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متهيـــد
ت�ضمن ت�صنيف اليون�سكو للعلوم ال�سيا�سية ،الذي ظهر يف  ،1948على خم�س م�شتقات
�أ�سا�سية ،وذلك على النحو التايل:
امل�شتق الأول /النظرية ال�سيا�سية :وهي التي تدر�س القيم واملبادئ التي يجب
�أن ت�سود ،كتلك التي و�ضعها �أفالطون و�أر�سطو ،وديكارت� ،إ�ضافة �إلى عدد كبري من
النظريات ال�سيا�سية كنظرية العقد االجتماعي لـ توما�س هوب�س وجون لوك وجان جاك
رو�سو وغريها من النظريات.
امل�شتق الثاين /الفكر ال�سيا�سي :وهو الذي يحاول �أن يتعامل مع الواقع من خالل
املفاهيم العملية التي يت�ضمنها.
امل�شتق الثالث /القانون الدويل ومبادئه :خا�صة فيما يتعلق باملنظمات الدولية.
امل�شتق الرابع /احلكومات املقارنة :والتي ت�سمى �أحيانا بـ«النظم ال�سيا�سية»،
وهي التي ت�صف الأنظمة ال�سيا�سية ،بحيث تختلف مابني الرئا�سي والربملاين وامللكي
والأتوقراطي وغريها من الأنظمة� .إ�ضافة �إلى �أن فكرة النظم ال�سيا�سة تت�ضمن درا�سة
الأحزاب ال�سيا�سية وكيفية تكوينها وتدر�س جماعات امل�صالح وت�أثرياتها.
امل�شتق اخلام�س /العالقات ال�سيا�سة الدولية :وهي التي تتم خاللها درا�سة
حمكات هذه العالقات والت�أثريات التي حتدث نتيجة للعالقات ال�سيا�سية الدولية.
�أما بالن�سبة للعلوم الربملانية ،على الرغم من �أنها لي�ست �إحدى امل�شتقات اخلم�سة،
�إال �أن االهتمام الأكرب ،من ناحية عملها الفني ،كان قائما على فكرة العالقات ال�سيا�سية
الدولية .ويختلف الدور الذي ت�ضطلع به الربملانات يف �أو�ضاع الق�ضايا الداخلية عن تلك
يف ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية ،حيث:
•قد تكون الق�ضية ذات بعد دويل �أو ذات بعد �إقليمي ،لأنها قد تتخطى حدود الدولة
الوطنية.
•القرار يف ال�سيا�سة اخلارجية ال ميكن �أن يكون قرار دولة ولكن هو قرار ت�شرتك فيه
عدة حكومات لعدة دول ،بحيث يعرب هذا القرار عن وجهة نظر� ،أو عن م�صلحة ما.
•ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية هي ق�ضايا معقدة.
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ولذلك �أي ق�ضية يف ال�سيا�سة اخلارجية تدخل يف عمل ال�شعبة الربملانية هي ق�ضية
معقدة حتتاج �إلى �أدوات معينة للتحليل ،تختلف عن الأدوات التي يتم ا�ستخدامها يف
حتليل الق�ضايا الداخلية .ومن املتعارف عليه �سابقا �أن دور الربملان كان يقت�صر على
الوظيفتني الت�شريعية والرقابية� ،أما يف الوقت احلايل ،فقد �أ�صبح للربملان دور �سيا�سي
مهم يف ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية ،قد يعادل قوة هذا الدور و�أهميته دور وزارة اخلارجية
التي تعد اجلهاز الر�سمي املنوط ب�إدارة دفة �شئون ال�سيا�سة اخلارجية ،والتعبري عن وجهة
نظر الدولة ومتثيلها.
الأ�سئلة املطروحة هنا:
�س:1ما �أهمية �أن يكون للربملان دور �سيا�سي؟
�س:2هل الربملان معني بال�سيا�سة اخلارجية �أو �أن يكون له مثل هذه الأدوار؟ �أم يجب
�أن يقت�صر دوره على �أداء وظيفتيه الت�شريعية والرقابية؟
�س�:3أال يناط هذا الدور ال�سيا�سي باحلكومة؟
�س�:4أال يجب على الربملانات �أن تتنحى متاما عن �أي دور يف ال�سيا�سة اخلارجية على
اعتبار �أن هذا الدور معقد ويحتاج �إلى �أدوات فنية ،و�إلى العديد من الدرا�سات
والتحليالت؟
�س:5هل القرار الذي يتخذه الربملان يف هذا ال�ش�أن قرار ي�ؤثر على م�صالح الدولة من
جميع املجاالت على اعتبار �أن هذا القرار قد يتعلق بق�ضية �إقليمية �أو دولية؟
وجهة النظر الأولى:
ترى بع�ض وجهات النظر �أن الربملانات البد �أن تلعب دور ًا �سيا�سي ًا يف ق�ضايا ال�سيا�سةاخلارجية ،حيث ال ميكن لها �أن ت�ؤدي �أدوارها الت�شريعية والرقابية بعيدا عن هذا
الدور ،ف�أدوار الربملانات هي �أدوار متكاملة وال ميكن الف�صل مابني الدور الرقابي
والت�شريعي والدور ال�سيا�سي.
 �إذ ًا ،ترى وجهة النظر الأولى �أن هناك ترابط ًا مابني ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية،والق�ضايا املتعلقة بفكرة الت�شريع والرقابة و�أنه ال ميكن الف�صل بينهما ،بل �أن كل
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ق�ضية داخلية �أ�صبح لها �أبعاد �إقليمية ودولية خا�صة يف ظل ما �أحدثته الثورات املعرفية
اخلم�س الأخرية التي بد�أت مع مطلع القرن الـ( 21كثورة املعلومات ،واالت�صاالت
والتكنولوجيا واجلينات)
وجهة النظر الثانية:
ترف�ض وجهة النظر ال�سابقة ،وترى �أن الد�ساتري قد خ�ص�صت للربملانات �أدوار ًات�شريعية ورقابية معينة ،وقد �أعطيت هذه الأدوار للربملانات ب�سبب فكرة العقد
االجتماعي الذي نادى به كل من هوب�س ولوك ورو�سو ،حيث �أن هذا العقد يف �أحد
�أركانه �أكد على �ضرورة �أن تكون هناك حكومة تنوب عن ال�شعب يف �إدارة م�صاحله،
ولكن من الذي مينع احلكومة �إذا تع�سفت؟ لذلك جاءت فكرة الربملانات حيث البد �أن
يكون هناك ممثلون عن ال�شعب يعملون على منع تع�سف احلكومة ومراقبتها يف �إدارة
امل�صالح العامة للدولة.
وترى هذه املدر�سة �أنه ال ربط بني الدور الت�شريعي والرقابي والدور ال�سيا�سي ،وال�سببيف ذلك يعود �إلى �أن ع�ضو الربملان قد يفهم لغة الت�شريع وقد ي�ستطيع �أن يفهم لغة
�أي مو�ضوع يتطلب فيه الرقابة ،ولكن قد يجد �صعوبة حني يتطلب منه �أن يكون معنيا
بفهم تطورات �أبعاد املوقف الدويل والإقليمي على �سبيل املثال ،فهذا لن يتحقق لدى
ع�ضو الربملان ،وبالتايل يرى �أ�صحاب وجهة النظر هذه �أن الربملانات منوطة فقط
باالخت�صا�صات التي حددت لها بالد�ساتري.
�أيا كان االختالف بني وجهتي النظر ال�سابقتني ف�إن الأ�سا�س والر�أي الذي مييل �إليهاخلرباء الربملانيون هو �أن هناك تكام ًال يف الأدوار وال ن�ستطيع �أن نف�صل بني الأدوار
وبع�ضها بناء على احلقيقة القائمة والتي ت�ؤكد �أن الربملانات بالفعل تلعب دورا �سيا�سي ًا
والدليل على ذلك هو زيادة املنتديات واجلمعيات الربملانية ،بل �أنها جنحت يف �أن تثبت
�أن لها قدرة على الت�أثري يف �صناعة القرار ال�سيا�سي.
مفهوم التحليل ال�سيا�سي الربملاين:
تدور منهجية التحليل ال�سيا�سي الربملاين حول درا�سة الواقع ال�سيا�سي مبختلف �أبعاده،
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وجوانبه ،وامل�شكالت التي تثور بهذا ال�صدد .وهذه املنهجية تت�شكل من خم�سة عنا�صر
�أ�سا�سية:
1.1ماهية الواقع ال�سيا�سي مل�شكلة البحث  ،و�أبعاده ،ومكوناته.
2.2تو�صيف الواقع ال�سيا�سي (العملية ال�سيا�سية).
3.3تف�سري الواقع ال�سيا�سي وحتليله (�ضوابط التحليل).
4.4التنب�ؤ ب�سيناريوهات امل�ستقبل.
5.5كيفية التحكم يف التطورات امل�ستقبلية.
�أوال :ماهية الواقع ال�سيا�سي مل�شكلة �أو ق�ضية ما
كيف يتم التعرف �إلى ماهية الواقع ال�سيا�سي ؟ يتم التعرف عليها من خالل خم�سة عنا�صر
مو�ضحة يف اجلدول التايل:
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

الق�ضية املراد كتابة �أوال :مكونات الواقع ال�سيا�سي
ورق���ة ماهية ال��واق��ع 1.1م�ستوى اخلطاب الر�سمي:
ال�سيا�سي يف �ش�أنها

•�أيا كان هذا اخلطاب (�سواء لرئي�س
ال���دول���ة� ،أو وزي���ر اخل��ارج��ي��ة� ،أو
ممثل لرئي�س الدولة �أو نائب لوزير
اخل��ارج��ي��ة �أو م�ساعديه) ي�سمى
مب�ستوى اخل��ط��اب الر�سمي ،و�أي
موقف يتم تبنيه يف هذا اخلطاب
هو موقف يعرب عن موقف الدولة.
•�أم��ا يف حالة ال�برمل��ان ،فاخلطاب
ال��ر���س��م��ي ي��ك��ون لرئي�س ال�برمل��ان
باعتباره املتحدث الر�سمي با�سمه
بناء على ما ن�صت عليه الد�ساتري،
�أو م��ن يفو�ضه الرئي�س يف ذل��ك،
حيث �إن كل ما يلقيه رئي�س الربملان
من خطاب يعرب عن موقف الربملان
وال يعرب عن موقف الدولة.

ربط الواقع
نتائج ماهية الواقع
دمج الواقع ال�سيا�سي مع
ال�سيا�سي مع
ال�سيا�سي
عنا�صر �أخرى
معطياته التاريخية
•ب���ال���ن���ظ���ر �إل������ى م��ك��ون��ات •ال ميكن احلكم على
م���ق���ت�������ض���ي���ات ال�����واق�����ع العنا�صر ال��ت��ي مت
ال�سيا�سي ،نرى �أن كل ذلك دجم��ه��ا م��ع ال��واق��ع
هو جمرد ر�صد للواقع دون ال�����س��ي��ا���س��ي فيما
�إ�ضافة �أي عنا�صر جديدة� .إذا ك��ان��ت �ست�ؤثر
لذلك ،البد من دمج الواقع ���س��ل��ب��ا �أو �إي��ج��اب��ا
ال�سيا�سي مع عنا�صر �أخرى �أو �أن����ه����ا ���س��وف
(هي عنا�صر قريبة وذات ت��ت��ح��رك يف اجت��اه
ال�صلة بالواقع ال�سيا�سي ،م���غ���اي���ر ل��ل��ق�����ض��ي��ة
ت�ؤثر فيه وميكن �أن تتحرك �إال �إذا نظرنا �إلى
املعطيات التاريخية
معه) بحيث:
 1.1قد تكون موجودة يف للواقع ال�سيا�سي.
الواقع ال�سيا�سي.
•ال�����س���ؤال امل��ط��روح
 2.2وق��د ت��ك��ون عنا�صر
غ��ي�ر م�����وج�����ودة يف
الواقع ال�سيا�سي.
هنا :هل املعطيات
ال��ت��اري��خ��ي��ة للواقع
ال�سيا�سي بها من
امل���رون���ة م���ا يكفي

•ي���ت���م ب���ن���اء ن��ت��ائ��ج
م���اه���ي���ة ال����واق����ع
ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى
م����ق����ارن����ة م�����ا مت
ف���ع���ل���ه يف «دم�������ج
ال���واق���ع ال�سيا�سي
م������������ع ع�����ن�����ا������ص�����ر
�أخ����رى» م��ع «رب��ط
ال���واق���ع ال�سيا�سي
م��������ع م����ع����ط����ي����ات����ه
التاريخية».
•�إذا ك����ان امل��ع��ط��ى
ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��واق��ع
ال�سيا�سي ج��ام��د ًا،
�إذ ًا ال ميكن لعنا�صر
احل���رك���ة �أن ت���ؤث��ر
على م�سار الق�ضية.
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

•لكل خطاب ر�سمي غر�ض وه��دف
حيث يبعث اخلطاب �أحيانا بر�سالة
حمددة بحيث يتلقاها الطرف الآخر
ويبد�أ التحرك على هذا الأ�سا�س.
•وملعرفة الر�سالة املبط ّنة يف اخلطاب،
الب��د من ا�ستخدام منهجية حتليل
امل�ضمون التي ت�ضم م�ستويني:
1.1م�ستوى ماذا قال؟
2.2م�ستوى كيف قال؟
•وقد جاء عن�صر م�ستوى اخلطاب
الر�سمي يف املرتبة الأولى باعتباره
�أعلى ما يقي�س الواقع ال�سيا�سي .

2.2اخلطط:

1.1وهي خطط الدولة التي ميكن �أن
ننظر �إليها من خ�لال توجهات
ال�سيا�سة اخلارجية للدولة ،والتي

ربط الواقع
نتائج ماهية الواقع
دمج الواقع ال�سيا�سي مع
ال�سيا�سي مع
ال�سيا�سي
عنا�صر �أخرى
معطياته التاريخية
•م�����ث�����ال :1ت��ع��د ال��ع�لاق��ات ل����ك����ي ت�����س��ت��ط��ي��ع •�أم����ا يف ح���ال ك��ان
الأمريكية-العربية عن�صر ًا عنا�صر احلركة �أن املعطى التاريخي
يف ق�ضية ال�صراع العربي ت�ؤثر فيها؟ �أم �أنها م����رن���� ًا ،الب�����د م��ن
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،ح��ي��ث الب��د جامدة وال ميكن �أن ا���س��ت��ث��م��ار �أدوات
م���ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إدم�����اج ت��ت��زح��زح معه قيد التحريك وذلك �إما
بالعمل ع��ل��ى م��زج
ه���ذا ال��ع��ن�����ص��ر يف ال��واق��ع �أمنلة؟
عنا�صر التحريك
ال�����س��ي��ا���س��ي للق�ضية وم��ن
أمثلة:
�
•
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا� ،أو
ث����م ي����ب����د�أ ال���ت���ع���ام���ل م��ع
العمل على حتريك
املوقف الأمريكي مع هذا
عن�صر واحد فقط
الواقع ال�سيا�سي مبكوناته
بدرجة �أكرب جلعله
ومقت�ضياته .ومن ثم النظر
ق���ري���ب���ا م�����ن ح��ل
�إلى ت�أثري املوقف الأمريكي
امل�شكلة اخل��ا���ص��ة
على الق�ضية ومن ثم يجب
مب���اه���ي���ة ال����واق����ع
اختبار فيما �إذا ك��ان هذا
ال�سيا�سي.
امل��وق��ف ���س��ي��ح��رك ال��واق��ع
ال�سيا�سي �أم ال.
1.1م�����ث�����ال :1ث��ب��ات
الر�أي الإ�سرائيلي
يف م�����ا ي��خ�����ص
اال�ستيطان واق��ع
ج��ام��د مبعنى �أن
امل��وق��ف ل��ن يتغري
والعنا�صر التي مت
دجمها مع الواقع
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ن
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ق��د يتم الإع�ل�ان عنها �أحيانا• ،ي��ت��م اخ���ت���ي���ار ال���ع���ن���ا����ص���ر
كخطط اال�ستيطان الإ�سرائيلي املحركة بناء على ا�ست�شعار
الباحث ب�أن هذه العنا�صر
على �سبيل املثال.
 2.2جاء عن�صر اخلطط يف املرتبة قريبة وذات ال�صلة بهذه
الثانية على الرغم من �أهميته ،الق�ضية.
بحيث يفرت�ض �أن يحتل املرتبة • ك��ل��م��ا زاد ع���دد العنا�صر
الأول�����ى وذل����ك ن��ظ��را ل�صعوبة ودجمها يف ق�ضية الواقع
احل�صول على ه��ذه اخلطط يف ال�������س���ي���ا����س���ي ،ك���ل���م���ا ك����ان
ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية �إال ما الباحث �أكرث دقة.
يف�صح به الإعالم.

3.3الت�صريحات:

����س���واء ك���ان���ت ه����ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،والتي قد
ترمي �أحيانا �إل��ى فعل ويق�صد بها
�شيئ �آخر.

ربط الواقع
نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي مع
ال�سيا�سي
معطياته التاريخية
حت����رك �أو ت���ؤث��ر
يف الق�ضية طاملا
ك��������ان امل���ع���ط���ى
التاريخي جامدا.
2.2م������ث������ال :2مل����اذا
تف�شل مفاو�ضات
ال�سالم العربية-
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة
دائ���م���ا؟ ال�سبب
يف ذل����ك ه���و �أن
املعطى التاريخي
ل����دى ك���ل ط��رف
جامد.
يف املقابل� ،إذا كان
امل��ع��ط��ى ال��ت��اري��خ��ي
للواقع ال�سيا�سي يف
ق�ضية ما مرن ًا ،فهو
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

�4.4إم���ك���ان���ات ال��ف��ع��ل ال�����س��ـ��ـ��ـ��ي��ا���س��ي
وغري ال�سيا�سي:

ال�س�ؤال امل��ط��روح هنا :هل ت�ستطع
�أن ت��ن��ف��ذ ال����دول����ة م���ا �أع��ل��ن��ت��ه يف
خطابها الر�سمي من ر�سائل وخطط
وت�صريحات؟ وم��ا هو م��دى قوتها؟
ما هو و�ضعها االقت�صادي؟ ما هي
�إمكـ ــاناتها ال�سيا�سيـ ـ ــة و�إمكـ ــاناتها
غري ال�سيا�سية؟

�أوال� :إمكانات الفعل ال�سيا�سي:

تختلف ع��ن �إم��ك��ان��ات ال��ف��ع��ل غري
ال�سيا�سي ،ح��ي��ث تعتمد �إم��ك��ان��ات
ال��ف��ع��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ل��ى �سيا�سات
متعددة �أهمها:

�1.1سيا�سة ك�سب الوقت:

•والتي تعني املماطلة يف �أمر م�صلحة
م��ا �إل��ى �أب��ع��د م��دى ممكن وال يتم

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ربط الواقع
نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي مع
ال�سيا�سي
معطياته التاريخية
الواقع ال��ذي ميكن
التفاو�ض فيه.
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

اتخاذ �أي ق��رار حم��دد يف �ش�أنها،
وذلك:
1.1لأن ق�������درات ال���ف���ع���ل غ�ير
ال�سيا�سي �أق����وى م��ن جعل
الدولة �أن تتخذ �أي قرار يف
وقت الق�ضية املعنية.
2.2قد تكون عنا�صر قوة الدولة
�أ���ض��ع��ف م��ن عنا�صر القوة
ل����دى الأط��������راف الأخ�����رى
�إقليميا ودوليا.
3.3رغبة الدولة يف تقوية عنا�صر
القوة لديها.
•ال تكون �سيا�سة ك�سب الوقت ملجرد
ك�سب الوقت ،و�إمنا تهدف �إلى �أحد
الغر�ضني التاليني:
1.1حت��ق��ي��ق ق������درات �إ���ض��اف��ي��ة
للق�ضية.

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ربط الواقع
ال�سيا�سي مع
معطياته التاريخية

نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

2.2ت��غ��ي�ير م��ي��ـ��ـ��زان ال��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وى
ل�صالح الق�ضية.
•وترمي هذه ال�سيا�سة �إلى ا�ستمرار
طرح �أي ق�ضية بدون و�ضع حمددات
لأبعاد هذه الق�ضية.

�1.1سيا�سة اختبار النوايا:
تهدف �إما �إلى:

1.1التطرق �إل��ى م�شكلة قائمة
بالفعل.
�2.2أو ميزة �إ�ضافية تريد الدولة
حتقيقها يف امل�ستقبل.
•ترمي �سيا�سة اختبار النوايا �إلى
معرفة ردود الفعل املعاك�سة ،ومن
ثم يتم قيا�س ردود الفعل املعاك�سة
وبناء عليها تتحرك الدولة �أو قد
تتبنى موقف ًا جديد ًا.

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ربط الواقع
ال�سيا�سي مع
معطياته التاريخية

نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

ثانيا� :إمكانات الفعل غري ال�سيا�سي:

1.1ال�����ق�����درات االق���ت�������ص���ادي���ة� :أي
و�ضع االقت�صاد �أو و�ضع التنمية
االقت�صادية للدولة ،ويقي�س هذا
العن�صر مدى القدرة االقت�صادية
ل����ل����دول����ة ع���ل���ى حت���م���ل ال��ف��ع��ل
امل�ضاد ،بعيدا عن و�صف الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي ال��ق��ائ��م يف ال��دول��ة
املعنية.

2.2القدرات االجتماعية :تتمثل يف:

 1.1فئات الت�أييد :والتي حتاول
الإب���ق���اء ع��ل��ى ال��و���ض��ع احل��ايل
للنظام وعلى املكا�سب القائمة،
�إميانا منها ب�أنه ال يوجد هناك
�أف�ضل من هذا الو�ضع.

2.2ف����ئ����ات �أ������ص�����ح�����اب م�������ش���روع
ال����ت����غ����ي��ي�ر :وال�����ت�����ي ت���رغ���ب

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ربط الواقع
ال�سيا�سي مع
معطياته التاريخية

نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

دائ��م��ا بتغيري الو�ضع القائم
وا�ستبداله بنظام �آخر جديد.
وتتمثل هذه الفئة يف جماعات
ال�ضغط ال�سيا�سي ،والربملانات،
جماعات امل�صالح وغريها .وقد
يتعدى �أ�صحاب م�شروع التغيري
الإطار الوطني �إلى �إطار �إقليمي
�أو دويل ،ودائ���م���ا م��ا حت��اول
�سيا�سات الدول الكربى �أن تقوي
مثل هذه التيارات (التابعة �إلى
�أ�صحاب م�شروع التغيري) حتى
ت�ستطيع �أن تخ�ضع احلكومات
لرغبات القوى الكربى.
3.3ال���ق���درات ال��ث��ق��اف��ي��ة :ه��ي عبارة
عن القدرات التي ت�ستطيع الدولة
ممار�ستها ثقافيا يف �سيا�ستها
اخلارجية يف حال وجود ما يهدد

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ربط الواقع
ال�سيا�سي مع
معطياته التاريخية

نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي
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املو�ضوع

الواقع ال�سيا�سي
(مكوناته و مقت�ضياته)

م�صلحتها ،ك��ال��ق��درة الثقافية
لل�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ال�سعودية
فيما يتعلق باملكانة الدينية ملكة،
حيث �إن املتغري ال��دي��ن��ي �أ�صبح
يلعب دور ًا كبري ًا.

ثانيا :مقت�ضيات الواقع ال�سيا�سي

•ب���ع���د درا������س�����ة ك����ل م������ن :م�����س��ت��وى
اخل���ط���اب ال���ر����س���م���ي ،وم�����س��ت��وى
اخلطط والت�صريحات ،و�إمكانات
الفعل ال�سيا�سي و�إمكانات الفعل
غري ال�سيا�سي ،ن��رى ما �إذا جاءت
ال��ع��ن��ا���ص��ر ال�����س��اب��ق��ة م��ت�����س��ق��ة مع
بع�ضها البع�ض �أم �أن هناك عن�صرا
جاء مناق�ضا للعنا�صر الأخرى.

دمج الواقع ال�سيا�سي مع
عنا�صر �أخرى

ربط الواقع
ال�سيا�سي مع
معطياته التاريخية

نتائج ماهية الواقع
ال�سيا�سي

بحوث التو�صيف الربملاين للواقع ال�سيا�سي
•مفهوم التو�صيف:

الوقوف على حقيقة احلدث وهو ما ي�سمى «بالعملية ال�سيا�سية» .ويختلف التو�صيف عن
الو�صف والذي يعنى «بو�صف العملية ال�سيا�سية» ،والتي ت�ستخدم يف �إعداد ورقة بحث يف
ماهية الواقع ال�سيا�سي وو�صف مكوناته ومقت�ضياته.
الغر�ض من التو�صيف:

م�ساعدة �صانع القرار (ع�ضو الربملان) على اتخاذ قرار �أو موقف معني من احلدث.
•للوقوف على حقيقة احلدث البد من املرور بعدة مراحل:

�أو ًال :الإحاطة مبقت�ضيات احلدث.
ثانياً :موقف الدولة من مكونات ومقت�ضيات الواقع ال�سيا�سي.
ثالثاً :املوقف الإقليمي من مكونات ومقت�ضيات الواقع ال�سيا�سي
رابعاً :املوقف الدويل من مكونات ومقت�ضيات الواقع ال�سيا�سي.
خام�ساً :مربرات الت�أييد والرف�ض ملكونات الواقع ال�سيا�سي ومقت�ضياته.
�ساد�ساً :الأثر النهائي.
•يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل كافة املراحل ال�سابقة التي يجب االلتزام بها �أثناء
تو�صيف الواقع ال�سيا�سي:

وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�سات ال�شعبة الربملانية
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مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته

مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

•ت�سمى هذه املرحلة •امل����ق���������ص����ود ه��ن��ا
مبرحلة الإح��اط��ة بالدولة :هي الدولة
مب�����ق�����ت�����������ض�����ي�����ات التي تريد البحث
احل�����������������دث ،وه������ي يف الق�ضية ولي�ست
م���رح���ل���ة و���ص��ف��ي��ة ال����دول����ة ���ص��اح��ب��ة
ت���������س����ب����ق م���رح���ل���ة ال��ق�����ض��ي��ة (دول�����ة
ال�����ت�����ـ�����ـ�����و������ص�����ي�����ف ،الإم����ارات العربية
و ت�شتمل على:
املتحدة).
1.1م�ستوى اخلطاب •ال�������س����ؤال امل���ط���روح
الر�سمي.
ه���ن���ا :ك��ي��ف ميكن
2.2اخلطط.
�أن �أح�����دد م��وق��ف
3.3الت�صريحات.
ال��دول��ة؟ يتم ذلك
�4.4إم��ك��ان��ات الفعل من خالل:
ال�سيا�سي.
�أوال ،الذاكرة:
�5.5إم��ك��ان��ات الفعل

-الب���د م��ن معرفة

• ي����ق����ا�����س امل����وق����ف
الدويل من خالل:
1.1م�����وق�����ف الأم��������م
املتحدة.
2.2م��������������������واق��������������������ف
مل��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة
(�أي م��ن��ظ��م��ة
خ����������ارج ن���ط���اق
�إق���ل���ي���م ال���دول���ة
ك��م��وق��ف االحت���اد
الأوروبي).
3.3م����واق����ف ال���ق���وى
ال��ك�برى (ال��دول
دائمة الع�ضوية يف
جمل�س الأمن).

