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مقدمة

حيث  من  �ضواء  املعا�ضرة   الربملانية  احلياة  حمور  الربملاين  االإعالم  اأ�ضبح 
ممثلي  واأداء  الربملاين  العمل  جمريات  ب�ضاأن  العام  الراأي  عن  التعبري  يف  دوره 
اأو من حيث م�ضوؤوليته يف نقل اأعمال الربملان و�ضرحها والتعليق عليها   ال�ضعب ، 
فاالإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب العمل 

الربملاين ، هو عن�ضر اأ�ضا�ضي يف ا�ضتمرار م�ضرية التطور الربملاين بوجه عام.

العربية  االإمارات  دولة  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  اإميان  من  وانطالقًا 
، وم�ضوؤوليته  التقليدية واحلديثة  باأهمية االإعالم بكافة فنونه وو�ضائله  املتحدة  
الوعي  تنمية  ويف   ، الربملانية  احلياة  اإثراء  يف  ا�ضرتاتيجي   ك�ضريك  الكبرية 
احلياة  ت�ضهدها  التي  التطورات  �ضوء  يف  �ضيما  ال   ، االأ�ضمل  مبعناه  الربملاين 
منتدى  بتنظيم عقد  االحتادي  الوطني  املجل�س  بادر  فقد   ، الدولة  الربملانية يف 
االإعالم الربملاين بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل يف مدينة دبي يوم االثنني 

املوافق ال�ضاد�س ع�ضر من دي�ضمرب عام 2013. 

وجاء عقد هذا املنتدى بح�ضور وم�ضاركة نخبة من الربملانيني واالأكادمييني 
العربية  والدول  الدويل  الربملاين  االحتاد  من  وم�ضاركني  واالإعالميني  واخلرباء 
ال�ضقيقة ، وخمتلف املوؤ�ض�ضات االإعالمية وكليات االت�ضال واالإعالم يف اجلامعات 
من  الربملاين  االإعالم  مو�ضوع  يف  مهمة  حماور  على  ال�ضوء  لُي�ضلط  الدولة.  يف 
حيث مناق�ضة طبيعة هذا التخ�ض�س االإعالمي املميز واأ�ض�ضه وفل�ضفته ووظيفته 
وحتدياته ، وبلورة اآفاق تطوير االإعالم الربملاين واآلياته واأدواته وخمتلف جوانبه 
املهنية ، ودوره يف التعريف باأهمية الربملان واأعماله واأن�ضطته ، وحتليل الق�ضايا 
العمل  الفاعلة يف  م�ضاركته  وتعزيز  العام   الراأي  وتنوير  األربملانية  واملو�ضوعات 
والتقييم  باالقرتاح  ال�ضعب  ممثلي  عمل  دعم  لالإعالم  مُيكن  وكيف   ، الربملاين 
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التحليل  اآفاق  اإلى  املهنية  التقليدية  حدوده  وجتاوز   ، البناء  والنقد  املو�ضوعي 
و  الربملاين  االإعالم  ُتواجه  التي  وال�ضعوبات   التحديات  وت�ضخي�س   ، والتطوير 
معاجلتها و اال�ضتفادة من تنامي دور وتاأثري �ضبكات التوا�ضل االجتماعي التفاعلية  
وتوظيفها يف تعزيز العالقة بني الربملان واجلمهور لتمكينه من متابعة املجريات 
على ال�ضاحة الربملانية ، وتعزيز تفاعله واإ�ضراكه يف عملية �ضنع القرار.                                                    

وُقد مت تقدمي  اأوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور ، حيث ُنوق�ضت بعمق من 
قبل امل�ضاركني يف املنتدى ، وكان مل�ضاهماتهم القيمة دورًا كبريًا يف اإثراء اأعماله. 
برتجمة  االحتادي  الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة  قامت  فقد  للفائدة  وتعميمًا 
كتيب �ضادر عن االحتاد الربملاين الدويل حول كيفية التعامل مع و�ضائط التوا�ضل 
االجتماعي ب�ضكل عام ويف ال�ضاأن الربملاين على وجه اخل�ضو�س ومت توزيعه على 

امل�ضاركني.                                                    

والأهمية ما مت طرحه وتداوله يف هذا املنتدى حول االإعالم الربملاين ، وما مت 
التو�ضل اإليه من تو�ضيات ، فقد ارتاأت االأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي 
نوعية  اإ�ضافة  يكون  اأن  نرجو  الذي   ، االإ�ضدار  هذا  يف  املنتدى  اأعمال  ُتوثق  اأن 

تنعك�س اإيجابيًا على تطوير االإعالم الربملاين ودوره يف احلياة الربملانية. 

  د. حممد �ضامل املزروعي 

  االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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مقدمة الندوة :

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

اأ�ضحاب املعايل وال�ضعادة 

االأ�ضاتذة واخلرباء واالإعالميني االأفا�ضل امل�ضاركني يف اأعمال املنتدى 

ال�ضيوف واحل�ضور الكرام ،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،  

ن�ضهد اليوم انطالقة اأول منتدى متخ�ض�س يف الدولة حول االإعالم الربملاين  
والذي ُينظم بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل ، ومب�ضاركة نخبة من اخلرباء 
واالأكادمييني واالإعالميني املتخ�ض�ضني يف هذا املجال ، اإميانا من املجل�س الوطني 
االحتادي باأن و�ضائل االإعالم املختلفة �ضريك اأ�ضا�ضي للعمل الربملاين والتوا�ضل 
ال�ضيا�ضية   بامل�ضاركة  الوعي  تنمية  يف  وموؤثر  فاعل  بدور  وتقوم   ، اجلمهور  مع 
وتعميق الدميقراطية والثقافة الربملانية ، وذلك يف �ضوء التطورات التي ت�ضهدها 

احلياة الربملانية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

ومبنا�ضبة انعقاد هذا املنتدى يتف�ضل معايل حممد اأحمد املر – رئي�س املجل�س 
الوطني االحتادي باإلقاء كلمته م�ضكورًا : 
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معايل / حممد اأحمد املر 

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي :

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

معايل عبدالواحد الرا�ضي - رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 

معايل عبدالرحمن �ضامل الهاجري - رئي�س املجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة ال�ضارقة 

�ضعادة نور الدين بو�ضكوج - االأمني العام لالحتاد الربملاين العربي 

 �ضعادة جمال جا�ضم الزويد - القائم باأعمال االأمني العام مبجل�س النواب يف 
مملكة البحرين .

اأ�ضحاب ال�ضعادة اأع�ضاء املجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة ال�ضارقة 
اأ�ضحاب ال�ضعادة اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي 

االأ�ضاتذة واخلرباء واالإعالميني االأفا�ضل امل�ضاركني يف اأعمال املنتدى 
ال�ضيوف واحل�ضور الكرام 

 ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، 

يطيب يل اأن اأرحب بكم جميعًا ، واأن اأتوجه بجزيل ال�ضكر والتقدير اإلى معايل 
التعاون  على   ، الدويل  الربملاين  االحتاد  رئي�س   - الرا�ضي  عبدالواحد  الدكتور 
وامل�ضاهمة   ، الربملاين  االإعالم  حول  العلمي  املنتدى  هذا  يف  وامل�ضاركة  الكبري 
وامل�ضاركني  واخلرباء  لالأ�ضاتذة  مو�ضول  والتقدير  وال�ضكر   ، اأعماله  يف  القيمة 
الذين ي�ضاهمون يف تقدمي اأوراق عمل، ومناق�ضة واإثراء خمتلف املحاور املطروحة.

االإعالم  املنتدى حول  بتنظيم عقد هذا  االحتادي  الوطني  املجل�س  بادر  لقد 
الربملاين ، بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل ، والذي ُيعد االأول من نوعه الذي 
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ُيعقد يف دولة االإمارات العربية املتحدة ، انطالقا من اإميان املجل�س باأهمية دور 
، وم�ضوؤوليته الكبرية ك�ضريك  التقليدية واحلديثة  االإعالم بكافة فنونه وو�ضائله 
مبعناها  الربملاين  الوعي  تنمية  ويف   ، الربملانية  احلياة  اإثراء  يف  ا�ضرتاتيجي 
دولة  يف  الربملانية  احلياة  ت�ضهدها  التي  التطورات  �ضوء  يف  ال�ضيما  االأ�ضمل، 

االإمارات العربية املتحدة. 

اأدوار  من  به  ت�ضطلع  ومبا   ، ال�ضعوب  ُتثل  وب�ضفتها  الربملانية  املجال�س  اإن 
اآمال وطموحات وق�ضايا  ت�ضريعية ورقابية و�ضيا�ضية ، هي املنابر التي تعرب عن 
االإعالم  والأن   ، احلياة  مناحي  خمتلف  يف  وم�ضاكلهم  املواطنني  وهموم  املجتمع 
وبحكم م�ضوؤوليته االجتماعية ، والنفتاحه على كل النا�س ، وكل الق�ضايا  ي�ضتطيع 
مو�ضوعيا  طرحا  وامل�ضكالت  الق�ضايا  هذه  ويطرح  وينقل  ال�ضوء  ُي�ضلط  اأن 
بامل�ضاركة والنقا�س واحلوار مع خمتلف املوؤ�ض�ضات احلكومية واالأهلية وقادة الراأي 
اأن يقدم املالحظات واالآراء واالأفكار ورمبا احللول  اأي�ضًا   العام ، بل وي�ضتطيع  
واملقرتحات املنا�ضبة ملعاجلة هذه الق�ضايا ، وي�ضعها اأمام ممثلي ال�ضعب، وبذلك 
الوجه  على  واأدائهم  دورهم  وتعزيز   ، معلوماتهم  اإثراء  يف  فاعل  ب�ضكل  ُي�ضاهم 
الثقافة  واإثراء  امل�ضاركة  تعزيز  يعمل على  ثانية  ناحية  ومن  ناحية،  االأف�ضل من 

واحلياة الربملانية. 

