التمنيات اأو الرغبة يف التقدم 
معاين  عن  عربت  اأ�شا�شية  األفاظ  هناك  يكون  اأن  دون  الفرعية  االألفاظ  خالل  من 

مبا�شرة لالأفكار.

اإعداد الكلمة وفق مفهوم وظائف اللغة يعتمد على مبداأ رئي�شي يطلق عليه التق�شيم 	 9
والتكميل، ويق�شد بهذا املبداأ اأن الكلمة ما هي اإال عبارة عن األفاظ مق�شمة تعرب عن 
زاد مبعدل %4  ال�شناعي  االإنتاج  اأن  نقول  املعنى فعندما  وتدليل  اأي تف�شيل  املعنى 
يوؤدي   ثم ن�شيف وهذا  باألفاظ حمددة،  التعبري عنه  يعني معنًا معينًا ومت  فاإن هذا 
اإلى رخاء وازدهار البالد “ فاإن هذه العبارة هي عبارة تكميلية يطلق عليها هوام�س 
املعنى وعندما نقول  “ يف حني اأن االإنتاج الزراعي  زاد مبعدل 3% فاإن ذلك يعني 
معنًا اآخر وهو ما يطلق عليه املعنى املق�شم داخل الكلمة، فاملعنى هنا مت تق�شيمه بني 
عدة اأفكار الفكرة االأولى تعلقت باالإنتاج ال�شناعي، والفكرة الثانية تعلقت باالإنتاج 
الزراعي، وكل معنى للفكرة مت تكميله باألفاظ التكميل. ودائمًا املعنى املق�شوم يحتوي 
على ما يطلق عليه الكلمات االأ�شا�شية والتي متثل مفاتيح الكلمة فكل كلمة اإما اأن يكون 
مفتاحًا  رئي�شيًا ومفاتيح اأخرى فرعية م�شتقة من هذا املفتاح الرئي�شي اأو كاأنها اأ�شبه 
مفاتيح  فاإن  متاحًا  كان  اأن  الذي  الرئي�شي  املفتاح  هو  املنزل  فمفتاح  املنزل  مبفتاح 
كان  اإن  اإما  املنزل،  حجرات  فتح  يف  وقيمة  فائدة  لها  �شيكون  املنزل  داخل  الغرف 
املفتاح الرئي�شي غري متاحًا فاإن مفاتيح الغرف ال قيمة لها و ال معنى، ومن اجلائز اأن 
يكون للكلمة عدة مفاتيح رئي�شية، وكل مفتاح له عدة مفاتيح فرعية. فعندما تكتب اأي 
كلمة يجب اأن ن�شاأل ابتداًء ما هو املفتاح اأو املفاتيح الرئي�شية للكلمة، ويتوقف االإجابة 
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على هذا ال�شوؤال من خالل معرفة منطق الكلمة ) الزمان – املكان – امللتقى للكلمة 
– احلدث امل�شاحب للكلمة – �شاحب الكلمة – بيئة الكلمة ( فهذا املنطق هو الذي 
�شيدل على املفتاح اأو املفاتيح الرئي�شية ) االأفكار ( ثم ياأتي بعدها حوا�شي الفكرة اأو 
املعنى، وهذه العالقة هي التي يعرب عنها بالعالقة بني االألفاظ الرئي�شية، واالألفاظ 
امل�شاعدة. فاالألفاظ يف داخل الكلمة  تبحث عن بع�شها البع�س حتى ترتابط كاأجزاء 
متاأثرة يف وحدة جمعية معربة عن معنى معني. فاالألفاظ ال ميكن اأن توؤخذ منف�شلة 
فاملهم هو االعتماد املتبادل بني بع�شها. كما اأن اللفظ يجب اأن يعرب عن اال�شتعمال 
العام  املعنى  ن�شتخدم  ال  نحن  الكلمة.  من  امل�شتهدف  املعنى  يخدم  الذي  اخلا�س 
فعندما نقول ) درب االأمل ( نحن نق�شد اال�شتعمال اخلا�س للفظة درب وهو طريق 
االأمل، وال ن�شتخدم املعنى العام الذي قد ي�شري اإلى حارة اأو اجتاه. ولكن يالحظ اأن 
الذي اأ�شاف املعنى اخلا�س للفظ ) درب ( هو االعتماد على كلمات اأخرى �شاحبتها 
مثل االأمل. وهذه هي فكرة االعتماد املتبادل التي ت�شنع املعاين اخلا�شة لالألفاظ. 
ا�شتعمال واحد  اإال عن  الواحد ال يعرب  اللفظ  واأن  االألفاظ جامدة  اأن  يعني هذا  وال 
للمعنى. الأن االألفاظ هي بطبيعتها قابلة لال�شتبدال وفقًا الأغرا�س معينة، وظروف 
معينة اأي�شًا. فهذا اجلحود مع تطور اللغة يف الوقت احلا�شر قد تال�شى الأن املعاجم 
اللغوية مل تعد حمدودة باألفاظ حمدودة، واإمنا اأ�شبحت من االت�شاع الكفيل بتحقيق 

املرونة اللفظية. وينطبق ذلك ب�شفة اأ�شا�شية على اللغة العربية.

عن  الك�شف  هي  كلمة  اأي  داخل  يف  لالألفاظ  االأ�شا�شية  الوظيفة  اأن  ندرك  اأن  10	 يجب 
ت�شتخدم  ال  فاالألفاظ  الكلمة.  داخل  يف  واالأفكار  املعاين  بني  تربط  التي  العالقات 
لذاتها يف الكلمات، واإمنا ت�شتخدم لتحقيق هدف معني وهذا الهدف يرتبط ب�شفة 
اأ�شا�شية باملعنى، واملعاين االأخرى املوجودة يف داخل الكلمة. فاإذا مل ت�شتطع االألفاظ 
اأن توؤدي وظيفتها يف الك�شف عن العالقات بني املعاين، اأو تو�شيح وتدليل املعنى فاإن 
اللفظ اأ�شبح لغوًا ال طائل منه فاللفظة توؤدي عماًل معينًا يف داخل الكلمة، اأو حتاول 

اللفظة اأن يكون لها تاأثري ونفوذ على ال�شامعني عرب معاين الكلمة.

املعاين يف  الدالة على  االألفاظ  ا�شتعمال  الذهني يف  ال�شفاء  اأهمية  اأن ندرك  11	 يجب 
داخل الكلمة. فنحن جميعًا متفاوتون يف ا�شتعمال االألفاظ الدالة على املعاين فرمبا 
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األفاظ  وهناك  املعنى،  عن  التعبري  يف  �شريعًا  ن�شتخدمها  �شهلة  األفاظ  هناك  كانت 
امل�شتهدف  املعنى  عن  للتعبري  عناء  بعد  اإال  يدركها  اأن  للعقل  ميكن  وال  �شعبة  تبدو 
املعاين  ترتيب  اأن جنح يف  الذي  الذهني  ال�شفاء  اأهمية  تاأتي  املق�شود. من هنا  اأو 

امل�شتهدفة فاإن اخلطوة التالية �شتتمثل يف اختيار االألفاظ املعربة عن املعنى.