•كيف يقا�س املوقف
الإق��ل��ي��م��ي؟ يقا�س
من خالل:
1.1امل���������ن���������ظ���������م���������ات
الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي
ت�������������ش������ارك ف���ي���ه���ا
ال���دول���ة (معرفة
م����وق����ف ج��ام��ع��ة
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة
وم���وق���ف جمل�س
التعاون اخلليجي
وم���وق���ف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي
جت������اه ال��ق�����ض��ي��ة
املراد درا�ستها).

•ب�����ن�����اء ع����ل����ى م��ا
�سيتم تو�صيفه يف
«موقف الدولة» و
«امل��وق��ف الإقليمي
وال�������دويل» �سنجد
�أن هناك مواقف
ق��د ت��ك��ون م�ضادة
�أو م�ؤيدة ملقت�ضيات
ال��واق��ع ال�سيا�سي
للق�ضية ال��ت��ي تتم
درا�ستها.
•م���ث���ال :ق���د تتخذ
املنظمات الإقليمية
ق������رار ًا ،وت��ت��ح��رك
دول���ة م��ا �ضد هذا

الأثر النهائي
يقف جدول تو�صيف
ال���واق���ع ال�����س��ي��ا���س��ي
ع�������ن�������د م�����رح�����ل�����ة
«م����ب���ررات ال��ت���أي��ي��د
وال���رف�������ض مل��ك��ون��ات
ال����واق����ع ال�����س��ي��ا���س��ي
ومقت�ضياته» وال يتم
حتليل الأث��ر النهائي
�إال �إذا تتطلب القيام
ب�����إع����داد م��اي�����س��م��ى
ب�����ـ «ب������ح������ث الأث���������ر
للتو�صيف الربملاين
للواقع ال�سيا�سي».
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4.4م�������واق�������ف ق�����وى
دول�����ي�����ة م�����ؤث����رة
(وه��������ي ال������دول
التي لها ت�أثري يف
الق�ضية املعنية).
5.5م��واق��ف متناثرة
م���ن دول �أخ����رى
يف العامل.

مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

غري ال�سيا�سي.
•وي�����ت�����م يف ه����ذه
امل��رح��ل��ة ع��م��ل ما
قد مت التطرق �إليه
م�سبقا يف ج��دول
بحث ماهية الواقع
ال�سيا�سي �ص .6

�أن �أي ح���دث�سيا�سي له ثالث
ذاك����رات :ذاك��رة
املا�ضي ،وذاك��رة
احلا�ضر ،وذاكرة
امل�ستقبل.
ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل معموقف الدولة من
خالل ذاكرتني:
1.1ذاكرة املا�ضي
 2.2ذاكرة احلا�ضر
ق��د ت��ك��ون ذاك���رةاحل����ا�����ض����ر ه��ي
ذاك�����رة امل��ا���ض��ي
ذات�����ه�����ا �أو ق��د
2.2م�����وق�����ف ال��������دول
الإق��ل��ي��م��ي��ة خ��ارج
ن���ط���اق امل��ن��ظ��م��ات
الإق��ل��ي��م��ي��ة (ك���أن
ي������ك������ون ه����ن����اك
ت�����ص��ري��ح ل��دول��ة
�إقليمية م��ا جتاه
ق�������ض���ي���ة اجل�����زر
ال������ث���ل��اث ،ع��ل��ى
���س��ب��ي��ل امل����ث����ال،
ف�����ي�����ع��ب��ر ذل������ك
ال���ت�������ص���ري���ح ع��ن
م����وق����ف ال����دول����ة
فقط وال يعرب عن
م��وق��ف اجل��ام��ع��ة

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
ال�����ق�����رار� ،أو ق��د
تتناق�ض قوى دولية
معينة فيما بينها.
•�سواء كانت املواقف
م���ؤي��دة �أو راف�ضة
للواقع ال�سيا�سي،
ف�لاب��د م��ن معرفة
�أن تلك املواقف لها
اعتبارات �سيا�سية
ق�������د ت����ظ����ه����ر يف
اخل��ط��اب الر�سمي
�أو اخل����ط����ط �أو
الت�صريحات.
•وقد تت�ضح مواقف
ال��رف�����ض وال��ت���أي��ي��د

الأثر النهائي
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العربية و�إن كانت
ع�ضو ًا فيها).
3.3م���������������������واق���������������������ف
واجت���اه���ات داخ��ل
ال��دول الإقليمية
(�أ���������ص��������ح��������اب
م�����ش��روع التغيري:
ك�����م�����ن�����ظ�����م�����ات
امل��ج��ت��م��ع امل���دين،
و امل����ؤ����س�������س���ات
االق����ت���������ص����ادي����ة
ال���������دول���������ي���������ة،
والربملانات).

مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ي��ح��دث اخ��ت�لاف
�أو ت����ف����اوت ب�ين
الذاكرتني.
�أي��������������������ا ك��������اناالخ���������ت����ل����اف،
ف������ال������غ������ر�������ض
ال���رئ���ي�������س���ي م��ن
ا�������س������ت������خ������دام
ال��������ذاك��������رة ه��و
قيا�س مدى تطور
م���وق���ف ال���دول���ة
م������ن م����ك����ون����ات
وم���ق���ت�������ض���ي���ات
الواقع ال�سيا�سي.

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
ولكن ق��د ال تت�ضح
م�بررات��ه��ا ،وعليه،
مي��ك��ن ا�ست�شفاف
املربرات من خالل
ال��ت�����ص��ري��ح��ات �أو
اخلطاب الر�سمي،
�أو ق�������د ت����ك����ون
امل���ب��ررات خ��ا���ص��ة
ب��ال��دول��ة �صاحبة
الق�ضية.
•ل���ذل���ك الب�����د �أوال
من كتابة م�بررات
ال��ت���أي��ي��د للمواقف
التي مت ر�صدها يف
املراحل التي �سبقت

الأثر النهائي
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ثانيا ،التطور:

•ق����د ي���ك���ون ه��ن��اك
ت���ط���ور يف امل��وق��ف
وقد ال يكون ،حيث
�إن موقف الدولة يف
الق�ضايا املتغرية
ي����ت����ط����ور ،ب��ي��ن��م��ا
موقفها يف الق�ضايا
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
ه���و م��وق��ف ث��اب��ت،
وال���ت���ط���ور يف ه��ذا
املوقف الثابت على
م�����س��ت��وى اخل��ط��ط
�أو ال��ت�����ص��ري��ح��ات
قد ال ي�ضيف �شيئا

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
هذه املرحلة ،ومن
ث��م ك��ت��اب��ة م�ب�ررات
الرف�ض.
• وم��ن املهم معرفة
�أن��ه يجب �أن تكتب
م�بررات الت�أييد �أو
الرف�ض ب�شكل عام
دون ت�سمية الدولة
�أو اجلهة امل�ؤيدة �أو
الراف�ضة ملكونات
ال��واق��ع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته.
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

جديد ًا ،وذلك على
النحو التايل:
•ال���������ق�������������������ض���������اي���������ا
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
الثابتة:
 التطور يف الق�ضايااال�سرتاتيجية الثابتة
يتم يف �إطار:
�1.1إ�ضافة عنا�صر
ج���دي���دة مل��وق��ف
ت��ق��ل��ي��دي ث��اب��ت
(ع����ل����ى ���س��ب��ي��ل
امل���ث���ال ،م��وق��ف
الإم�������������������ارات
ث�����������اب�����������ت يف

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته

الأثر النهائي
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ق�ضية اجل���زر:
�إم������ا ب���احل���وار
ال�������س���ل���م���ي� ،أو
حم��ك��م��ة ال��ع��دل
الدولية).
2.2ت���ب���ن���ي م���واق���ف
ج����دي����دة مت��ث��ل
تطويرا ملواقف
تقليدية �سابقة
(�آل��ي��ات جديدة
ت����ط����ور م��وق��ف
الإم�������������������ارات
ال��ت��ق��ل��ي��دي من
ق�����ض��ي��ة اجل���زر
ك��االن��ت��ق��ال من

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ف���ك���رة �إح���ال���ة
ال��ق�����ض��ي��ة �إل���ى
حم��ك��م��ة ال��ع��دل
ال���دول���ي���ة �إل����ى
ف��ك��رة التحكيم
الدويل).
3.3ت����ب����ن����ي وج����ه����ة
ن����ظ����ر ج����دي����دة
تخالف املواقف
ال�سابقة (مثال:
تبني الإم���ارات
مل���وق���ف ج��دي��د
ي��خ��ت��ل��ف مت��ام��ا
ع�����ن م��وق��ف��ه��ا
ال�������س���اب���ق م��ن

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ق�����ض��ي��ة اجل���زر
ك������������إع�����ل�����ان
الإم�������������������ارات
احل��������رب ع��ل��ى
�إيران ال�سرتداد
اجل���زر �أو قطع
ال������ع���ل��اق������ات
الدبلوما�سية مع
�إيران).
•الق�ضايا املتغرية:
 يتم قيا�س تطورالق�ضايا املتغرية
من حيث:
1.1تطوير الفكرة:
-م���ث���ال :ق�ضية

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ال���ب��رن������ام������ج
النووي الإيراين
ب����ال����ن���������س����ب����ة
ل�ل��إم���ارات هي
ق�ضية متغرية
ولي�ست ثابتة،
حيث كان موقف
الإمارات �سابقا
ه��و“ :البد من
ح�����ل ال��ق�����ض��ي��ة
ب�����������ال�����������ط�����������رق
ال�سلمية منعا
ل�������ل�������دخ�������ول يف
حرب”.
-ومن ثم تطورت

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

فكرة الإم���ارات
ب����الإع��ل�ان عن
ا����س���ت���ع���داده���ا
ل���ل���و����س���اط���ة يف
ال���ق�������ض���ي���ة �أو
�إق���ام���ة م���ؤمت��ر
�أو اج���ت���م���اع
مب�������ا ي�������ض���م���ن
احل���ل ال�سلمي
للق�ضية.
 موقف الإماراتيف املثال ال�سابق
ق�����ائ�����م ول���ك���ن
ال�����ف�����ك�����رة ق��د
تطورت.

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

2.2ت���������ط���������وي���������ر يف
الآل�����ي�����ة :وذل���ك
م��ن خ�لال طرح
م�����ش��روع خلطة
متكاملة.
3.3عن�صر التغيري:
�إم����������ا ب��ن��ق�����ض
الفكرة ال�سابقة
�أو ب��ط��رح فكرة
جديدة متاما.
•اخلال�صة:
�أي درا������س�����ةمل��وق��ف ال��دول��ة
ي����ت����وق����ف ع��ل��ى
ن�����وع ال��ق�����ض��ي��ة

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

امل������درو�������س������ة
يف ال�������واق�������ع
ال�������س���ي���ا����س���ي،
وذل������ك ب��ط��رح
�س�ؤالني:
ال�����������س������ؤال الأول:
ه������ل ه������ي ق�����ض��ي��ة
ا�سرتاتيجية وطنية
ث�����اب�����ت�����ة ؟ ح���ي���ث
ت����ع����رف ال��ق�����ض��ي��ة
اال�سرتاتيجية الثابتة
ع��ل��ى �أن��ه��ا الق�ضية
ذات امل�����������ص�����ال�����ح
اال�����س��ت�رات����ي����ج����ي����ة
ال����ع����ل����ي����ا ل����ل����دول����ة.

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ف����إن ك��ان��ت الق�ضية
كذلك ،يتم التعامل
معها من خالل ثالثة
متغريات على النحو
التايل:
� 1.1إ�ضافة عنا�صر
ج���دي���دة مل��وق��ف
تقليدي ثابت.
 2.2ت��ب��ن��ي م��واق��ف
ج�����دي�����دة مت��ث��ل
ت��ط��وي��را مل��واق��ف
تقليدية.
 3.3تبني وجهة نظر
ج��دي��دة تخالف
املواقف ال�سابقة.

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

ال�س�ؤال الثاين� :أم
�أنها ق�ضية �سيا�سية
متغرية ؟ حيث يتم
التعامل معها وفقا
لثالثة متغريات:
1.1تطوير الفكرة
2.2تطوير الآلية
3.3التغيري
ال ي��ت��ح��دد ن��وعال��ق�����ض��ي��ة فيما
�إذا كانت ق�ضية
ا�سرتاتيجية �أو
ق�ضية متغرية
بناء على موقف
ال���دول���ة ،و�إمن���ا

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته
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مكونات ومقت�ضيات موقف الدولة من املوقف الإقليمي من املوقف الدويل من
الواقع ال�سيا�سي مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات مكونات ومقت�ضيات
الواقع ال�سيا�سي
الواقع ال�سيا�سي
للم�شكلة �أو الق�ضية الواقع ال�سيا�سي

يتحدد بناء على
ما مت طرحه يف
املرحلة الأول���ى
�أال وهي مرحلة
“الإح ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــة
مب���ق���ت�������ض���ي���ات
احل������������������������دث”.

مربرات الت�أييد
والرف�ض ملكونات
الواقع ال�سيا�سي
ومقت�ضياته

الأثر النهائي

بحوث الأثر للتو�صيف الربملاين للواقع ال�سيا�سي

تعد «بحوث الأثر للتو�صيف الربملاين» املرحلة الأولى من مراحل
التحليل ال�سيا�سي الربملاين الذي يقوم على فكرة :كيف ميكن للربملان �أن
يدر�س وي�صل �إلى تف�سري للظاهرة ال�سيا�سية؟
ويتم يف هذا النوع من البحوث ربط ما �سبق فعله يف «بحث ماهية الواقع
ال�سيا�سي» (جدول �ص )8و «بحوث التو�صيف الربملاين للواقع ال�سيا�سي»
(جدول �ص ،)17وذلك بالنظر �إلى اجلداول ال�سابقة بنظرة حتليلية يقوم
خاللها الباحث با�ستخدام عدة جداول تف�صيلية بهدف التو�صل �إلى الأثر
النهائي للواقع ال�سيا�سي للق�ضية.
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عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي

•امل���ق�������ص���ود
ب���ع���ن���ا����ص���ر
ال�����ض��ع��ف:
ع��دم قدرة
ال�������دول�������ة
على تطويع
ال�������واق�������ع
ا ل�سيا �سي
وف���������ق م���ا
ت�������راه م��ن
�سيا�سات.
•ك ـ ــلمـ ـ ـ ــا
زادت
عــا�صـ ــر

عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

•امل�������ق���������������ص�������ود
ب������ع������ن������ا�������ص������ر
ال����ق����وة :ق����درة
ال�����دول�����ة ع��ل��ى
تطويع الواقع
ال���������س����ي����ا�����س����ي
للق�ضية وف��ق
م�����ا ت��������راه م��ن
������س�����ي�����ا������س�����ات،
وع�����ن�����ا������ص�����ر
ال�����ت�����ط�����وي�����ع
ل�����ل�����م�����وق�����ف
ال�سيا�سي هي
ال�����ت�����ي حت����دد

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة
ع���ن���ا����ص���ر
ال���������ض����ع����ف
يف م���وق���ف
ال���دول���ة هي
امل������ق������اب������ل
ل���ع���ن���ا����ص���ر
ال��ق��وة ،فكل
م���ا ينتق�ص
م��ن عنا�صر
ال����ق����وة ي��ت��م
�إدراج�������ه يف
ع����ن����ا�����ص����ر
ال�ضعف.

عنا�صر
عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف عنا�صر ال�ضعف حتليل حتليل
يف
القوة
القوة
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف املوقف املوقف املوقف القوة ال�ضعف
الإقليمي الإقليمي الدويل الدويل

�أو ًال :اجلدول اخلا�ص بـ «بحوث الأثر للتو�صيف الربملاين للواقع ال�سيا�سي»
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة
• ك����ي����ف مي��ك��ن
�أن �أح��������������دد
م��ع��اي�ير ال��ق��وة
يف م�������وق�������ف
الدولة؟
•ي��ت��م ذل���ك من
خالل:
�1.1أدوات
ال�ضـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
املت ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لل ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ــة
والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة
على الت�أثري
يف عن ـ ــا�ص ــر
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عنا�صر القوة يف
موقف الدولة
ال�����������ق�����������وة
ل��������ل��������واق��������ع
ال�سيا�سي:
وه�������ي ال���ت���يت��ت��ع��ام��ل م��ع
عنا�صر القوة
يف م��ك��ون��ات
ال����������واق����������ع
ال�����س��ي��ا���س��ي،
وذل��������ك لأن
ع����ن����ا�����ص����ر
ال���������ض����ع����ف
يف م��ك��ون��ات
ال����������واق����������ع
ال�����س��ي��ا���س��ي
ت��دخ��ل �ضمن

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي

����ض���ع���ف���ت
ق����������������درة
ال���دول���ة يف
ال�����س��ي��ط��رة
على الواقع
ال�سيا�سي.
•ع���ن���ا����ص���ر
ال�������ض���ع���ف
هي املقابل
ل��ع��ن��ا���ص��ر
القوة ،فكل
ما ينتق�ص
من عنا�صر
ال��ق��وة يتم
�إدراج���ه يف
ع���ن���ا����ص���ر
ال�ضعف.

عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

عنا�صر القوة،
وك���ل���م���ا زادت
عنا�صر القوة
كلما ا�ستطاعت
ال������������دول������������ة
ال���������س����ي����ط����رة
ع���ل���ى ال����واق����ع
ال�سيا�سي.
•ع��������ن��������ا���������ص��������ر
ال�������ت�������ط�������وي�������ع
ل�������ل�������م�������وق�������ف
ال�سيا�سي:
1.1ال����ق����وة غ�ير
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ال��ت��ي ت�سهم
�إ�������س������ه������ام������اً

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف عنا�صر ال�ضعف حتليل حتليل
يف
القوة
القوة
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف
الدويل املوقف القوة ال�ضعف
املوقف املوقف
الدويل
الإقليمي الإقليمي
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

م��ب��ا���ش��راً �أو
غ�ير مبا�شر
يف ����ص�ل�اب���ة
امل������������وق������������ف
ل��������ل��������واق��������ع
ال�������س���ي���ا����س���ي
(ال��������ق��������وة
االقت�صادية
واالجتماعية
والثقافية و
.)....
2.2م�����������������������������دى
مت�������ا��������س�������ك
امل������������وق������������ف
ال�������س���ي���ا����س���ي
يف ال��ت��ع��ب�ير

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة
ع����ن����ا�����ص����ر
ال��ق��وة ملوقف
الدولة.
ق ـ ــد تكـ ـ ـ ــون�أدوات
ال�ضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــط
ه ـ ـ ـ ــي �أدوات
�سيــا�سي ــة� ،أو
اقت�ص ــادي ــة،
�أو اجتماعية،
�أو ثقــافي ــة �أو
.....
2.2م�����������������ص��������ادر
ال�����ت�����ه�����دي�����د
الأك������������ث�����������ر
اح�������ت�������م�������اال

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف حتليل حتليل
ال�ضعف القوة
القوة يف
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف املوقف املوقف املوقف القوة ال�ضعف
الإقليمي الإقليمي الدويل الدويل
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

ع���ن ال��ق�����ض��ي��ة
بر�ؤية واحدة،
وت����ت���������ض����م����ن
وجهتني:
مدى التوافقال�����������ع�����������ام
للحكومة على
ن����ه����ج م��ع�ين
(ت���ظ���ه���ر يف
ال������دول ذات
الأح�������������زاب
واالئ��ت�لاف��ات
احلكومية).
مدى متا�سك�أ������ص�����ح�����اب
م�����ش��روع��ات

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة
يف ع��ن��ا���ص��ر
القوة وقدرة
ال������������دول������������ة
ل���ل���ت�������ص���دي
لها بفعالية
(�أي عن�صر
ق��وة للق�ضية
وق�������د مي��ث��ل
ع����ن���������ص����ر
ت������ه������دي������د
للدولة ،البد
�أن تكون هذه
الدولة قادرة
ع�����ل�����ى �أن
ت��ت��ع��ام��ل مع
هذا التهديد

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف عنا�صر ال�ضعف حتليل حتليل
يف
القوة
القوة
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف
الدويل املوقف القوة ال�ضعف
املوقف املوقف
الدويل
الإقليمي الإقليمي
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

ال��ت��غ��ي�ير م��ع
ع����ن����ا�����ص����ر
ال����ت����ط����وي����ع
يف ال��ت��ع��ب�ير
ع����ن ال���واق���ع
ال�����س��ي��ا���س��ي
(م��ث��ال :مدى
مت������ا�������س������ك
احل��ك��وم��ة مع
ال�شعب ميثل
�أح��د عنا�صر
القوة).
3.3م�����������������������������دى
ح���������������ص�������ول
ال������������واق������������ع
ال�������س���ي���ا����س���ي

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة
بفعالية).
3.3م�����������������������������دى
ال��������ق��������ب��������ول
الإق����ل����ي����م����ي
وال����������������دويل
مل�������������وق�������������ف
ال����������دول����������ة،
وال���������ق���������درة
الإق���ل���ي���م���ي���ة
وال�����دول�����ي�����ة
ع�����������������ل�����������������ى
ال������ت������ح������رك
م���ع ال���دول���ة
(يظهر هذا
ال���ع���ن�������ص���ر
يف ج������دول

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف حتليل حتليل
ال�ضعف القوة
القوة يف
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف املوقف املوقف املوقف القوة ال�ضعف
الإقليمي الإقليمي الدويل الدويل
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

ع�����������������ل�����������������ى
م���������ب���������ررات
ت�����������أي����������ي����������د
�إق����ل����ي����م����ي����ة
ودولية.
�4.4آل��������������ي��������������ات
احل�����رك�����ة يف
اال����س���ت���م���رار
يف ت���ط���وي���ع
امل������������وق������������ف
ال�������س���ي���ا����س���ي
(ي�����������ت�����������م
ا�ستخراجها
م��ن مكونات
ال���������واق���������ع
ال�����س��ي��ا���س��ي،

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة
ال��ت��و���ص��ي��ف
الربملاين).
4.4ق������������������������������درة
ال��دول��ة على
م������واج������ه������ة
ع������ن������ا�������ص������ر
ال����ق����وة دون
خ�������������س������ائ������ر
ح��ق��ي��ق��ي��ة يف
داخ��ل��ه��ا (قد
تكون خ�سائر
اق��ت�����ص��ادي��ة
�أو ع�سكرية
�أو �سيا�سية
و�أم������ن������ي������ة
و).....

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف عنا�صر ال�ضعف حتليل حتليل
يف
القوة
القوة
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف
الدويل املوقف القوة ال�ضعف
املوقف املوقف
الدويل
الإقليمي الإقليمي
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

وال�������������س�������ؤال
امل����������ط����������روح
ه��������ن��������ا :ه��ل
�آل����������ي����������ات
احل�������رك�������ة
����س���ت�������س���م���ح
ب����احل����ف����اظ
على متا�سك
ه�����������������������ذه
ال���ع���ن���ا����ص���ر
ال��ق��وي��ة� ،أم
�أنها �ست�شكل
ع����ن����ا�����ص����ر
�������ض������ع������ف
ب��ع��د ف�ت�رة؟
ف���ف���ي ح��ال��ة

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف حتليل حتليل
ال�ضعف القوة
القوة يف
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف املوقف املوقف املوقف القوة ال�ضعف
الإقليمي الإقليمي الدويل الدويل
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

ا���س��ت�����ش��ع��ار
ب�����وادر تغري
يف �أي م��ن
ع����ن����ا�����ص����ر
ال���ق���وة الب��د
من التحرك
������س�����ري�����ع�����ا
ل�������درء ه���ذه
ال���ت���غ�ي�رات،
لأن ت��رك��ه��ا
ي��ع��ن��ي �أن��ه��ا
����س���ت���ت���ح���ول
ح��ت��م��ا �إل����ى
ع����ن����ا�����ص����ر
�ضعف).

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف عنا�صر ال�ضعف حتليل حتليل
يف
القوة
القوة
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف
الدويل املوقف القوة ال�ضعف
املوقف املوقف
الدويل
الإقليمي الإقليمي
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عنا�صر القوة يف
مكونات الواقع
ال�سيا�سي

�5.5إ���������ض��������اف��������ة
ع������ن������ا�������ص������ر
ج�����������دي�����������دة
ل�����ل�����ح�����رك�����ة
ت�����ق�����وي م��ن
امل������������وق������������ف
ال�سيا�سي.