من  �ضواء   ، املعا�ضرة  الربملانية  احلياة  حمور  اأ�ضبح  الربملاين  االإعالم  اإن 
واأداء   ، الربملاين  العمل  جمريات  ب�ضاأن  العام  الراأي  عن  التعبري  يف  دوره  حيث 
ممثلي ال�ضعب ، اأو من حيث م�ضئوليته يف نقل اأعمال الربملان و�ضرحها والتعليق 
عليها ، فاالإعالم الربملاين املتفاعل عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف جوانب 
العمل الربملاين ، هو العن�ضر الرئي�س املكمل للحياة الربملانية ، وتفعيل امل�ضاركة 

ال�ضيا�ضية ، ويف ا�ضتمرار م�ضرية التطور الربملاين بوجه عام.

االت�ضال  عامل  يف  نوعية  نقلة  احلديثة  التكنولوجية  التطورات  اأحدثت  لقد 
باأنواع  ، وجاءت  واالإعالم احلديث  االت�ضال  �ضكل وم�ضمون  ، وغريت  واالإعالم 
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التوا�ضل  �ضبكات  واأ�ضبحت  م�ضتخدميها،  بني  التوا�ضل  اأ�ضكال  من  جديدة 
االإنرتنت   �ضبكة  على  انت�ضارًا  االأكرث  واملتنوعة  املتعددة  التفاعلية  االجتماعي 
ويتنامى االإقبال عليها ب�ضكل متزايد وعلى نطاق وا�ضع ، خا�ضة بني فئة ال�ضباب  
هذه  مواكبة  من  الربملاين  واالإعالم  الربملانية  للمجال�س  البد  ال�ضياق  هذا  ويف 
بني  العالقة  تعزيز  يف  االأف�ضل  الوجه  على  الو�ضائط  هذه  وتوظيف   ، املتغريات 
ال�ضاحة  على  املجريات  مبا�ضر  وب�ضكل  متابعة  من  لتمكينه  واجلمهور  الربملان 
الربملانية ، وتعزيز تفاعله  واإ�ضراكه يف عملية �ضنع القرار ، خا�ضة واأن ا�ضتخدام 
اأي  من  اأ�ضرع  ب�ضكل  النا�س  اإلى  بالو�ضول  ي�ضمح  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائط 
اأي وقت.  اإلى جانب �ضهولة الو�ضول لتلك املواقع باأي مكان ويف  و�ضائل اأخرى ، 
و�ضائط  ا�ضتخدام  مو�ضوع  يكون  اأن  على  االحتادي  الوطني  املجل�س  حر�س  وقد 
التوا�ضل االجتماعي وكيفية ا�ضتخدامها على النحو االأمثل على ال�ضعيد الربملاين 

من بني املحاور املهمة املطروحة للنقا�س يف هذا املنتدى. 

اإن هذا املنتدى الذي ُيعترب توا�ضاًل من نوع اآخر بني الربملانيني واالإعالميني 
وخمتلف موؤ�ض�ضات وو�ضائل االإعالم ، ُي�ضلط ال�ضوء على حماور مهمة يف مو�ضوع 
املميز  االإعالمي  التخ�ض�س  هذا  طبيعة  مناق�ضة  حيث  من  الربملاين  االإعالم 
واأ�ض�ضه وفل�ضفته ووظيفته وحتدياته، وكيفية تطوير دوره وخمتلف جوانبه املهنية، 
املعنيني  واخلرباء  واالإعالميني  واالأكادمييني  الربملانيني  من  ُنخبة  فيه  وُي�ضارك 
االإعالم  تطوير  اآفاق  بلورة  تعالى على  بعون اهلل  قادر  وهو   ، الربملاين  باالإعالم 
الربملاين واآلياته واأدواته ، ودوره يف التعريف باأهمية الربملان واأعماله واأن�ضطته 
وحتليل الق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية ، وتنوير الراأي العام ، وتعزيز م�ضاركته 
ال�ضعب  ممثلي  عمل  دعم  لالإعالم  ميكن  وكيف   ، الربملاين  العمل  يف  الفاعلة 
باالقرتاح والتقييم املو�ضوعي والنقد البناء ، وجتاوز حدوده التقليدية املهنية اإلى 
اآفاق التحليل والتطوير ، وت�ضخي�س التحديات وال�ضعوبات التي تواجه االإعالم 



منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م 

11

الربملاين وكيفية معاجلتها ، وناأمل يف اأن تكون اأوراق العمل املعدة لهذا املنتدى 
التي تتناول خمتلف حماور مو�ضوع االإعالم الربملاين واملناق�ضات حولها ، عونًا 
وو�ضائل  واإعالميني  برملانيني  جميعًا  نعمل  بتو�ضيات  للخروج  امل�ضاركني  جلميع 
اإعالم على تبنيها نظريًا وعمليًا ، لتطوير دور االإعالم الربملاين واإمكانياته من 
كافة جوانبه املهنية ، لُي�ضكل رافدًا ثريًا للحياة الربملانية ، وتنعك�س اإيجابيًا على 

اأداء االإعالم الربملاين واالأداء الربملاين على حد �ضواء. 

هذا  يف  امل�ضاركني  جلميع  اجلزيل  بال�ضكر  اأتقدم  اأن  اإال  ي�ضعني  ال  وختامًا 
املنتدى ، وتنياتي باأن تتكلل جهودكم ومناق�ضاتكم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق 

اأهدافه املن�ضودة. 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م 

12

مقدمة الندوة : 

�ضكرا ملعايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ، واالآن مع 
فليتف�ضل   ، الدويل  الربملاين  االحتاد  رئي�س   - الرا�ضي  عبدالواحد  معايل  كلمة 

معاليه : 

معايل / عبدالواحد الرا�ضي

رئي�س االحتاد الربملاين الدويل : 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم ، وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف املر�ضلني ، وعلى 
اآله و�ضحبه اأجمعني. 

معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

اأ�ضحاب املعايل 

زمالئي االأعزاء وزميالتي 

ال�ضيدات وال�ضادة احل�ضور  

اأتوجه ب�ضادق �ضكري وال�ضكر لدولة االإمارات العربية املتحدة  اأن  اأود  بدايًة 
املر  حممد  ال�ضيد  معايل  راأ�ضه  وعلى   ، االحتادي  الوطني  جمل�ضها  يف  ممثلة 
الدويل ويف  الربملاين  االحتاد  اأعمال  والرائد يف  الفاعل  دورها  وعلى   ، املحرتم 
الوطني االحتادي �ضريكًا لالحتاد الربملاين  االأمر الذي جعل املجل�س   ، اأن�ضطته 
الدويل ولي�س – فقط - ع�ضوا فيه ، واإنني اأ�ضكر املجل�س املوقر على هذا التعاون 
اإلى  ويهدف  العرب،  للربملانيني  ال�ضامل  الفني  الدعم  يقدم  اأن  �ضاأنه  من  الذي 
اإثراء املكتبة الربملانية العربية ، واإلى توا�ضل الربملانيني العرب ب�ضكل اأف�ضل مع 

نظرائهم على امل�ضتوى الدويل. 
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ال�ضيدات وال�ضادة 
اأحتدث معكم اليوم واالحتاد الربملاين الدويل يبلغ من العمر )125( �ضنة منذ 
ال�ضعوب، فمنذ عام  ، وتخدم ممثلي  ال�ضعوب  كاأول منظمة دولية جتمع  اإن�ضائه 
الدولية  الدميقراطية  حالة  على  اأمني  �ضاهد  الدويل  الربملاين  واالحتاد   1889
�ضاهد ي�ضتند على مبادئه االأ�ضا�ضية ، فمنذ )125( �ضنة واالحتاد الربملاين الدويل 
يعمل على رفع قيمة االإن�ضان وقيمة الدميقراطية واحلفاظ على ال�ضلم الدويل وقد 
اأحداث ج�ضام من حروب وحتوالت  التاريخ يف  الدويل  الربملاين  �ضارك االحتاد 
الربملاين  االحتاد  وح�ضد   ، بنائها  واإعادة  برملانات  انهيار  ومن   ، دميقراطية 
الدويل يف م�ضريته التاريخية كثريًا من جوائز التقدير الدولية كالعديد من جوائز 
نوبل لل�ضالم التي ح�ضل عليها لدوره ولثبات مواقفه ، فاالحتاد الربملاين الدويل 
هو داعم لل�ضعب ولق�ضاياه الوطنية العادلة يف خمتلف بقاع االأر�س ، ففي املنطقة 
العربية - على �ضبيل املثال - يكفي االإ�ضارة اإلى اأن االحتاد هو اأول منظمة دولية 
تنح الع�ضوية الكاملة للربملان الفل�ضطيني يف عام 2008م اأعواما قبل اأي منظمة 
اأخرى ، كما اأن له اأن�ضطة ومواقف مماثلة يف اآ�ضيا و واإفريقيا وبرامج تعاون فني 

لدعم العمل الربملاين. 