12	 عند البدء يف كتابة اأي كلمة فاإنه ال بد من اأن يتوفر لديك العنا�شر االأ�شا�شية ملنهج 
الرئي�شي،  للمعنى  روؤية  تاأطري  على  االأ�شا�شية  دعاماته  تقوم  املنهج  وهذا  الروؤية، 
تبداأ  ثم  الفرعية.  واالأفكار  الرئي�شية،  الفكرة  اأو  الفرعية،  للمعاين  روؤية  وتاأطري 
املرحلة الثانية يف اقتحام املعنى الرئي�شي من خالل االألفاظ، واالألفاظ هنا يف عملية 
االقتحام توؤدي وظيفتني االأولى حقوق املعنى، وثانيًا واجبات املعنى اأو بعبارة اأخرى 
االألفاظ تو�شح يف البداية االإيجابيات التي يحملها املعنى، ثم توؤدي دور كيفية حتقيق 
هذه االإيجابيات، اأو امل�شوؤوليات، اأو اجلوانب ال�شلبية اأو الواجبات. اأما املرحلة الثالثة 
يف منهج الروؤية الإعداد الكلمات ال�شيا�شية والربملانية اأو ذات االأغرا�س املختلة هي 
اإخ�شاع االألفاظ للمعنى اأو الفكرة، ولي�س خ�شوع املعنى لالألفاظ فهناك فارق كبري 
بني االثنني الأن االأول يجعل املعني هو املتغري االأ�شيل الذي يتحكم يف االألفاظ يف حني 
اأن الثاين يجعل املعنى متغري تابع ويجعل اللفظ هو الذي يتحكم يف املعنى اأو الفكرة. 
ولكن يجب اأن نالحظ اأهمية اأن يتم اإخ�شاع االألفاظ بالقدر الذي يوؤدي وظيفته وعمله 
يف الكلمة، فاإذا نظرنا اإلى قوله تعالى “ وال�شحى ، والليل اإذا �شجى “ فالكثري من 
املف�شرين حتدث عن خلق الليل واعتباره لبا�شًا و�شكنًا، كما حتدث بع�شهم عن معنى 
الوح�شة بينما كان تف�شري االإمام حممد عبده اأن لفظة �شجى التي اقرتنت بالليل كان 
هدفها التاأكيد على معنى معني وهو عمل وحيوية الكائنات يف ال�شحى، ثم راحتها يف 
الليل، وا�شتعداد الكائنات ملا بعد الليل من عمل. اأما االأمر الثاين الذي ينبغي التنبه 
اإليه يف منهج الروؤية اخلا�س باإخ�شاع االألفاظ للمعنى هو اأن ذلك اخل�شوع �شيجعل 
الكلمة  �شيعمل معد  وبالتايل  للمعنى،  اال�شتخدام  لغر�س  الكلمة  اللفظ مو�شوعًا يف 
اإلى  �شيوؤدي  للفظ فذلك  املعنى  اأما خ�شوع  األفاظه ومرتادفاته.  يتجاوز يف  اإال  على 
اأو تدليل املعنى الذي تق�شده  وجود الكثري من االألفاظ التي ال قيمه لها يف تو�شيح 
ال�شيا�شية  اخلطابات  من  العديد  اإلى  العربية  بلداننا  يف  ن�شتمع  ما  وكثريًا  الكلمة. 
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اأن  اإذ  األفاظه  اأن �شاحب الكلمة قد تزيد كثريًا يف  اأو ذات االأغرا�س االأخرى وترى 
معانيه جاءت �شعيفة، واأن املعاين كانت �شائعة وحتتاج اإلى العديد من التف�شريات 
والتاأويالت. كل ذلك مرده الرئي�شي هو اأن �شاحب الكلمة اأخ�شع املعنى للفظ فجاءت 
ان�سباط  ال�سروري  فاإنه من  ثم  اإليه. ومن  الكلمة غري معربة عن حقيقة ما يرمى 

املعنى الذي يعني �شلوك ر�شيد يف ا�شتعمال االألفاظ املوؤدية للمعنى.

حدود اإعداد الكلمات

لــلــكــلــمــات حــــدود ثــالثــة 
احلــد  عليها  يطلق  ــــى  االأول
يطلق  مـــا  وهــــو  الـــوجـــوبـــي 
الذي  اأو  املطلق  احلــد  عليه 
حد   ( قيم  جميعًا  لنا  ميثل 
لفظة  مثل  م�شرتكة   ) قيمي 
الــدميــقــراطــيــة، احلــريــة، 
فكلها  املــ�ــشــاواة  الــعــدالــة، 
األــــفــــاظ تــعــرب عـــن حـــدود 

وجوبية. اأما احلد اخلربي فهو الذي يعني ماذا نريد اأن نقول عن  الدميقراطية فنقول 
الدميقراطية حتقق حق ال�شعوب يف اتخاذ 

قراراتها.  اأو اأن بالدنا تتبع االأ�شول الدميقراطية. فهذا هو اخلرب يف حاجة اإلى تدليل 
وتو�شيح االأمر الذي قد يرتتب عليه اإ�شافة البعد الثالث وهو احلد القيمي وهو ذلك احلد 
اإذن نلحظ وجود عالقة ارتباط قوية بني  اإلى معنى احلد اخلربي.  الذي يعرب وي�سيف 
احلدود الثالثة يف الكلمة. فاحلد الوجوبي ) املعاين والقيم امل�شرتكة ( اإذا ظلت قائمة 
يف الكلمة وم�شتمرة من دون اأن يعرب عنها حد خربي فاإننا �شنكون اأمام كلمة مثالية اأو 
خيالية، اأو اإننا اأمام كلمة فيل�شوف وهذا ال يتفق مع واقع احلياة ال�شيا�شية، واالجتماعية 
التي تلح دومًا على اأهمية احلد اخلربي اأي ما هو اخلرب اأو االإبالغ الذي �شيتم اإ�شافته اإلى 
احلد الوجوبي. ولكم هذا اخلرب يف حد ذاته قد يكون م�شكوكًا يف �شحته، اإذ اأننا ال ن�شدق 

حد وجوبي

حد خبر حد قيمي
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ما يقال عنه، ولذا فاإن االأمر يحتاج اإلى احلد الثالث وهو احلد القيمي الذي يدلل، ويعطي 
الثالثة. واحلدود  اإذن هناك ترابط داليل بني احلدود  والفوائد للحد اخلربي.  املزايا، 
الكلمة. ولعل هذا  التي ت�شيغ ما  نطلق عليه �شياغة معنى  النحو هي  الثالثة على هذا 

اخلطاب االأمريكي اأكرث و�سوحًا يف اإبراز اجلوانب الثالثة وعالقات االرتباط بينهم.

الثالثة  احلدود  بني  التداول  “اي  االأمريكي  اخلطاب  “تداولية  عليه  يطلق  ما  وهذا 
بحيث اأن كل حد ي�شلم حلد االأخر ما هو املفرت�س اأن يقوم به يف اإطار الكلمة اأو اخلطاب 
وهذا الرتابط بني احلدود الثالثة ومراعاتها ملعد الكلمة �شيجعله قادرا على تطبيق قاعدة 

غري�س يف بناء عبارات واألفاظ الكلمات اأو اخلطاب 

حمتوى نوعي
 )ماذا تريد اأن تقول (

حمتوى املالئمة
)هل ما تقوله مالئم ( 

حمتوى االأ�شلوب 
)هل ما تقوله وا�شح(

حمتوى كمي
 )معلومات الكم الذي 

يتطلبه ال�شياق (

قاعدة جري�ض يف بناء الكلمة

عالقة اإ�شهاب 

عالقة ا�شتدراك 
وتباين 

عالقة �شببية 

عالقة �شرطية 

عالقة زمنية

عالقة اإ�شافة 

منوذج
 هاليداي ومارتن
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فالعالقة ال�ضببية هي التي جتعل جملة �شببيًا يف اجلملة االأخرى » زاد االإنتاج ال�شناعي 
ملهارة العاملني«  فالنتيجة اأن مهارة العاملني هي التي اأدت اإلى زيادة االإنتاج ال�شناعي.

زاد  العاملني  مهارة  زادت  اإذا  حدثني  بني  االرتباط  تعني  وهي  ال�ضرطية  العالقة  اأما 
االإنتاج ال�شناعي.

والعالقة الزمنية وهي التي حتدد التزامن بني حدثني عندما حتقق مهارة العاملني، زاد 
االإنتاج ال�شناعي.