عنا�صر
ال�ضعف
يف مكونات
الواقع
ال�سيا�سي
عنا�صر القوة يف
موقف الدولة

عنا�صر
ال�ضعف
يف موقف
الدولة

عنا�صر
عنا�صر عنا�صر
عنا�صريف ال�ضعف حتليل حتليل
ال�ضعف القوة
القوة يف
عنا�صر عنا�صر
يف
يف
املوقف املوقف املوقف املوقف القوة ال�ضعف
الإقليمي الإقليمي الدويل الدويل

الدور ال�سيا�سي للربملان
ال�سيا�سة ن�شاط مالزم للمجتمعات الب�شرية و لها �أثر عظيم يف تطور حياة املجتمعات
الب�شرية و�إذا كانت ال�سيا�سة يف ترجمتها اليونانية تعني � Polisأي احلا�ضرة Acite
وهي اجتماع املواطنني الذين يكونون املدينة .و�إذا كانت املدينة يف الالئحة العربية تعني
جمموعة الأبنية وال�شوارع وال�ساحات ف�إنها يف اليونانية تعني جمموع املواطنني القاطنني
يف املدينة .ومل يكن يف املدينة اليونانية ينطبق عليهم تعريف املواطنني �سوى �أولئك
الذين لهم احلق يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،وتويل املنا�صب الإدارية وال�سيا�سية،
وبالتايل مت ا�ستبعاد الف�ساد والعبيد والأجانب من احلا�ضرة �أو املدينة اليونانية .التي
تعني جمموعة العالقات املنظمة والقائمة بني الأ�شخا�ص الذي يتمتعون ب�صفة املواطنية.
و�إذا كان �سلوك �أر�سطو عرف الإن�سان ب�أنه حيوان مدين ولي�س حيوان اجتماعي لأن
احليوان ميكن �أن يكون اجتماعي ًا ويعي�ش �ضمن جماعة �أو قطعان �إال �أن الإن�سان لديه
رغبة دائمة يف احلياة الف�ضلى .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ال�سيا�سة هي حكم احلوا�ضر
فهي تت�صل بكل ما له عالقة بفن حكم الدولة ،وب�إدارة عالقاتها اخلارجية ،وهي تعني
�أي�ض ًا ال�ش�ؤون العامة والأحداث ال�سيا�سية ،وال�سيا�سة الداخلية ،وحكم الدولة ،والعالقات
املتبادلة بني جمموعة القوانني التي تنظم �أ�شكال احلكومة وحتدد العالقات بني ال�سلطة
واملواطنني �أو الرعايا.
وهذا هو التعريف الذي �أخذ به معجم الأكادميية ال�سيا�سية وكذلك الأف�سيكليوبيديا
الكبرية .وهذين التعريفني يتفقان مع تعريف « ما �سيل بريلو « الذي عرف معنى كلمة
بوليتولوجيا  Politalogieب�أنها املعرفة املنظمة للدولة.
و�إذا كان الربملان هو واحد ًا من �سلطات الدولة الرئي�سية والذي يخت�ص بوظيفتي
الت�شريع والرقابة ،ف�إنه وفق التعريفات ال�سابقة ف�إن الربملان ميار�س دور ًا �سيا�سي ًا مهم ًا يف
قلب العملية ال�سيا�سية ،بل �أنه �صانع لل�سيا�سة عندما يقوم بوظيفته الت�شريعية ،وهو مراقب
لل�سيا�سة وتطوراتها من خالل وظيفته الرقابية ،وهو م�شارك يف التعبري عن �صياغات
ال�سيا�سات اخلارجية عندما يقوم بدوره يف الدبلوما�سية الربملانية .ونرى �أن الدور
ال�سيا�سي الأكرب للربملان ينبع من كونه �آلية �سيا�سة �أ�سا�سية تهدف �إلى توحيد ومتا�سك
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املجتمع ،وحتقيق اخلري العام .ف�إذا كانت مقولة ما دخلت ال�سيا�سة �شيئ ًا �إال ف�سدته ف�إن
هذا القول ال يعرب عن ال�سا�سة الفا�سدين ال�ساعني �إلى حتقيق م�صالح �شخ�صية �ضيقة
و�آنية ،و�أنها تعبري عن جمرد �صراع على النفوذ من �أجل الك�سب املادي واملعنوي.
ف�إذا كان �إطار ال�سيا�سة ون�شاطها يتمحور حول املجتمع ف�إن املجتمع بكل طوائفه
�أراد �أن يكون م�شارك ًا يف ال�سيا�سة من خالل الربملان لأن الربملان هو الآلية الأ�سا�سية
التي ق�ضت على فكرة العزلة الإن�سانية التي حتدث عنها “ هوبز “ فالعي�ش يف جماعة
مع الآخرين �ضرورة تتطلبها احلياة الإن�سانية .ولذلك ف�إن الإن�سان ال ي�ستطيع �أن يعي�ش
خارج املجتمع .واملجتمع يعترب املادة الأ�سا�سية لأي برملان فهو ي�سن القوانني من �أجل
تنظيم املجتمع ،وحتقيق وحدته وتدعيمها .كما هو معني بتطوير كل القواعد احلاكمة
للمجتمع وفق ًا للتبادالت احلا�صلة يف الزمان واملكان من خالل دوره الرقابي ،وال�سيا�سة
يف ممار�ستها لي�ست حكر ًا على ال�سلطة التنفيذية �أو احلكومة ،ف�إذا كانت احلكومة هي
التي متار�س ال�سلطة ف�إن الربملان يعمل على الت�أثري يف اتخاذ القرارات احلكومية بل
�أحيان ًا ي�صنع هذه القرارات .فالعمل ال�سيا�سي ال يقت�صر على من يتخذ القرارات ،و�إمنا
يتعداه �إلى من ي�ؤثر يف اتخاذها .وهنا يبدو دور القوى املختلفة يف العملية ال�سيا�سية ،وهذا
الدور يتزايد ت�أثريه من الربملان يف ظل الأنظمة الدميقراطية ،ويقل دوره يف الأنظمة غري
الدميقراطية.
ولكن ما هي العالقة بني غاية ال�سيا�سة ،وغاية الربملان يف �أدوارهما .
ال�سيا�سة ما هي �إال و�سيلة لتحقيق م�صلحة م�شرتكة لكل الأفراد واملواطنني وهذه
امل�صلحة امل�شرتكة لي�ست هي م�صالح الأفراد ،وال اجلماعات املكونة للمجتمع ،وال
م�صلحة الدولة ،ولكنها م�صلحة املجتمع الذي ين�صهر يف �إطاره الأفراد واجلماعات.
و�إدراك احلكومة لهذه امل�صلحة امل�شرتكة والوعي ب�أهميتها ال يكفي و�إمنا البد من �ضامن
مو�ضوعي لهذه امل�صلحة.
وهذا ال�ضامن يتحقق من خالل الربملان الذي يت�شكل من ممثلني عن ال�شعب حتى
يراقبوا احلكومة يف �سعيها لتحقيق امل�صلحة امل�شرتكة .ولكن ملاذا الربملان هو ال�ضامن
لتحقيق هذه امل�صلحة امل�شرتكة؟ لأن الأمر بب�ساطة �أن كل جمتمع يتكون من فئات وجماعات
متعددة ومتنوعة والفرد ذاته له عالقات متداخلة مع الغري واجلماعات الأخرى.
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وكل ه�ؤالء املتعددون عندما يجتمعون وي�ضمهم �إطار عمل واحد يف داخل الربملان
ف�إنهم �سي�سعون �إلى التغلب على التناق�ضات الناجتة عن امل�صالح الفردية والفئوية
ال�ضيقة ،واملتنوعة واملتنافرة �أحيان ًا.
ولذا ف�إن الربملان يعمل وفق غاية �أ�سا�سية هو احلفاظ على وحدة املجتمع ال�سيا�سي
ومتا�سكه .وهذا ال يكون �إال بالت�أكيد على وجود قيمة عمل م�شرتكة داخل الربملان تتعدى
�أهداف كل الأجزاء املكونة للمجتمع ،هذه القيمة يتم التعبري عنها بفكرة امل�صلحة
امل�شرتكة .ولكن ما هي �آليات الربملان لتحقيق دوره ال�سيا�سي يف امل�صلحة امل�شرتكة.
الربملان يحقق ذلك من خالل ما يطلق عليه الوفاق الداخلي �أي الوفاق بني كل فئات
وجماعات املجتمع ،وهذا الوفاق يتجاوز الأهداف اخلا�صة للأفراد واجلماعات و�إذا مل
يتحقق هذا التجاوز ف�إن اجلماعات يف داخل الربملان �ستكون يف حالة ت�صادم ،و�صراعات
داخلية الأمر الذي يعر�ض وحدة املجتمع للتفكك وال مينع االختالف يف الآراء �أو التباينات
ما مل مت�س قيمة العمل امل�شرتكة اخلا�صة بتحقيق م�صلحة املجتمع ،ولكن هذه التباينات
تن�صب �أ�سا�س ًا على الآليات والو�سائل التي ي�سعى كل طرف �إلى تبنيها من �أجل حتقيق
هذه امل�صلحة امل�شرتكة .ولكن ما الذي ي�ضمن �أال تتجاوز االختالفات يف الربملان �إلى
جوهر امل�صلحة امل�شرتكة؟ الذي ي�ضمن ذلك هو �أن الوفاق يف داخل الربملان ال يتعلق فقط
مبكونات مادية تتمثل يف ال�صراعات بني الأحزاب واجلماعات من �أجل حتقيق ر�ؤيتها
ولكن هذا الوفاق يرتكز �أ�سا�س ًا على عن�صر روحي يتج�سد يف فكرة الوطن .والرتاث
امل�شرتك ،والقيم الأخالقية واللغوية والتاريخية الواحدة فالوطن للوفاق يف داخل الربملان
هو حقيقة اجتماعية حم�سو�سة وهو امل�صدر الأ�سا�سي للحركة اجلماعية �أو الفردية يف
داخل الربملان .ف�أع�ضاء الربملان واعون �إلى �أن تهديد وفاقهم وجتاوزه �إلى جوهر امل�صلحة
امل�شرتكة يعني زوال الوطن ومن ثم وقوعه فري�سة لوحدة �سيا�سية �أخرى.
ولكن ما الذي ي�ضمن �أن يظل الربملان يف ممار�سته لدوره ال�سيا�سي حافظ ًا لآلية
الوفاق جلوهر امل�صلحة امل�شرتكة؟ الذي ي�ضمن ذلك هو النظام الذي يحيا يف داخله
الربملان .فالأخري ال يوجه كل �شيء على هواه ،و�إمنا النظام يعد ال�شرط الأ�سا�سي لوحدة
وا�ستقرار اجلماعة .والنظام يفر�ض على الربملان الطاعة �أي احرتام النظام والقواعد
التي ترتكز عليها وحدة املجتمع.
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ومن ثم ف�إن الربملان لي�س ب�إمكانه �أن يفعل ما ي�شاء وفق رغباته ،و�إمنا هو ملزم
باحلفاظ على متا�سك املجتمع وحمايته ف�إذا ما حاد عن هذه امل�صلحة امل�شرتكة وعر�ض
املجتمع للتفكك واالنق�سام ف�إن الربملان يكون قد فقد مربر وجوده .لأن الوفاق املعرب عن
دور الربملان ال�سيا�سي ي�ستند على قوانني وقواعد حقوقية يتقيد بها كل �سلطات الدولة،
وكل الأفراد ،وكل اجلماعات فال وجود لنظام بدون قانون .وال ميكن النظر �إلى قوة
الربملان يف جمرد و�ضع القوانني ،و�إمنا قوته ترتكز على قدرة ال�سلطات الأخرى يف تطبيق
وفر�ض احرتام القوانني ،ومن ثم ف�إن العالقة بني الربملان واحلكومة هي عالقة تكاملية
يحتاج فيها طرق �إلى الآخر لأن القوة جمز�أة بني �سلطات الدولة ،فهل ميكن تطبيق
القوانني بدون �أجهزة ال�شرطة والق�ضاء ومراقبة الوحدة الإدارية.
و�إذا كان الربملان واحلكومة ي�سعيان �إلى بلوغ الغاية ال�سيا�سية يف حتقيق امل�صلحة
امل�شرتكة للمجتمع ف�إن ك ًال منهما مطالب بح�سن ا�ستخدام القوة فقوة الربملان تقابلها قوة
احلكومة وهذا ما يفر�ض وجود عالقة بني القوة ،والقوة امل�ضادة وهذه العالقة يجب �أن
تتميز ب�إجراء احل�سابات ب�شكل دقيق لتحقيق الغاية ال�سيا�سية .وال�ضامن حل�سن ا�ستخدام
قوة كل طرف جتاه الآخر هو النظام �أو القانون �أو ما يطلق عليه الد�ستور فالقانون هو
الذي يعطي ممار�سات القوة امل�شروعية �أو ي�سلبها عنها يف بع�ض الأحيان� .أي �أن القانون
يبقي القوة من�سجمة مع وظيفتها.
كما �أن الربملان القوي يف دوره ال�سيا�سي هو الذي يحافظ على ديناميكية العملية
ال�سيا�سية يف داخل الدولة .لأن الدولة ال ميكن النظر �إليها على �أنها وحدة �سيا�سية
جامدة ،وغري قابلة للتغيري .فكل دولة متر بالعديد من حاالت التناق�ضات القائمة يف
داخل اجل�سم املجتمعي.
هذا اجل�سم ال تتوقف فيه احلياة مهما بلغت درجة ا�ستقرار املجتمع وملا كان الربملان
ممث ًال لإدارة املواطنني فهو ال بد �أن يكون كا�شف ًا بحركة التناق�ضات القائمة يف داخل
اجل�سم املجتمعي .وهذا الك�شف ال بد و�أن يتبعه تغري ،و�إال تعر�ضت الدولة لأخطار حمدقة.
�أما �إذا كان الربملان �ضعيف ًا يف دوره ال�سيا�سي وغري قادر بك�شف حالة التناق�ضات
القائمة يف داخل اجل�سم املجتمعي ،ف�إن الأفراد واجلماعات يف داخل املجتمع �ستتجاوز
وحدات ال�سلطة �سواء كانت حكومية �أو برملانية و�ست�أخذ بنف�سها زمام املبادرة للتعبري
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والك�شف عن حالة التناق�ضات القائمة ,ومما يزيد من خطورة حالة التناق�ضات يف داخل
اجل�سم املجتمعي يف الوقت الراهن هو �أن الواقع التق�سيمي للدول �أو املجتمعات ال�سيا�سية
مل مينع ازدياد الت�أثر الفعال ببع�ضها البع�ض .فلم يعد م�صدر التناق�ضات داخلي ًا فقط،
بل �أ�صبحت له توجهات خارجية ،وهذا ما يزيد من �أهمية الدور ال�سيا�سي للربملان الذي
يجب �أن يكون حيوي ًا وفعا ًال بالقدر الذي ميت�ص هذه التناق�ضات.
وديناميكية وحيوية الربملان يف دوره ال�سيا�سي يرتبط مبدى قدرته على ت�سيي�س امل�شاكل
التي يعاين منها الأفراد واجلماعات .والت�سيي�س يعني �أن كل ظاهرة ،وكل ن�شاط قائم يف
املجتمع بالإمكان �أن يكونا يف �صميم اهتمامات ال�سلطة ال�سيا�سية للربملان .ف�أي ظاهرة
�أو ن�شاط عندما يعجز الفرد �أو اجلماعة على حل امل�شاكل الناجمة عنها ف�إنهم ينظرون
�إليها على �أنها ظاهرة �سيا�سية تتطلب تدخل الربملان �أو احلكومة من �أجل م�ساعدتهم
على التخفيف من وط�أة هذه امل�شاكل �أو متكينهم من �إ�شباع رغباتهم فيها .مهما كان
م�صدر امل�شكلة ( اقت�صادي – ثقايف – فني – نف�سي – �سيا�سي ) .فتدخل الربملان يف
�أي م�شكلة يعني ت�سيي�س هذه امل�شكلة ،وهذا الت�سيي�س ال يتم فقط حتت ت�أثري املطالب
ال�شعبية ،و�إمنا الربملان نف�سه مطالب ب�أن يتدخل يف الكثري ويبادر بالت�سيي�س �إذا كان ذلك
يحقق امل�صلحة امل�شرتكة للمجتمع.
وقد تزايدت �أهمية الدور ال�سيا�سي للربملان يف �إطار ع�صرنا الراهن ومع ات�ساع دائرة
وظائف الدولة .ففي املا�ضي كانت مهمة الدولة تنح�صر فقط يف حفظ الأمن يف الداخل،
وردع كل م�شاغب ،والدفاع عن الدولة ،ومتثيل الدولة لدى الدول الأخرى ،و�إ�صدار وجباية
ال�ضرائب.
�أما يف الع�صر احلا�ضر فقد �أ�ضيفت �إلى وظائف الدولة العديد من الوظائف
االقت�صادية واالجتماعية ف�أ�صبحت الدولة معنية بالتعليم ،والإ�سكان ،وال�صحة ،وتنظيم
القطاع اخلا�ص ،واال�ستثمارات ،والعمل والبطالة ،وتقدمي امل�ساعدات العائلية ،وال�ضمانات
االجتماعية.
وهذه الوظائف اجلديدة �أدت �إلى تبدل مفهوم الدولة فتحولت من الدولة احلار�سة �إلى
الدولة املتداخلة التي ترعى �ش�ؤون املواطن ،وت�سهر على �أو�ضاعه االجتماعية واالقت�صادية.
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ومثل هذه الوظائف اجلديدة حتتاج ب�إحلاح �إلى �أهمية التوافق املجتمعي حيالها .وهذا
التوافق ال ت�ستطيع ال�سلطة التنفيذية حتقيقه مبفردها وبعيد ًا عن قيمة الوفاق الربملاين
ودوره امل�ؤثر يف �أن يجعل الأفراد مقتنعون بجدوى قرارات ال�سلطة يف مثل هذه امل�سائل.
لذلك تعاظم دور و�أهمية الوظيفتني الت�شريعية والرقابية للربملان.
درا�سة الظاهرة ال�سيا�سية يف الربملان
ال ميكن للربملان عند درا�سة الظاهرة ال�سيا�سية �أن ينطلق من املبادئ وامل�سلمات ال�سيا�سية
بل البد له من �أن يرتكز على مالحظة الواقع والأحداث.
فالربملان يعتمد �أ�سا�س ًا على كيفية التحليل املو�ضوعي للواقع ال�سيا�سي وهذا ما يعرب عنه
املنهج اال�ستقرائي وبالتايل ال ي�صلح يف الربملان �أن نعتمد على املنهج القيا�سي الذي يدور
حول املثاليات �أو امل�سلمات.
ويقوم املنهج اال�ستقرائي �أ�سا�س ًا على ا�ستقراء الوقائع والأحداث ثم اكت�شاف القوانني
التي حتكم الظواهر ال�سيا�سية ثم النتائج التي ميكن �أن يتمخ�ض عنها احلدث ال�سيا�سي

الورقة اال�ستقرائية
الوقائع
والأحداث
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ال�سياق
القانوين
املحلي
والإقليمي
والدويل

املوقف
الإقليمي
والدويل

النتائج
املرتتبة
على
الوقائع
والأحداث

النتائج
امل�ستهدفة
للدولة
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مقرتحات
لتحقيق
هذه
النتائج
امل�ستهدفة

الورقة التاريخية
الأحداث والوقائع
التاريخية

العوامل التي
ت�أثرت بها هذه
الأحداث

�أثر هذه العوامل
على التطور
احلا�ضر للظاهرة
ال�سيا�سية

النتائج النهائية

ورقة العنا�صر ال�سيا�سية
الظاهرة حمل
الدرا�سة

عنا�صر
الظاهرة

العالقات
القائمة بني
هذه العنا�صر

نتائج هذه
العالقات
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مقرتحات
لتخفيف
الآثار ال�سلبية
لنتائج
العالقات
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ورقة التحليل املقارن
عنا�صر
التحليل
املقارن

الدولة
“ �أ “

الدولة
“ ب“

االختالفات
بني
الدولتني

التوافق بني
الدولتني

العن�صر
ال�سيا�سي
العن�صر
االقت�صادي
العن�صر
االجتماعي
العن�صر
الثقايف
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النتائج
النهائية

املعرفة ال�سيا�سية
املعرفة ال�سيا�سية هي جمموعة املعاين واملعتقدات والأحكام واملفاهيم والت�صورات الفكرية
التي تتكون لدى الإن�سان نتيجة حماوالته لفهم الظواهر ال�سيا�سية والأ�شياء املحيطة بها
وتنق�سم املعرفة ال�سيا�سية �إلى :
معرفة ا�ستداللية :وهي املعرفة املنطقيةمعرفة جتريبية :تعتمد على التجربة واخلربة العمليةمعرفة عقلية :تدرك بالعقلمعرفة عامية :يف متناول مدارك اجلمهورمعرفة فنية :مت�صلة مبزاولة �أعمال ال�سيا�سة-معرفة مهنية :مت�صلة مبهنة ال�سيا�سة

خ�صائ�ص البحث ال�سيا�سي الربملاين
1.1اكت�شاف عالقات ال�سبب والت�أثري بني املتغريات.
2.2اكت�شاف النتائج املبنية على عالقات ال�سبب والت�أثري.
3.3ت�أكيد تلك النتائج من خالل التحليل ال�سيا�سي.

ورقة البعد ال�سيا�سي
تقوم هذه الورقة على �ضرورة �أن تنطلق من فر�ضية معينة و�إعداد هذه الورقة يتطلب
تف�سري
م�ؤقت
للظاهرة
ال�سيا�سية

تف�سريات مقرتحة للعالقة بني
ال�سبب ( املتغري امل�ستقل )
والنتيجة ( املتغري التابع )

تف�سري
مبدئي

النتائج
حلول م�ؤقتة املحتملة
لهذه احللول

وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

53

الورقة التجريبية
الظاهرة
مو�ضوع
الدرا�سة

متغريات
الظاهرة

العالقة بني
املتغريات

املتغريات
احلاكمة
واملتغريات
التابعة

العالقة
االرتباطية بني
النتائج
املتغريات احلاكمة
والتابعة

ورقة التحليل ال�سيا�سي

املعلومات التاريخية عن الظاهرة.املعلومات احلالية عن الظاهرة .امل�صالح التي تربط القوى املتفاعلة ومدى ت�أثريها يف �شكل العالقة.-الأدلة والرباهني حول العالقة بني القوى املختلفة.

كيفية حتليل الن�ص ال�سيا�سي
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مراحل حتليل الن�ص ال�سيا�سي

تركيز الن�ص ال�سيا�سي
التاريخ

ا�ستك�شاف الن�ص ال�سيا�سي
( تو�ضيح الغام�ض �أو املهم من
التعبريات  -الأفكار الأ�سا�سية -
الأفكار املحورية
البنية املنطقية للن�ص ال�سيا�سي
« االنتقال من القاعدة الكلية
�إلى الوقائع والأحداث اجلزئية
واالنتقال من الوقائع اجلزئية
�إلى الوقائع والقاعدة الكلية ».