ال�ضيدات وال�ضادة
بلورة  على  اأعوام  عدة  منذ  يعمل  الدويل  الربملاين  االحتاد  فاإن  تعلمون  كما 
معايري الربملان النموذج ، واإننا نالحظ اهتمامًا متزايدًا يف �ضفوف الربملانات 
الربملاين  واالحتاد  املطلوب   التح�ضن  حتقيق  وبالتايل  اأدائها  تطوير  بهدف 
الدويل يبذل ق�ضارى جهوده لتوفري الو�ضائل واالإمكانيات التي ميكنها اأن ت�ضعف 
وتفيد وتدعم الربملانات يف اأداء مهامها ، وبالطبع فاإن معايري واأهداف الربملان 
باالعتبارات  اآخذًا  برملان  كل  وطريقة  اأ�ضلوب  وفق  وتنجز  تتحقق  الدميوقراطي 
من  هناك  لي�س  اأنه  ذلك  ومعنى   ، الثقايف  االجتماعي  و�ضياقه  التاريخي  تطوره 
يتطور  املوؤ�ض�ضات  ككل  فالربملان   ، مكان  وكل  زمان  لكل  ي�ضلح  منوذجي  برملان 

با�ضتمرار وفق منطق وديناميكية التحوالت والتغريات داخل املجتمع. 
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ويدعم االحتاد الربملاين الدويل مبداأ الرتكيز على اجلهد الوطني يف عملية 
التطوير الربملاين والدميقراطي ، اإال اأن ذلك ال ينفي اأهمية التجربة الربملانية 
ببدائل  الوطني  اجلهد  ينري  الدولية  التجربة  فعر�س   ، تبادلها  واأهمية  الدولية 

عملية ت�ضاعد يف ت�ضميم ا�ضرتاتيجية وطنية ناجحة للتطوير الربملاين. 

ال�ضيدات وال�ضادة

املعا�ضر  عاملنا  بها  مير  خا�ضة  دميوقراطية  ظروف  يف  اليوم  معكم  اأحتدث 
فنحن نعي�س �ضويًا حالة حراك جمتمعي متزامنة تت�ضابه يف كونها حراك �ضعوب 
اأكرم فهو حراك جمتمعي  اأف�ضل ويف حياة  لتلبية طموحاتها يف م�ضتقبل  ت�ضعى 
اإدارة  االجتماعي يف  التوا�ضل  و�ضائل  و�ضطوة   ، االإعالم  قوة  م�ضمونه  عك�س يف 
عملية التغيري ، وقد خلقت و�ضائل التوا�ضل االجتماعي جمالها ال�ضيا�ضي اخلا�س ، 
واأ�ضافت قنوات جديدة للتوا�ضل الربملاين،  واأتاحت للنائب توا�ضاًل اأ�ضهل واأو�ضع 
مع املواطنني ، ويف نف�س الوقت اأ�ضافت و�ضائط التوا�ضل االجتماعي نظم مراقبة 
وتقييم فوري للعمل الربملاين ، وعلى دور النائب الربملاين جتاه املواطن ، فمن 
الوا�ضح اأن تطور اأدوات االإعالم ال�ضيا�ضي ، وتعقد �ضبكات التوا�ضل االجتماعي 
باتت اأهم موؤثرات املناخ ال�ضيا�ضي العام ، ومن هنا تاأتي اأهمية االإعالم الربملاين 

املو�ضوعي والفني كم�ضدر مف�ضر للت�ضريعات والعمل الربملاين ب�ضفة عامة. 

ال�ضيدات وال�ضادة

للدميقراطية  بالن�ضبة  وامل�ضتقبل  الراهنة  اللحظة  يف  االأكرب  التحدي  اإن 
الربملانية يف العامل يكمن يف العالقات بني الربملان واملواطنني ، وهو ما يقت�ضي 
نحر�س  اأن  اإذن  علينا   ، ال�ضيا�ضيني  وممثليهم  املواطنني  بني  العالقات  توطيد 
على اأن تقوم موؤ�ض�ضاتنا الربملانية بوظائفها كاملة خلدمة املواطنني ، واأن تكون 
كلما تطلبت  بها  العمل  �ضري  وتطوير وجتديد  وابتكار  الإعادة خلق  ا�ضتعداد  على 

الظروف ذلك. 
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ال�ضيدات وال�ضادة

اإنني اأكرر ال�ضكر للمجل�س الوطني االحتادي على اإدراكه العميق بامل�ضتجدات 
على اأدوات العمل الربملاين وعلى رعايته لهذا املنتدى ، وعلى مبادرته برتجمة 
البحث الذي قام به االحتاد الربملاين الدويل حول »الربملانات وو�ضائط التوا�ضل 

االجتماعي« اأتنى لهذا املنتدى النجاح والتوفيق.

 وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، و�ضكرًا . 
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مقدمة الندوة : 

�ضكرا ملعايل عبدالواحد الرا�ضي - رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 

اأ�ضحاب املعايل وال�ضعادة 

 احل�ضور وال�ضيوف الكرام 

ن�ضاهد معكم االآن فيلمًا ق�ضريًا حول التوا�ضل املجتمعي للمجل�س الوطني االحتادي

عر�س الفيلم وجاء فيه ما يلي : 

االحتاد  قيام  قبل  االإمارات  جمتمع  عاي�ضها  حياة  وطريقة  منهج  ال�ضورى 
�ضكل  حيث   ، طويلة  عقود  منذ  واملواطنني  احلاكم  بني  للعالقة  اأ�ضيل  كنهج 
الراأي وامل�ضورة حول خمتلف  التي يتم فيها تبادل  اأحد االأماكن  جمل�س احلاكم 
اإلى م�ضاكل املواطنني وهمومهم وتلبية متطلباتهم  االأمور وامل�ضائل ، ولال�ضتماع 
فهو  االحتاد  قيام  مع  االحتادي  الوطني  املجل�س  تاأ�ضي�س  وتزامن  واحتياجاتهم. 
تاأ�ضي�س  وجاء   ، اخلم�س  الد�ضتورية  ال�ضلطات  بني  الرابعة  االحتادية  ال�ضلطة 
للم�ضاركة  منربًا  وليكون   ، ال�ضورى  لنهج  امتدادًا  االحتادي  الوطني  املجل�س 
املجاالت  خمتلف  يف  االإمارات  دولة  اأبناء  واآراء  اأفكار  عن  وللتعبري   ، ال�ضيا�ضية 
وليكون عونًا و�ضندًا وموجهًا للحكومة يف مرحلة تاأ�ضي�س الدولة احلديثة  ويواكب 
املجل�س التطورات يف احلياة الربملانية يف دولة االإمارات ، حيث يحر�س املجل�س 
املجتمع  و�ضرائح  القطاعات  والتوا�ضل مع خمتلف  ال�ضفافية  منهج  تكري�س  على 
يف  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ملبداأ  جت�ضيدًا  الخت�ضا�ضاته  وممار�ضته  دوره  اأداء  يف 
التوا�ضل  قنوات  كافة  عرب  الربملانية  واحلياة  للثقافة  وتعزيزًا   ، القرار  �ضنع 
التكنولوجي من و�ضائل  اأو ما يوفره التطور  التوا�ضل املبا�ضر،  املتاحة من خالل 
ويف هذا االإطار يحر�س املجل�س دائمًا على دعوة املواطنني واملوؤ�ض�ضات والهيئات 
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واالخت�ضا�س  وذوي اخلربة  املجتمعية  واملوؤ�ض�ضات  واالأهلية  واجلهات احلكومية 
حل�ضور اجلل�ضات ، حيث اأن جل�ضات املجل�س علنية ، كما يتوا�ضل املجل�س مع كافة 
القطاعات من خالل اإ�ضراك كافة موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف اجتماعات اللجان 
واحللقات النقا�ضية لالطالع على اآرائهم، واال�ضتعانة بالدرا�ضات العلمية والفنية 
ب�ضاأن كل ما تتدار�ضه اللجان من م�ضروعات قوانني ومو�ضوعات عامة، باالإ�ضافة 
الدولة  وموؤ�ض�ضات  اإمارات  ملختلف  امليدانية  بالزيارات  املجل�س  جلان  قيام  اإلى 
للوقوف عن قرب على حقيقة الق�ضايا ، وتفح�س امل�ضكالت واال�ضتماع بعناية لكل 
اآراء ومقرتحات واأفكار املواطنني ، ف�ضال عن امل�ضاركة يف االأن�ضطة والفعاليات 

املجتمعية وامل�ضاركة يف املعار�س. 