بفعل  العاملني  مهارات  زادت  احلدثني،  اأو  للحدث  ت�شيف  التي  وهي  الإ�ضافة  عالقة 
التدريب واالإجراء فزاد االإنتاج ال�شناعي، اأو زاد االإنتاج ال�شناعي باأكرث من 6 % نظرًا 

لزيادة مهارات العاملني.
عالقة الإ�ضهاب وهي التي تف�سل  وتو�سح يف احلدث اأو احلدثني  ولكن ب�سرط ان يكون 

االإ�شهاب مفيدًا وغري متجاوز حلقيقة املعنى.
هناك  واأن  عليها  قا�شرة  احلدثني  بني  العالقة  اأن  وهي  التباين  اأو  ال�ضتدراك  عالقة 
عوامل اأخرى ترتبط بها مثل مل يزد االإنتاج ال�شناعي ب�شبب زيادة مهارات العاملني فقط 

واإمنا اأي�شًا بفعل ا�شترياد االأدوات التكنولوجية.
الربملانية  اخلبرية  ت�شري  اخلطابات  اأو  الكلمات  جمل  داخل  االألفاظ  بني  العالقة 
هي  اإمنا  الربملانية  اأو  ال�شيا�شية  اخلطابات  اإعداد  اأن  اإلى  ايجنز«  �شوزان   « الربيطانية 
م�شاألة حتتاج اإلى تدقيق يف ك�شف العالقات بني االألفاظ يف داخل اجلملة، فاإذا ان�شقت 
دورة  اإلى  �شيوؤدي  هذا  فاإن  الواحدة،  اجلملة  داخل  وبع�شها  االألفاظ  هذه  بني  العالقة 

بتنا�شق اجلمل فاإن ذلك �شيوؤدي يف دورة بتنا�شق الفقرات املكونة للخطاب.

وحتى حتقيق التنا�شق بني االألفاظ داخل اجلملة الواحدة فاإن العالقة بني هذه االألفاظ 
وبع�شها ت�شمل على اأربعة اأبعاد البعد النظري اأو املكافئ اأي اأن اللفظة ت�شاوي لفظًا اآخر 
يف داخل اجلملة. اأو مكافئ لها . وهذا ما ن�شتخدمه يف اللغة العربية ونعرب عنه باأدوات 

العطف »لقد كنت �شابرًا ومتحماًل اأعباء اخلدمة العامة طيلة ال�شنوات املا�شية«.

البعد التبعي: توجد لفظة تابعة للفظة اأخرى وهذا ما ميكن تبينه يف عالقة ال�شببية اأو 
النتيجة، مثل » رد النا�س را�شون الأن احلكومة توؤدي دورها«.
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بعد الحتواء: اأي اأن اللفظة اأو العبارة توؤدي وظيفة لعبارة اأخرى مثل عبارة الفاعل، اأو 
عبارة اأو لفظة تعرب عن دور معني لعبارة اأو لفظة اأخرى.

بعد عالقات الإرجاع اأي اأن العالقات بني االألفاظ داخل اجلملة، اأو بني اجلمل وبع�شها 
الربط  اأدوات  اأو  وامل�شمرة  الظاهرة  وال�شمائر  االإ�شارة،  اأ�شماء  ا�شتخدام  مثل  لبع�س 
اال�شتثنائي مثل » لكن، لذلك، من ثم » فيالحظ اأن دور هذه االأدوات يعني اأن هناك �شلة 
ما بني العبارة الالحقة ، والعبارة ال�شابقة. وهذه ال�شلة يطلق عليها »�شلة البناء« اأي بناء 
اأو عبارات. فلفظة »لكن« تقطع  اأو اجلملة على �شياأتي الحقًا من جمل  ما مت يف العبارة 
الت�شل�شل املفرت�س اأن يكون يف العبارة اأو اجلملة. فهي تقطع خط اجلملة وعليك اأن تعرف 

يف كتابة

.............................. لكن...............................
العبارة السابقة                     العبارة الالحقة

اجلملة الالحقة حدود هذا القطع، وما هو التعار�س الذي ن�شاأ بني العبارة ال�شابقة، 
والعبارة الالحقة، وهل الو�شل بني العبارتني ال�شابقة والالحقة ميكن اأن يكون قائمًا يف 

حال اختفاء لكن.

اأما لفظة لذلك يف عالقات االإرجاع داخل الكلمة ال�شيا�شية اأو الربملانية يجب اأن تفيد 
التعاقب والتتابع فهي تطيل من خط اجلملة االأ�شلي.

.............................. لذلك...............................
.............................. من ثم...............................

فالتعاقب �شيالحق لذلك، اأو من ثم، اأو لفظة اإذن اأو غريها من األفاظ التعاقب والتتابع 
“كذلك االأمر”. مثل “يف الوقت نف�شه” ، 
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الوظيفة اخلربية والفرتا�شية للجمل والعبارات 
يف الكلمة ال�شيا�شية اأو الربملانية

يالحظ اأن امل�شكلة االأ�شا�شية التي تواجه الكلمات ال�شيا�شية اأو الربملانية يف حميطنا 
العربي هو عدم قدرة معد الكلمة على التمييز بني الوظيفة اخلربية، واالفرتا�شية للجمل 
اأو العبارة التي تخرب عن  اأو العبارة تعني اجلملة  والعبارات. فالوظيفة اخلربية للجملة 
تتجه  التي  فهي  االفرتا�شية  العبارة  اأو  اأما اجلملة  عليه احلال،  كان  ما  اأو  واقع احلال، 
اإلى اجلمل والعبارات امل�شتقبلية، اأو التمنيات، اأو العبارات غري املح�شو�شة اأو املدركة يف 
الواقع. فالعبارات االفرتا�سية ذات عالقة ارتباط وثيقة بالعبارات واجلمل اخلربية، فال 
يكفي القول يف اخلطاب اأو الكلمة ال�شيا�شية اأن نعلن اأننا �شنبلغ �شاأننًا عظيمًا يف ال�شنوات 
القادمة« فاأول ما يتبادر اإلى ذهن ال�شامع  اأن ي�شاأل وما هي الداللة القائمة حاليًا على اأننا 
�شنبلغ هذا ال�شاأن العظيم. فيمكن القول »اأن زيادة الدخل القومي مبعدالت م�شاعفة تعني 
اأننا �شنبلغ �شاأنًا عظيمًا يف ال�شنوات القادمة« فالعبارة اخلربية ها هنا التي اأعطت القوة 
الثانية االفرتا�شية  العبارة  اأن�شاأت عالقة تبعية بني  اأو اجلملة االفرتا�شية الأنها  للعبارة 

للعبارة االأولى اخلربية، ونالحظ حجم االرتباط القوي بني العبارتني.

ويفرت�س عند كتابة الكلمة اأو اخلطاب ال�سيا�سي اأن نبحث عن وجود عالقة ارتباط 
من  التيقن  تعني  ال  ال�شحة  وهذه  االفرتا�شية  واالأخرى  اخلربية  اجلمل  بني  �شحيحة 
حدوث اجلملة االفرتا�شية لوقوع اجلملة اخلربية وهذا يعني ينبغي اأن اإال اأكون متيقنًا من 
اأن البالد �شت�شل اإلى �شاأن عظيم )االفرتا�س( الأن الدخل القومي زاد مبعدالت م�شاعفة 
ال�شاأن  البالد  بلوغ  يحدث  ال  اأو  يحدث  فقد  اإمكانية حدوث ذلك،  يكفي  ولكن  )اخلرب( 
العظيم الأن طبيعة اجلمل االفرتا�شية يف اخلطاب ال�شيا�شي هي اأنها ت�شيع التفاوؤل، وتكون 

مدعاة لتكري�س اال�شتقرار واالأمل.
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املعاين يف اخلطاب ال�شيا�شي اأو الربملاين

لعل املعاين اأو االأفكار هي الق�شية االأ�شا�شية التي ت�شغل معد الكلمة فالت�شاوؤل الرئي�شي 
كيف ميكن حتديد هذه املعاين اأو االأفكار، واإذا �شلمنا بداية اأن املعاين ما هي اإال الداللة 
والبيئة  الكلمة،  اأو  الداللة خمتلفة باختالف منطق اخلطاب  واأن هذه  للكلمة،  الرئي�شية 
التي �شي�شبح فيها اخلطاب اأو الكلمة اإال اأنه من املهم اأن نعلم اأن هناك ثالثة اأنواع من 

املعاين اأو االأفكار التي ميكن اأن تكون يف داخل اخلطاب ال�شيا�شي.