الغو�ص يف بنية الن�ص
ال�سيا�سي
الأفكار وت�سل�سلها
البنية اللغوية للن�ص
البحث عن غاية الن�ص
ال�سيا�سي

املبادئ الأ�سا�سية للتحليل ال�سيا�سي
1.1تعدد العوامل املرتبطة بالظاهرة.
2.2الأهمية الن�سبية للعوامل املرتبطة بالظاهرة.
3.3الذاكرة التاريخية للظاهرة ال�سيا�سية.
4.4ت�أثري التفاعالت والتداعيات احلا�ضرة على م�ستقبل الظاهرة.
5.5الإطار املكاين املحلي والإقليمي والدويل.
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ورقة التنب�ؤ ال�سيا�سي
1.1العوامل املرتبطة بالظاهرة.
2.2الظروف البيئية للظاهرة.
�3.3أهم العوامل �أو القوى املحركة للظاهرة.
�4.4أهم العوامل والقوى املحركة يف امل�ستقبل.
5.5احتماالت التحقيق امل�ستقبلي لت�أكيد هذه العوامل.
6.6امل�شكالت والقيود التي ميكن حدوثها يف امل�ستقبل.
7.7حتديد الأهداف يف امل�ستقبل.
8.8كيف ميكن جني املكا�سب؟
9.9كيف ميكن جتنب اخل�سارة؟

56

وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

درا�سات الأزمات ،وتقدير املواقف
الدبلوما�سية الربملانية �ش�أنها �ش�أن الدبلوما�سية الر�سمية يف ح�ضورها وم�شاركتها
لفعاليات تناق�ش فيها العديد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي حتمل طبيعة الأزمة� ،أو
امل�شكلة ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية للدولة� ،أو الإقليم� ،أو للعامل .وبداية ف�إن الأ�س�س
العامة للتعامل مع هذا النوع من الق�ضايا واملو�ضوعات ذات الأهمية الوطنية �أو الإقليمية
�أو الدولية يتطلب التعامل مع كل مو�ضوع �أو ق�ضية باعتباره حالة منفردة بذاتها لها
خ�صائ�صها ،ولها جوانبها ذات الطابع اخلا�ص .ومن ثم ف�إن درا�سات الأزمة �أو تقدير
املوقف ال ي�صيغ قوالب جامدة ،وال ي�ضع �أمناط ًا ثابتة .و�أن هذا النوع من الدرا�سات
كان هدفه الرئي�سي م�ساعدة الدبلوما�سية الربملانية على �أن تعرب عن حقيقة وجوهر
املواقف التي ميكن �أن تتبناها وتدافع عنها يف املحافل الربملانية ولكن على هدى و�أ�س�س
وا�ضحة .ومما �ساعد على تقدم هذا النوع من الدرا�سات ما حتياه البيئة الدولية من
عوامل الكيانات الكربى ،وال�صراعات املتزايدة وامل�صالح املتعار�ضة .فالدول مبفردها
عاجزة عن الت�أثري يف �إحداث الأزمات وامل�شكالت الوطنية والإقليمية والدولية .عوامل
�أ�صبح االت�ساع احل�ضاري فيها ميتد ويتطور وترت�سخ دعائمه وتزداد م�صاحله وتتعار�ض.
كل ذلك جعل درا�سات و�أوراق الدبلوما�سية الربملانية ذات �صفة مغايرة وخمتلفة عما
كان عليه الإعداد للر�ؤية الربملانية يف املا�ضي .لأن الدبلوما�سية الربملانية عليها �أن
تتبنى مواقف ،وتقيم مبادرات ،وت�صنع م�شروعات وهذا ال ميكن حتقيقه يف ظل �أوراق
ودرا�سات ال تراعي �أبعاد املو�ضوعات �أو الق�ضايا املطروحة بال�شكل املو�ضوعي الدقيق،
ويف الإطار الذي يزيد من قيمة مواقف الدبلوما�سية الربملانية .فالبيئة التي ت�سبح فيها
الدبلوما�سية الربملانية حالي ًا هي ذلك العامل الذي يتميز ب�أنه وحدة اجتماعية متقاربة
ومتكاثفة الرتابط �سيا�سي ًا ،واقت�صادي ًا ،و�إداري ًا ،وثقافي ًا ،واجتماعي ًا الأمر الذي جعل
�أي �أزمة �أو م�شكلة يف �أق�صى ال�شرق ت�ؤثر على الدول والكيانات يف �أق�صى الغرب .كما
�أن اخلا�صية الثانية لبيئة الدبلوما�سية الربملانية هو �أن �أي دولة حتتاج �إلى تطوير �آليات
و�أدوات هذه الدبلوما�سية لأنه مل يكن يف الإمكان قدرة �أي دولة على االنغالق على ذاتها
ومل يعد بو�سعها مهما �أوتيت من نظم حكم �أن متنع الت�أثريات اخلارجية �أو رياح التغيري
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�أن ت�صل �إليها .لأن الأحداث والق�ضايا ال�سيا�سية يف العامل هي �أ�شبه بفي�ضان دويل يجتاح
�أرا�ضي كل دول العامل.
اخلا�صية الثالثة لبيئة الدبلوما�سية الربملانية هو �ضرورة تعامل الربملانات مع الأحداث
والق�ضايا ال�سيا�سية فلم يعد الأمر اختياري ًا� ،أو فر�ضي ًا ،لأن الربملان م�س�ؤول مع �أجهزة
الدولة الأخرى املعنية يف احلفاظ على �سيادة الدولة ،والوقوف بحزم �ضد امل�ؤامرات،
�أو �أي ا�ستهدافات خارجية �أو �أجنبية ،ولذا ف�إن تدخل الربملان بالتعبري عن الر�أي� ،أو
�صياغة موقف� ،أو تبني برنامج �إمنا يكون هدفه الت�أثري يف جمريات الأحداث الإقليمية
والدولية مبا ي�ؤدي �إلى جتنب خماطرها ،واال�ستفادة من �إيجابياتها .وملا كان الربملان هو
الذي يعرب عن املجتمع يف حتقيق امل�صلحة امل�شرتكة واخلري العام باعتباره ممث ًال له ف�إن
الربملان لديه القدرة على �أن ي�صنع من الأزمات والأحداث ال�سيا�سية اخلري للب�شرية .لأن
امل�شكالت والق�ضايا الإقليمية والدولية ال ميكن النظر �إليها دائم ًا على �أنها �شر ،بل �أن
الإن�سانية �شيدت ح�ضارتها وتقدمها من خالل الأزمات وامل�شكالت امل�ستع�صية .ف�أزمة
الغذاء كانت هي الدافع ال�ستنباط �سالالت غذائية عالية الإنتاج ،و�أزمة الطاقة كانت
دافع ًا لإنتاج امل�صادر البديلة الفعالة.
اخلا�صية الرابعة لبيئة الدبلوما�سية الربملانية هو ا�صطباغ هذه البيئة بال�صبغة
العلمية .ف�أ�صبحت املناهج العلمية هي الأ�سلوب الرئي�سي للتعامل مع الأزمات وامل�شكالت
والأحداث ال�سيا�سية .وكما �أكد ويدور بيرتا�س اخلبري الربملاين الأمريكي �أن اعتماد
املنهجية العلمية يف الدبلوما�سية الربملانية ال يعود فقط �إلى النتائج الإيجابية التي ميكن
�أن يحققها هذا الأ�سلوب يف �إعداد الدرا�سات والبحوث ولكن �أي�ض ًا هذا الأ�سلوب هو
الوحيد الذي يجنب النتائج املخيفة واملدمرة لأن طبيعة التداخل يف الق�ضايا الدولية قد
ت�ؤدي �إلى نتائج وخيمة.
�إزاء ذلك كله كان حتمي ًا و�ضروري ًا �أهمية التعرف والتعلم لأ�س�س املنهجيات العلمية يف
درا�سات وبحوث الدبلوما�سية الربملانية.
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درا�سة حتليل الإطار
يف هذا النوع من الدرا�سات الربملانية نبد�أ بالتعرف �إلى واقع امل�شكلة �أو الق�ضية حمل
الدرا�سة من خالل الآتي:
كيف ما هو الوقت
�إلى
�إلى �أين ماذا ماذا
من من
ن�ستخدم املتاح لنا
�أين
يتجهون منلك ميلكون
نحن هم
ما منلك لال�ستخدام
نتجه

ما هو
املطلوب
القيام به
لزيادة
فعالية هذا
اال�ستخدام

وهذا النوع من الدرا�سات ي�سمى الدرا�سات التحليلية املبدئية ويركز ب�صفة خا�صة
على الق�ضايا واملو�ضوعات ذات الطبيعة الثنائية لعالقة الدولة مع غريها من دول الإقليم
والعامل .ويعطي هذا النوع من الدرا�سات نتائج �أولية لتحديد خيارات ومقرتحات التعامل
مع احلدث �أو الق�ضية حمل الدرا�سة.
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درا�سات املوقف
يف هذا النوع من الدرا�سات نتعامل مع ق�ضية �أو مو�ضوع ما من خالل التعرف �إلى
�أبعاده احلقيقة ،وكذلك الهدف الذي ي�سعى �إليه الأطراف الأخرى يف احلدث �أو املوقف
الدويل �أو الإقليمي.
من هم
ما هو
الأطراف ما هي
كيف
تداعيات الهدف
ظهر ال�صانعني
الذي يجب
هذا
املوقف للموقف
�أن ن�سعى
املوقف
أو
�
وتطورت العلنيني
الآن �إلى حتقيقه
�أحداثه الأطراف
وكيف نحققه
اخلفية

ما هي
البدائل
املتاحة
للآخرين
للتعامل مع
املوقف

ما هي
ما هي
املحاذير احلدود
التي ميكن
ت�ؤثرالتيعلى االتفاق
م�صاحلنا فيها مع
الآخرين

ويعطى هذا النوع من الدرا�سات مرونة للربملان يف التعامل مع الق�ضايا �أو املواقف التي ينبغي
�أن يتبناها .كما �أن هذا النوع من الدرا�سات يحتاج �إلى الت�شاور مع اجلهات املعنية بال�سيا�سة
اخلارجية حتى ميكن بناء وتقدير �صحيح للتعامل مع الأحداث واملو�ضوعات ال�سيا�سة.
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درا�سة تكتيك املوقف
هذا النوع من الدرا�سات هدفه الرئي�سي �أن الربملان له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف �إثارة ق�ضية �أو موقف ما يف �أي حمفل برملاين �إال �أن الربملان يتوقع �أن موقفه �أو ق�ضيته
لن تكون حمل اهتمام وترحيب من الربملانات الأخرى .فيتم بناء تكتيك معني لإدارة هذا
املوقف يف املحفل الربملاين.
الطرح القوي الفعال
الطرح الزاحف

تكتيك �إدارة الربملان
ملوقف
�أو ق�ضية يف املحافل
الربملانية

الطرح الرتاكمي
حيث �إنه يف الطرح القوي الفعال يهتم الربملان ببناء �سياج قوي وفعال من وثائقه
ودرا�ساته لتربير هذا املوقف �أو الق�ضية ويعمل على �إعداد كل الأطر الفنية الداعمة
لعدالة و�سالمة طرحه ،ويف�ضل �أن يتم طرح عدد من الوثائق والدرا�سات الفنية الالزمة،
ثم يدفع بها الربملان ب�شكل متكامل �إلى اجلهة املنظمة للمحفل التي تبد�أ يف توزيعها على
كل الأطراف امل�شاركة يف املحفل ،كما �أن هذا ال مينع الربملان من �أن ير�سل بنف�سه الوثائق
وامل�ستندات الداعمة ملوقفه �إلى خمتلف الأطراف.
ثم تبد�أ املرحلة الثانية وهي التكتيك الزاحف ،ويقوم على ك�سب الت�أييد ملوقفه من
خالل اللجوء �أو ًال �إلى حلفائه الإقليمني ثم �أ�صدقائه خارج الإقليم ،ثم الأطراف املتوقع
�أن تقبل مبوقفه �أو ق�ضيته ،ثم الأطراف املحايدة و�أخري ًا الأطراف املناوئة .ويف احلقيقة
�أن التكتيك الزاحف يبدو تعقيده و�صعوبته يف �إعداد جداول املواقف التي ت�ضم كل الفئات
ال�سابقة ،وكذلك �إجراء االت�صاالت وامل�شاورات املكثفة ،و�أحيان ًا الزيارات املتالحقة،
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بالإ�ضافة �إلى تب�سيط الوثائق وامل�ستندات الفنية املربرة للموقف �أو الق�ضية.
ثم تبد�أ املرحلة الثالثة وهي الطرح الرتاكمي وهذا النوع من التكتيكات يطلق عليه
التكتيك ذو الطبيعة اخلا�صة لأن هدفه الرئي�سي هو زيادة ال�ضغط ،و�إرباك الأطراف
الأخرى التي حتمل مواقف متعار�ضة �أو راف�ضة للموقف الأ�صلي .ويف هذا النوع يتم
الت�صعيد حيث يتم الرتكيز على الأطراف املناوئة ،والأطراف املحايدة �إال �أن امليزة
الأ�سا�سية لت�صعيد املواقف هو �أنه ينبغي �أن يعمل ب�شكل متكامل وهذا يعني �أنه يتم تق�سيم
الت�صعيد �إلى عدة مراحل ،ويف كل مرحلة يكون لها ر�سالة حمددة ،وهدف حمدد ،لأن
التكامل الت�صعيدي ي�ؤدي �إلى ما يطلق عليه « �صناعة املواقف املتنامية « .وبعد �أن يحقق
التنامي هدفه يف مرحلة معينة ف�إنه يتم ما يطلق عليه مرحلة الإبطاء �أو الهدوء حتى
ي�شعر الطرف امل�ضاد بهدوء احلركة وقد يتولد لديه �إح�سا�س �أو �شعور ب�أن الطرف الأ�صلي
قد تنازل عن موقفه� ،أو بدله� ،أو غريه وهذه املرحلة قد يكون هدفها الرئي�سي هو �إبطاء
حركة الطرف املعار�ض �أو ت�صدير الهدوء �إليه ،وبعدها تبد�أ مرحلة جديدة من الت�صعيد
ثم يتبعها مرحلة �أخرى من الهدوء والإبطاء �إلى �أن يتحقق الغر�ض �أو الأغرا�ض التي
ت�سعى �إليها الدولة من املوقف �أو الق�ضية.
ت�صعيد

�إبطاء

ت�صعيد

ت�صعيد

هدوء

�إبطاء

ت�صعيد

هدوء

و�أي ًا ما كان ف�إن عملية الت�صعيد التكتيكي �أو الإبطاء التكتيكي يجب �أن يتم يف �إطار العديد
من ال�ضوابط اخلا�صة بالتحركات املناوئة ،و�أهداف التحرك ،وطبيعة الفعل ورد الفعل.
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بحث الهدف املحوري
هي ورقة بحثية هدفها حتديد الهدف املحوري للق�ضية �أو املو�ضوع حمل البحث �أو
الدرا�سة ،وبنا ًء على هذه الورقة يتم �إعداد ورقة الحقة متثل خطة عمل لتحقيق هذا
الهدف املحوري .ويكرث عمل هذه الأوراق يف حتديد الهدف من امل�شاركات الربملانية،
وكذلك يف حتديد الهدف من املو�ضوعات املدرجة على جداول �أعمال الفعاليات الربملانية،
�أو حتديد �أهداف للتحرك� ،أو حتديد �أغرا�ض للبحث يف ق�ضية معينة وتتمثل عنا�صر هذا
البحث يف الآتي:
عنا�صر
الفهم
للمو�ضوع
�أو الق�ضية

توظيف
املعلومات

عنا�صر
الإدراك
للمو�ضوع
�أو الق�ضية

التقدير
والتقييم

�إدارة
الهدف

العوامل
امل�ساعدة
لإدارة
الهدف

حتليل
املعلومات

تقدير
قوة
الهدف

�آليات
حتقيق
الهدف
من
�صانعي
القرار

منفذو
الهدف

العوامل
املناوئة
لإدارة
الهدف
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النتائج
النهائية
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بحوث بيئات املوقف
هذا النوع من البحوث يحيط �أع�ضاء ال�شعبة الربملانية بالبيئات املختلفة املحيطة ب�أية
ق�ضية �أو مو�ضوع حمل الدرا�سة بالإ�ضافة �إلى �أنه يقدم �صورة متكاملة عن احلركة �أو
الفعل الذي ينبغي تبنيه �إزاء هذا املو�ضوع� ،أو يقدم حلو ًال لقدرة الت�أثري يف هذا املوقف
بحيث يتحول من موقف معار�ض ومناوئ �إلى موقف م�ؤيد وداعم الجتاهات برملان الدولة.
وينطلق هذا النوع من البحوث من فر�ضية �أن كل ق�ضية �أو مو�ضوع حمل البحث ف�إن
نتائجه �أو مواقفه ما هي �إال انعكا�س طبيعي ملختلف �أنواع البيئات التي ي�سبح فيها .و�أن
هذه البيئات باختالف �أنواعها يف التي ت�ؤثر جوهري ًا يف تبني �أي دولة �أو برملانها ملوقف ما
يف املحافل .
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و �إذا كانت هذه الهيئات مبختلف �أنواعها ت�ؤثر يف طبيعة املوقف النهائي� ،أو القرار
ال�سيا�سي الأخري ف�إن هذه البيئات بدورها ميكن �أن تت�أثر �أي�ض ًا بهذا القرار �أو املوقف
خا�صة �إذا كان معار�ض ًا لطبيعتها.وهذا ما نلحظه عملي ًا من �أن مواقف الدول وبرملاناتها
تختلف من دولة �إلى �أخرى ،ومن �إقليم �إلى �آخر بالإ�ضافة �إلى �أن الدولة ( �أ ) �إذا تعر�ضت
لذات الق�ضية �أو املو�ضوع ف�إنها �ستختلف يف ت�صرفاتها وردود �أفعالها عن مواقف الدولة
( ب )  ،كما �سيتم ا�ستخدام هذا النوع من البحوث يف التعامل مع الأزمات �أو الق�ضايا
ذات الطبيعة امل�صريية �أو الإ�سرتاتيجية ذات الأهمية البالغة ويطلق على هذا النوع من
البحوث يف حال تعامله مع الأزمات ( بحوث �سلوك �أداء الأزمة ) .
بحوث ودرا�سات الأثر للموقف �أو الأزمة
كل موقف �أو �أزمة� ،أو ق�ضية حمل بحث وتدار�س البد و�أن ينتج عنها جمموعة من الآثار
ف�إنها �إما �آثار وظيفية� ،أو �آثار �أدائية �أو �آثار هيكلية� ،أو �آثار حركية.
�آثار وظيفية
م����ا ه����ي ط��ب��ي��ع��ةاالخ���������ت����ل����ال يف
الن�شاط الوظيفي
لأجهزة الدولة؟
م�������ا ه�������و ����ش���ك���لال���ق�������ص���ور ال����ذي
مي��ك��ن �أن ي�سببه
ه����ذا امل���وق���ف �أو
ن������اجت ال��ق�����ض��ي��ة
الق�ضية؟
م�������ا ه�������و ����ش���ك���لال��ت��ع��ار���ض ال���ذي
مي��ك��ن �أن يحدث
يف ال����ع��ل�اق����ات
الوظيفية؟

�آثار �أدائية

�آثار هيكلية

ه���ل ت��ب��ن��ي م���وق���ف ما
مي��ك��ن �أن ي����ؤث���ر على
�أداء احل��رك��ة للطرف
الآخر بحيث ي�ؤدي �إلى
�إ�ضعافه� ،أو تفككه� ،أو
ت��ع��ار���ض��ه م��ع خمتلف
الأط����راف الأخ����رى �أو
ي��زي��د م���ن ان�����س��ج��ام��ه
وتوافقه مع الأط��راف
الأخرى.

ما هي احتماالتخ���ط����أ ال��ت��ق��دي��ر
للمواقف؟
ما هي املتغرياتامل�ستقبلية التي
مي��ك��ن �أن ت���ؤث��ر
على هذا املوقف؟

�آثار حركية

ه���ل �أداء احل��رك��ة���س��ي���ؤث��ر ع��ل��ى ات�ساع
ط���ب���ي���ع���ة امل����وق����ف
للأطراف الأخرى؟
ه���ل ���س��ت���ؤدي نتائجال���وق���ف �إل�����ى �أزم����ة
وزي�������������ادة ط��ب��ي��ع��ة
التهديد؟
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بحوث امل�شكالت مع الأطراف الأخرى يف املحافل الربملانية
هذا النوع من البحوث يتم ا�ستخدامه يف حال �إجراء بحث �أو درا�سة حيال ق�ضية �أو
مو�ضوع ما حمل تناق�ض �أو �صراع مع �أطراف �أخرى �إقليمية �أو دولية.
�أبعاد
امل�شكلة

طبيعة احلركة
اجتاهات �أو ال�سلوك
للأطراف
امل�شكلة
الأخرى

الأهداف التي
يجب �أن ن�سعى
�إلى حتقيقها

الأهداف
التي �سي�سعى
الأطراف
الأخرى �إلى
حتقيقها

عوامل
القدرة
يف حتقيق
�أهدافنا

بحوث اخلالفات مع الأطراف الأخرى يف املحافل الربملانية
هذا النوع من البحوث يتم ا�ستخدامه لدرء خالفات ( �أقل من امل�شكلة ) مع �أطراف
�أخرى يف املحافل الربملانية ،واخلالفات ب�صفة عامة ال ترقى �إلى امل�شكلة ولذلك يقال �إن
اخلالف يف الر�أي ال يف�سد الود .ولكن برملان الدولة مطالب ب�أن يتعامل مع هذا النوع من
اخلالفات من خالل بحوث يطلق عليها بحوث تقييم اخلالف.
�شكل
اخلالف
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ظروف
اخلالف

م�ضمون
اخلالف

عوامل ميكن
التنازل
عنها لدرء
اخلالف

عوامل ال
ميكن التنازل
عنها
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عوامل
القدرة
يف احتواء
اخلالف

�أوراق املحور الربملاين للق�ضايا �أو املو�ضوعات ال�ساكنة يف املحافل الربملانية
هو نوع من الأوراق التو�صيفية التي تتناول بالدرا�سة ق�ضايا �أو مو�ضوعات �ساكنة يف
املحافل الربملانية ويطلق عليها �أحيان ًا �أوراق جوانب املو�ضوع.
وترى هذه الأوراق �أن كل مو�ضوع له ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية �أولها مظاهر املو�ضوع �أو
الق�ضية وثانيها الأ�سباب التي �أدت �إلى هذه املظاهر وثالثها النتائج من هذه الأ�سباب.
الأ�سباب والبواعث

املظاهر

النتائج
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درا�سات الأزمات يف املحافل الربملانية
يهدف هذا النوع من الدرا�سات �إلى تدار�س املواقف والق�ضايا امللحة املثارة يف خمتلف
املحافل الربملانية خا�صة �إذا ارتبطت هذه املو�ضوعات �أو الق�ضايا بالأثر املبا�شر او غري
املبا�شر على:
البنيان االقت�صادي للدولة.الأداء االقت�صادي للدولة.النظام ال�سيا�سي للدولة .الو�ضع الأمني الداخلي �أو اخلارجي للدولة.�-سيادة الدولة واال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي للدولة .

وي�ستخدم يف هذا النوع من الدرا�سات عدة مناهج �أولها :املنهج الو�صفي التحليلي
الورقة التحليلية للأزمة
تو�صيف
الأزمة
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�أبعاد
الأزمة

املظاهر املالية
للأزمة

طبيعة
الأطراف
الفاعلة يف
الأزمة

التداعيات
التي ميكن
�أن ت�صل
�إليها
الأزمة
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بدائل
احلركة
للتعامل
مع هذه
التداعيات

نتائج
هذه
البدائل

ثاني ًا :املنهج التاريخي لت�شخي�ص الأزمة
وهذا املنهج يف �أوراقه ينطلق من فر�ضية �أن �أي �أزمة ما هي �إال نتاج العديد من
العوامل والظروف التاريخية وان �أي تعامل مع الأزمة ي�ستدعي التعرف كامال على مراحل
املا�ضي والإملام بكيفية تطور الأزمة الن البديل الناجت يف التعامل مع �أي �أزمة راهنة يتطلب
بال�ضرورة التحقق يف ت�شخي�ص الأزمة تاريخي ًا.
العوامل
التي �أثرت
ت�شخي�ص
وت�أثرت بها
املراحل
وتو�صيف
الأزمة يف
التاريخية
كل مرحلة
كل مرحلة
تاريخية

العوامل
الأكرث �أهمية
يف املراحل
التاريخية
(�سبب ًا-
نتيجة)

تو�صيف
الأزمة
يف الوقت
الراهن

عوامل
التاريخ
التي
ا�ستمرت
مع الأزمة
يف الوقت
الراهن
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بدائل
احلركة نتائج
للتعامل ا�ستخدام
البدائل
مع
الأزمة
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بحوث عالج نظام الأزمة
تعتمد هذه البحوث ب�صفة �أ�سا�سية على منهج حتليل النظم العلوم ال�سيا�سية فالبد
من درا�سة املتدخالت التي �أدت �إلى هذه الأزمة ثم درا�سة ال�سلوك الأدائي ونظام الت�شغيل
ثم تدار�س خمرجات الأزمة ,و�أخريا التعرف �إلى طبيعة ردود الفعل بعد خمرجات الأزمة
�أ�سباب
وبواعث
الأزمة
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ال�سلوك الأدائي
للتعامل مع
الأزمة

تقييم النتائج
نتائج هذا
وقدرتها يف
ال�سلوك
حتقيق الأهداف

البدائل
اجلديدة
للتعامل مع
الأزمة
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النتائج
املحتملة
لهذه النتائج

الدرا�سات اال�ستق�صائية لالزمة �أو املوقف
وهذا النوع من الدرا�سات يعمل على حتليل وت�شخي�ص املوقف �أو الأزمة من خالل
القوى الأ�سا�سية الفاعلة يف حركة الأزمة �أو املوقف وكذلك القوى الأخرى املرتبطة بهذه
القوى الفاعلة ثم حتليل املحددات التي ميكن �أن ت�ؤثر فيها ,والعنا�صر الأخرى التي ال
ميكن التحكم فيها .
العنا�صر
امل�ستقلة
والفاعلة يف
الأزمة �أو
املوقف

العنا�صر
املرتبطة
بالعنا�صر
الفاعلة
وامل�ستقلة

املحددات
التي ال
املحددات
ميكن
التي ميكن
التحكم فيها التحكم
فيها

ال�سلوك
ال�سلوك
لإ�ضعاف حركة
املنا�سب يف
املحددات التي
�ضوء هذه
ال ميكن التحكم
املحددات
فيها

خام�س ًا :منهج درا�سة حالة
يتم ا�ستخدام هذا املنهج لإعداد درا�سات احلالة عن ق�ضية �أو مو�ضوع ما .وهذا النوع
من الدرا�سات ال يقت�صر فقط على ق�ضايا ال�سيا�سية اخلارجية و�إمنا ميكن �أن ي�ستخدمه
الربملان �أي�ضا يف تدار�س الق�ضايا املحلية والتي تنظرها اللجان .تنطلق نظرية هذا املنهج
من �أن كل ق�ضية �أو مو�ضوع ميثل حاله م�ستقلة ,وقد يكون �شديد اخل�صو�صية �,إال �أن هذه
اخل�صو�صية ال متنع من �أن يكون متداخال �أو مت�أثرا �أو م�ؤثرا يف ق�ضايا مو�ضوعات �أخرى
�إال انه عند درا�سة �أي ق�ضية �أو موقف فانه ينبغي التنبه �إلى الزمان الذي �صاحب �أعرا�ض
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ومظاهر هذا املو�ضوع ,وكذلك املكان ,ومعرفة الإطار التاريخي للمو�ضوع �أو الق�ضية
,والأ�سباب اجلديدة التي �أدت �إلى ت�صاعد مظاهره يف الوقت الراهن ,وكذلك النتائج
التي �أدت �إليها هذه الأ�سباب اجلديدة ,وما ميكن �أن تفرز يف امل�ستقبل .
كما تعمل هذه الدرا�سات على حتليل �شامل لكل العوامل والعنا�صر واملتغريات امل�ؤثرة
يف الق�ضية �أو املو�ضوع يف كل بحث والدرا�سة.