ال�ضراكة مع  تعزيز  دائما على  املجل�س  ي�ضعى  الربملاين  االإعالم  وعلى �ضعيد 
املواطنني  تكني  على  واحلر�س   ، ال�ضفافية  مبداأ  من  انطالقا  االإعالم  و�ضائل 
وكافة قطاعات وموؤ�ض�ضات املجتمع من التوا�ضل والتفاعل عن قرب مع ما يجري 
العامة  االأمانة  واالإعالم يف  االت�ضال  اإدارة  تقوم  ، حيث  الربملانية  ال�ضاحة  على 
لكافة  واالإلكرتونية  واملرئية  وامل�ضموعة  املقروءة  االإعالمية  بالتغطية  للمجل�س 
املجل�س  ويقدم  االإعالم،  و�ضائل  خمتلف  مع  بالتعاون  املجل�س  واأن�ضطة  فعاليات 
كافة الت�ضهيالت االإدارية والفنية لالإعالميني من خمتلف املوؤ�ض�ضات االإعالمية 
لتمكينهم من التغطية االإعالمية الأن�ضطة املجل�س وجل�ضاته ، حيث ُيوفر املجل�س 
مركزًا اإعالميًا مزودًا باأحدث التقنيات لت�ضهيل اأعمالهم ، كما مُيكن لالإعالميني 
ا�ضتخدام ما يوفره » مركز ترمي عمران للمعلومات » يف املجل�س من مواد م�ضورة 
والتي توثق عمل املجل�س منذ تاأ�ضي�ضه اإلى االآن ، باالإ�ضافة اإلى اأن املجل�س يحتوي 

على مكتبة علمية وا�ضعة.

 وُيعد املوقع االإلكرتوين للمجل�س من اأهم قنوات التوا�ضل حيث يتيح للجمهور 
االطالع على اإ�ضدارات املجل�س وجداول اأعمال اجلل�ضات وم�ضابطه منذ تاأ�ضي�س 
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املجل�س ، ومتابعة اأن�ضطة املجل�س واأخباره، ومعر�س ال�ضور والفيديو عرب املركز 
التوا�ضل  اأيقونة  املجل�س عرب  مع  التوا�ضل  للجمهور  املوقع  ُيتيح  كما   ، االإعالمي 
التوا�ضل   ، ال�ضكاوى   ، براأيك  �ضارك  االإلكرتوين،  الربيد   « اأيقونات  ت�ضم  والتي 
االجتماعي ، حيث اأطلق املجل�س �ضفحته على خمتلف مواقع التوا�ضل االجتماعي 
كالفي�س بوك وتويرت ويوتيوب وان�ضتغرام ، وي�ضتطيع اجلمهور التوا�ضل مع اأع�ضاء 
املجل�س عرب اأيقونة االأع�ضاء. واأ�ضبح املوقع االإلكرتوين للمجل�س متاحا لالطالع 
عليه من خالل التطبيقات على اأنظمة الهواتف الذكية ، وميكن لعموم املواطنني 
عرب املوقع تقدمي طلب لزيارة مقر املجل�س وح�ضور جل�ضاته ، اإ�ضافة اإلى االطالع 
على الفيديو جلولة افرتا�ضية يف مبنى املجل�س ، وميكن التوا�ضل مع املجل�س عرب 
قنوات االت�ضال الر�ضمية كالربيد واأرقام الهواتف والفاك�س ، كما ي�ضدر املجل�س 
ال�ضاحة  على  يجري  ما  مع  للتفاعل  منربًا   لتكون   » االحتادي  الوطني  جملة   «

الربملانية . 
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باإدارة �ضعادة الدكتورة منى جمعة البحر
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

• ال���ورق���ة )1( ا���ض��ت��خ��دام و���ض��ائ��ط ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي              	
لدعم التوا�ضل والعمل الربملاين.

د. اآندي وليام�ضون

• الورقة )2( الربملانيني و�ضرورة التوا�ضل مع و�ضائل االإعالم.	

ال�ضيدة كلري دويل

• الورقة )3( الر�ضد وبحوث االإعالم الربملاين.	

ال�ضيدة جيميني باندا
د. اآندي وليام�ضون
ال�ضيدة كلري دويل

اجلل�ضة االأولى للمنتدى
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مقدمة الندوة : 

�ضعادة  تديرها  التي  االأولى  باجلل�ضة  املنتدى  اأعمال  بدء  عن  نعلن  واالآن 
الدكتورة منى جمعة البحر ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي ، ومب�ضاركة الدكتور 

اأندي وليام�ضون وال�ضيدة كلري دول .

�ضعادة / د. منى جمعة البحر

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم ، وبه ن�ضتعني ، وال�ضالة وال�ضالم على �ضيدنا حممد 
خامت االأنبياء واملر�ضلني 

معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

�ضيوفنا الكرام 

اأ�ضحاب ال�ضعادة 

االإعالميني امل�ضاركني معنا 

الطلبة ، حياكم اهلل جميعا يف هذه اجلل�ضة ال�ضباحية 

اليوم –  اإن �ضاء اهلل - �ضتكون هذه جل�ضتنا االأولى ، و�ضوف نتناول فيها ثالثة 
اأوراق هي : 

الورقة االأولى : �ضتكون لل�ضيد الدكتور اأندي وليم�ضون – الرئي�س التنفيذي 
يف  قيادية  منا�ضب  عدة  يف  �ضابقًا  وعمل   ، بلندن   »future digital« ملوؤ�ض�ضة 
الدكتور  �ضيكلمنا   ، خمتلفة  اأكادميية  موؤ�ض�ضات  يف  واأي�ضا   ، اإعالمية  موؤ�ض�ضات 
الربملانية  املوؤ�ض�ضة  حياة  يف  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  اأهمية  عن  اليوم  اأندي 



منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م 

22

باأفراد  الربملانية  املوؤ�ض�ضة  لربط  اأ�ضا�ضية  كو�ضيلة  الربملانيني  حياة  يف  واأي�ضًا 
و�ضرائح املجتمع املختلفة ، وينوه - اأي�ضا - يف ورقته اإلى اأن ا�ضتخدام املوؤ�ض�ضة 
العادي  ال�ضخ�س  كا�ضتخدام  لي�س  الو�ضائل  لهذه  الربملاين  وال�ضخ�س  الربملانية 
املحتوى   حيث  ومن  اللغة  حيث  من  مالئمًا  ا�ضتخدامًا  هناك  يكون  اأن  ويجب 
واأي�ضًا من حيث طريقة اال�ضتخدام ، الأننا نحن هنا كربملانيني وكموؤ�ض�ضة برملانية 
تف�ضياًل  اأكرث  ب�ضكل  �ضن�ضتمع   ، العادي  كاال�ضتعمال  ولي�س  نو�ضلها  ر�ضالة  لدينا 
اأندي وليام�ضون حول ورقته وحول االأفكار الرئي�ضية يف هذه الورقة  من الدكتور 

فليتف�ضل م�ضكورًا :
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الورقة االأولى

ا�ضتخدام و�ضائط التوا�ضل االجتماعي 

لدعم التوا�ضل والعمل الربملاين

  د. اآندي وليم�ضون 
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ا�ضتخدام و�ضائط التوا�ضل االجتماعي 

لدعم التوا�ضل والعمل الربملاين

  د. اآندي وليام�ضون 

اأن  اأود   ، اليوم  للحديث  لدعوتي  الفر�ضة  على  جزياًل  �ضكرًا   ، اخلري  �ضباح 
الذي  والدور  املواطنني،  واإ�ضراك  االجتماعي  باالإعالم  اخلا�س  املو�ضوع  اأقدم 
ميكن اأن يلعبه الربملان يف ا�ضتخدام كل هذه الو�ضائل بطريقة فعالة ، اأود اأن اأنوه 
اإلى حد ما اإلى ما يتعلق مبعنى االإعالم االجتماعي ، الأن االإعالم االجتماعي قد 
تاأ�ض�س حديثًا وقدميًا وبالتايل ن�ضتخدمه يف حياتنا ال�ضخ�ضية ، الأنه ُيعد جزءًا ال 
يتجزاأ مما نفعله ، األي�س هذا �ضحيحًا ؟! فهو بالطبع اأ�ضبح روتينًا �ضباحيًا ، واأول 
�ضيء اأقوم به هو تفح�س الربيد االلكرتوين والفي�ضبوك وثالثًا تويرت، واأ�ضبح هذا 
االأمر موجودًا يف �ضيناريو احلياة ، ون�ضتخدمه للتوا�ضل مع اأ�ضدقائنا وزمالئنا 
العالقات وتو�ضع  التي ت�ضمن  ، ومثل هذا ي�ضمن الطريقة  و�ضبكتنا االجتماعية 
العالقات  على  نحافظ  واأن  نخلق  اأن  املا�ضي  يف  �ضهاًل  يكن  مل  وذلك  العالقات 
ماذا يعني ذلك بالن�ضبة للربملانات واملوؤ�ض�ضات االأخرى ؟ االأمر االأ�ضا�ضي هو اأنها 
اإذا حتدثنا عن ال�ضباب.  اأي موؤ�ض�ضة مع املجتمع ، ال�ضيما  و�ضيلة فعالة لتوا�ضل 
بالطبع هناك العديد من الدول التي نعمل فيها تهتم كثريًا فيما يتعلق بالناحية 
الدميوغرافية ، بالطبع هناك اأ�ضخا�س كبار ، ولكن هناك �ضباب ال ي�ضاركون يف 
لديهم خربة  الأن  بالكبار  يتعلق  الذي  االأمر  تعترب هي  ال�ضيا�ضة رمبا   ، ال�ضيا�ضة 
اأكرث ووقت اأكرب وهم الذين ي�ضاركون يف ال�ضيا�ضة ، ولكن اإذا فكرنا يف االأمر فاإن 
امل�ضتقبل ولكن ال  الأنهم هم من �ضيقررون  امل�ضاركة  بالطبع يرغبون يف  ال�ضباب 
يرغبون يف التوا�ضل بالطريقة التقليدية ، واالإعالم االجتماعي يجعلهم يتوا�ضلون 
بطرق خمتلفة ويجعلهم ي�ضعرون براحة اأكرب ، ولكن هناك تغيريات �ضريعة ومن 
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االجتماعي  االإعالم  ن�ضتخدمها يف  اأن  ينبغي  قواعد  اأن هناك  نقول  اأن  ال�ضعب 
الأنه مبجرد اأن اأقول لكم االإعالم فاالأمور �ضتتغري وينبغي اأن نقوم با�ضتخدام هذه 
االأدوات التي �ضوف ُتغري من راأيكم ، وعلينا اأن نفكر باالأمر على اأنه مفهوم كما 
اأن  نتذكر  اأن  بالربملان علينا  يتعلق  ، ولكن ب�ضفة خا�ضة فيما  اأي�ضًا  اأنه من�ضة 
اإجراءات  ولديهم  وعمليات  بروتوكوالت حمددة  لديها  كان  الربملانية  املوؤ�ض�ضات 
ر�ضمية والعديد من ذلك غري متوافق مع اأعمال االإعالم االجتماعي  فهذا حتدي 
خاللها  من  ميكن  التي  بالطريقة  تفكر  التي  الدميقراطية  للموؤ�ض�ضة  بالن�ضبة 