معاين متكاملة 

كل معنى اأو فكرة يكمل معنًا اآخر، وهذا التكامل قد يكون رئي�شيًا اأو اأفقيًا، ففي التكامل 
الراأ�شي فاإن هناك معنًا اأو فكرة عليا يتبعها معنًا اآخر اأو فكرة اأقل من العليا، اإال اأن املعنى 
اأو الفكرة يحتفظ با�شتقالله اجتاه املعنى اأو الفكرة االأعلى، اإال اأن هذا اال�شتقالل ال يعني 
الو�شطى  تاأتي املعاين  االأعلى، ثم  املعنى  يتكامل مع  اإنه  اأنه يدور يف جزيرة منعزلة، بل 
التي حتافظ اأي�شًا عل ا�شتقالليتها اإال اأنها تتكامل مع املعاين االأعلى منها، ثم تاأتي املعاين 
الدنيا ليربز التكامل بني جميع هذه االأفكار واملعاين العليا والو�شطى. ف�شفة اال�شتقاللية 
والتكامل هي ال�شفة الرئي�شية يف التكامل الراأ�شي، كما اأن هذا التكامل ي�شري اإلى وجود 

عالقة امتزاج بني املعاين وبع�شها.

اأما التكامل االأفقي للمعاين فهو الذي يحافظ فيه كل معنى على خ�شو�شيته التامة، 
ولكن قد يتكامل ب�شكل غري مبا�شر مع املعاين ال�شابقة والالحقة. فالتكامل هنا قائم اأي�شًا 

ولكن غري وا�شح.
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معاين متناف�ضة

يف اخلطاب اأو الكلمة ال�شيا�شية تبدو هذه املعاين غري متكاملة ولكنها متناف�شة مع بع�شها 
البع�س، اإال اأنه تناف�س من اأجل اإبراز حقائق مو�شوعية يبحث عنها معد الكلمة، فقد ي�شار 
يف الكلمة اإلى اأفكار اأو معاين تت�شل باالأمن، ثم معاين واأفكار تت�شل باالقت�شاد ثم معاين 
واأفكار تت�شل بتقدم احلياة االجتماعية فال�شلة بني هذه املعاين متناف�شة الأنها دارت يف 
ثالثة جماالت االأمن، واالقت�شاد، واحلياة االجتماعية، والتكامل بني هذه املعاين الثالثة 
غري وا�شحة ولكنه تكامل غري مبا�شر فاالأمن يعزز االقت�شاد، واالقت�شاد يعزز احلياة 

االجتماعية.
تكامل رأسي     

                                                                     
                                                                                 معنى أعلى 
                                                                                  معنى أقل من األعلى
                                                                                   معنى وسطي
 

                                                                                   معنى ونيا

تكامل أفقي            المعنى 4    المعنى 3   المعنى 2   المعنى 1                          

معاين ي�ضيطر بع�ضها على بع�س اأي اأن هناك معنًا اأو فكرة رئي�شية يدور حولها اخلطاب 
االأخرى  واالأفكار  املعاين  على  ت�شيطر  الرئي�شية  الفكرة  اأو  املعنى  هذا  واأن  الكلمة،  اأو 
الفرعية، وقد يكون هناك معنى اآخر فرعي ي�شيطر على معنى فرعي ثالث، وبالطبع فاإن 
العالقات بني هذه املعاين واالأفكار وبع�شها لي�شت متكاملة واإمنا هي مرتابطة ، والرتابط 
اأقوى من التكامل الأن الرتابط يعني �شياق م�شرتك للكلمة اأو اخلطاب، واإنه ال ميكن نزع 
اأي معنى م�شرتك عن املعاين االأخرى امل�شرتك معها واإال اأدى ذلك اإلى االإخالل باملعنى 
قد  ال�شيا�شي  االإ�شالح  اأو اخلطاب، فاحلديث يف اخلطاب عن  للكلمة  الكلي  امل�شتهدف 
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يجعل معد الكلمة يبداأ بفكرة االإ�شالح وغر�شها ثم ياأتي على معنى االنتخابات ثم ياأتي 
على معنى ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين ثم ياأتي على معنى للم�شاركة ال�شيا�شة. فهذه املعاين 
االإ�شالح وغر�شه، وقد تكون االنتخابات هي  الرئي�شية وهي غاية  الفكرة  ت�شيطر عليها 

املعنى امل�شيطر على امل�شاركة ال�شيا�شية وهكذا دواليك.
اأو  الكلمات  معاين  اإبراز  يف  اأخرى  �شعوبة  اأمام  نف�شه  يجد  قد  الكلمة  معد  اأن  كما 
اأو  الدولة،  يلقيها رئي�س  التي  الكلمات  بالتكرار مثل  ارتبط ذلك  اإذا  ال�شيا�شي  اخلطاب 
رئي�س الربملان يف منا�شبات ثابتة وحمدودة، ويف كل مرة يف هذه املنا�شبات علية اأن يعيد 
�شيلو   « ال�شويدي  ويرى اخلبري  ال�شابقة  املرات  تناولها يف  التي مت  واالأفكار  املعاين  ذات 
نورمان » اأنه يف هذه احلالة فاإن هناك متغريات حمدودة على معد الكلمة اأن ي�شتدعيها اأو 
يراعيها ملثل هذا النوع من الكلمات اأو اخلطاب يف املنا�شبات ذات املعاين املحدودة مثل 
كلمة رئي�س الدولة اأمام الربملان مبنا�شبة افتتاح دور االنعقاد، اأو كلمة رئي�س الربملان يف 
هذه املنا�شبة، اأو كلمته اأمام موؤمترات وفعاليات ثابتة. هذه املتغريات ميكن حتديدها يف 

اإطار دوائر متداخلة

روؤيا موحيةتنويع التفكريالتاأقلم مع املحيط
وجديدة

اال�شتمرار اأو
 التبدل على الرغم

من ال�شعوبات

فاملتغري الأول هو التاأقلم مع املحيط اأو البيئة فيتم االإ�شارة اإلى الظروف واملالب�شات 
اجلديدة يف البيئة والقدرة على اأن ت�شاير املعاين هذه الظروف اجلديدة.

املتغري الثاين هو تنويع التفكري اأي حماولة اإ�شافية معاين جديدة غري املعاين التي مت 
ا�شتهالكها �شابقًا.

و�سرط  الواقع،  مع  للتعامل  جديدة  روؤية  عن  البحث  اأي  موحية  روؤيا  الثالث  املتغري 
اإطار جديد من العمل خالل املدة  اأن تكون قادرة على متثيل  اجلدية يف هذه الروؤيا هو 

القادمة واأن يكون هذا االإطار حمققًا لطموحات اأو متنيات اأكرب.
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املتغري الرابع اال�شتمرار اأو التبدل على الرغم من ال�شعوبات القائمة وهذا يعني اأنه يف 
ظل ما �شبق من متغريات فاإن معد الكلمة اإما اأن ياأخذ موقف املدافع اأو املروج لل�شيا�شات، 
العمل  اآليات  طرح  وهو  جديد  موقف  اأو  العمل،  اأ�شاليب  اأو  ال�شابقة،  والروؤى  واخلطط، 

اجلديدة نظرًا الختالف الظروف واملتغريات.

اإجراء اخلطاب ال�شيا�شي اأو الربملاين

االإجراء والعنا�شر االأ�شا�شية يف اخلطاب.. 1
املعاين امل�شتهدفة من كل جزء اأو عن�شر.. 2
العالقات االرتباطية  والتكاملية بني املعاين وبع�شها �شواء يف داخل اجلزء الواحد، اأو . 3

يف عالقة االإجراء بع�شها ببع�س.
للمعاين . 4 املحققة  االألفاظ  خالل  من  جزء  كل  عن  التعبري  يف  املعاين  قدرة  مدى 

املق�شودة اأي اإخ�شاع االألفاظ للمعاين.
حتقيق الربط بني املعاين اخلربية، واملعاين االفرتا�شية.. 5
الربط بني احلدود الوجوبية، واخلربية، والقيمية لالألفاظ واملعاين امل�شتهدفة.. 6
العالقات الداللية بني االألفاظ داخل اجلملة الواحدة والعالقات الداللية بني املعاين . 7

وبع�شها والبع�س.