البعد
التاريخي
للمو�ضوع
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الأ�سباب
اجلديدة
يف
احلا�ضر
للمو�ضوع

النتائج
التي
�أفرزتها
هذه
الأ�سباب

كيفية التحكم
يف نتائج
التداعيات
احلا�ضر
امل�ستقبلية
(البدائل
املتاحة)
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العنا�صر
ذات
الطبيعة
اخلطرة
والتي ال
ميكن
التحكم
فيها

�أثر ذلك
على
االجتاهات
يف امل�ستقبل

منهج الدرا�سات املقارنة يف بحوث ودرا�سات الدبلوما�سية الربملانية
يقوم هذا املنهج على �أ�سا�س املقارنة املو�ضوعية لق�ضية �أو مو�ضوع يتم تدار�سه يف
احلافل الربملانية و�إذا كان هذا املنهج اثبت �أهميته وقوة الدرا�سات والبحوث الربملانية
ب�صفة عامة خا�صة يف جمال اللجان �,إال انه اثبت �أي�ضا ً �أهمية كربى يف الق�ضايا ال�سيا�سية
اخلارجية.
املو�ضوع
تاريخ ًا

املو�ضوع
حا�ضر ًا

العوامل التي
تتحكم يف �أداء
كل من
�أ  ،ب

النتائج النهائية
للمقارنة
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املقارنة
جغرافياً

املقارنة
لل�سلوك
الأدائي بني
�أ  ،ب

درا�سات البعد امل�ستقبلي للق�ضية �أو املو�ضوع حمل البحث
ويف هذا النوع من الدرا�سات يعتمد على ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف التنب�ؤ بواقع
وحا�ضر الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة �أو البحث .
وتعتمد هذه الدرا�سة على منهج الدرا�سات املتكاملة والذي يجمع بني ثالث عنا�صر
�أ�سا�سية �أولها العن�صر التاريخي ,وثانيها العن�صر الراهن ,وثالثها الع�صر اال�ست�شرايف
�أو امل�ستقبلي .
العن�صر التاريخي

العن�صر احلا�ضر

العن�صر اال�ست�شرايف

الأ�سباب.العوامل املحفزة.التطور للظاهرة.النتائج التاريخيةال��ع��وام��ل الأك��ث�ر �أهميةيف احل���رك���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة
للظاهرة.
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تال�شتيف احل���رك���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة
للظاهرة.

مناخ الق�ضية �أو املو�ضوعو �إب�����ع�����اده ،و�أط�����راف�����ه،
واجت���اه���ات���ه ،و�أ���س��ب��اب��ه،
ونتائجه.
امل���دى ال���ذي و�صلت �إليهالظاهرة �سواء يف العوامل
ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت ب��احل��رك��ة
ال���ت���اري���خ���ي���ة او ع���وام���ل
جديدة يف احلا�ضر.
القوى املحركة للأحداث�سواء النابعة من احلركة
التاريخية او قوى جديدة.
م������دى االن���ف�������ص���ال ب�ينالتاريخ واحلا�ضر.

العوامل التي ميكن التحكمفها مل�ستقبل الظاهرة.
ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ال ميكنالتحكم فيها.
اخل�������س���ائ���ر وال��ت��ك��ال��ي��فاملتوقعة م�ستقبليا.
تعظيم الفائدة �أو املك�سب.�أث���ر ال��ع��وام��ل املت�صارعةعلى نتائج امل�ستقبل.
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جتهيزات امل�شروعات �أو البنود اجلديدة والطارئة
يف املحافل الربملانية الدولية والإقليمية
كثري ًا ما تهتم ال�شعبة الربملانية ب�إعداد م�شروعات عمل �أو طرح بنود جديدة �أو طارئة
يف خمتلف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية وهذه امل�شروعات او البنود حتتاج �إلى
جتهيزات و�إدارة معينة للتعامل معها حتى يتحقق الهدف منها
نظم االت�صال

�أدوات ال�صدام

�أدوات الت�أثري

جتهيزات
امل�شروعات
والبنود اجلديدة
�أو

�أدوات االمت�صا�ص

�أدوات احلركة

حيث �إنه من املتعارف عليه �أن جتهيزات م�شروعات العمل �أو البنود اجلديدة �أو الطارئة�,أو
املقرتحات التي ترغب الدولة يف و�ضعها يف قرارات املحافل الربملانية حتتاج �إلى حركة
ذات طبيعة خا�صة �إال انه من املهم يف البداية �أن تكون ال�شعبة قد �أعدت �أوراقها,ودرا�ساتها
الالزمة وم�ستنداتها ب�ش�أن ما تود عر�ضة من م�شروعات عمل �أو بنود جديدة �أو طارئة
�أو مقرتحات .ومن املهم يف هذه الأوراق �أن تكون ال�شعبة املعينة قد حددت الهدف
الرئي�سي من هذه الأوراق والأهداف املرحلية والفرعية مل�شروعاتها �أو بندها .وبعد ذلك
تبد�أ اخلطوة الثانية وهي حتديد نظام االت�صال �أو جمموعة االت�صال الذي �سيقوم بنقل
الر�سالة املطلوبة �إلى اجلهة املطلوبة ,لتتولى جمموعة االت�صال حتديد نتائج االت�صال
,وكذلك �إدارة الإعالم عن املو�ضوع �أو امل�شروع �أو البند ,ويف هذه احلالة ف�إن اجلانب
الإعالمي �سيتم �إدارته من خالل اجلانب الإخباري ,ومن خالل اجلانب التوجيهي �أو
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الدعائي ويف احلالتني يتم االتفاق على ال�شكل املعني ,واملحتوى وامل�ضمون ,والتوقيت
املنا�سب والتحليالت والآراء والأفكار امل�ساندة .وكل ذلك يتم وفق خطة زمنية مدرو�سة
وموزعة الأدوار وفقا ل�سيناريوهات دقيقة  .ويالحظ �أن �إدارة الإعالم من جمموعة
االت�صال يكون لها حتقيق هدفية �أ�سا�سية الأول :جذب االنتباه مل�شروع �أو البند اجلديد �أو
الطارئ املعني ثم �إثارة االهتمام به.
�أدوات الت�أثري
املرحلة الثالثة يف جتهيزات م�شروعات العمل �أو البنود اجلديدة �أو الطارئة هي �أدوات
الت�أثري يف الأطراف الأخرى للقبول بذلك امل�شروع �أو البند و�أول ما تتجه �أدوات الت�أثري
تتجه �إلى الأطراف الإقليمية املبا�شرة ثم الأطراف الإقليمية غري املبا�شرة والأطراف
الدولية ال�صديقة وثم الأطراف الدولية ذات الطبيعة املحايدة
�أدوات ت�أثري
مل�صالح قائمة
م�صالح �سيا�سية
م�صالح اقت�صادية
جغرافية
ثقافية
�إقليمية
دولية

�أدوات ت�أثري مل�صالح م�ستقبلية (تتوقف على الغر�ض من
امل�شروع �أو البند املعني )
•
•
•
•
•

•�سي�ؤدي لتغيري
•�سي�ؤدي لتطور
•�سي�ؤدي لتجاوز الو�ضع الراهن �إلى و�ضع �أف�ضل
•�سي�ؤدي �إلى التغلب على امل�شكالت القائمة
•�سي�ؤدي �إلى بناء �إطار جديد من التفاهمات وحتقيق التقدم

�أدوات ال�صدام
قد يكون هناك ت�صادم مع الغري الذي يرف�ض هذه امل�شروعات �أو البنود اجلديدة �أو
الطارئة �أو املقرتحات وهذا ال�صدام قد ي�ؤدي �إلى عدم جناح برملان الدولة يف م�سعاه
ال�ستخدام �أدوات الت�أثري �إال �أن ذلك ال يعني �أن يتخلى برملان الدولة عن م�شروعة �أو
بنده بل �أنه يكون قويا يف مواجهة املعار�ضني واملناوئني له و�أولى الأدوات هي �إحداث
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خلخلة يف مواقف املعار�ضة من خالل التعرف على �أكرث مما يقلقهم من هذا امل�شروع �أو
البند ،والبحث عن حل توافقي� ،أو نقاط �أخرى مع املعار�ضني وحتى تتم هذه اخللخلة ف�إن
الأمر قد ي�ستغرق وقت ًا كما �أن ذلك يتوقف على كفاءة جمموعة االت�صال يف �إدارة �سيا�سة
اخللخلة و�إذا مل حتقق اخللخلة �آثارها ف�إن الربملان �سيكون مطالب ًا بالعمل على تقليل الآثار
املحتملة لهذا املوقف الت�صادمي من خالل حتييد الطرف املناوئ �أو املعار�ض عرب �إفقاده
التوازن يف حركته املعار�ضة من خالل االت�صال بالأطراف الأخرى الواقعة حتت ت�أثري �أو
ت�أييد الطرف املعار�ض ،ويف مرحلة االت�صال هذه يتم الرتكيز على اجلوانب التوافقية
والتعبري عن ان�سجام امل�شروع �أو البند مع الر�ؤى اجلزئية ( ولي�ست الر�ؤى الكلية) مع
هذه الأطراف الأخرى ،وكذلك �إبراز م�ساوئ الطرف الأ�صلي املعار�ض ،وتفنيد حججه
ومربراته يف رف�ض �أو معار�ضة امل�شروع �أو البند املقرتح .ويالحظ �أن قيا�س النتائج يف هذه
املرحلة ترتبط �أ�سا�س ًا مبدى القدرة على حتقيق االرتباك واحلرية يف الطرف املعار�ض
الأ�صلي .ف�إذا مل يتحقق هذا االرتباك ف�إن هذا يعني املزيد من العمل يف �سيا�سة فقد
التوازن للطرف املعار�ض �أو �سيا�سة اخللخلة .ويف هذه املرحلة اجلديدة من تقييم النتائج
يجب �أن يتغري �شكل وم�ضمون واجتاه اخلطاب للأطراف الأخرى من خالل ابتكار �آليات
جديدة للتعامل مع هذا املوقف .
�أدوات االمت�صا�ص
يالحظ �أن مرحلة ال�صدام على الرغم من ا�ستخدام العديد من الو�سائل ملواجهتها
�إال �أن الربملان قد ال ينجح يف وقف تداعياتها �أو �آثارها الأمر الذي قد يرتتب عليه اتخاذ
املزيد من القرارات املدرو�سة ل�ضمان جناح م�شروعه �أو بنوده  ،مقرتحاته .ويف هذه
احلالة ف�إن الربملان عليه �أن يبتعد عن االرجتال والع�شوائية التي قد ت�ؤدي �إلى �إف�شال
موقفه يف النهائية .وتقوم �أدوات االمت�صا�ص على حتقيق هدفني �أ�سا�سيني الهدف الأول
ك�سب الوقت الختبار �أدوات جديدة يف التعامل مع هذا املوقف الهدف الثاين احلفاظ على
امل�شروع �أو البند املقرتح من اخل�سارة التي ت�ؤدي �إلى تال�شيه �أو زواله.
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وهنا تتم درا�سة العديد من �أدوات االمت�صا�ص
التجاوب
املرحلي

الإرجاء
لبع�ض
الوقت

الو�ساطة
الإيجابية

ا�ستخدام
احللول التفاو�ض
�أدوات حتويل
الو�سط لالتفاق
املقرتح

احل�صول على
كافة البيانات
و املعلومات الالزمة

اال�ستخدام واال�ستعمال
الفعال للبيانات
واملعارف الرتاكمية

تدفق املعلومات
اجلديد و الآنية
وحتليلها وتقييمها
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عوامل
نجاح أدوات
االمتصاص

الوقت املنا�سب
للتحرك

توفري الإجابات
لكافة الأ�سئلة
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ال�سحب
النهائي

درا�سة امل�ؤ�شرات االجتاهية لتقييم �أدوات االمت�صا�ص
حتى تتحقق �أدوات االمت�صا�ص مفعولها الأكرب ف�إنه يتم االعتماد على نوع من
الدرا�سات يطلق عليه درا�سة امل�ؤ�شرات االجتاهية التي ترتكز على ر�سم �سيناريوهات
مل�ستقبل احلركة �سواء االحتمالية� ،أو ال�سيناريوهات امل�ضادة للوقاية من الآثار ال�سلبية ملا
ميكن �أن يحدث م�ستقب ًال.
امل�ؤ�شرات
االجتاهية

احتماالت احلركة
امل�ستقبلية يف �ضوء
امل�ؤ�شرات

بدائل الوقاية
من الآثار
ال�سلبية

ال�سيناريوهات
امل�ضادة للآثار
ال�سلبية الباقية

البديل
الأكرث
مالءمة

تقييم البديل
الأكرث
مالءمة

�أدوات النقل واحلركة
�أدوات احلركة ال�ضرورية
التي يتعني توافرها
ب�شكل م�ستمر

م���ث���ل �أدوات االت�������ص���ال
ال�����ش��خ�����ص��ي وال����زي����ارات
التن�سيق مع الأجهزة املعنية
ب��ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ،
الر�سائل العاجلة ،اللقاءات
مع ال�سفراء الأجانب

�أدوات ميكن توفريها عند احلاجة

مالحظات

االت�����ص��االت م��ع الأط����راف الإقليمية ت��ق��ي��ي��م �أدوات ال��ن��ق��ل
امل���ؤي��دة� ،أو الدولية امل���ؤي��دة ،ت�شكيل واحلركة
جلان مع دول �أخ��رى� ،إ�شراك �سفراء
الدولة لدى ال��دول الأجنبية يف بع�ض
التحركات
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درا�سات القرار ال�سيا�سي
يف الكثري من الأحيان قد يكون �أمام امل�س�ؤول الربملاين حتدى يف اتخاذ قرار مهم يف
مو�ضوع �أو ق�ضية ما� ،أو �أن هذا القرار قد يكون له تداعياته املبا�شرة �أو غري املبا�شرة ففي
هذه احلالة يجب عليه االعتماد على درا�سات القرار ال�سيا�سي
القرار
منا�سب
ومالئم

مع توجهات
ال���دول���ة مع
ت���وج���ه���ات
ال���������������ر�أي
ال����ع����ام م��ع
ال��ت��وج��ه��ات
الإقليمية
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القرار
ميكن
تنفيذه

القرار
وا�ضح

القرار
ب�سيط

القرار
ميكن
متابعته

القرار يف
التوقيت القرار مهم
ال�سليم

�آل������ي������ات ع�������������دم ال ي�شتمل �آل���������ي���������ات ت��وق��ي��ت��ه ي�����ح�����ق�����ق
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ا لغمو �ض ع��ل��ى ع��دة امل����ت����اب����ع����ة �سليم غري م���������ص����ال����ح
م���وج���ودة ال ي���ث�ي�ر ق��رارات �أو مي���������ك���������ن مت�أخر �أو ح������ا�������ض������رة
وحمددة ت���أوي ً
متعجل ي�������ح�������ق�������ق
�لا �أو اختيارات �إدراكها
م���������ص����ال����ح
ت��ف�����س�ير ًا
م�ستقبلية
مغاير ًا
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درا�سات حتليل القرار ال�سيا�سي
بعد اتخاذ القرار ال�سيا�سي ف�إن هناك نوع من الدرا�سات يتعامل مع حتليل هذا القرار
و�آثاره من خالل الآتي:
�أثر القرار ما هي طبيعة ما هي الأدوات ما هية كيف ميكن كيف الو�سائل
املتاحة للقوى االجتاه تعظيم ميكن الأكرث
على القوى الأهداف
املعنية بالقرار العام اال�ستفادة تقليل فعالية
اجلديدة
املعنية
بالقرار للقوى املعنية لتحقيق �أهدافها للقرار من القرار خ�سائر للتعامل
مع
القرار
اجلديدة
بالقرار
تداعيات
القرار
حتدد هذه
الأهداف يف
�ضوء ما خلفه
القرار من
�آثار

درا�سات تقييم املوقف ال�سيا�سي �أو القرار ال�سيا�سي
يتم �إجراء هذا النوع من الدرا�سات لتقييم املوقف �أو القرار ال�سيا�سي �أو مو�ضوع ما
مع الأخذ يف االعتبار ب�أن الربملان يريد �أن يغري موقفه �أو قراره �أو يريد �إدخال تعديالت
وتطويرات عليه .وهذا النوع من الدرا�سات يفيد يف الق�ضايا �أو املو�ضوعات ذات الطبيعة
املتكررة يف املحافل الربملانية ومير �إجناز هذه الدرا�سات بعدة مراحل،
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املرحلة الأولى
الأ�سباب
م�ضمون
مكونات القوة يف النتائج
اجلديدة
املوقف �أو
املوقف �أو القرار املتحققة
لتغيري املوقف
القرار

عالقات
امل�صالح
اجلديدة
للموقف

طبيعة املوقف �أو
القرار اجلديد يف
�ضوء هذا التحليل

املرحلة الثانية
طبيعة
القوى
املعنية
باملوقف
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عنا�صر القوة النتائج اجلديدة كيفية الت�أثري العوامل التي
النتائج
املتحققة من على القوى املعنية حتد من هذا
التي ترتكز
النهائية
الت�أثري
عليها هذه القوى املوقف اجلديد باملوقف �أو القرار

وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

املرحلة الثالثة
حتليل املوقف �أو القرار اجلديد
عنا�صر
املوقف
�أو القرار

التداخل
بني هذه
العنا�صر

�أثر
التداخل
ونتائجه

عالقات االرتباط
بني العنا�صر
وغريها من
العنا�صر الأخرى
غري الوا�ضحة يف
ق�ضايا �أخرى

حتليل
طبيعة
اخلطر يف
املوقف �أو
القرار

املوقف �أو
القرار النهائي

درا�سات نظرية املباريات
و هو نوع من الدرا�سات الكمية التي تتعامل مع املواقف� ،أو الق�ضايا واملو�ضوعات ذات
الأهمية الإ�سرتاتيجية ،ويف هذا النوع ف�إنه ال بد من وجود طرف �آخر يتجه �إليه التعامل
يف املوقف �أو املو�ضوع �أو الأزمة .ويحاول الدار�س جاهد ًا �أن يك�سب املوقف �أو الق�ضية �أو
الأزمة من الطرف الآخر� ،أو يجعله يتقهقر ،وحتى يت�سنى له حتقيق ذلك ف�إنه ينبغي �أن
ير�سم توقع ًا �أو �سيناريوهات لطبيعة احلركة ،واحلركة امل�ضادة.
وهذا النوع من الدرا�سات مير باخلطوات التالية:
 . 1تكوين م�صفوفة املباراة والتي ت�شمل ح�ساب �أو �إدراج كافة العوامل واملتغريات املتوقعة
احلدوث م�ستقب ًال مع ت�صاعد �أحداث الأزمة� ،أو املوقف� ،أو الق�ضية.
 . 2تكوين عدد من ال�صفوف تت�ساوى يف عددها مع العوامل امل�ؤثرة على ت�صاعد الأزمة،
وكل �صف يحتوي على التقديرات املحتملة احلدوث.
 . 3تق�سيم امل�صفوفة لعدد من الأعمدة تت�ساوى يف عددها مع عدد االحتماالت الن�سبية
التي ت�صيب كل عامل �أو متغري يف عملية الأزمة� ،أو املوقف.
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 . 4يتم حتديد �أطراف العملية الالزمة �أو املوقف �إلى طرفني �أ�سا�سني الالعب الأول الذي
عليه �أن يوقف ت�صاعد املوقف �أو الأزمة والالعب الثاين يعمل على ت�صاعد املوقف �أو
الأزمة.
 . 5تتماثل االحتماالت بالن�سبة لكل طرف من الت�صرفات البديلة.
 . 6يتم و�ضع الطرف الآخر يف �صف �أعلى امل�صفوفة ،ويهدف هذا الطرف �إلى �إعاقة
اجلهود من �أجل الأزمة.
 . 7تكوين عمود جديد على ي�سار امل�صفوفة يو�ضع كل خلية من خالياه �أكرب قيمة رقمية
يف كل �صف.
 . 8تكوين �صف جديد �أ�سفل امل�صفوفة يو�ضع به �أقل قيمة رقمية بكل عمود.
 . 9حتديد قيمة املباراة وهي نقطة التعادل �أو نقطة التالقي والتي متثل �أكرب قيمة عددية
موجودة يف عمودها.
 . 10بعد ذلك ميكن ر�سم حركة التعامل مع املوقف �أو الأزمة يف �إطار قواعد احتمالية
حم�سوبة للتقليل من خماطر عدم الت�أكد امل�صاحبة لكل قرار يف �إدارة الأزمة.
درا�سة ال�سيناريو
يف هذا النوع من الدرا�سات نقوم ب�صياغة �سيناريو �أو �سيناريوهات متكاملة لتطورات
املواقف� ،أو الق�ضية� ،أو الأزمة ،بل �أنه ميكن ر�سم ال�سيناريو الأكرث توقع ًا للأحداث التي
ميكن �أن حتدث .ويلج�أ �صانع القرار ال�سيا�سي �إلى ا�ستخدام هذا النوع من الدرا�سات يف
الق�ضايا �أو املواقف ذات الطبيعة الإ�سرتاتيجية لدولته� ،أو التي �ست�ؤثر على البنيان ال�سيا�سي
للدولة� ،أو ا�ستقرارها ال�سيا�سي واالجتماعي� ،أو الق�ضايا ذات الطبيعة الإقليمية الهامة،
�أو الق�ضايا واملو�ضوعات الدولية ذات الت�أثري املبا�شر على م�صالح الدولة ال�سيا�سية� ،أو
االقت�صادية� ،أو االجتماعية� ،أو الثقافية .كما �أن درا�سات ال�سيناريو ال تتوقف فقط على
ق�ضايا ومو�ضوعات ال�سيا�سة اخلارجية و�إمنا ميكن �أن تتعداها �إلى ق�ضايا ومو�ضوعات
ذات طبيعة حملية ولكنها نوع من الق�ضايا الذي ميكن �أن ي�ؤثر على الدولة �أو �أحد �أركانها،
�أو �أنها ق�ضية ذات طبيعة مهمة للدولة� ،أو الربملان.
هناك نوعني من درا�سة ال�سيناريو:
الأولى يطلق عليها �شجرة ال�سيناريو ويف هذا النوع من الدرا�سات يتم حتديد الهدف
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النهائي الذي ينبغي الو�صول �إليه ويو�ضع يف �شكل نقطة �أو دائرة نهائية.
ثم نحدد بداية احلركة �أ و نقطة البداية وهي ت�شمل عدد من امل�سارات البديلة التي ميكن
�أن حتقق الهدف النهائي.
ثم يتفرع عن كل بديل من البدائل املعرو�ضة �أفرع مرحلية متثل القرارات الأولية
واالبتدائية املحتمل اتخاذها عند مواجهة الأزمة يف مراحلها الأولى.
ثم تتجمع هذه النقاط لتلتقي يف نقطة م�شرتكة.
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حدوث الأزمة

قرار ملواجهة املظهر

قرار ملواجهة املظهر

قرار ملواجهة املظهر

نتيجة قرار

نتيجة قرار

نتيجة قرار

املظهر الرابع للأزمة

املظهر الثالث للأزمة

املظهر الثاين للأزمة

املظهر الأول للأزمة

قرار ملواجهة املظهر

نتيجة قرار

قرار نهائي
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املرحلة الأولى
درا�سات ال�سيناريو التحليلي
حتليل
الأر�ض
امل�����������ض�����ام��ي��ناالق���ت�������ص���ادي���ة
االج���ت���م���اع���ي���ة
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
اجل����غ����راف����ي����ة
امل�����ن�����اخ�����ي�����ة.
امل�����������ش�����ك��ل��اتال����ت����ي ت����واج����ه
�أط���راف املوقف
�أو ال��ق�����ض��ي��ة.
طبيعة عنا�صرالقوة التي يعتمد
عليها الأط��راف
يف ال��ق�����ض��ي��ة .
ت�����أث��ي�ر ال��ب��ي��ئ��ةال�����داخ�����ل�����ي�����ة
واخل����ارج����ي����ة.

حتليل املوقف
العام
ال�������ق�������ي�������ودوامل����ح����ددات
ال���ت���ي حت���دد
ح�����رك�����ة ك��ل
�أط����������������راف
امل���و����ض���وع �أو
ال���ق�������ض���ي���ة.
ال�������و��������ض�������ع�أو احل���ال���ة
للموقف الآن.
ما هي القوىالتي نواجهها
وم�������������ا ه����ي
ال���ق���وى ال��ت��ي
ت�������س���اع���دن���ا.
م���������������ا ه�����يامل����خ����اط����ر؟
ح�����������ج�����������مال���ت���ك���ال���ي���ف
م������ن ج������راء
ال�����ت�����داخ�����ل
يف الأزم�������ة.

حتليل
املهام
م�������������اذا ي���ج���ب�أن ن����ف����ع����ل؟
ملاذا نفعل ذلك؟م���ا ال����ذي نفعله�أو ًال ث���م م���ا هي
امل��ه��ام الالحقة.
ما هي �إ�شكاالتال����ت����ع����ام����ل م��ع
املوقف �أو الأزمة.
م��ا ه��ي ع�لاق��اتاالرت� � � � � �ب � � � � ��اط
وال��ت��ب��ادل ب�ين ما
نفعله ،وردود فعل
الآخ��ري��ن عليها.
م��ا ه��و �أث���ر ذلكع���ل���ى م��ه��ام��ن��ا،
وم��ا ه��ي البدائل
الأخ�����������������������رى.

حتليل
الإمكانيات
م����ا ه����و ح��ج��مالفر�ص املتاحة
يف خ���ي���ارات���ن���ا
ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع
امل����������واق����������ف.
ك�����ي�����ف مي���ك���نال������ت�������أث���ي��ر يف
الأح�������������������داث
امل�����ت�����وق�����ع�����ة؟
ما هي العنا�صرالتي ال ت�ستطيع
�إم���ك���ان���ي���ات���ن���ا
�أن حت�����د م��ن
ح���رك���ت���ه���ا �أو
ت�����ؤث����ر ع��ل��ي��ه��ا.
ما هي العنا�صرال��ت��ي ت�ستطيع
�إم���ك���ان���ي���ات���ن���ا
ال��ت���أث�ير عليها.
م��ا ه��ي النتائجاملحتملة لذلك.
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حتليل
اخل�صم
م����ا ه����و ال���ه���دفال����������ذي ي�����س��ع��ى
�إل����ي����ه اخل�����ص��م.
من ال��ذي يدعمه.م��ا ال��ذي يعار�ضهكيف ميكن التعاملم��������ع ع����ن����ا�����ص����ر
ق��������وة اخل�������ص���م
ك�������ي�������ف مي����ك����ناق��ت��ح��ام واخ�ت�راق
اخل�صم من خالل
نقاطه ال�ضعيفة؟
م��ا ه��ي احتماالتاحل��رك��ة الالحقة
ل�����ل�����خ�����������ص�����م؟
ك�������ي�������ف مي����ك����نال��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذه
احلركة الالحقة؟
-النتائج النهائية.
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املرحلة الثانية
درا�سة نتائج ال�سيناريو التحليلي
ال�شكل
املالئم

ال��ت��ك��ي��ف معامل��������وق��������ف.
ال�����ت�����دخ�����لالت�صادمي.
التدخل غريامل����ب����ا�����ش����ر.
ال�����ت�����دخ�����لالدبلوما�سي.