م�ضاركة واإ�ضراك االأدوات اجلديدة وا�ضتخدامها بطريقة فعالة ومنا�ضبة.

هناك جمموعة من القواعد اجلديدة ، وهذه املجموعة اجلديدة ينبغي اأن يتم 
التاأثري فيها ، االإعالم االجتماعي اأقل ر�ضمية واأقل �ضيطرة وهو اأقل �ضالبة  وهو 
بالطبع اأكرث انفتاحًا من و�ضائل االإعالم التقليدية ، ويف منوذج االإعالم التقليدي 
ي�ضتهلكه  �ضوف  االإعالم  فاإن   ، االأمور  بع�س  تقول  قد  احلكومات  بع�س  فاإن 
االأ�ضخا�س ، ولكنه نقا�س وحوار وقد ال ين�ضاأ من احلكومة فاإن املناق�ضة قد تاأتي من 
اأي مكان وهذا يت�ضمن اأي �ضخ�س ، فاأنت ال تلك املناق�ضة يف االإعالم االجتماعي  
ولكنك م�ضارك فقط اأو جزء من ال�ضبكة ، التحدي هو اأن االإعالم االجتماعي ال 
يتوافق مع امليزات اخلا�ضة باالإعالم التقليدي وبالن�ضبة للموؤ�ض�ضات الربملانية ، 
فاإن امليزة اأمر مهم فاإن الربملان قد اأ�ض�س بطريقة ر�ضمية وب�ضمعة ر�ضمية ولديه 

التاريخ ولديه بروتوكول واالإعالم االجتماعي ال يقدر كل ذلك.

ال�ضورة  ومينحك  ليعطيك  االجتماعي  لالإعالم  ح�ضور  تخلق  كيف  وبالتايل 
املنا�ضبة وال�ضوت املنا�ضب ، واأن ي�ضرك بطريقة ما معظم االأ�ضخا�س املوجودين 
بالناحية  ولي�س  االإن�ضانية  بالناحية  يتعلق  االجتماعي  االإعالم   ، املجتمع  يف 
الأن   ، االأمر  ي�ضتحق  ولكنه  التحديات  من  الكثري  به  يحيط  اأمر  وهو  املوؤ�ض�ضية 
 ، االأ�ضخا�س  وي�ضارك  االأ�ضخا�س  مع  للتوا�ضل  قوية  اأداة  االجتماعي  االإعالم 
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وبالطبع ال ميكن اأن نتحدث بطريقة ر�ضمية ، و�ضوف اأ�ضرب مثاًل يف بريطانيا  
املدن  امل�ضكالت واجلرمية احلياتية يف  كيفية حل  وتنظر يف  تختار  هناك جلنة 
الربيطانية ، واإذا كنت رجاًل �ضابًا واأقل من 25 عامًا وتعي�س يف مدن بريطانيا، 
فاإن اإحدى املخاوف التي تكون هناك هي العنف ، واأن يكون هناك نوع من ال�ضرقة 
العنيفة، ولكن هذا بالطبع ال يتعلق بال�ضباب فقط الذين يعي�ضون يف املدن ، كلهم 
ويتحدثون  االأكادمييني  مع  ويتحدثون  اأنف�ضهم  ويتحدثون  اإلى اخلرباء  يتحدثون 
مع االأ�ضخا�س الذين يديرون االإدارات احلكومية ولكن لي�س لديهم ق�ض�س  وما 
يف  االأ�ضخا�س  بني  يت�ضارك  اأن  ميكن  والذي  االجتماعي،  االإعالم  هو  به  قاموا 
معهم  التحقيق  ميكن  الذين  االأ�ضخا�س  يت�ضاركوا  اأن  ميكنهم  والذين  بريطانيا 
يف  وامل�ضري  املدن  يف  العي�س  من  يخافوا  ال  اأن  على  قدرة  هناك  اأ�ضبح  وبالتايل 
ال�ضوارعوب�ضبب كل ذلك قد يكون هناك خطر ولكن ال يوجد اأي نوع من الربملانات  
هناك  يكون  واأن   ، وي�ضاركون  ي�ضرتكون  ال�ضباب  جعل  االجتماعي  االإعالم  فاإن 
فيديوهات يتم عر�ضها يف االإعالم االجتماعي عن اخلربة ، وهذا ما غري وجهة 
االأ�ضخا�س  الإ�ضراك  قوية  طريقة  فهـي  وبالتـايل  عميقـة   بطريقـة  اللجنــة  نظـر 
اال�ضرتاتيجيات  من  العديد  وهناك   ، عنهم  البعيدة  املوؤ�ض�ضات  مع  وتوا�ضلهم 
التي ميكن ا�ضتخدامها، ولكنني �ضوف اأ�ضاأل الكثريين وال�ضيا�ضيني �ضوؤااًل : ماذا 
ميكنني اأن اأفعل باالإعالم االجتماعي ؟ االإجابة هي : ال نفعل اأي �ضيء ، وبهذا ال 
اإذا  اأن نكون م�ضتمعني جيدين ،  اأن ن�ضتخدمها ، ولكن ينبغي  اأنه ال ينبغي  اأقول 
�ضمحت باالإعالم االجتماعي فهي قناة قوية للم�ضتمعني ، وهي بالطبع اأداة توا�ضل 
قوية لال�ضتماع اإلى الكثري من االأ�ضوات ، ولكن هناك م�ضكلة كبرية تتعلق باالإعالم 
االجتماعي والتي تتعلق باالرتفاع يف احلديث  فكلما كان هناك اأ�ضخا�س كلما كانوا 
للتعامل  ا�ضرتاتيجية  تكون هناك  اأن  ينبغي  لكن  الكثري،  بعر�س  يقومون  بالطبع 
مبجرد  لكن   ، قبل  من  اإليها  ت�ضتمع  مل  اأمور  اإلى  �ضت�ضتمع  الأنك  االأمر،  هذا  مع 
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اأن ننتقل من هذا االأمر ميكننا اأن نروج لالإعالم االجتماعي من خالل القنوات 
البثية املختلفة ولكن االأمر ال يتعلق بالقنوات البثية فقط ، ولكن بالكثري من االأمور 
االأخرى ، فهذه االأمور ميكن االعتماد عليها، وكان هناك قمة للحكومة يف لندن 
وكان هناك بالطبع اإ�ضراك لل�ضيا�ضيني حتى يكونوا اأكرث انفتاحًا و�ضفافية ، وكان 
هناك بالطبع عر�ضًا للق�ض�س ، ولكن علينا اأن نطرح االأ�ضئلة ، واإذا كان لدينا 
م�ضكلة فعلينا اأن نطرح االأ�ضئلة على االأ�ضخا�س و�ضبكات التوا�ضل االجتماعي ما 
يرغبون باال�ضتماع اإليه وما يرغبون يف اأن يتم ؟ فهناك ممثلني وينبغي اأن نقوم 
ب�ضوؤالهم وتثيلهم ، وهناك طرق �ضهلة من خالل االإعالم االجتماعي  العديد من 
ال�ضيا�ضيني يقومون بذلك ، ولكن ما يفتقدونه هو بالطبع اخلطوة التالية ويقوموا 
بغلق احللقة واأن يعيدوا التوا�ضل مع االأ�ضخا�س وطرح االأ�ضئلة عليهم، واأن يقولوا 
لهم لقد قمت بذلك وهذا ي�ضري اإلى املحا�ضبة وي�ضري اإلى اأن هناك عملية تتم واإلى 

اأن هناك بالطبع ردة فعل لالأ�ضخا�س واأن هناك ا�ضتماع لهوؤالء االأ�ضخا�س .