 اأمناط الألفاظ واجلمل يف اخلطاب اأو الكلمة ال�سيا�سية والربملانية

يف احلقيقة توجد اأمناط خمتلفة لالألفاظ واجلمل يف اخلطاب اأو الكلمة ال�سيا�سية وهي 
تتحدد يف االآتي:

داللتهالنمط
اأي االإقرار بواقع اأو حقيقةمنط خربي

داللة الواقع اأو احلقيقة القائمةاألفاظ وجمل موجبة
داللة الواقع اأو احلقيقة لي�شت موؤكدة مثل ا�شتعمال لفظ )قد(األفاظ جمل احتمالية
داللة الواقع، اأو ما يثريه االآخرون لي�شت موجودة مثل اأدوات النفياألفاظ و جمل اإنكارية

النهي عن التفكري و داللة الواقعاألفاظ وجمل نهي
التعهد بتحقيق داللة الواقع اأو احلقيقةاألفاظ وجمل تعهدية
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ويالحظ اأن هذه االأمناط الواردة يف الكلمات ال�سيا�سية والربملانية اإمنا هي و�سيلة لتحقيق 
اأهداف حمدودة يف الكلمة اأو اخلطاب ال�شيا�شي هذه االأهداف هي :

• و�شع مرغوب فيه.	
• و�شع االعرتاف بالواقع.	
• و�شع غري مرغوب فيه.	

االأمناط  ا�ستخدام  يف  �سيتم  بلوغه  اأو  حتقيقه  على  الكلمة  توؤكد  اأن  املرغوب  فالو�سع 
اخلربية، واملوجبة، والتعهدية.

اأما و�سع االعرتاف بالوقائع قد يت�سمن االأمناط االإنكارية، اأو النهي، اأو املوجبة ح�سب احلالة.
و�شع غري مرغوب فيه �شيتم فيه ا�شتخدام االأفكار والنهي واملوجب ح�شب احلالة.

مفتاح  اإعداد الكلمة ال�ضيا�ضية الربملانية:-
1  	 ما هي طبيعية احلدث يف الكلمة؟ 
2  	 ما هي املعاين التي يحملها الهدف؟  
3  	 هل املعاين وا�شحة، متكاملة، مرتابطة؟ 
4  	 كيف ينظر و يقيم ال�شامع مع هذه املعاين؟ 
5  	 ماذا ي�شغل اهتمامه و يختلف فيه معي؟ 
6  	 ما هي الروؤية املوحية اأو اجلديدة يف الكلمة؟ 
7  	 هل هذه الروؤية متاأقلمة ومتكيفة مع الواقع؟ 
8  	 ما هي املعاين الوجوبية ملعنى االأحداث اخلربي؟ 
9  	 ما هي املعاين القيمة التي ميكن اأن ت�شاف اإلى املعني اجلذري للكلمة؟ 

10  	 ما هي العالقات الداللية بينت اجلمل و العبارات؟ 
11  	  م����ا هي اأمناط العالق�������ات بني املعان����ي )التكاملية – متناف�شة ي�شيطر بع�شــــها  

على بع�س(؟
12  	 ما هي داللة املكان و الزمان بالن�شبة ملعاين الكلمة؟ 
13  	 ما الذي ميكن اأن نلتزم و نتعهد به يف الكلمة؟ 
14  	 ما هو الو�شع املرغوب الذي يجب ال�شعي لتحقيقه من خالل الكلمة اأو اخلطاب؟  
15  	  ما هو الو�شع غري املرغوب الذي يجب اأن نحذر منه يف هذه الكلمة، اأو يحب العمل  

عن تغيريه من خالل معاين الكلمة ؟
16  	 ما هي طبيعة عالقات االإ�شهاب القائمة بني االألفاظ امل�شتخدمة يف الكلمة.  
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املحيـط الفعلي للكلمة اأو اخلطاب ال�شيا�شي الربملاين

يق�شد باملحيط الفعلي هنا �شرورة اأن يتـــــعرف معد الكلمة على طبيعية املكـــــــــان، 
و طبيعية ال�شامعني للكلمة، و طبيعية اخلطاب الذي يتجاوز حدود ال�شامعني احلا�شرين 
اإلى قارئ الكلمة، اأو متتبعها. فالكلمة ال�شيا�شية و الربملانية ال تتحدد فقط باملكان الذي 
اأو ال�شامعني احلا�شرين . بل اأن ال�شيا�شي و الربملاين يقدر اأن كلمته تتجاوز  تلقى فيه، 
للكلمة، مثل  التقديري  اأرحب يطلق عليه املحيط  و  اأو�شع  اإلى نطاق  هذا النطاق ال�شيق 
اأو   ، اإليها يف االإذاعات املرئية  اأو ي�شتمعوا  املواطنني الذين يقراأون الكلمة يف ال�شحافة 
قد يكون نطاقها اإقليميًا اإلى توجيه ر�شائل اإلى حكومات و �شعوب الدول االأخرى، و نطاقًا 
دوليًا و هو توجيه معاين حمددة اإلى حكومات و �شعوب العامل. و اإذا مل ي�شع معد الكلمة 
فكرة املحيط الفعلي و التقديري يف ح�شبانه عند اإعداد الكلمة فاإن اجلمل و العبارات و 
الفقرات يف الكلمة �شت�شري اإلى واحد من االحتماالت الثالثة االآتية اأما معاين تقديرية، 
اأن املعاين التي ت�شمنها  فالأولى يق�شد بها  اأو معاين خمتلفة.  اأو معاين غري مالئمة ، 
اخلطاب اأو الكلمة ما هي اإال معاين تقديرية و من تقدير معد الكلمة و ح�شب روؤيته الذاتية 
اخلا�شة مما يجعله يف الكثري من االأحيان يت�شادم مع ظروف املحيط الفعلي و التقديري 
للكلمة اأو اخلطاب. و الثانية يق�شد بها اأن املعاين غري مالئمة اأي غري متكيفة و متاأقلمة 
مع حميطها الفعلي والتقديري.  فقد تبدو املعاين قدمية ، اأو تبدو غري وا�شحة ، اأو اأن 

الواقع جتاوزها كثريًا، اأو اأنها ال تعرب عن املعاين الواجب اأن تت�شمنها.

و الثالثة املعاين املختلفة اأي املعاين التي ت�شري عك�س الواقع و عك�س احلقائق القائمة 
فقد تكون هناك مظاهرات و ا�شطرابات �شيا�شية ، و مع ذلك نرى ال�شيا�شي يقول يف 
خطابه اأن االأو�شاع هادئة و م�شتقرة. اأو اأن تكون االأ�شعار مرتفعة و يخرج ال�شيا�شي ليقول 
اأو اخلطاب  اأن االأ�شعار متنا�شبة لدخول املواطنني. مثل هذه املعاين املختلفة يف الكلمة 
تثري �شجرًا لدى ال�شامعني اأو امل�شتهدفني باخلطاب و الكلمة. فحتى اإذا ما قرر ال�شيا�شي 
اأو عالمات  الت�شاد،  ي�شتخدم عالقات  اأن  كلمته فيجب  الواقع يف  ينقى  اأن  الربملاين  اأو 
االجتماعي  و  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  مت�س  ال  لكن  و  مظاهرات  »هناك  مثل:  اجلملة  قطع 
للبالد« اأو » االأ�شعار مرتفعة و �شنعمل على اأن تتنا�شب مع قدرات و اإمكانيات املواطنني 

يف الفرتة املقبلة« .
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العالقة بني اللفظ و املعنى يف الكلمة ال�شيا�شية و الربملانية

هناك عدة عالقات بني اللفظ و املعنى :
نطاقه  يحدد  و  املعنى،  يح�شر  اللفظ  اأن  اأي  املعنى  ح�شر  عالقة  عليها  يطلق  الأولى 

بو�شوح كامل فلفظة االقت�شاد حت�شر معنى االقت�شاد.
الثانية يطلق عليها عالقة تو�شيع املعنى فاللفظ اأقل من املعنى فنلجاأ اإلى ا�شتخدام عدة 
األفاظ للتعبري عن املعنى مما يــــوؤدي اإلى تو�شـيـــــع املعنى الأنه اعتمــــــد على عدة األفـــاظ 
» فالد�شتور هو الوثيقة الرئي�شية يف البالد« فاإذا تاأملت راأيت اأن معنى كلمة د�شتور عربت 