امل�س�ؤولية النطاق

الو�ضع

املوقف
املتغري

العوامل
الثابتة

العوامل
املتحركة

نطاق -التخيل ملا �إمكانية التي تعدم التي تقيد
حدود
القدرة يف التدخل ���س��ي��ك��ون التغيري احلركة �أو احلركة �أو
ع�����ل�����ي�����ه والعوامل املوقف .املوقف.
تبني �شكل
ت������ط������ور امل�ؤثرة
التدخل
الأو�ضاع .عليه.
ع�����وام�����لاخل����ط����ر
ا لقا ئمة .

الرتكيب
النهائي
لل�سيناريو
�أي املوقف
النهائي
الذي
�سي�ؤول �إليه
املوقف.

الورقة الربملانية
للـعـالقـات الـدولـيـة
هناك عدة مناهج �أ�سا�سية لدرا�سة مو�ضوعات العالقات الدولية مثل:
 1 -1املنهج الفل�سفي املثايل الذي ي�ستهدف تقدمي �صورة ملا يجب �أن يكون عليه الواقع
الدويل حتى يكون مثالي ًا وفا�ض ًال .وينطلق هذا املنهج من مقولة �أن اخلري والقيم
النبيلة هي الأ�صل يف النف�س الإن�سانية و�أنه ال يجب �أن تكون هناك حروب يف البيئة
الدولية ،وعلى الب�شر �أن يتخلوا عن القتل والتدوير.
 2 -2املنهج القانوين وهو ي�ستهدف واقع دويل مثايل �أي�ض ًا ولكن من خالل جمموعة
من القواعد القانونية التي تهدف �إلى واقع عاملي فا�ضل .وهو ينطبق على درا�سة
مو�ضوعات القانون الدويل ،واملنظمات الدولية ،و�أحكام املحاكم الدولية ،وقرارات
املنظمات الدولية.
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 -3
 -4

 3املنهج التاريخي يقوم على ت�سجيل �أحداث الواقع الدويل مت�سل�سلة ح�سب توقيت
حدوثها وا�ستطاع هذا املنهج �أن ي�شكل لنا �سج ًال تاريخي ًا لواقع العالقات الدولية.
4املنهج العلمي التجريبي وهو علم منهج العالقات الدولية .وعنا�صره متثل عنا�صر
الورقة الربملانية للعالقات الدولية وهي :
  1 -1درا�سة الواقع الدويل احلا�ضر للظاهرة.
 2 -2درا�سة ردود الفعل الوطنية والإقليمية الدولية.
 3 -3تف�سري ردود الفعل الوطنية والإقليمية والدولية .

مناهج البحث ال�سيا�سي
املناهج اال�ستنباطية املثالية وهي املناهج التي تنطلق من �أفكار ومبادئ عامة م�ستندة
�إلى املنطق �أو �إلى ر�ؤى مثالية يف درا�سة الواقع ،و�صو ًال �إلى نتائج عامة مبعنى االنتقال من
العام �إلى اخلا�ص وهذه املناهج بدورها ت�صنف �إلى مناهج عديدة �أهمها:
1-1املنهج التقليدي الكال�سيكي وهو يعتمد على الأفكار والنظريات ال�سيا�سية املثالية
وهي نظريات عامة ت�صلح للب�شر يف كل زمان ومكان .وهو منهج يبحث عن ال�سيا�سة
الفا�ضلة.
2-2املنهج التاريخي وهو املنهج الذي ي�ستند �إلى الأحداث التاريخية يف فهم احلا�ضر
وامل�ستقبل� ،إذ ال ميكن فهم و�إدراك �أية حالة �سيا�سية �إال بالعودة �إلى جذورها
التاريخية وتطورها �سواء كانت حالة �سلبية �أو �إيجابية .ومن ثم ا�ستنتاج �أفكار
جديدة �أو بناء ت�صورات ،وتقدمي تعميمات وميكن ا�ستخدامها ب�شكل �صحيح ويرى
« هارولد ال�سكي» �أن درا�سة ال�سيا�سة هي جهد نبذله لتقنني اخلربة التي ي�شهدها
تاريخ الدول .ومن �أهم رواد هذا املنهج �أر�سطو وابن خلدون .وينتقد هذا املنهج من
زاوية كون الأحداث التاريخية ومعاجلتها مل�شاكلها �إمنا هي مغايرة للوقت احلا�ضر.
و�أن لكل جيل �أو ع�صر م�شكالت نوعية خا�صة به و�أن الدول يف الع�صر الراهن ال تهتم
بالعمليات التاريخية قدر اهتمامها بالقيم والأهداف الواقعية التي تتخطى حدود
معقولة الزمان.
3-3املنهج القيا�سي ويق�صد به قيا�س احلاالت ال�سيا�سية يف الدول ومن خالل �صورة الرد
فالعدالة يف الدولة هي �صورة مكربة للعدالة لدى الفرد وعدالة االثنني واحدة .ولكن
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العدالة يف الدولة �أو�سع مدى و�أكرث و�ضوح ًا.
4-4املنهج الفل�سفي وي�ستند هذا املنهج �إلى الفل�سفة ال�سيا�سية القائمة على درا�سة الواقع
يف ما هو كائن ،و�صو ًال �إلى ما يجب �أن يكون من قيم و�صفات مثالية.
5-5املنهج ال�سو�سيولوجي الذي يرى �أن املجتمع هو وعاء ال�سيا�سية والبحث ال�سيا�سي هو
بال�ضرورة بحث اجتماعي لذلك ف�إن هذا املنهج يرمى �إلى درا�سة الق�ضايا ال�سيا�سية
من منظور اجتماعي ي�أخذ بعني االعتبار عالقات التفاعل واالن�سجام ،وعالقات
ال�صراع والتكيف يف املجتمعات ومالحظة كافة الظواهر االجتماعية ال�سائدة يف
عالقاتها بالبحث ال�سيا�سي كعالقات ال�سيطرة والأمر والطاعة والعادات والتقاليد
التي تنعك�س على املمار�سة ال�سيا�سية ف�ض ًال عن �أمناط �سلوك يف اجلماعات املهنية
والقبلية والدينية والدمنوية.
ثانياً :املناهج اال�ستقرائية الواقعية وهي التي تبد�أ من ا�ستقراء الواقع ال�سيا�سي ودرا�سة
على �ضوء احلقائق القائمة فيه من �أجل احل�صول على نتائج علمية ميكن �أن ت�شكل
تعميمات فكرية �سيا�سية ي�ستفاد منها يف تقومي الأداء وت�صحيح اخلط�أ ،وتقييم مبادئ
و�آراء م�ستخل�صة من ذلك الواقع �أن االنتقال من اخلا�ص �إلى العام ،وهذه املناهج معظمها
مناهج حتليلية تهتم بتحليل الظواهر ال�سيا�سية ملعرفة القوانني التي حتكمها والتي ت�شكل
نظريات �سيا�سية و�أفكار قابلة للتطبيق والدرا�سة ومن هذه املناهج :
املنهج االختباري .املنهج العلمي التجريبي.املنهج ال�سلوكي.ومنهج البحث هو �شكل عملية املعرفة� ،أو �أ�سلوب الباحث يف الو�صول �إلى حقائق
الأ�شياء املحيطة به يف الطبيعة واملجتمع من خالل جمموعة من الإجراءات الذهنية
والواقعية التي ي�ستخدمها لهذا الغر�ض.
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التاريخي

ت�سجيل وتبويب البيانات بهدف
تقدمي �صورة و�صفية لهذا الواقع
دون ت�أويل �أو تف�سري ،وي�ستخدم
هذا املنهج يف درا�سة احلالة

الو�صفي

مناهج البحوث

		

1-1املالحظة
2-2التجريب
3-3التف�سري
4-4التقييم

الإدراك الأويل للواقع
تكرار املالحظة
الو�صول �إلى احلقيقة
�صياغة قانون ي�ستفاد به
يف تف�سري الواقع

املنهج العلمي التدريبي
يقوم على
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�إعداد الكلمــات
لكل كلمة تعد لغة خا�صة بها .و�إعداد الكلمات مل يعد يعتمد على ر�ص الألفاظ والعبارات
بل �أ�ضفت املناهج العلمية املعا�صرة خ�صو�صية على �إعداد الكلمات ذات املعاين امل�ستهدفة
�أو املحددة .واحلقيقة الأ�سا�سية التي ت�ضفيها وتكر�سها املناهج العلمية املعا�صرة يف �إعداد
الكلمات هي �ضرورة جمارات روح الع�صر الذي يتميز بال�سرعة الفائقة يف تناول الأحداث
ومتلمل امل�ستمع �إذا مل ي�صل �إلى معاين الكلمة يف �أقل وقت زمني ممكن هذا يدفعنا يف
البداية �إلى حتديد وظائف الكلمة التي تتمثل يف الآتي:
1-1عندما نتكلم نقول �شيئ ًا ،فالكلمة يجب �أن توجه انتباه ال�سامع �إلى �ش�أن �أو م�س�ألة،
وهذا ال�ش�أن قد يكون حمم ًال بفكرة واحدة� ،أو عدة �أفكار ،واملهم �أن تكون هذه الأفكار
وا�ضحة ،وال مينع �أن تكون هناك بع�ض الألفاظ والعبارات ذات املعاين اال�ستداللية،
�أو املعاين ال�شارحة.
2-2اختيار الألفاظ والعبارات املعربة عن معنى الفكرة �أو الأفكار ،وهذا االختيار يتوقف
على منطق الكلمة �أي الظروف والأحداث املالب�سة للكلمة من حيث مكانها ،زمانها،
�صاحب الكلمة ،امللتقى للكلمة ،احلدث الرئي�سي يف الكلمة ،الأحداث املتفرعة من
احلدث الرئي�سي للكلمة.
3-3حتديد الهدف الرئي�سي من الكلمة ،وهذا الهدف يتم يف �إطار ثالثة متغريات الأولى
�أفكار الكلمة ،وثانيها االهتمام الذي يجب �أن تخلفه الكلمة ،وثالثها عالقة املتكلم
بالذي يفرت�ض �أنهم ي�سمعون الكلمة.
4-4الرتابط املنطقي بني مقدمات الكلمة ،ونتائجها ف�أكرث العيوب يف الكلمات هو �أن
تكون لها مقدمات بال نتائج� ،أو �أن تتبنى نتائج بعيدة عن الهدف �أو الأفكار الذي من
�أجله �صيغت الكلمة .وهذا الرتابط بني املقدمات والنتائج ي�ؤدي �إلى �إيقاظ ال�سامع
وكذلك حتفيزه ملوا�صلة االهتمام بالكلمة.
5-5العالقات املو�ضوعية التي تطرحها الأفكار املتعددة يف الكلمة فانف�صال الأفكار وعدم
وجود عالقات لالرتباط املو�ضوعي بينها ي�ؤدي �إلى ركالة الكلمة ،وعدم قدرتها على
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حتقيق �أهدافها� ،أو جذب امل�ستمع الأمر الذي يجعل عبارات و�ألفاظ الكلمة ذات
منطق خاو �أو �سخيف.
6-6ا�ستعمال البيان �أو البالغة يف الكلمات جائز� ،إال �أن ا�ستعمال ذلك من مرهون �أي�ض ًا
بقدرة البيان �أو البالغة على �إي�صال معاين الأفكار وداللتها �إلى ال�سامع .لأن الكلمة
يجب �أن تعرب عن حقائق معانيها ،فالبالغة قد ت�ؤدي �إلى الوقوع يف الأوهام ومن
ال�ضروري �أن نف�صل يف الكلمة بني احلقائق والأوهام حتى لو كانت هذه الأوهام
عزيزة علينا ف�أكرث ال�سامعني ال ير�ضون حاالت فقد املعنى �أو العبث به يف الكلمة.
ولذلك جاءت منهاجيات الواقعية ب�إطار حمدد للكلمة يف ال�شكل التايل
لغة الكلمة

موضوع الكلمة

المتكلم

فمو�ضوع الكلمة و�أفكارها ال ميكن �أن تنف�صل عن املتكلم ،واملتكلم ال ميكن �أن ينف�صل
عن اللغة التي هي الو�سيلة الوحيدة للتعبري عن �أفكار املو�ضوع .كما �أن العالقة بني اللغة
واملو�ضوع و�أفكاره عالقة وثيقة لأننا نختار كلمات معينة و�ألفاظ حمددة للتعبري عن �أفكار
بعينها يف مو�ضوع الكلمة .و�أحيان ًا نحيل كلمة على كلمات �أخرى.
7-7حتقيق الكلمة لغر�ض التوا�صل مع ال�سامع يتوقف �أ�سا�س ًا على و�ضوح الأفكار،
ودقة الألفاظ ،ودقة الألفاظ املعربة عن الأفكار .فريى اخلبري الربملاين الأمريكي
ريت�شارذربرياكتو �أن الغمو�ض يف الكلمات هو الآفة التي تقتل الأفكار ،كما �أنها ت�ؤدي
�إلى التخبط يف بناء العبارات� ،أو اختيار الألفاظ ف�إذا كنت وا�ضح ًا فيجب �أن تعرب
عن نف�سك بو�ضوح من خالل �أن ت�س�أل نف�سك ماذا تريد ان تقول؟ وكيف �أجعل ال�سامع
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يفهم ما �أقول ،وهل �أنا وا�ضح فيما �أقول �إلى احلد الذي يجعل ال�سامعني يف�سرون ما
�أقول على غري حقيقته؟
�8-8ضرورة االعتماد املتبادل بني الألفاظ الأ�سا�سية ،والألفاظ الفرعية فالألفاظ
الأ�سا�سية هي التي تعرب عن املعنى املبا�شر للفكرة� ،إال �أن هذه الألفاظ حتتاج �إلى
الدعم وامل�ساندة من الألفاظ الفرعية التي حتاول �إ�ضافة نوع من ال�شروحات على
الألفاظ الأ�سا�سية فكالهما م�س�ؤول عن وجود وكينونة الآخر فلو �أن الألفاظ الأ�سا�سية
داع لوجود هذه الألفاظ الفرعية .كما �أن الألفاظ الفرعية يجب
غابت ما كان هناك ٍ
�أن تتكامل مع الألفاظ الأ�سا�سية فال ميكن التعبري عن التمنيات �أو الرغبة يف التقدم
من خالل الألفاظ الفرعية دون �أن يكون هناك �ألفاظ �أ�سا�سية عربت عن معاين
مبا�شرة للأفكار.
�9-9إعداد الكلمة وفق مفهوم وظائف اللغة يعتمد على مبد�أ رئي�سي يطلق عليه التق�سيم
والتكميل ،ويق�صد بهذا املبد�أ �أن الكلمة ما هي �إال عبارة عن �ألفاظ مق�سمة تعرب عن
املعنى �أي تف�صيل وتدليل املعنى فعندما نقول �أن الإنتاج ال�صناعي زاد مبعدل %4
ف�إن هذا يعني معن ًا معين ًا ومت التعبري عنه ب�ألفاظ حمددة ،ثم ن�ضيف وهذا ي�ؤدي
�إلى رخاء وازدهار البالد “ ف�إن هذه العبارة هي عبارة تكميلية يطلق عليها هوام�ش
املعنى وعندما نقول “ يف حني �أن الإنتاج الزراعي زاد مبعدل  %3ف�إن ذلك يعني
معن ًا �آخر وهو ما يطلق عليه املعنى املق�سم داخل الكلمة ،فاملعنى هنا مت تق�سيمه بني
عدة �أفكار الفكرة الأولى تعلقت بالإنتاج ال�صناعي ،والفكرة الثانية تعلقت بالإنتاج
الزراعي ،وكل معنى للفكرة مت تكميله ب�ألفاظ التكميل .ودائم ًا املعنى املق�سوم يحتوي
على ما يطلق عليه الكلمات الأ�سا�سية والتي متثل مفاتيح الكلمة فكل كلمة �إما �أن يكون
مفتاح ًا رئي�سي ًا ومفاتيح �أخرى فرعية م�شتقة من هذا املفتاح الرئي�سي �أو ك�أنها �أ�شبه
مبفتاح املنزل فمفتاح املنزل هو املفتاح الرئي�سي الذي �أن كان متاح ًا ف�إن مفاتيح
الغرف داخل املنزل �سيكون لها فائدة وقيمة يف فتح حجرات املنزل� ،إما �إن كان
املفتاح الرئي�سي غري متاح ًا ف�إن مفاتيح الغرف ال قيمة لها و ال معنى ،ومن اجلائز �أن
يكون للكلمة عدة مفاتيح رئي�سية ،وكل مفتاح له عدة مفاتيح فرعية .فعندما تكتب �أي
كلمة يجب �أن ن�س�أل ابتدا ًء ما هو املفتاح �أو املفاتيح الرئي�سية للكلمة ،ويتوقف الإجابة
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على هذا ال�س�ؤال من خالل معرفة منطق الكلمة ( الزمان – املكان – امللتقى للكلمة
– احلدث امل�صاحب للكلمة – �صاحب الكلمة – بيئة الكلمة ) فهذا املنطق هو الذي
�سيدل على املفتاح �أو املفاتيح الرئي�سية ( الأفكار ) ثم ي�أتي بعدها حوا�شي الفكرة �أو
املعنى ،وهذه العالقة هي التي يعرب عنها بالعالقة بني الألفاظ الرئي�سية ،والألفاظ
امل�ساعدة .فالألفاظ يف داخل الكلمة تبحث عن بع�ضها البع�ض حتى ترتابط ك�أجزاء
مت�أثرة يف وحدة جمعية معربة عن معنى معني .فالألفاظ ال ميكن �أن ت�ؤخذ منف�صلة
فاملهم هو االعتماد املتبادل بني بع�ضها .كما �أن اللفظ يجب �أن يعرب عن اال�ستعمال
اخلا�ص الذي يخدم املعنى امل�ستهدف من الكلمة .نحن ال ن�ستخدم املعنى العام
فعندما نقول ( درب الأمل ) نحن نق�صد اال�ستعمال اخلا�ص للفظة درب وهو طريق
الأمل ،وال ن�ستخدم املعنى العام الذي قد ي�شري �إلى حارة �أو اجتاه .ولكن يالحظ �أن
الذي �أ�ضاف املعنى اخلا�ص للفظ ( درب ) هو االعتماد على كلمات �أخرى �صاحبتها
مثل الأمل .وهذه هي فكرة االعتماد املتبادل التي ت�صنع املعاين اخلا�صة للألفاظ.
وال يعني هذا �أن الألفاظ جامدة و�أن اللفظ الواحد ال يعرب �إال عن ا�ستعمال واحد
للمعنى .لأن الألفاظ هي بطبيعتها قابلة لال�ستبدال وفق ًا لأغرا�ض معينة ،وظروف
معينة �أي�ض ًا .فهذا اجلحود مع تطور اللغة يف الوقت احلا�ضر قد تال�شى لأن املعاجم
اللغوية مل تعد حمدودة ب�ألفاظ حمدودة ،و�إمنا �أ�صبحت من االت�ساع الكفيل بتحقيق
املرونة اللفظية .وينطبق ذلك ب�صفة �أ�سا�سية على اللغة العربية.
 	-10يجب �أن ندرك �أن الوظيفة الأ�سا�سية للألفاظ يف داخل �أي كلمة هي الك�شف عن
العالقات التي تربط بني املعاين والأفكار يف داخل الكلمة .فالألفاظ ال ت�ستخدم
لذاتها يف الكلمات ،و�إمنا ت�ستخدم لتحقيق هدف معني وهذا الهدف يرتبط ب�صفة
�أ�سا�سية باملعنى ،واملعاين الأخرى املوجودة يف داخل الكلمة .ف�إذا مل ت�ستطع الألفاظ
�أن ت�ؤدي وظيفتها يف الك�شف عن العالقات بني املعاين� ،أو تو�ضيح وتدليل املعنى ف�إن
اللفظ �أ�صبح لغو ًا ال طائل منه فاللفظة ت�ؤدي عم ًال معين ًا يف داخل الكلمة� ،أو حتاول
اللفظة �أن يكون لها ت�أثري ونفوذ على ال�سامعني عرب معاين الكلمة.
 	-11يجب �أن ندرك �أهمية ال�صفاء الذهني يف ا�ستعمال الألفاظ الدالة على املعاين يف
داخل الكلمة .فنحن جميع ًا متفاوتون يف ا�ستعمال الألفاظ الدالة على املعاين فرمبا
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كانت هناك �ألفاظ �سهلة ن�ستخدمها �سريع ًا يف التعبري عن املعنى ،وهناك �ألفاظ
تبدو �صعبة وال ميكن للعقل �أن يدركها �إال بعد عناء للتعبري عن املعنى امل�ستهدف
�أو املق�صود .من هنا ت�أتي �أهمية ال�صفاء الذهني الذي �أن جنح يف ترتيب املعاين
امل�ستهدفة ف�إن اخلطوة التالية �ستتمثل يف اختيار الألفاظ املعربة عن املعنى.
 	-12عند البدء يف كتابة �أي كلمة ف�إنه ال بد من �أن يتوفر لديك العنا�صر الأ�سا�سية ملنهج
الر�ؤية ،وهذا املنهج تقوم دعاماته الأ�سا�سية على ت�أطري ر�ؤية للمعنى الرئي�سي،
وت�أطري ر�ؤية للمعاين الفرعية� ،أو الفكرة الرئي�سية ،والأفكار الفرعية .ثم تبد�أ
املرحلة الثانية يف اقتحام املعنى الرئي�سي من خالل الألفاظ ،والألفاظ هنا يف عملية
االقتحام ت�ؤدي وظيفتني الأولى حقوق املعنى ،وثاني ًا واجبات املعنى �أو بعبارة �أخرى
الألفاظ تو�ضح يف البداية الإيجابيات التي يحملها املعنى ،ثم ت�ؤدي دور كيفية حتقيق
هذه الإيجابيات� ،أو امل�س�ؤوليات� ،أو اجلوانب ال�سلبية �أو الواجبات� .أما املرحلة الثالثة
يف منهج الر�ؤية لإعداد الكلمات ال�سيا�سية والربملانية �أو ذات الأغرا�ض املختلة هي
�إخ�ضاع الألفاظ للمعنى �أو الفكرة ،ولي�س خ�ضوع املعنى للألفاظ فهناك فارق كبري
بني االثنني لأن الأول يجعل املعني هو املتغري الأ�صيل الذي يتحكم يف الألفاظ يف حني
�أن الثاين يجعل املعنى متغري تابع ويجعل اللفظ هو الذي يتحكم يف املعنى �أو الفكرة.
ولكن يجب �أن نالحظ �أهمية �أن يتم �إخ�ضاع الألفاظ بالقدر الذي ي�ؤدي وظيفته وعمله
يف الكلمة ،ف�إذا نظرنا �إلى قوله تعالى “ وال�ضحى  ،والليل �إذا �سجى “ فالكثري من
املف�سرين حتدث عن خلق الليل واعتباره لبا�س ًا و�سكن ًا ،كما حتدث بع�ضهم عن معنى
الوح�شة بينما كان تف�سري الإمام حممد عبده �أن لفظة �سجى التي اقرتنت بالليل كان
هدفها الت�أكيد على معنى معني وهو عمل وحيوية الكائنات يف ال�ضحى ،ثم راحتها يف
الليل ،وا�ستعداد الكائنات ملا بعد الليل من عمل� .أما الأمر الثاين الذي ينبغي التنبه
�إليه يف منهج الر�ؤية اخلا�ص ب�إخ�ضاع الألفاظ للمعنى هو �أن ذلك اخل�ضوع �سيجعل
اللفظ مو�ضوع ًا يف الكلمة لغر�ض اال�ستخدام للمعنى ،وبالتايل �سيعمل معد الكلمة
على �إال يتجاوز يف �ألفاظه ومرتادفاته� .أما خ�ضوع املعنى للفظ فذلك �سي�ؤدي �إلى
وجود الكثري من الألفاظ التي ال قيمه لها يف تو�ضيح �أو تدليل املعنى الذي تق�صده
الكلمة .وكثري ًا ما ن�ستمع يف بلداننا العربية �إلى العديد من اخلطابات ال�سيا�سية