االإر�ضادات  ، ما هي  اإليكم  اأ�ضري  �ضوف  ولكنني  ال�ضريحة  اإلى كل  اأتطرق  لن 
املوجودة بالن�ضبة للتوا�ضل االجتماعي ؟ وبالطبع لن اأحتدث عن تفا�ضيل ، ولكن 
�ضاأختار نقطة اأو اثنتني من امليزات والعيوب للتوا�ضل االجتماعي ، كثريًا ما نتحدث 
عن قوة االإعالم االجتماعي، ولكن هناك م�ضكالت اأي�ضًا لكن علينا اأن نتفهم واأن 
انت�ضار  يجعل  بالطبع  االجتماعي  التوا�ضل   ، باملفهوم  يتعلق  فيما  واقعيني  نكون 
الب�ضل  ثمرة  فمثاًل   ، فيه  نفكر  اأن  علينا  ما  وهذا   ، فريو�ضية  بطريقة  املحتوى 
حيث اأن هناك يف الو�ضط حلقات متتالية تكرب وتكرب ، ولكن التوا�ضل االجتماعي 
ال يتحدث فقط عن حديث ملاليني االأ�ضخا�س ، ولكن اإلى عدد االأ�ضخا�س الذين 
املاليني  ونتحدث عن ماليني   ، بعيدين عنك  اأربعة  اأو  اأو ثالثة  لديهم م�ضتويني 
على  اآخر  �ضخ�س  وهناك   ، ال�ضبكة  على  وامل�ضاركة  الن�ضر  نتحدث عن  وبالتايل 
باالإعالم  اخلا�ضة  القوة  وهذه   ، وهكذا  اأخرى  �ضبكة  على  بن�ضره  يقوم  ال�ضبكة 
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االجتماعي والذي يجعل هناك م�ضاركة فريو�ضية كما ال تتطلب مراقبة ، فينبغي 
اأن اأقول لكم اأنه ال توجد مراقبة وال يوجد �ضخ�س يقول اأن هناك اأمر �ضواب اأو اأمر 
خطاأ ، ولكن اإذا قمت بتغريدة على تويرت مثاًل ف�ضوف تنت�ضر حول العامل يف اأربع 
دقائق فقط ، وبالطبع فاإن هناك اأ�ضخا�س يقومون باالنتقاء ولكن حياة التغريدة 
لن�ضر  ولكن  دقائق  ولي�ضت  �ضاعات  لديه عدة  يكون  قد  الفي�ضبوك   ، دقائق  اأربع 
مدونة قد ي�ضتغرق ع�ضرين عامًا ونتحدث عن 24 �ضاعة بالن�ضبة للتلفزيون ولكننا 
نتحدث عن الدورة احلياتية لالأخبار يف اأربع دقائق فقط ، واالإعالم االجتماعي 
اأن يكون جزءًا من اخلطة ولي�س فقط  التوا�ضل ، وينبغي  جزء من ا�ضرتاتيجية 
منوذجًا ، ينبغي اأن نفكر فيه على اأنه جزء من االإعالم االآخر واأداة توا�ضل لديك 
، الأن اجلزء االآخر من املعادلة اأنه لي�س عليك اأن تختار، فاإن االإعالم االجتماعي 
موجود وي�ضتخدم بطريقة فريو�ضية، ولكن ينبغي اأن تتوافق وكل هذه االأمور عليك 
فاإنه  ال�ضباب  بع�س  هناك  اأن  يبدو  برملان  هناك  كان  اإذا  ال�ضمعة  اإلى  تنظر  اأن 
ميكنك  كيف  ت�ضارك  ولن  موؤ�ض�ضة  اأنه  على  االأمر  يبدو  قد  ولكن  بالربملان  لي�س 
اأن حتدد االأ�ضوات هناك العديد من الربملانات التي تعاين الأن يكون لها �ضوت  
وال�ضيا�ضيون ميكنهم اأن يعانوا خللق ال�ضوت اأي�ضًا الأنهم اإلى حد ما ي�ضعون اإلى 

اأن يكون لهم كرامة ومناق�ضة وم�ضاركة.

ميكنك اأن تفقد ال�ضيطرة يف االإعالم االجتماعي، وهذا ما يخيف ال�ضيا�ضي 
اأكرث �ضيء ، الأن ذلك �ضيت�ضبب بامل�ضكالت ، وبالطبع قد يت�ضبب االإعالم االجتماعي 
االإعالم  يف  ح�ضور  لك  يكون  اأن  من  تكنت  اإذا  ولكن   ، ال�ضيا�ضية  بامل�ضكالت 
اأزمة قطعًا حتدث   وهناك   ، االأمر  تواجه هذا  فقد  منا�ضبة  بطريقة  االجتماعي 
وهذه االأزمة تت�ضمنك واأنت ال ت�ضارك يف االإعالم االجتماعي للحديث عما يحدث 
فهناك �ضخ�س اآخر �ضوف يتدخل للحديث عن االأمر باالإنابة عنك، وبالطبع فمن 
املهم جدًا ب�ضفة خا�ضة يف االأحداث اجلارية اأن تتوا�ضل واأن تر�ضل بر�ضالتك اإلى 
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االأ�ضخا�س امل�ضتمعني لك الأنك اإذا مل تفعل ذلك فاإن هناك �ضخ�س اآخر �ضيقوم 
بذلك وهناك خطورة اأعلى من اخلطورة التي تنم عن عدم وجودك يف مثل هذا 
النوع من االإعالم االجتماعي، وهي عملية تتطلب التعلم فهي ال تتطلب اخلربة 
فبالطبع �ضوف تقوم باالأخطاء وهذا واقعي وهذا طبيعي، ولكن ينبغي اأن تقوموا 
باالأمور بطريقة منا�ضبة ، وماذا يتطلب ا�ضتخدام االإعالم االجتماعي ، ن�ضتخدمه 
يف املعلومات والتثقيف ون�ضتخدمها للتوا�ضل واأي�ضًا للم�ضاركة ، علينا اأن نفكر يف 
نفكر يف  اأن  املعلومات وخلف ذلك علينا  توفر  وكيفية  التقليدي،  االنرتنت  موقع 
كيفية تثقيف االأ�ضخا�س، فاأنا اأعي�س يف بريطانيا والدولتني نيوزيالندا وبريطانيا 
التاريخ الربملاين  ال�ضنني من  لديهما دميقراطية وبالطبع بريطانيا لديها مئات 
ولديها القليل من التثقيف ال�ضيا�ضي يف املدار�س ، وبالتايل فاإن احلكومة لي�س بها 
تثقيف الأن هناك بالطبع الكثري من التاأثري، وبالتايل نحن نفرت�س اأن االأ�ضخا�س 
وا�ضح  االأمر  ولالأ�ضف   ، الربملاين  النظام  يعمل  يعرفون كيف  وال  يكربون  �ضوف 
للكثري من االأبحاث التي قمت بها والتي قام بها الكثري من االأ�ضخا�س االآخرين 
اأن هناك م�ضكلة يف ال�ضيا�ضة الدميقراطية يف بريطانيا ، وعلينا اأن نفكر اأنه ال 
ميكننا اأو نفرت�س اأن االأ�ضخا�س يفهمون كيف يعمل الربملان ، نحن بحاجة اإلى 
تثقيفهم حول هذا االأمر ، علينا اأن نثقفهم يف املدار�س واأن نتيح االأمر للبالغني 
للتعليم  الفرتة  هذه  فاإن  وبالطبع  الربملان  يف  م�ضاركة  هناك  يكون  واأن   ، اأي�ضًا 
والتثقيف حول النظام والتاريخ وعلينا اأن نلتحق يف هذا االأمر ، التوا�ضل يبدو من 
الفيديو الذي عر�ضناه اأن هناك اأمور جيدة فيما يتعلق بالتوا�ضل وهذا اأمر مهم 
كيف نخرج كربملان واأن نطلع املجتمع اأننا جزء منه ؟ واالإعالم االجتماعي اأمر 
مهم و�ضوف يعزز من االإمكانيات ومبجرد اأن ن�ضارك كيف نقوم بالتوا�ضل معًا واأن 
نقوم باالأمور مع من ون�ضتمع اإلى اأ�ضخا�س ون�ضركهم يف القرارات التي نتخذها 