عنها اأربعة األفاظ.
اأو عالقة  اأي�شًا عالقة احلال بني اللفظ و املعنى  الثالثة:  عالقة الكناية و يطلق عليها 

الو�شف للمعنى. 
احلقيقي،  املعنى  بني  قيا�س  هي  االإ�شتعارية  فاللفظة  اال�شتعارة  عالقة  الرابعة: 

املجاز.  واملعنى 

و على هذا االأ�شا�س فاإن االألفاظ ما هي اإال قوالب حتمل معاين فال قيمة للفظ بدون 
املعنى و الفكرة . فاللفظ ما هو رمز املعنى يف الكلمة اأو اخلطاب ال�شيا�شي. و املفردات 
اللغوية و العبارات ال تنح�شر يف نطاق القواعد النحوية فح�شب ، و اإمنا حتمل م�شامني 
عن  تنف�شل  ال  املعنى  يف  اللفظ  داللة  اأن  اإلى  االإ�شارة  املهم  من  اأنه  كما  معنى.  ذات 
اال�شتعمال  يف  اللغوية  املفردات  تختلف  اأنه  كما  ال�شامع.  يتلقاها  التي  النف�شية  االإ�شارة 
بع�س  تختلف  قد  العادية  حياتينا  يف  ن�شتخدمها  التي  فاالألفاظ  احلال.  مقت�شيات  وفق 
ال�شيء اأو كثريًا عن االألفاظ يف لغة الكتابة. وفق الدرا�شات العلمية فاإن الفرد يحتاج يف 
حديثه املبا�شر مع الغري مفردات من الكلمات ال يتجاوز خم�شة االآلف كلمة. اأما يف حال 
الكتابة اأو اإعداد كلمته فاإن الفرد يحتاج اإلى مفردات لغوية تتجاوز الـ 10 االآلف كلمته. 
كما اأن التنوع اللفظي داخل اجلملة اأو العبارة يتوقف ب�شكل اأ�شا�شي على مهارات االأفراد 
و ثقافتهم يف احل�شيلة اللغوية. و ميكن قيا�س التنوع اللفظي يف داخل الكلمة اأو اخلطاب 
ال�شيا�شي و الربملاين بعدة طرق اأولها الطريقة ال�شاملة و هي طريقة طويلة تعتمد على 
اأو  الكلمة  الواردة يف  املفردات  اإلى جمموع  ن�شبتها  و  التنوع  الكلمات ذات  ح�شاب جميع 
اخلطاب. و ثانيها الطريقة اجلزئية و هي تق�شيم الكلمة اأو اخلطاب اإلى اأجزاء مت�شاوية 
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اللفظي فيه، ثم ح�شاب املتو�شط من تلك  التنويع  و ا�شتخراج عالقة   ، من حيث الطول 
و  اخلطاب  اأو  الكلمة  من  �شغرية  قطع  ندر�س  حيث  الفتيات  طريقة  ثالثها  و  العالقات 
ناأخذها على اأنها عينات ثم ن�شتخرج ن�شبة الكلمات و عددها ذات التنوع اللفظي. و اأيًا 
ما كان االأمر يف قيا�س التنوع اللفظي فاإن درا�شات القيا�س االإح�شائي اأولت اهتمامًا اآخر 
لالألفاظ و املعاين املوجودة يف داخل الكلمة اأو اخلطاب من حيث طول اجلملة ال�شيا�شية 
و الربملانية يف اخلطاب، اأو ق�شرها . فاجلملة الطويلة توؤدي اإلى تداخل املعاين ، و تكرث 
فيها املرتادفات و احل�شو االأمر الذي يجعلها تبدو معقدة يف الفهم و االإدراك ، يف حني 
اأن اجلملة ال�شيا�شية و الربملانية الق�شرية تتميز باأنها مبا�شرة ، و وا�شحة يف معانيها و 
ميكن ترجمة اأفكارها يف عدد قليل من االألفاظ. و انتهت درا�شات القيا�س االإح�شائي اإلى 
اأن اجلملة ال�شيا�شية الق�شرية هي التي ميكن اأن حتقق الرتكيز اأواًل ، و االإتقان ثانيًا ، و 

الو�شول اإلى املعنى امل�شتهدف ثالثًا . 

و يف نظرية �شبريمان يرى اأن القدرة اللغوية الإجناز اأي مكتوب اإمنا يتوقف باالأ�شا�س 
و   ، املكت�شبة ملن يكتب  اللغوية  املعارف  اللفظي و هو جمموع  العامل  اأولهما  على عاملني 
الثاين العامل االأدبي الذي يعني البحث عن عالقات االرتباط ، والتداخل بني االألفاظ و 
املعاين ، فالعامل االأدبي يقوم بعملية التحليل للفظ و عملية التحليل ال تتوقف فقط على 

معنى الكلمة بل تتجاوزها اإلى معنى اجلملة. 

حتليـل املعنى

معنى اجلملة       معنى الكلمة 

الكلمات،  اختيار  بني  االيجابي  االرتباط  معامل  وجود  يف  ال�سبب  اأن  بورا�س  يرى  و 
ون�شبة الذكاء هو اأن االأفراد الذين تزيد ن�شبة ذكائهم يقومون بالتحليل العميق للكلمات 
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بحيث توؤدي معاين مرتبطة ، اأو متكاملة اأو متداخلة للمعاين امل�شتهدفة، و لذلك فاإن هوؤالء 
االأفراد جند لديهم اأعدادًا كبرية من االأفكار، و االأفكار بطبعها اإذا وجدت فاإنها ت�شتدعى 

الكلمات و العبارات القادرة على اأن تعرب عنها. 

اأمـا معنى اجلملة فاجلملة من املفرت�س كما يقول الربث اأنها وحدة تعبري حتمل فكرة 
كاملة ذات معنى. و كل كلمة داخل اجلملة حتمل معني ذاتها كما اأنها حتمل اأي�شًا عالقة 

تربطها بغريها من كلمات اجلملة ال�شيا�شية والربملانية. 

ويف الوقت ذاته فاإن معد الكلمة ال�شيا�شية و الربملانية عليه اأن يلحظ �شيئًا هامًا وهو 
اأن االألفاظ داخل اجلملة ال�شيا�شية و الربملانية قد تتقارب و تتجاذب، اأو تتباعد و تتنافر 
وذلك تبعُاً لل�شياق الذي تكتب فيه اجلملة ال�شيا�شية. و هذا ما توؤكد عليه اجلملة ال�شيا�شية 
يف اللغة العربية فاجلملة تتكون من عدة كلمات ، وتتخذ كل كلمة موقفًا معينًا من هذه 

اجلملة بحيث ترتبط ببع�شها البع�س تبعًا لقواعد لغوية خا�شة وفق قواعد النمو .

ارتباط املعنى باللفظ يف اخلطاب ال�سيا�سي الربملاين

تنوع داللة اللفظ اإلى االإفراد حيث تدل على معنى معني، و �شورة نف�شية معينة. و يف 
االأ�شلوب القراآين جند ما يطلق عليه اال�شرتاك اللفظي وهو اأن اللفظ الواحد قد يتحمل 
معنيني اأو اأكرث و يحتاج ذلك من القارئ م�ستوى من الذكاء لفهم ارتباط املعنى باللفظ، 
اآيات القراآن الكرمي هدفها الرئي�س هو حتقيق  و وقوع اال�شرتاك اللفظي و الرتادف يف 
معاين اأبعد من املعاين الظاهرة ، مثل مفهوم التورية اأي يوجد األفاظ م�شرتكة حتمل اأكرث 
من داللة ، وقد يكون اأحد معانيها وا�شح املرمى و الق�شد ال لب�س فيه اأو غمو�س، و اأحيانًا 
يورى املتحدث عن ق�شده فيبدو يف تعريفه معنى من خالل ال�شياق بينما ي�شرت وراء ذلك 

املعنى معنًا اآخر يق�شده و يرمى اإليه. 