96

وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�سات ال�شعبة الربملانية

�أو ذات الأغرا�ض الأخرى وترى �أن �صاحب الكلمة قد تزيد كثري ًا يف �ألفاظه �إذ �أن
معانيه جاءت �ضعيفة ،و�أن املعاين كانت �ضائعة وحتتاج �إلى العديد من التف�سريات
والت�أويالت .كل ذلك مرده الرئي�سي هو �أن �صاحب الكلمة �أخ�ضع املعنى للفظ فجاءت
الكلمة غري معربة عن حقيقة ما يرمى �إليه .ومن ثم ف�إنه من ال�ضروري ان�ضباط
املعنى الذي يعني �سلوك ر�شيد يف ا�ستعمال الألفاظ امل�ؤدية للمعنى.
حدود �إعداد الكلمات
ل��ل��ك��ل��م��ات ح����دود ث�لاث��ة
الأول����ى يطلق عليها احل��د
ال���وج���وب���ي وه����و م���ا يطلق
عليه احل��د املطلق �أو الذي
ميثل لنا جميع ًا قيم ( حد
قيمي ) م�شرتكة مثل لفظة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،احل��ري��ة،
ال��ع��دال��ة ،امل�����س��اواة فكلها
حد خبر
حد قيمي
�أل����ف����اظ ت��ع�بر ع���ن ح���دود
وجوبية� .أما احلد اخلربي فهو الذي يعني ماذا نريد �أن نقول عن الدميقراطية فنقول
الدميقراطية حتقق حق ال�شعوب يف اتخاذ
قراراتها� .أو �أن بالدنا تتبع الأ�صول الدميقراطية .فهذا هو اخلرب يف حاجة �إلى تدليل
وتو�ضيح الأمر الذي قد يرتتب عليه �إ�ضافة البعد الثالث وهو احلد القيمي وهو ذلك احلد
الذي يعرب وي�ضيف �إلى معنى احلد اخلربي� .إذن نلحظ وجود عالقة ارتباط قوية بني
احلدود الثالثة يف الكلمة .فاحلد الوجوبي ( املعاين والقيم امل�شرتكة ) �إذا ظلت قائمة
يف الكلمة وم�ستمرة من دون �أن يعرب عنها حد خربي ف�إننا �سنكون �أمام كلمة مثالية �أو
خيالية� ،أو �إننا �أمام كلمة فيل�سوف وهذا ال يتفق مع واقع احلياة ال�سيا�سية ،واالجتماعية
التي تلح دوم ًا على �أهمية احلد اخلربي �أي ما هو اخلرب �أو الإبالغ الذي �سيتم �إ�ضافته �إلى
احلد الوجوبي .ولكم هذا اخلرب يف حد ذاته قد يكون م�شكوك ًا يف �صحته� ،إذ �أننا ال ن�صدق
حد وجوبي
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ما يقال عنه ،ولذا ف�إن الأمر يحتاج �إلى احلد الثالث وهو احلد القيمي الذي يدلل ،ويعطي
املزايا ،والفوائد للحد اخلربي� .إذن هناك ترابط داليل بني احلدود الثالثة .واحلدود
الثالثة على هذا النحو هي التي ت�صيغ ما نطلق عليه �صياغة معنى الكلمة .ولعل هذا
اخلطاب الأمريكي �أكرث و�ضوح ًا يف �إبراز اجلوانب الثالثة وعالقات االرتباط بينهم.
وهذا ما يطلق عليه “تداولية اخلطاب الأمريكي “اي التداول بني احلدود الثالثة
بحيث �أن كل حد ي�سلم حلد الأخر ما هو املفرت�ض �أن يقوم به يف �إطار الكلمة �أو اخلطاب
وهذا الرتابط بني احلدود الثالثة ومراعاتها ملعد الكلمة �سيجعله قادرا على تطبيق قاعدة
غري�س يف بناء عبارات و�ألفاظ الكلمات �أو اخلطاب
حمتوى كمي
(معلومات الكم الذي
يتطلبه ال�سياق )

حمتوى نوعي
(ماذا تريد �أن تقول )

حمتوى املالئمة
(هل ما تقوله مالئم )

حمتوى الأ�سلوب
(هل ما تقوله وا�ضح)

قاعدة جري�س يف بناء الكلمة
عالقة �شرطية

عالقة �إ�سهاب
عالقة ا�ستدراك
وتباين

منوذج
هاليداي ومارتن

عالقة �إ�ضافة

عالقة �سببية
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فالعالقة ال�سببية هي التي جتعل جملة �سببي ًا يف اجلملة الأخرى « زاد الإنتاج ال�صناعي
ملهارة العاملني» فالنتيجة �أن مهارة العاملني هي التي �أدت �إلى زيادة الإنتاج ال�صناعي.
�أما العالقة ال�شرطية وهي تعني االرتباط بني حدثني �إذا زادت مهارة العاملني زاد
الإنتاج ال�صناعي.
والعالقة الزمنية وهي التي حتدد التزامن بني حدثني عندما حتقق مهارة العاملني ،زاد
الإنتاج ال�صناعي.
عالقة الإ�ضافة وهي التي ت�ضيف للحدث �أو احلدثني ،زادت مهارات العاملني بفعل
التدريب والإجراء فزاد الإنتاج ال�صناعي� ،أو زاد الإنتاج ال�صناعي ب�أكرث من  % 6نظر ًا
لزيادة مهارات العاملني.
عالقة الإ�سهاب وهي التي تف�صل وتو�ضح يف احلدث �أو احلدثني ولكن ب�شرط ان يكون
الإ�سهاب مفيد ًا وغري متجاوز حلقيقة املعنى.
عالقة اال�ستدراك �أو التباين وهي �أن العالقة بني احلدثني قا�صرة عليها و�أن هناك
عوامل �أخرى ترتبط بها مثل مل يزد الإنتاج ال�صناعي ب�سبب زيادة مهارات العاملني فقط
و�إمنا �أي�ض ًا بفعل ا�سترياد الأدوات التكنولوجية.
العالقة بني الألفاظ داخل جمل الكلمات �أو اخلطابات ت�شري اخلبرية الربملانية
الربيطانية « �سوزان ايجنز» �إلى �أن �إعداد اخلطابات ال�سيا�سية �أو الربملانية �إمنا هي
م�س�ألة حتتاج �إلى تدقيق يف ك�شف العالقات بني الألفاظ يف داخل اجلملة ،ف�إذا ان�شقت
العالقة بني هذه الألفاظ وبع�ضها داخل اجلملة الواحدة ،ف�إن هذا �سي�ؤدي �إلى دورة
بتنا�سق اجلمل ف�إن ذلك �سي�ؤدي يف دورة بتنا�سق الفقرات املكونة للخطاب.
وحتى حتقيق التنا�سق بني الألفاظ داخل اجلملة الواحدة ف�إن العالقة بني هذه الألفاظ
وبع�ضها ت�شمل على �أربعة �أبعاد البعد النظري �أو املكافئ �أي �أن اللفظة ت�ساوي لفظ ًا �آخر
يف داخل اجلملة� .أو مكافئ لها  .وهذا ما ن�ستخدمه يف اللغة العربية ونعرب عنه ب�أدوات
العطف «لقد كنت �صابر ًا ومتحم ًال �أعباء اخلدمة العامة طيلة ال�سنوات املا�ضية».
البعد التبعي :توجد لفظة تابعة للفظة �أخرى وهذا ما ميكن تبينه يف عالقة ال�سببية �أو
النتيجة ،مثل « رد النا�س را�ضون لأن احلكومة ت�ؤدي دورها».
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بعد االحتواء� :أي �أن اللفظة �أو العبارة ت�ؤدي وظيفة لعبارة �أخرى مثل عبارة الفاعل� ،أو
عبارة �أو لفظة تعرب عن دور معني لعبارة �أو لفظة �أخرى.
بعد عالقات الإرجاع �أي �أن العالقات بني الألفاظ داخل اجلملة� ،أو بني اجلمل وبع�ضها
لبع�ض مثل ا�ستخدام �أ�سماء الإ�شارة ،وال�ضمائر الظاهرة وامل�ضمرة �أو �أدوات الربط
اال�ستثنائي مثل « لكن ،لذلك ،من ثم « فيالحظ �أن دور هذه الأدوات يعني �أن هناك �صلة
ما بني العبارة الالحقة  ،والعبارة ال�سابقة .وهذه ال�صلة يطلق عليها «�صلة البناء» �أي بناء
ما مت يف العبارة �أو اجلملة على �سي�أتي الحق ًا من جمل �أو عبارات .فلفظة «لكن» تقطع
الت�سل�سل املفرت�ض �أن يكون يف العبارة �أو اجلملة .فهي تقطع خط اجلملة وعليك �أن تعرف
يف كتابة
 ..............................لكن...............................
العبارة الالحقة
العبارة السابقة

اجلملة الالحقة حدود هذا القطع ،وما هو التعار�ض الذي ن�ش�أ بني العبارة ال�سابقة،
والعبارة الالحقة ،وهل الو�صل بني العبارتني ال�سابقة والالحقة ميكن �أن يكون قائم ًا يف
حال اختفاء لكن.
�أما لفظة لذلك يف عالقات الإرجاع داخل الكلمة ال�سيا�سية �أو الربملانية يجب �أن تفيد
التعاقب والتتابع فهي تطيل من خط اجلملة الأ�صلي.
 ..............................لذلك...............................
 ..............................من ثم...............................

فالتعاقب �سيالحق لذلك� ،أو من ثم� ،أو لفظة �إذن �أو غريها من �ألفاظ التعاقب والتتابع
مثل “يف الوقت نف�سه” “ ،كذلك الأمر”.
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الوظيفة اخلربية واالفرتا�ضية للجمل والعبارات
يف الكلمة ال�سيا�سية �أو الربملانية
يالحظ �أن امل�شكلة الأ�سا�سية التي تواجه الكلمات ال�سيا�سية �أو الربملانية يف حميطنا
العربي هو عدم قدرة معد الكلمة على التمييز بني الوظيفة اخلربية ،واالفرتا�ضية للجمل
والعبارات .فالوظيفة اخلربية للجملة �أو العبارة تعني اجلملة �أو العبارة التي تخرب عن
واقع احلال� ،أو ما كان عليه احلال� ،أما اجلملة �أو العبارة االفرتا�ضية فهي التي تتجه
�إلى اجلمل والعبارات امل�ستقبلية� ،أو التمنيات� ،أو العبارات غري املح�سو�سة �أو املدركة يف
الواقع .فالعبارات االفرتا�ضية ذات عالقة ارتباط وثيقة بالعبارات واجلمل اخلربية ،فال
يكفي القول يف اخلطاب �أو الكلمة ال�سيا�سية �أن نعلن �أننا �سنبلغ �ش�أنن ًا عظيم ًا يف ال�سنوات
القادمة» ف�أول ما يتبادر �إلى ذهن ال�سامع �أن ي�س�أل وما هي الداللة القائمة حالي ًا على �أننا
�سنبلغ هذا ال�ش�أن العظيم .فيمكن القول «�أن زيادة الدخل القومي مبعدالت م�ضاعفة تعني
�أننا �سنبلغ �ش�أن ًا عظيم ًا يف ال�سنوات القادمة» فالعبارة اخلربية ها هنا التي �أعطت القوة
للعبارة �أو اجلملة االفرتا�ضية لأنها �أن�ش�أت عالقة تبعية بني العبارة الثانية االفرتا�ضية
للعبارة الأولى اخلربية ،ونالحظ حجم االرتباط القوي بني العبارتني.
ويفرت�ض عند كتابة الكلمة �أو اخلطاب ال�سيا�سي �أن نبحث عن وجود عالقة ارتباط
�صحيحة بني اجلمل اخلربية والأخرى االفرتا�ضية وهذه ال�صحة ال تعني التيقن من
حدوث اجلملة االفرتا�ضية لوقوع اجلملة اخلربية وهذا يعني ينبغي �أن �إال �أكون متيقن ًا من
�أن البالد �ست�صل �إلى �ش�أن عظيم (االفرتا�ض) لأن الدخل القومي زاد مبعدالت م�ضاعفة
(اخلرب) ولكن يكفي �إمكانية حدوث ذلك ،فقد يحدث �أو ال يحدث بلوغ البالد ال�ش�أن
العظيم لأن طبيعة اجلمل االفرتا�ضية يف اخلطاب ال�سيا�سي هي �أنها ت�شيع التفا�ؤل ،وتكون
مدعاة لتكري�س اال�ستقرار والأمل.
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املعاين يف اخلطاب ال�سيا�سي �أو الربملاين
لعل املعاين �أو الأفكار هي الق�ضية الأ�سا�سية التي ت�شغل معد الكلمة فالت�سا�ؤل الرئي�سي
كيف ميكن حتديد هذه املعاين �أو الأفكار ،و�إذا �سلمنا بداية �أن املعاين ما هي �إال الداللة
الرئي�سية للكلمة ،و�أن هذه الداللة خمتلفة باختالف منطق اخلطاب �أو الكلمة ،والبيئة
التي �سي�سبح فيها اخلطاب �أو الكلمة �إال �أنه من املهم �أن نعلم �أن هناك ثالثة �أنواع من
املعاين �أو الأفكار التي ميكن �أن تكون يف داخل اخلطاب ال�سيا�سي.
معاين متكاملة
كل معنى �أو فكرة يكمل معن ًا �آخر ،وهذا التكامل قد يكون رئي�سي ًا �أو �أفقي ًا ،ففي التكامل
الر�أ�سي ف�إن هناك معن ًا �أو فكرة عليا يتبعها معن ًا �آخر �أو فكرة �أقل من العليا� ،إال �أن املعنى
�أو الفكرة يحتفظ با�ستقالله اجتاه املعنى �أو الفكرة الأعلى� ،إال �أن هذا اال�ستقالل ال يعني
�أنه يدور يف جزيرة منعزلة ،بل �إنه يتكامل مع املعنى الأعلى ،ثم ت�أتي املعاين الو�سطى
التي حتافظ �أي�ض ًا عل ا�ستقالليتها �إال �أنها تتكامل مع املعاين الأعلى منها ،ثم ت�أتي املعاين
الدنيا ليربز التكامل بني جميع هذه الأفكار واملعاين العليا والو�سطى .ف�صفة اال�ستقاللية
والتكامل هي ال�صفة الرئي�سية يف التكامل الر�أ�سي ،كما �أن هذا التكامل ي�شري �إلى وجود
عالقة امتزاج بني املعاين وبع�ضها.
�أما التكامل الأفقي للمعاين فهو الذي يحافظ فيه كل معنى على خ�صو�صيته التامة،
ولكن قد يتكامل ب�شكل غري مبا�شر مع املعاين ال�سابقة والالحقة .فالتكامل هنا قائم �أي�ض ًا
ولكن غري وا�ضح.
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معاين متناف�سة
يف اخلطاب �أو الكلمة ال�سيا�سية تبدو هذه املعاين غري متكاملة ولكنها متناف�سة مع بع�ضها
البع�ض� ،إال �أنه تناف�س من �أجل �إبراز حقائق مو�ضوعية يبحث عنها معد الكلمة ،فقد ي�شار
يف الكلمة �إلى �أفكار �أو معاين تت�صل بالأمن ،ثم معاين و�أفكار تت�صل باالقت�صاد ثم معاين
و�أفكار تت�صل بتقدم احلياة االجتماعية فال�صلة بني هذه املعاين متناف�سة لأنها دارت يف
ثالثة جماالت الأمن ،واالقت�صاد ،واحلياة االجتماعية ،والتكامل بني هذه املعاين الثالثة
غري وا�ضحة ولكنه تكامل غري مبا�شر فالأمن يعزز االقت�صاد ،واالقت�صاد يعزز احلياة
االجتماعية.
تكامل رأسي
معنى أعلى
معنى أقل من األعلى
معنى وسطي
معنى ونيا

تكامل أفقي

المعنى 4

المعنى  3المعنى  2المعنى 1

معاين ي�سيطر بع�ضها على بع�ض �أي �أن هناك معن ًا �أو فكرة رئي�سية يدور حولها اخلطاب
�أو الكلمة ،و�أن هذا املعنى �أو الفكرة الرئي�سية ت�سيطر على املعاين والأفكار الأخرى
الفرعية ،وقد يكون هناك معنى �آخر فرعي ي�سيطر على معنى فرعي ثالث ،وبالطبع ف�إن
العالقات بني هذه املعاين والأفكار وبع�ضها لي�ست متكاملة و�إمنا هي مرتابطة  ،والرتابط
�أقوى من التكامل لأن الرتابط يعني �سياق م�شرتك للكلمة �أو اخلطاب ،و�إنه ال ميكن نزع
�أي معنى م�شرتك عن املعاين الأخرى امل�شرتك معها و�إال �أدى ذلك �إلى الإخالل باملعنى
امل�ستهدف الكلي للكلمة �أو اخلطاب ،فاحلديث يف اخلطاب عن الإ�صالح ال�سيا�سي قد
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يجعل معد الكلمة يبد�أ بفكرة الإ�صالح وغر�ضها ثم ي�أتي على معنى االنتخابات ثم ي�أتي
على معنى مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ثم ي�أتي على معنى للم�شاركة ال�سيا�سة .فهذه املعاين
ت�سيطر عليها الفكرة الرئي�سية وهي غاية الإ�صالح وغر�ضه ،وقد تكون االنتخابات هي
املعنى امل�سيطر على امل�شاركة ال�سيا�سية وهكذا دواليك.
كما �أن معد الكلمة قد يجد نف�سه �أمام �صعوبة �أخرى يف �إبراز معاين الكلمات �أو
اخلطاب ال�سيا�سي �إذا ارتبط ذلك بالتكرار مثل الكلمات التي يلقيها رئي�س الدولة� ،أو
رئي�س الربملان يف منا�سبات ثابتة وحمدودة ،ويف كل مرة يف هذه املنا�سبات علية �أن يعيد
ذات املعاين والأفكار التي مت تناولها يف املرات ال�سابقة ويرى اخلبري ال�سويدي « �شيلو
نورمان « �أنه يف هذه احلالة ف�إن هناك متغريات حمدودة على معد الكلمة �أن ي�ستدعيها �أو
يراعيها ملثل هذا النوع من الكلمات �أو اخلطاب يف املنا�سبات ذات املعاين املحدودة مثل
كلمة رئي�س الدولة �أمام الربملان مبنا�سبة افتتاح دور االنعقاد� ،أو كلمة رئي�س الربملان يف
هذه املنا�سبة� ،أو كلمته �أمام م�ؤمترات وفعاليات ثابتة .هذه املتغريات ميكن حتديدها يف
�إطار دوائر متداخلة

الت�أقلم مع املحيط

تنويع التفكري

ر�ؤيا موحية
وجديدة

اال�ستمرار �أو
التبدل على الرغم
من ال�صعوبات

فاملتغري الأول هو الت�أقلم مع املحيط �أو البيئة فيتم الإ�شارة �إلى الظروف واملالب�سات
اجلديدة يف البيئة والقدرة على �أن ت�ساير املعاين هذه الظروف اجلديدة.
املتغري الثاين هو تنويع التفكري �أي حماولة �إ�ضافية معاين جديدة غري املعاين التي مت
ا�ستهالكها �سابق ًا.
املتغري الثالث ر�ؤيا موحية �أي البحث عن ر�ؤية جديدة للتعامل مع الواقع ،و�شرط
اجلدية يف هذه الر�ؤيا هو �أن تكون قادرة على متثيل �إطار جديد من العمل خالل املدة
القادمة و�أن يكون هذا الإطار حمقق ًا لطموحات �أو متنيات �أكرب.
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املتغري الرابع اال�ستمرار �أو التبدل على الرغم من ال�صعوبات القائمة وهذا يعني �أنه يف
ظل ما �سبق من متغريات ف�إن معد الكلمة �إما �أن ي�أخذ موقف املدافع �أو املروج لل�سيا�سات،
واخلطط ،والر�ؤى ال�سابقة� ،أو �أ�ساليب العمل� ،أو موقف جديد وهو طرح �آليات العمل
اجلديدة نظر ًا الختالف الظروف واملتغريات.
�إجراء اخلطاب ال�سيا�سي �أو الربملاين
1.1الإجراء والعنا�صر الأ�سا�سية يف اخلطاب.
2.2املعاين امل�ستهدفة من كل جزء �أو عن�صر.
3.3العالقات االرتباطية والتكاملية بني املعاين وبع�ضها �سواء يف داخل اجلزء الواحد� ،أو
يف عالقة الإجراء بع�ضها ببع�ض.
4.4مدى قدرة املعاين يف التعبري عن كل جزء من خالل الألفاظ املحققة للمعاين
املق�صودة �أي �إخ�ضاع الألفاظ للمعاين.
5.5حتقيق الربط بني املعاين اخلربية ،واملعاين االفرتا�ضية.
6.6الربط بني احلدود الوجوبية ،واخلربية ،والقيمية للألفاظ واملعاين امل�ستهدفة.
7.7العالقات الداللية بني الألفاظ داخل اجلملة الواحدة والعالقات الداللية بني املعاين
وبع�ضها والبع�ض.
�أمناط الألفاظ واجلمل يف اخلطاب �أو الكلمة ال�سيا�سية والربملانية
يف احلقيقة توجد �أمناط خمتلفة للألفاظ واجلمل يف اخلطاب �أو الكلمة ال�سيا�سية وهي
تتحدد يف الآتي:
النمط

منط خربي
�ألفاظ وجمل موجبة
�ألفاظ جمل احتمالية
�ألفاظ و جمل �إنكارية
�ألفاظ وجمل نهي
�ألفاظ وجمل تعهدية