فالتوا�ضل االجتماعي يعد و�ضيلة قوية الإ�ضراك االأ�ضخا�س يف �ضناعة القرار.
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كيف ننجح االأمر ؟ علينا اأن نتاأكد اأن هناك من ي�ضتخدم االإعالم االجتماعي 
وعلينا اأن نفكر اأن التوا�ضل واال�ضتخدام �ضوف يجعل االأمور ت�ضل اإلى املوؤ�ض�ضة 
اأمور  ، قد تكون هناك  القانونية  بالنواحي  تتعلق  اأمور  ، هناك  اأمر �ضعب  وهذا 
تتعلق باخل�ضو�ضية ، وكيف توؤثر على حرية تداول املعلومات والقواعد ال�ضخ�ضية 
اأن  علينا   ، يحدث هكذا  ال  االأمر  ؟  االجتماعي  االإعالم  تنجح  كيف  ؟  والتي�ضري 
الذين  الو�ضطاء  االأ�ضخا�س يتوا�ضلون مع االأ�ضخا�س االآخرين ومن هم  اأن  نعلم 
�ضوف يتوا�ضلون ويجعلون االأمور ت�ضل اإليك ، كيف جتمع االأ�ضخا�س من بعيد؟ 
اأزمة ؟ ما هي  اأن تقيم اال�ضرتاتيجيات ، كيف تدخل عندما يكون هناك  عليك 
الفل�ضفة عندما ت�ضارك ومتى ت�ضارك ؟ وكيف ت�ضتجيب لالأمور ؟ وهذا اأمر مهم 
اأن ترى اأن هناك دورات كاملة، واأال يكون هناك فجوة واأن تقوم بالعمل واأن تقوم 
باإظهار ما حدث ، واأن تكون هناك جمموعات ت�ضري اإلى ردات الفعل ، يف الربملان 
اليوتيوب  على  للتعليقات  ت�ضتمع  ال  ولكنك  ويوتيوب  وتويرت  الفي�ضبوك  ت�ضتخدم 
اأن  وبالتايل عليكم   ، اأنه ال توجد فائدة وال توجد جودة عالية  وال�ضبب يف ذلك 
تقدروا ذلك واأن تو�ضحوا االأمر اأنك توجهت اإلى قناة اليوتيوب وعليك اأن ت�ضاهد 
الفيديو واإذا رغبتم بامل�ضاركة ينبغي اأن ت�ضارك ، واأن تتوجه اإلى الفي�ضبوك واأن 
تتوجه اإلى موقع االنرتنت ، هم يعلمون اأن هناك من ي�ضتخدم الفي�ضبوك وبالتايل 
التطبيقات  نوعًا من  ت�ضتخدموا  اأن  اأبعد من في�ضبوك ، ميكنكم  تكون  اأن  عليك 
اخلا�ضة بالفي�ضبوك حتى تعلم ما يحدث فيما يتعلق بالربملان ، ي�ضتخدم الربملان 
الربيطاين تويرت للح�ضول على اأ�ضئلة من اجلمهور حتى ميكنهم اأن ي�ضاألوا اأ�ضئلة 
لوزارة التعليم ثم بعد ذلك تكون ردة الفعل من خالل اليوتيوب ، وبالتايل يح�ضل 
التويرت على االأ�ضئلة واليوتيوب يقوم بالرد على االأ�ضئلة ، وبالتايل ينبغي اأن تكون 
عن  واأي�ضًا   ، االجتماعي  االإعالم  عن  اأحتدث  و�ضوف  للتقييم  اإجراءات  هناك 
الرقابة على االإعالم االجتماعي بطريقة اأخرى ، ولكن �ضاأحتدث عن ذلك االآن  
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ويف اخلتام ، ما ينبغي اأن نفكر فيه فيما يتعلق باالإعالم االجتماعي ؟ املمار�ضات 
اجليدة لالإعالم االجتماعي تتطلب اال�ضتماع واال�ضتجابة وطرح ال�ضوؤال وامل�ضاركة  
واالأمر يتعلق باأن نكون م�ضاركني فعالني يف ال�ضبكة التي ن�ضارك فيها،  ولن ن�ضعى 
اإلى اإدارتها اأو ال�ضيطرة عليها اأو قيادتها حتى واأن نكون جزءًا من ال�ضبكة فح�ضب 
ونكون ع�ضو يف ال�ضبكة واأن نكون حمرتمني يف هذه البيئة،  واالإعالم االجتماعي 
ي�ضارك ب�ضرعة كبرية يف التغيري، ولكن اإذا ما ف�ضلنا فينبغي اأن جنرب اأمرًا اآخر  
واخلربة والتعلم وامل�ضاركة والتغيري ، قد يكون االأمر ممتع واأمر جتريبي  ال ينبغي 
واأن جنعل االأمور اأكرث �ضعوبة بل ينبغي اأن تكون هناك عملية جتعلك ت�ضارك  عليك 
جتعلهم  وال  بالتغريدات  يقومون  االأ�ضخا�س  دع   ، االجتماعي  االإعالم  تتفهم  اأن 

يقومون بارتكاب االأخطاء  ولكن عليهم ارتكابها واإ�ضالحها فاالأمر جدي.

االإعالم االجتماعي ب�ضمة ديناميكية فهذا اأمر جيد ، ال تخلقوا احلواجز ولكن 
عظيمة  فر�ضة  اأنها  االجتماعي  االإعالم  با�ضتخدام  يتعلق  فيما  القوية  الر�ضالة 
لتغيري  عظيمة  فر�ضة  وهي   ، واملدنيني  العامة  املوؤ�ض�ضات  بني  العالقة  لتغيري 
االأمور وحتى جنعل العملية كحكام م�ضوؤولة و�ضفافة ومفتوحة ، وهي فر�ضة جلعل 
االأ�ضخا�س ي�ضاركون ، واأعتقد اأن هذا اأمر قوي للغاية ، ولدي ن�ضخ من االإر�ضادات 
اأ�ضئلة  اأية  واإذا كانت هناك   ، اأنها مفيدة  واأعتقد  باالإعالم االجتماعي  اخلا�ضة 

تودون طرحها فاأنا اأرحب بتلقي هذه االأ�ضئلة فيما بعد ، �ضكرًا جزياًل .
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي 

ن�ضكر دكتور اأندي على ورقته اجلميلة وعلى عر�ضه امل�ضهب ال�ضايف ، وننتقل 
واالإنتاج  للتدريب  االإعالمي  كلري  مركز  – موؤ�ض�ضة  دويل  كلري  ال�ضيدة  اإلى  االآن 
 world wide fund( االإعالمي ، كما اأنها تراأ�س الق�ضم االإعالمي يف موؤ�ض�ضة
وتلفزيون  االإذاعة  ، وكذلك عملت �ضابقًا كاإعالمية ومرا�ضلة يف   )for nature
“BBC” ، واأي�ضا لها الكثري من الن�ضاطات التدريبية املختلفة واالإنتاج وبالذات 
حتدثنا  و�ضوف   ، الطالب  من  الكثري  واأي�ضًا   ، خمتلفة  ملوؤ�ض�ضات  الفيديو  اإنتاج 
االآن عن اأهمية االإعالم ب�ضكل عام �ضواء كان مقروًء اأو مرئيًا اأو مكتوبًا كو�ضيلة 
اأ�ضا�ضية لربط املوؤ�ض�ضات فيما بينها ، واأي�ضًا يف ربط املوؤ�ض�ضة الربملانية ب�ضرائح 
ال�ضعب املختلفة ، واأي�ضًا اأهمية و�ضائل االإعالم املختلفة لتعزيز ال�ضفافية وتعزيز 
امل�ضداقية ، واأهميتها الكربى يف �ضياغة وعينا حول ق�ضايا معينة ، واأي�ضًا لتوجيه 
وعينا نحو ق�ضايا معينة دون االأخرى ، فكيف نتعامل مع امليديا عندما نكون يف 

هذا املحك ، فهذا ما �ضتحدثنا اليوم عنه ال�ضيدة كلري ، تف�ضلي : 





الورقة الثانية

الب��رملانيني و�ض���رورة التوا�ضل مع و�ضائل االإعالم        
ال�ضيدة / كلري دويل 
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الب��رملانيني و�ض���رورة التوا�ضل مع و�ضائل االإعالم   