واأ�شاليب التورية ال ت�شتخدم يف الكلمات ال�شيا�شية و الربملانية اإال فيما ندر و يف اأحداث 
معينة . اأما ارتباط املعنى باللفظ يف اخلطابات و الكلمات اإمنا ين�سرف اإلى ما يطلق عليه 

املعنى االإر�شادي. 

االأ�شياء  على  االنطباق  متام  ينطبق  لفظ  باأنه  ذلك   )1934( وارن  عرف  قد  و 
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فهو  ل�سيق  ارتباط  باأنه  باللفظ  املعنى  ارتباط  يعرف  فاإنه   « »اجنلبي�س  اأما  والظواهر. 
ي�شري اإلى حد معني اأو مو�شوع معني. 

  

حد المعنى 

ارتباط المعنى باللفظ   

حد اللفـظ

يالحظ يف الر�شم ال�شابق اأن حد اللفظ ي�شاوي حد املعنى، فاللفظ يدل على املعنى 
على �شبيل املطابقة و يرى اأوجدن ريت�شارد اأنه من املمكن اال�شتغناء عن الكثري من االألفاظ 
التي ت�شري اإلى ذات املعنى ، و اأن ذلك من وجهة نظره �شيوؤدي اإلى االقت�شاد يف الرثوة 
اللفظية حتى ميكن ت�شهيل التفاهم بني االأفراد ، و بالتايل يتم الرتكيز على عدد معني 
من الكلمات ذات املعاين الدقيقة املحددة. و ي�شيف اأن عددًا حمدودًا من الكلمات يتميز 

بو�شوح املعنى خري و اأف�شل بكثري من االآلف الكلمات ذات املدلوالت الغام�شة . 

  general semantics العامة  ال�شيمانتية  ت�شمى  حركة  اأمريكا  يف  ظهرت  وقد 
نتيجة  االأفراد  عند  زادت  االجتماعية  امل�شكالت  اأن  ترى  هي  و  كورزب�شكى  زعيمها  و 
ا�شتخدامهم م�شطلحات غام�شة كثرية ، و اأن هذه االألفاظ و امل�شطلحات تداخلت مع 

ا�شتجاباتهم الداللية.

و لكن كيف ميكن قيا�س ارتباط املعنى باللفظ يف اخلطاب ال�سيا�سية و الربملاين؟
اأن قيا�س هذا االرتباط بني املعنى و اللفظ يتم من خالل متغريات   من املعروف علميًا 

حمددة هي :

اأو 	 1 الكلمة  يف  امل�شتهدف  املعنى  حقيقة  عن  مو�شوعًا  يعرب  اللفظ  هي  املو�ضوعية	   
اخلطاب ال�شيا�شي الربملاين. و املو�شوعية تعنى قدرة اللفظ على االإحاطة ال�شاملة 
باملعنى امل�شتهدف فال يكتفي يف اللفظ اأن يعرب عن جزء من املعنى ، و يرتك اجلزء 
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االآخر فاإذا ما اختفى اللفظ القادر على االإحاطة ال�شاملة باملعنى فاإنه ميكن  االنحياز 
اإلى لفظة ثانية و ثالثة حتى يتحقق ال�شمول يف املعنى. 

الثبات	 يجب اأن يعرب اللفظ عن هذا املعنى بو�شوح و دون مواربة ، فاإذا ما ف�شلنا 	 2
اللفظ عن املعنى فاإنه يف �شياقه اجلديد �شيعرب عن ذات املعنى الذي انف�شل عنه. 

فاللفظ هنا �شديد الوالء للمعنى و هو مرتبط به ارتباطًا وثيقًا. 

ال�ضدق	 اأي اأن اللفظ يعرب ب�شدق عن املعنى ، فهو لي�س لفظًا م�شطنعًا و حتى اأن 	 3
كان اللفظ بعرب عن كنانة، اأو  ا�شتعارة ، اأو ترادف فاإنه يكون وا�شحًا يف ذهن ال�شامع 

اأنه يعرب عن هذه االأغرا�س اجلديدة و ال يعرب عن حقيقة املعنى االأ�شلية. 

التمايز – اللفظ ال يكون متمايزًا اإال اإذا ارتبط مبعناه و اإذا ما حاول اللفظ اأن يتخلى 	 4
عن معناه االأ�شلي فاإنه لن ي�شبح لفظًا اأ�شليًا، و اإمنا قد يكون لفظًا تابعًا مثل اأن يكون 

مرادف للفظ اأ�شلي .

املقارنة	 ميكن بو�شوح لو حذفنا اللفظ من ارتباطه مبعناه االأ�شلي الأدركنا اأن هناك 	 5
م�شكلة ما يف ا�شتخدامات هذا اللفظ.

املنفعة – اأي املنفعة التي تتحقق من ارتباط اللفظ باملعنى . 	 6

قواعد الأ�شلوب اللغوي يف اخلطاب و الكلمة ال�شيا�شية و الربملانية

ا�شتخدام عطف اجلمل بداًل من تداخلها – حيث اأنه من ال�شروري منع التداخل بني 	 1
العبارات و اجلمل الأن ذلك �شيوؤدي اإلى ا�شطراب املعاين ، اأما اإذا كانت املعاين �شيتم 
التعبري عنها باألفاظ و جمل طويلة ت�شبيًا فاإنه يف هذه احلالة البد من ا�شتخدام اأدوات 
العطف للف�شل بني املعاين و بع�شها اأو مبعنى اأدق عطف املعاين عن بع�شها البع�س. 

ا�شتخدام االأ�شلوب التجميعي الذي يعني تركيز املعاين و االأفكار املت�شابهة يف جزء 	 2
واحد بداًلُ من تفتيتها يف اأجزاء متعددة من الكلمة اأو اخلطاب الأن ذلك ي�شهم كثريًا 

يف الو�شوح و االإتقان . 
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ا�شتخدام االأ�شلوب التحليلي القادر على التعامل بايجابية مع ما هو قائم يف الواقع، 	 3
اأو ما يعرب عن احلقيقة فال ي�سح االإفراط يف التمثيل خا�سة اإذا كان ال يعتمد على 

حقائق تدعمه.

اإليه اأن االإطناب من 	 4 االإطناب جائز ولكن يف احلدود التي ت�شري مع املعنى وت�شيف 
اجل االإطناب ذاته فهو مرفو�س يف الكلمات ال�شيا�شية والربملانية الأنه بحاله الرئي�س 

ال�شعر واالأدب.

اأ�شلوب التوازن يف عر�س املعاين واالأفكار خا�شة اإذا كانت هذه املعاين كثرية ومتكاملة 	 5
مع بع�شها ، اأما اإذا كانت املعاين مرتبطة مبعنى رئي�شي فان التوازن يتمدد ب�شياق 

املعنى، و�شياق الفقرة اأو العبارة ال�شيا�شية اأو الربملانية.

الربملانية 	 6 اأو  ال�شيا�شية  فالكلمة   ، املثالية  التجريدية  االأ�شاليب  ال  املواقف  اأ�شلوب 
تتعامل مع مواقف ومعطيات حمددة فيجب اأن ترتكز على هذه املواقف ،اأما املثاليات 

فال يتم اإيرادها اإال بالقدر الذي يخدم حقيقة املوقف، اأو طبيعته.

احلر�س على اأ�شلوب املوا�شع اأي االأ�شاليب اللغوية التي متيز بني التعريف ، وال�شبب 	 7
املعاين  اإطار  يدور يف  اأن  ينبغي  واملت�شابهات وكل ذلك   ، واملتعار�شات   ، والنتيجة   ،

واالأفكار امل�شتهدفة من الكلمة .