داللته

�أي الإقرار بواقع �أو حقيقة
داللة الواقع �أو احلقيقة القائمة
داللة الواقع �أو احلقيقة لي�ست م�ؤكدة مثل ا�ستعمال لفظ (قد)
داللة الواقع� ،أو ما يثريه الآخرون لي�ست موجودة مثل �أدوات النفي
النهي عن التفكري و داللة الواقع
التعهد بتحقيق داللة الواقع �أو احلقيقة
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ويالحظ �أن هذه الأمناط الواردة يف الكلمات ال�سيا�سية والربملانية �إمنا هي و�سيلة لتحقيق
�أهداف حمدودة يف الكلمة �أو اخلطاب ال�سيا�سي هذه الأهداف هي :
•و�ضع مرغوب فيه.
•و�ضع االعرتاف بالواقع.
•و�ضع غري مرغوب فيه.
فالو�ضع املرغوب �أن ت�ؤكد الكلمة على حتقيقه �أو بلوغه �سيتم يف ا�ستخدام الأمناط
اخلربية ،واملوجبة ،والتعهدية.
�أما و�ضع االعرتاف بالوقائع قد يت�ضمن الأمناط الإنكارية� ،أو النهي� ،أو املوجبة ح�سب احلالة.
و�ضع غري مرغوب فيه �سيتم فيه ا�ستخدام الأفكار والنهي واملوجب ح�سب احلالة.
مفتاح �إعداد الكلمة ال�سيا�سية الربملانية-:
1 - 1ما هي طبيعية احلدث يف الكلمة؟
2 - 2ما هي املعاين التي يحملها الهدف؟
3 - 3هل املعاين وا�ضحة ،متكاملة ،مرتابطة؟
4 - 4كيف ينظر و يقيم ال�سامع مع هذه املعاين؟
5 - 5ماذا ي�شغل اهتمامه و يختلف فيه معي؟
6 - 6ما هي الر�ؤية املوحية �أو اجلديدة يف الكلمة؟
7 - 7هل هذه الر�ؤية مت�أقلمة ومتكيفة مع الواقع؟
8 - 8ما هي املعاين الوجوبية ملعنى الأحداث اخلربي؟
9 - 9ما هي املعاين القيمة التي ميكن �أن ت�ضاف �إلى املعني اجلذري للكلمة؟
10 - 10ما هي العالقات الداللية بينت اجلمل و العبارات؟
11 - 11مــــا هي �أمناط العالقـــــــات بني املعانــــي (التكاملية – متناف�سة ي�سيطر بع�ضـ ــها
على بع�ض)؟
12 - 12ما هي داللة املكان و الزمان بالن�سبة ملعاين الكلمة؟
13 - 13ما الذي ميكن �أن نلتزم و نتعهد به يف الكلمة؟
14 - 14ما هو الو�ضع املرغوب الذي يجب ال�سعي لتحقيقه من خالل الكلمة �أو اخلطاب؟
15 - 15ما هو الو�ضع غري املرغوب الذي يجب �أن نحذر منه يف هذه الكلمة� ،أو يحب العمل
عن تغيريه من خالل معاين الكلمة ؟
16 - 16ما هي طبيعة عالقات الإ�سهاب القائمة بني الألفاظ امل�ستخدمة يف الكلمة.
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املحيـط الفعلي للكلمة �أو اخلطاب ال�سيا�سي الربملاين
يق�صد باملحيط الفعلي هنا �ضرورة �أن يت ـ ــعرف معد الكلمة على طبيعية املك ـ ـ ـ ــان،
و طبيعية ال�سامعني للكلمة ،و طبيعية اخلطاب الذي يتجاوز حدود ال�سامعني احلا�ضرين
�إلى قارئ الكلمة� ،أو متتبعها .فالكلمة ال�سيا�سية و الربملانية ال تتحدد فقط باملكان الذي
تلقى فيه� ،أو ال�سامعني احلا�ضرين  .بل �أن ال�سيا�سي و الربملاين يقدر �أن كلمته تتجاوز
هذا النطاق ال�ضيق �إلى نطاق �أو�سع و �أرحب يطلق عليه املحيط التقديري للكلمة ،مثل
املواطنني الذين يقر�أون الكلمة يف ال�صحافة �أو ي�ستمعوا �إليها يف الإذاعات املرئية � ،أو
قد يكون نطاقها �إقليمي ًا �إلى توجيه ر�سائل �إلى حكومات و �شعوب الدول الأخرى ،و نطاق ًا
دولي ًا و هو توجيه معاين حمددة �إلى حكومات و �شعوب العامل .و �إذا مل ي�ضع معد الكلمة
فكرة املحيط الفعلي و التقديري يف ح�سبانه عند �إعداد الكلمة ف�إن اجلمل و العبارات و
الفقرات يف الكلمة �ست�شري �إلى واحد من االحتماالت الثالثة الآتية �أما معاين تقديرية،
�أو معاين غري مالئمة � ،أو معاين خمتلفة .فالأولى يق�صد بها �أن املعاين التي ت�ضمنها
اخلطاب �أو الكلمة ما هي �إال معاين تقديرية و من تقدير معد الكلمة و ح�سب ر�ؤيته الذاتية
اخلا�صة مما يجعله يف الكثري من الأحيان يت�صادم مع ظروف املحيط الفعلي و التقديري
للكلمة �أو اخلطاب .و الثانية يق�صد بها �أن املعاين غري مالئمة �أي غري متكيفة و مت�أقلمة
مع حميطها الفعلي والتقديري .فقد تبدو املعاين قدمية � ،أو تبدو غري وا�ضحة � ،أو �أن
الواقع جتاوزها كثري ًا� ،أو �أنها ال تعرب عن املعاين الواجب �أن تت�ضمنها.
و الثالثة املعاين املختلفة �أي املعاين التي ت�سري عك�س الواقع و عك�س احلقائق القائمة
فقد تكون هناك مظاهرات و ا�ضطرابات �سيا�سية  ،و مع ذلك نرى ال�سيا�سي يقول يف
خطابه �أن الأو�ضاع هادئة و م�ستقرة� .أو �أن تكون الأ�سعار مرتفعة و يخرج ال�سيا�سي ليقول
�أن الأ�سعار متنا�سبة لدخول املواطنني .مثل هذه املعاين املختلفة يف الكلمة �أو اخلطاب
تثري �ضجر ًا لدى ال�سامعني �أو امل�ستهدفني باخلطاب و الكلمة .فحتى �إذا ما قرر ال�سيا�سي
�أو الربملاين �أن ينقى الواقع يف كلمته فيجب �أن ي�ستخدم عالقات الت�ضاد� ،أو عالمات
قطع اجلملة مثل« :هناك مظاهرات و لكن ال مت�س اال�ستقرار ال�سيا�سي و االجتماعي
للبالد» �أو « الأ�سعار مرتفعة و �سنعمل على �أن تتنا�سب مع قدرات و �إمكانيات املواطنني
يف الفرتة املقبلة» .
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العالقة بني اللفظ و املعنى يف الكلمة ال�سيا�سية و الربملانية
هناك عدة عالقات بني اللفظ و املعنى :
الأولى يطلق عليها عالقة ح�صر املعنى �أي �أن اللفظ يح�صر املعنى ،و يحدد نطاقه
بو�ضوح كامل فلفظة االقت�صاد حت�صر معنى االقت�صاد.
الثانية يطلق عليها عالقة تو�سيع املعنى فاللفظ �أقل من املعنى فنلج�أ �إلى ا�ستخدام عدة
�ألفاظ للتعبري عن املعنى مما ي ـ ـ�ؤدي �إلى تو�سـي ـ ــع املعنى لأنه اعتمـ ـ ــد على عدة �ألف ــاظ
« فالد�ستور هو الوثيقة الرئي�سية يف البالد» ف�إذا ت�أملت ر�أيت �أن معنى كلمة د�ستور عربت
عنها �أربعة �ألفاظ.
الثالثة :عالقة الكناية و يطلق عليها �أي�ض ًا عالقة احلال بني اللفظ و املعنى �أو عالقة
الو�صف للمعنى.
الرابعة :عالقة اال�ستعارة فاللفظة الإ�ستعارية هي قيا�س بني املعنى احلقيقي،
واملعنى املجاز.
و على هذا الأ�سا�س ف�إن الألفاظ ما هي �إال قوالب حتمل معاين فال قيمة للفظ بدون
املعنى و الفكرة  .فاللفظ ما هو رمز املعنى يف الكلمة �أو اخلطاب ال�سيا�سي .و املفردات
اللغوية و العبارات ال تنح�صر يف نطاق القواعد النحوية فح�سب  ،و �إمنا حتمل م�ضامني
ذات معنى .كما �أنه من املهم الإ�شارة �إلى �أن داللة اللفظ يف املعنى ال تنف�صل عن
الإ�شارة النف�سية التي يتلقاها ال�سامع .كما �أنه تختلف املفردات اللغوية يف اال�ستعمال
وفق مقت�ضيات احلال .فالألفاظ التي ن�ستخدمها يف حياتينا العادية قد تختلف بع�ض
ال�شيء �أو كثري ًا عن الألفاظ يف لغة الكتابة .وفق الدرا�سات العلمية ف�إن الفرد يحتاج يف
حديثه املبا�شر مع الغري مفردات من الكلمات ال يتجاوز خم�سة الآلف كلمة� .أما يف حال
الكتابة �أو �إعداد كلمته ف�إن الفرد يحتاج �إلى مفردات لغوية تتجاوز الـ  10الآلف كلمته.
كما �أن التنوع اللفظي داخل اجلملة �أو العبارة يتوقف ب�شكل �أ�سا�سي على مهارات الأفراد
و ثقافتهم يف احل�صيلة اللغوية .و ميكن قيا�س التنوع اللفظي يف داخل الكلمة �أو اخلطاب
ال�سيا�سي و الربملاين بعدة طرق �أولها الطريقة ال�شاملة و هي طريقة طويلة تعتمد على
ح�ساب جميع الكلمات ذات التنوع و ن�سبتها �إلى جمموع املفردات الواردة يف الكلمة �أو
اخلطاب .و ثانيها الطريقة اجلزئية و هي تق�سيم الكلمة �أو اخلطاب �إلى �أجزاء مت�ساوية
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من حيث الطول  ،و ا�ستخراج عالقة التنويع اللفظي فيه ،ثم ح�ساب املتو�سط من تلك
العالقات و ثالثها طريقة الفتيات حيث ندر�س قطع �صغرية من الكلمة �أو اخلطاب و
ن�أخذها على �أنها عينات ثم ن�ستخرج ن�سبة الكلمات و عددها ذات التنوع اللفظي .و �أي ًا
ما كان الأمر يف قيا�س التنوع اللفظي ف�إن درا�سات القيا�س الإح�صائي �أولت اهتمام ًا �آخر
للألفاظ و املعاين املوجودة يف داخل الكلمة �أو اخلطاب من حيث طول اجلملة ال�سيا�سية
و الربملانية يف اخلطاب� ،أو ق�صرها  .فاجلملة الطويلة ت�ؤدي �إلى تداخل املعاين  ،و تكرث
فيها املرتادفات و احل�شو الأمر الذي يجعلها تبدو معقدة يف الفهم و الإدراك  ،يف حني
�أن اجلملة ال�سيا�سية و الربملانية الق�صرية تتميز ب�أنها مبا�شرة  ،و وا�ضحة يف معانيها و
ميكن ترجمة �أفكارها يف عدد قليل من الألفاظ .و انتهت درا�سات القيا�س الإح�صائي �إلى
�أن اجلملة ال�سيا�سية الق�صرية هي التي ميكن �أن حتقق الرتكيز �أو ًال  ،و الإتقان ثاني ًا  ،و
الو�صول �إلى املعنى امل�ستهدف ثالث ًا .
و يف نظرية �سبريمان يرى �أن القدرة اللغوية لإجناز �أي مكتوب �إمنا يتوقف بالأ�سا�س
على عاملني �أولهما العامل اللفظي و هو جمموع املعارف اللغوية املكت�سبة ملن يكتب  ،و
الثاين العامل الأدبي الذي يعني البحث عن عالقات االرتباط  ،والتداخل بني الألفاظ و
املعاين  ،فالعامل الأدبي يقوم بعملية التحليل للفظ و عملية التحليل ال تتوقف فقط على
معنى الكلمة بل تتجاوزها �إلى معنى اجلملة.
حتليـل املعنى

معنى الكلمة

معنى اجلملة

و يرى بورا�س �أن ال�سبب يف وجود معامل االرتباط االيجابي بني اختيار الكلمات،
ون�سبة الذكاء هو �أن الأفراد الذين تزيد ن�سبة ذكائهم يقومون بالتحليل العميق للكلمات
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بحيث ت�ؤدي معاين مرتبطة � ،أو متكاملة �أو متداخلة للمعاين امل�ستهدفة ،و لذلك ف�إن ه�ؤالء
الأفراد جند لديهم �أعداد ًا كبرية من الأفكار ،و الأفكار بطبعها �إذا وجدت ف�إنها ت�ستدعى
الكلمات و العبارات القادرة على �أن تعرب عنها.
�أمـا معنى اجلملة فاجلملة من املفرت�ض كما يقول الربث �أنها وحدة تعبري حتمل فكرة
كاملة ذات معنى .و كل كلمة داخل اجلملة حتمل معني ذاتها كما �أنها حتمل �أي�ض ًا عالقة
تربطها بغريها من كلمات اجلملة ال�سيا�سية والربملانية.
ويف الوقت ذاته ف�إن معد الكلمة ال�سيا�سية و الربملانية عليه �أن يلحظ �شيئ ًا هام ًا وهو
�أن الألفاظ داخل اجلملة ال�سيا�سية و الربملانية قد تتقارب و تتجاذب� ،أو تتباعد و تتنافر
وذلك تبع ًُا لل�سياق الذي تكتب فيه اجلملة ال�سيا�سية .و هذا ما ت�ؤكد عليه اجلملة ال�سيا�سية
يف اللغة العربية فاجلملة تتكون من عدة كلمات  ،وتتخذ كل كلمة موقف ًا معين ًا من هذه
اجلملة بحيث ترتبط ببع�ضها البع�ض تبع ًا لقواعد لغوية خا�صة وفق قواعد النمو .
ارتباط املعنى باللفظ يف اخلطاب ال�سيا�سي الربملاين
تنوع داللة اللفظ �إلى الإفراد حيث تدل على معنى معني ،و �صورة نف�سية معينة .و يف
الأ�سلوب القر�آين جند ما يطلق عليه اال�شرتاك اللفظي وهو �أن اللفظ الواحد قد يتحمل
معنيني �أو �أكرث و يحتاج ذلك من القارئ م�ستوى من الذكاء لفهم ارتباط املعنى باللفظ،
و وقوع اال�شرتاك اللفظي و الرتادف يف �آيات القر�آن الكرمي هدفها الرئي�س هو حتقيق
معاين �أبعد من املعاين الظاهرة  ،مثل مفهوم التورية �أي يوجد �ألفاظ م�شرتكة حتمل �أكرث
من داللة  ،وقد يكون �أحد معانيها وا�ضح املرمى و الق�صد ال لب�س فيه �أو غمو�ض ،و �أحيان ًا
يورى املتحدث عن ق�صده فيبدو يف تعريفه معنى من خالل ال�سياق بينما ي�سرت وراء ذلك
املعنى معن ًا �آخر يق�صده و يرمى �إليه.
و�أ�ساليب التورية ال ت�ستخدم يف الكلمات ال�سيا�سية و الربملانية �إال فيما ندر و يف �أحداث
معينة � .أما ارتباط املعنى باللفظ يف اخلطابات و الكلمات �إمنا ين�صرف �إلى ما يطلق عليه
املعنى الإر�شادي.
و قد عرف وارن ( )1934ذلك ب�أنه لفظ ينطبق متام االنطباق على الأ�شياء
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والظواهر� .أما «اجنلبي�ش « ف�إنه يعرف ارتباط املعنى باللفظ ب�أنه ارتباط ل�صيق فهو
ي�شري �إلى حد معني �أو مو�ضوع معني.
حد المعنى

		

حد اللفـظ

ارتباط المعنى باللفظ

يالحظ يف الر�سم ال�سابق �أن حد اللفظ ي�ساوي حد املعنى ،فاللفظ يدل على املعنى
على �سبيل املطابقة و يرى �أوجدن ريت�شارد �أنه من املمكن اال�ستغناء عن الكثري من الألفاظ
التي ت�شري �إلى ذات املعنى  ،و �أن ذلك من وجهة نظره �سي�ؤدي �إلى االقت�صاد يف الرثوة
اللفظية حتى ميكن ت�سهيل التفاهم بني الأفراد  ،و بالتايل يتم الرتكيز على عدد معني
من الكلمات ذات املعاين الدقيقة املحددة .و ي�ضيف �أن عدد ًا حمدود ًا من الكلمات يتميز
بو�ضوح املعنى خري و �أف�ضل بكثري من الآلف الكلمات ذات املدلوالت الغام�ضة .
وقد ظهرت يف �أمريكا حركة ت�سمى ال�سيمانتية العامة general semantics
و زعيمها كورزب�سكى و هي ترى �أن امل�شكالت االجتماعية زادت عند الأفراد نتيجة
ا�ستخدامهم م�صطلحات غام�ضة كثرية  ،و �أن هذه الألفاظ و امل�صطلحات تداخلت مع
ا�ستجاباتهم الداللية.
و لكن كيف ميكن قيا�س ارتباط املعنى باللفظ يف اخلطاب ال�سيا�سية و الربملاين؟
من املعروف علمي ًا �أن قيا�س هذا االرتباط بني املعنى و اللفظ يتم من خالل متغريات
حمددة هي :
 1-1املو�ضوعية -هي اللفظ يعرب مو�ضوع ًا عن حقيقة املعنى امل�ستهدف يف الكلمة �أو
اخلطاب ال�سيا�سي الربملاين .و املو�ضوعية تعنى قدرة اللفظ على الإحاطة ال�شاملة
باملعنى امل�ستهدف فال يكتفي يف اللفظ �أن يعرب عن جزء من املعنى  ،و يرتك اجلزء
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الآخر ف�إذا ما اختفى اللفظ القادر على الإحاطة ال�شاملة باملعنى ف�إنه ميكن االنحياز
�إلى لفظة ثانية و ثالثة حتى يتحقق ال�شمول يف املعنى.
2-2الثبات -يجب �أن يعرب اللفظ عن هذا املعنى بو�ضوح و دون مواربة  ،ف�إذا ما ف�ضلنا
اللفظ عن املعنى ف�إنه يف �سياقه اجلديد �سيعرب عن ذات املعنى الذي انف�صل عنه.
فاللفظ هنا �شديد الوالء للمعنى و هو مرتبط به ارتباط ًا وثيق ًا.
3-3ال�صدق� -أي �أن اللفظ يعرب ب�صدق عن املعنى  ،فهو لي�س لفظ ًا م�صطنع ًا و حتى �أن
كان اللفظ بعرب عن كنانة� ،أو ا�ستعارة � ،أو ترادف ف�إنه يكون وا�ضح ًا يف ذهن ال�سامع
�أنه يعرب عن هذه الأغرا�ض اجلديدة و ال يعرب عن حقيقة املعنى الأ�صلية.
4-4التمايز – اللفظ ال يكون متمايز ًا �إال �إذا ارتبط مبعناه و �إذا ما حاول اللفظ �أن يتخلى
عن معناه الأ�صلي ف�إنه لن ي�صبح لفظ ًا �أ�صلي ًا ،و �إمنا قد يكون لفظ ًا تابع ًا مثل �أن يكون
مرادف للفظ �أ�صلي .
5-5املقارنة -ميكن بو�ضوح لو حذفنا اللفظ من ارتباطه مبعناه الأ�صلي لأدركنا �أن هناك
م�شكلة ما يف ا�ستخدامات هذا اللفظ.
6-6املنفعة – �أي املنفعة التي تتحقق من ارتباط اللفظ باملعنى .
قواعد الأ�سلوب اللغوي يف اخلطاب و الكلمة ال�سيا�سية و الربملانية
1-1ا�ستخدام عطف اجلمل بد ًال من تداخلها – حيث �أنه من ال�ضروري منع التداخل بني
العبارات و اجلمل لأن ذلك �سي�ؤدي �إلى ا�ضطراب املعاين � ،أما �إذا كانت املعاين �سيتم
التعبري عنها ب�ألفاظ و جمل طويلة ت�سبي ًا ف�إنه يف هذه احلالة البد من ا�ستخدام �أدوات
العطف للف�صل بني املعاين و بع�ضها �أو مبعنى �أدق عطف املعاين عن بع�ضها البع�ض.
2-2ا�ستخدام الأ�سلوب التجميعي الذي يعني تركيز املعاين و الأفكار املت�شابهة يف جزء
واحد بد ًُال من تفتيتها يف �أجزاء متعددة من الكلمة �أو اخلطاب لأن ذلك ي�سهم كثري ًا
يف الو�ضوح و الإتقان .
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3-3ا�ستخدام الأ�سلوب التحليلي القادر على التعامل بايجابية مع ما هو قائم يف الواقع،
�أو ما يعرب عن احلقيقة فال ي�صح الإفراط يف التمثيل خا�صة �إذا كان ال يعتمد على
حقائق تدعمه.
4-4الإطناب جائز ولكن يف احلدود التي ت�سري مع املعنى وت�ضيف �إليه �أن الإطناب من
اجل الإطناب ذاته فهو مرفو�ض يف الكلمات ال�سيا�سية والربملانية لأنه بحاله الرئي�س
ال�شعر والأدب.
�5-5أ�سلوب التوازن يف عر�ض املعاين والأفكار خا�صة �إذا كانت هذه املعاين كثرية ومتكاملة
مع بع�ضها � ،أما �إذا كانت املعاين مرتبطة مبعنى رئي�سي فان التوازن يتمدد ب�سياق
املعنى ،و�سياق الفقرة �أو العبارة ال�سيا�سية �أو الربملانية.
�6-6أ�سلوب املواقف ال الأ�ساليب التجريدية املثالية  ،فالكلمة ال�سيا�سية �أو الربملانية
تتعامل مع مواقف ومعطيات حمددة فيجب �أن ترتكز على هذه املواقف �،أما املثاليات
فال يتم �إيرادها �إال بالقدر الذي يخدم حقيقة املوقف� ،أو طبيعته.
7-7احلر�ص على �أ�سلوب املوا�ضع �أي الأ�ساليب اللغوية التي متيز بني التعريف  ،وال�سبب
 ،والنتيجة  ،واملتعار�ضات  ،واملت�شابهات وكل ذلك ينبغي �أن يدور يف �إطار املعاين
والأفكار امل�ستهدفة من الكلمة .
اخلطاب ال�سيا�سي والربملاين يف وقت الأزمة �أو امل�شكالت الكربى
تربز �أهمية هذا اخلطاب يف الوقت امل�أزوم لأن الأحداث تتالحق يف وقت الأزمة
ب�سرعة عالية  ،وتت�شابك امل�ؤثرات واملتغريات بدرجة كثيفة الأمر الذي يجعل اخلطاب �أو
الكلمة ال�سيا�سية والربملانية يف وقت الأزمة تختلف عن الكلمة يف وقت غري م�أزوم  ،ف�أولى
خ�صائ�ص اخلطاب ال�سيا�سي والربملاين هو �أن يكون مبا�شرا يف التعامل مع الإحداث،
فال جمال ال�ستخدام الأ�ساليب غري املبا�شرة  ،ولذا ف�إن العالقة الوجوبية بني اللفظ
واملعنى ت�صبح لها ال�سيطرة الكاملة على اخلطاب وهذه العالقة هي التي تتيح ا�ستقراء
الوقائع واحلقائق القائمة .كما �إن ال�سيا�سي مطالب منه يف خطابه �أن يحدد بو�ضوح
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حدود الو�ضع املرغوب فيه  ،وحدود الو�ضع غري املرغوب فيه� .أما اخلا�صية الثانية فهي
�أن الر�ؤية املوحية �أو اجلديدة �سكون لها ال�صدارة يف الكلمة � ،أو �أنها �ستمثل الأجزاء
الأولى من الكلمة  ،وهذه الر�ؤية املوحية يجب �أن تتعامل �سريعا مع �أحداث الأزمة  ،وتكون
لها القدرة على ا�ستيعابها �إما �إذا كان ال�سيا�سي يريد �أن ي�شري �إلى �سيا�سات و�أو�ضاع
�سابقة فانه يجب �أن يرجئ هذا ملا بعد الر�ؤية املوحية الن النا�س يف وقت الأزمة تتلهف
�إلى الفعل  ،والى اخلطوات التي �سيتم تنفيذها وال تبايل بالأو�ضاع وال�سيا�سات ال�سابقة.
�إما اخلا�صية الثالثة هو �أن ا�ستخدام اال�ستثارة العاطفية ال يكون �إال بالقدر الذي يتفق
مع الروية املوحية لأنه لوحظ �أن الكثري من ال�سيا�سيني يف بلداننا العربية يركز فقط على
اال�ستثارة العاطفية على �أمل �أن تهد�أ من �أو�ضاع الأزمة �إال �أن ذلك خط�أ لأن اال�ستثارة
العاطفية وان كانت ت�ؤثر يف الأحا�سي�س الإن�سانية � ،إال �أن العقل �سيكون مرتبطا ب�أحداث
وتداعيات الأزمة� .أما اخلا�صية الرابعة وهي درا�سة املحيط الفعلي للأزمة حتى تت�أقلم
الأفكار واملعاين املطروحة يف الكلمة مع �أحداث ووقائع الأزمة  .ف�إذا كانت الأفكار واملعاين
�أقل من �أحداث الأزمة فان ذلك يعني ا�ستمرار الأزمة التي ميكن �أن تزيد حدتها  .وقد
تعر�ضنا فيما �سبق �إلى درا�سة مو�ضوع الأزمة وما يرتبط به من بحوث ودرا�سات ميكن �أن
تبني لنا خ�صائ�ص املحيط الفعلي لالزمة والذي بناء عليه يتم �أعداد الكلمة �أو اخلطاب
ال�سيا�سي .اخلا�صية اخلام�سة هو �أن يتم الرتكيز يف الكلمة �أو اخلطاب ال�سيا�سي على
نتائج الأزمة �أكرث من الإ�سهاب يف �أ�سباب الأزمة .فالأ�سباب قد �أدت �إلى وقوع الأزمة
فعليا ،والنا�س يف هذه احلالة ينتظرون من ال�سيا�سي �أن يبهرهم بالنتائج �أو املظاهرة
اجلديدة التي �ست�صاحب هذه الأزمة.
اخلا�صية ال�ساد�سة �أن طبيعة اجلمل والفقرات يف اخلطاب �أو الكلمة ال�سيا�سية
ينبغي �أن تكون ق�صرية  ،وحمددة الن ذلك �سي�ؤدي �إلى و�ضوح املعاين .كما �أن النا�س �أثناء
الأزمة ينظرون �إلى اخلطاب ال�سيا�سي بني منظورين الأول تركيز املعاين ،الثاين الدقة
والإتقان الذي عربت فيه الألفاظ عن املعاين .فال جمال يف خطابات �أو كلمات الأزمات
�أن جتعل الآخرين يف�سرون �أو ي�أولون ما ورد يف اخلطاب �أو الكلمة.
اخلا�صية ال�سابعة �أن املعاين الواردة يف الكلمة �أو اخلطاب ال�سيا�سي �أثناء الأزمة
�إذا ارتبطت بطبيعة اخلطر املحدق بامل�صالح واال�ستقرار  ،فان هذه املعاين �أن يجب �أن
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يلحقها مبا�شرة املعاين القادرة على التعامل مع هذا اخلطر .فال ينبغي ت�أجيل اجلمل
والعبارات التي تقدم احللول والقرارات �إلى نهاية الكلمة ،و�إلى الفقرات الأخرية منها
الن اجلمل وعبارات معاين احللول والقرارات هي دالة بذاتها على جمل وعبارات تو�صف
اخلطر وحتلله� ،أو بعبارة �أخرى فان هناك عالقة تالزم بني جمل وعبارات احللول ،وجمل
وعبارات اخلطر  ،وهذا التالزم يجعل الأولى نتيجة للثانية � ،أو �أن الثانية �سببا للأولى.
اخلا�صية الثامنة �إذا كانت الأزمة مرتبطة بالعالقات مع دولة �أخرى فان اجلمل
والعبارات �ستخ�ضع يف معانيها لطبيعة القرارات ال�سيا�سية التي يتم االتفاق عليها  ،ف�إذا
كانت القرارات تنذر بالقوة والوعيد للدولة الأخرى فان معاين الكلمة �سيتجه �إلى �إبراز
�سلبيات الدولة الأخرى قبل �إبراز ايجابيات �سيا�سة الدولة ،و�سيتم تقدمي جمل وعبارات
النتائج عن جمل وعبارات الأ�سباب ،ويتم تقدمي عبارات التما�سك االجتماعي والوحدة
الوطنية عن عبارات وجمل ال�سيا�سات التي �ستتبع يف الداخل� .أما �إذا كانت القرارات
تتجه �إلى مهادنة الدولة الأخرى فان جمل وعبارات معاين �سيا�سة الدولة �سيكون لها
الأولوية يف الكلمة و�سيتم �إرجاء جمل وعبارات ال�سيا�سات املتخذة يف حق الدولة الأخرى
�إلى ما قبل نهاية الكلمة.
املعاين الأ�سا�سية التي يجب �أن ت�سيطر على اخلطاب ال�سيا�سي والربملاين �إذا كان
غر�ضه دبلوما�سي �إلى توفيقي
هناك العديد من املعاين الأ�سا�سية التي يجب �أن ت�سيطر على اخلطاب ال�سيا�سي
والربملاين يف �أوقات الدبلوما�سية الهادئة � ،أو ما يطلق عليها الدبلوما�سية الناعمة منها-:
�أوال  :معاين تعرب عن التوفيق بني امل�صالح القومية املتناف�سة.
ثانيا  :معاين تعرب عن االتفاق يف الروئ وال�سيا�سات.
ثالثا :معاين تعرب عن التقاء الأهداف ،وحتقيق امل�صالح امل�شرتكة.
رابعا  :معاين تعرب عن الوجه االيجابي ل�سيا�سة الدولتني.
خام�سا  :معاين تعرب عن ال�صورة امل�ستحبة للدولة.
�ساد�سا :معاين تعرب عن عالقات التكامل والتعاون.
�سابعا :معاين تعرب عن الر�ؤية امل�شرتكة �أو املتقاربة �إزاء م�شكالت �إقليمية �أو دولية.
ثامناً  :معاين تعرب عن التقاء امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
وجيز الدليل العلمي لبحوث ودرا�سات ال�شعبة الربملانية
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�إذا كانت هناك �أية مالحظات �أو ا�ستف�سارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة � -أبوظبي

هاتف 00971 2 6812000 :فاك�س00971 2 6812846 :
�ص.ب � 836 :أبوظبي
الربيد االلكرتوينmembers_affairs@almajles.gov.ae :

الأمانة العامة  -دبي

هاتف  00971 4 3244400 :فاك�س :
�ص.ب  47 :دبي

00971 4 3242332

املجل�س الوطني االحتادي