اخلطاب ال�شيا�شي والربملاين يف وقت الأزمة اأو امل�شكالت الكربى

االأزمة  وقت  يف  تتالحق  االأحداث  الأن  املاأزوم  الوقت  يف  اخلطاب  هذا  اأهمية  تربز 
ب�شرعة عالية ، وتت�شابك املوؤثرات واملتغريات بدرجة كثيفة االأمر الذي يجعل اخلطاب اأو 
الكلمة ال�شيا�شية والربملانية يف وقت االأزمة تختلف عن الكلمة يف وقت غري ماأزوم ، فاأولى  
التعامل مع االإحداث،  اأن يكون مبا�شرا يف  هو  ال�ضيا�ضي والربملاين  خ�ضائ�س اخلطاب 
اللفظ  بني  الوجوبية  العالقة  فاإن  ولذا   ، املبا�شرة  غري  االأ�شاليب  ال�شتخدام  جمال  فال 
واملعنى ت�شبح لها ال�شيطرة الكاملة على اخلطاب وهذه العالقة هي التي تتيح ا�شتقراء 
بو�شوح  يحدد  اأن  خطابه  يف  منه  مطالب  ال�شيا�شي  اإن  كما  القائمة.  واحلقائق  الوقائع 
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حدود الو�شع املرغوب فيه ، وحدود الو�شع غري املرغوب فيه. اأما اخلا�ضية الثانية  فهي 
االأجزاء  �شتمثل  اأنها  اأو   ، الكلمة  ال�شدارة يف  لها  �شكون  اجلديدة  اأو  املوحية  الروؤية  اأن 
االأولى من الكلمة ، وهذه الروؤية املوحية يجب اأن تتعامل �شريعا مع اأحداث االأزمة ، وتكون 
واأو�شاع  �شيا�شات  اإلى  ي�شري  اأن  يريد  ال�شيا�شي  كان  اإذا  اإما  ا�شتيعابها  على  القدرة  لها 
�شابقة فانه يجب اأن يرجئ هذا ملا بعد الروؤية املوحية الن النا�س يف وقت االأزمة تتلهف 
اإلى الفعل ، والى اخلطوات التي �شيتم تنفيذها وال تبايل باالأو�شاع وال�شيا�شات ال�شابقة. 
اإما اخلا�ضية الثالثة هو اأن ا�شتخدام اال�شتثارة العاطفية ال يكون اإال بالقدر الذي يتفق 
مع الروية املوحية الأنه لوحظ اأن الكثري من ال�شيا�شيني يف بلداننا العربية يركز فقط على 
اال�شتثارة العاطفية على اأمل اأن تهداأ من اأو�شاع االأزمة اإال اأن ذلك خطاأ الأن اال�شتثارة 
العاطفية وان كانت توؤثر يف االأحا�شي�س االإن�شانية ، اإال اأن العقل �شيكون مرتبطا باأحداث 
وتداعيات االأزمة.  اأما اخلا�ضية الرابعة  وهي درا�شة املحيط الفعلي لالأزمة حتى تتاأقلم 
االأفكار واملعاين املطروحة يف الكلمة مع اأحداث ووقائع االأزمة . فاإذا كانت االأفكار واملعاين 
اأقل من اأحداث االأزمة فان ذلك يعني ا�شتمرار االأزمة التي ميكن اأن تزيد حدتها . وقد 
تعر�شنا فيما �شبق اإلى درا�شة مو�شوع االأزمة وما يرتبط به من بحوث ودرا�شات ميكن اأن 
تبني لنا خ�شائ�س املحيط الفعلي لالزمة والذي بناء عليه يتم اأعداد الكلمة اأو اخلطاب 
ال�شيا�شي. اخلا�ضية اخلام�ضة  هو اأن يتم الرتكيز يف الكلمة اأو اخلطاب ال�شيا�شي على 
االأزمة  وقوع  اإلى  اأدت  قد  فاالأ�شباب  االأزمة.  اأ�شباب  االإ�شهاب يف  من  اأكرث  االأزمة  نتائج 
املظاهرة  اأو  بالنتائج  يبهرهم  اأن  ال�شيا�شي  ينتظرون من  والنا�س يف هذه احلالة  فعليا، 

اجلديدة التي �شت�شاحب هذه االأزمة.

ال�شيا�شية  الكلمة  اأو  اخلطاب  يف  والفقرات  اجلمل  طبيعة  اأن  ال�ضاد�ضة    اخلا�ضية 
ينبغي اأن تكون ق�شرية ، وحمددة الن ذلك �شيوؤدي اإلى و�شوح املعاين. كما اأن النا�س اأثناء 
االأزمة ينظرون اإلى اخلطاب ال�شيا�شي بني منظورين االأول تركيز املعاين، الثاين الدقة 
واالإتقان الذي عربت فيه االألفاظ عن املعاين. فال جمال يف خطابات اأو كلمات االأزمات 

اأن جتعل االآخرين يف�شرون اأو ياأولون ما ورد يف اخلطاب اأو الكلمة.

االأزمة  اأثناء  ال�شيا�شي  اأو اخلطاب  الكلمة  الواردة يف  املعاين  اأن  ال�ضابعة   اخلا�ضية 
اإذا ارتبطت بطبيعة اخلطر املحدق بامل�شالح واال�شتقرار ، فان هذه املعاين اأن يجب اأن 
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تاأجيل اجلمل  ينبغي  التعامل مع هذا اخلطر. فال  القادرة على  املعاين  يلحقها مبا�شرة 
االأخرية منها  الفقرات  واإلى  الكلمة،  نهاية  اإلى  والقرارات  التي تقدم احللول  والعبارات 
الن اجلمل وعبارات معاين احللول والقرارات هي دالة بذاتها على جمل وعبارات تو�شف 
اخلطر وحتلله، اأو بعبارة اأخرى فان هناك عالقة تالزم بني جمل وعبارات احللول، وجمل 

وعبارات اخلطر ، وهذا التالزم يجعل االأولى نتيجة للثانية ، اأو اأن الثانية �شببا لالأولى. 

اجلمل  فان  اأخرى  دولة  مع  بالعالقات  مرتبطة  االأزمة  كانت  اإذا  الثامنة  اخلا�ضية 
والعبارات �شتخ�شع يف معانيها لطبيعة القرارات ال�شيا�شية التي يتم االتفاق عليها ، فاإذا 
كانت القرارات تنذر بالقوة والوعيد للدولة االأخرى فان معاين الكلمة �شيتجه اإلى اإبراز 
�شلبيات الدولة االأخرى قبل اإبراز ايجابيات �شيا�شة الدولة، و�شيتم تقدمي جمل وعبارات 
النتائج عن جمل وعبارات االأ�شباب، ويتم تقدمي عبارات التما�شك االجتماعي والوحدة 
القرارات  كانت  اإذا  اأما  الداخل.  �شتتبع يف  التي  ال�شيا�شات  الوطنية عن عبارات وجمل 
لها  �شيكون  الدولة  �شيا�شة  معاين  وعبارات  جمل  فان  االأخرى  الدولة  مهادنة  اإلى  تتجه 
االأولوية يف الكلمة و�شيتم اإرجاء جمل وعبارات ال�شيا�شات املتخذة يف حق الدولة االأخرى 

اإلى ما قبل نهاية الكلمة.

كان  اإذا  والربملاين  ال�شيا�شي  اخلطاب  على  ت�شيطر  اأن  يجب  التي  االأ�شا�شية  املعاين 
غر�شه دبلوما�شي اإلى توفيقي

ال�شيا�شي  اخلطاب  على  ت�شيطر  اأن  يجب  التي  االأ�شا�شية  املعاين  من  العديد  هناك 
والربملاين يف اأوقات الدبلوما�شية الهادئة ، اأو ما يطلق عليها الدبلوما�شية الناعمة منها:	

اأول : معاين تعرب عن التوفيق بني امل�شالح القومية املتناف�شة. 
ثانيا : معاين تعرب عن االتفاق يف الروئ وال�شيا�شات.

ثالثا: معاين تعرب عن التقاء االأهداف، وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة. 
رابعا : معاين تعرب عن الوجه االيجابي ل�شيا�شة الدولتني. 

خام�ضا : معاين تعرب عن ال�شورة امل�شتحبة للدولة.
�ضاد�ضا: معاين تعرب عن عالقات التكامل والتعاون. 

�ضابعا: معاين تعرب عن الروؤية امل�شرتكة اأو املتقاربة اإزاء م�شكالت اإقليمية اأو دولية.
ثامناً : معاين تعرب عن التقاء امل�شالح االقت�شادية واالجتماعية والثقافية.
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