 ال�ضيدة / كلري دويل 

اإلى عمري فاإن ال�ضرية الذاتية �ضتطول نوعًا ما   �ضكرًا لك ، فعندما ت�ضلون 
بالطبع هناك حاجة للتوا�ضل بني اأع�ضاء الربملان وجمال�س النواب وبني ال�ضعب  
فاملجتمع ي�ضوغ فكرة النا�س حول هذا الربملان ، لقد �ضمعتم هذه الق�ضة من قبل 
واأنا متاأكدة من ذلك ، املناظرة ال�ضيا�ضية يف عام 1960م بني ريت�ضارد نيك�ضون 
 % % من النا�س اعتقدوا باأن نيك�ضون قد ربح املناظرة و50   50 وجون كينيدي ، 
هناك  كان  ملاذا   ، باملناظرة  فاز  الذي  هو  كينيدي  جون  اأن  اعتقد  ال�ضعب  من 
% من النا�س ا�ضتمعوا اإلى املناظرة على جهاز الراديو  اختالف ؟ الأن هناك 50 
والن�ضف االآخر �ضاهد املناظرة على التلفاز ، وقد ارتكب نيك�ضون اأخطاًء عديدة 
اإلى الكامريا ال�ضحيحة ، ومظهره كان غريبًا واملكياج  من �ضمنها عدم النظر 
على وجهه قد ذاب من احلرارة ، نحن نعي�س يف عامل يعتمد على الروؤية ب�ضكل 
للو�ضول  الو�ضيلة  ب�ضكل خا�س هو  والتلفاز  املرئي  االإعالم  ، عامل ب�ضري،  كبري 
عدة  وهناك  االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  تعي�ضون  اأنتم   ، املجتمع  من  �ضريحة  اأكرب  اإلى 
اأو االإعالم املكتوب  قنوات تلفزيونية بداأت تتاأ�ض�س االآن ، وبالطبع اإن ال�ضحافة 
واملطبوع له قوته وله اأي�ضًا نفوذه ، بع�س الكتب وهذه املن�ضورات تت�ضمن مقاطع 
اأخبار مهمة ن�ضرت يف �ضحيفة » ذا  1992م كانت هناك  اأي�ضًا ، يف عام  فيديو 
�ضن« وهذه ال�ضحيفة كانت دائمًا تنا�ضر حزب املحافظني ، ولكن جريدة » ذا 
�ضن« فجاأة غريت والءها يف عام 1997 ، فللمرة االأولى يف خالل ع�ضرين عامًا 
 The « قرروا دعم حزب العمال بداًل من حزب املحافظني ، وترون هذا العنوان
Sun’s backs Blair« ، وهو رئي�س حزب العمال ، كما تعلمون وكما ا�ضتمعتم اأنا 
اأخبار الربملان االأوروبي واأخبار الربملان يف اململكة املتحدة ، وكنت  اأغطي  كنت 
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متخ�ض�ضة يف العالقات العامة اأي�ضَا  ما الذي ميكنني اأن اأفيدكم به اليوم  اأعتقد 
اأن االأمر الذي يفاجئني هو تفهم االإعالم ، اأنا اأحتدث هنا عن االإعالم الدويل 
االأمر مربكًا  ، كان  العامة  العالقات  اإلى  ال�ضحافة  انتقلت من  ، عندما  العاملي 
بالن�ضبة يل الأنني اأدركت اأن ال�ضحافة لها طبعها اخلا�س ، وعندما تتوا�ضل مع 
االإعالم اأعتقد اأنه من املهم اأن تدرك اأن ال�ضحافة خمتلفة تامًا وال�ضحفيون 
�ضحفي  �ضبق  على  احل�ضول  عليهم  يوم  فكل   ، ال�ضديد  ال�ضغط  حتت  يعملون 
ب�ضرعة �ضديدة ، واحل�ضول عليه قبل االآخرين وهناك تناف�س �ضديد بني ال�ضحف 
وقنوات التلفزيون وقنوات الراديو وبني ال�ضحفيني وبع�ضهم البع�س واملرا�ضلني 
اأتيت  الذي  املكان  يف  الأنني   ، يوم  بعد  يومًا  يزيد  والتناف�س   ، البع�س  وبع�ضهم 
منه وهو اأوروبا هناك اأزمة اقت�ضادية واأزمة مالية كما تعلمون ، اإذًا ظهر العديد 
ويبحثون عن خرب خمتلف  ب�ضكل حر  يعملون  الذين  وال�ضحفيني  املرا�ضلني  من 
وخرب جديد وعليهم اأن يبيعوا هذه االأخبار، اإن ال�ضحافة االآن تعتمد على �ضراء 
االأخبار واإي�ضالها اإلى املحرر يف الوقت املنا�ضب ، اإذًا فاملحرر هو الذي يقرر اإن 
كانت الق�ضة التي حتاول بيعها اأو اخلرب الذي حتاول بيعه هو بالفعل له اأهمية 
مرا�ضلي  وبالطبع  ال�ضغط  حتت  ت�ضبح  ك�ضحفي  اأنت   ، مفيد  غري  اأو  اإخبارية 
الربملان يقومون بدورهم ، ولكن عليك اأن ت�ضبح خبريًا وب�ضكل �ضريع خبري يف 
خالل ثمانية �ضاعات فقط ، اإن االأخبار املهمة وال�ضبق ال�ضحفي هو الذي يقود 
ال�ضاحة  اإن مل تكن اأخبارك لها اأهمية اإخبارية ، ف�ضتجد اأن اجلميع يغادرون قاعة 
املوؤتر ال�ضحفي الأن اجلميع يبحث عن خرب جديد له تاأثري ويحدث فرقًا يف حياة 
النا�س  الأن االأمر ي�ضبه ال�ضيا�ضة ، فاالأخبار جوهرها النا�س وال�ضيا�ضة وال�ضعب 
اأي�ضًا  اإذًا القرب من الق�ضايا والقرب من املجتمع ، ما الذي فعاًل له �ضلة بواقعنا 
اأفكر يف  اأنا �ضافرت وكنت على منت طائرة طريان االإمارات، وكنت  اأهمية   وله 
م�ضاهدة اأفالم هوليود ، ولكن جذبني الفيلم الوثائقي عن دبي الأن كان له �ضلة 
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مبا �ضاأقوم به خالل اليومني القادمني ، و�ضاهدت جميع االأفالم الوثائقية الأنها 
كانت لها اأهمية يف هذا الوقت بالذات بالن�ضبة يل ، اإذًا ما الذي يريده االإعالم 
منك ؟ يريد االأخبار  اأخبار عن النا�س واأخبار لها �ضلة بواقعهم ، اإن مل ت�ضل 
االأخبار اإلى النا�س يف الوقت املنا�ضب ف�ضت�ضبح بدون فائدة ويبحثون عن اإجابات 
واأنا يقلقني   ، اأن يعاجلوا املعلومات ب�ضكل �ضريع جدًا  فورية ومعلومات ، عليهم 
– يف احلقيقة – وعلي اأن اأقول لكم اأننا يف ثقافة تعتمد على املقاطع ال�ضوتية 
بالن�ضبة لهذه الثقافة – ثقافة املقاطع ال�ضوتية – من املهم جدًا اأن ال جتيب اأ�ضئلة 
ال�ضحفيني فقط ، بل عليك اأن ت�ضتغل الفر�ضة الإي�ضال ر�ضالتك اإلى املجتمع ، كل 
مقابلة مع �ضحفي تثل فر�ضة بالن�ضبة لك الإي�ضال ون�ضر ر�ضالتك �ضت�ضاعدك 
اأن ت�ضبح دقيقًا وتعتمد على هيكل منظم يف اإجاباتك ، واأن  هذه الفر�ضة على 
االأف�ضل   هو  واالعتدال  االأمور  كل  يف  الو�ضطية  اإن  بالطبع   ، كبري  ب�ضكل  تركز 
بالن�ضبة للربملان اأو اأع�ضاء جمل�س النواب الربيطاين يتم تدريبهم ب�ضكل مكثف 
على التعامل مع االإعالم ، ولكن اأحيانًا ما يرتكبون بع�س االأخطاء اأثناء اإي�ضال 
ر�ضالتهم من خالل مقطع �ضوتي ، هذا رئي�س حزب املعار�ضة وكان يجري مقابلة 
ا�ضتمعوا  القطاع احلكومي   االإ�ضراب يف  لـ )ITM( حول  ال�ضيا�ضي  املرا�ضل  مع 
اإلى ما �ضيقوله :  االإ�ضراب يف غري حمله االآن فمازالت هناك مفاو�ضات احلكومة 
املفاو�ضات  الطرفني على اجللو�س على طاولة  اأحث  واأنا  التفاو�س،  االآن حتاول 
والتوقف عما يقومون به ، ماذا عن احلركة االإ�ضرابية اليوم؟ ملاذا تقول لنا اأن ما 
نقوم به خطاأ ؟ اأنا اأوؤمن اأن االإ�ضراب االآن هو خطاأ ، خطاأ كبري الأن املفاو�ضات 
قائمة ، ملاذا ال جنل�س حول طاولة املفاو�ضات لن�ضل اإلى حلول ، فكان هناك خطاأ 
من الطرفني يف راأيي، هل تعتقد اأن املفاو�ضات �ضتفيد؟ ما اأقوله اأن االإ�ضراب يف 
الوقت احلايل هو خطاأ بعد الدمار الذي حدث اليوم  اأحث الطرفني على اجللو�س 

اإلى طاولة املفاو�ضات والتوقف عما يقومون به .
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ب�ضكل  �ضوؤااًل  اأو  �ضوؤااًل خمتلفًا  املحاور  ي�ضاأله  مرات  ، خم�س  �ضادتي  �ضيداتي 
خمتلف ، ويف كل اخلم�س مرات يعطي رئي�س احلزب نف�س االإجابة ، فبالطبع لقد 

اأ�ضر هذا ب�ضمعته يف عامل تويرت ، وهذا ما كتب.

اإن دور االإعالم فيما يخت�س بال�ضاأن لي�س فقط احل�ضول على مقاطع �ضوتية  
بل ا�ضتك�ضاف االأمور والو�ضول اإلى اأعماق االأمور ، والتاأكد من اأن ال�ضيا�ضيني يف 
اململكة املتحدة هم بالفعل على قدر م�ضوؤولية املواطنني وي�ضتطيعون حتمل م�ضوؤولية 
املجتمع ، لالأ�ضف ول�ضوء احلظ هذا الفيديو انت�ضر ب�ضكل كبري والتعليقات على 
التويرت وكانت هناك تغطية �ضحفية كبرية حول هذا الفيديو ، الر�ضالة التي اأود 
تنخرط يف خطاأ  تلتزم بر�ضالة معينة ورجاًء رجاًء ال  اأن  اأقولها لكم : عليك  اأن 
له عالقة باملقطع ال�ضوتي مثلما حدث مع رئي�س حزب املعار�ضة ، اإذًا عليك يف 
ذلك  وبعد  اإليه،  الو�ضول  يحاول  مبا  دراية  على  باأنك  املحاور  ت�ضعر  اأن  البداية 
حتاول الربط بني �ضوؤاله وبني االإجابة اأو الر�ضالة التي تود اإي�ضالها ، كل ما عليك 
القيام به هو اأن يكون هناك مغزى من كالمك ، هنا مثال اآخر فكما قال اآندي اأن 
التلفاز اأو القنوات اخلا�ضة بالربملان االأوروبي هي و�ضيلة فعالة الإي�ضال ر�ضالتك 
ون�ضرها ب�ضكل �ضريع فيتم بثها على مائتي قناة حول اأوروبا، لذلك هم يقومون 
البي بي �ضي   اآندر�ضون يحاور مرا�ضل  ، هنا  بعمل جاد فيما يخت�س بال�ضحافة 
اآرائه ووجهة نظره ، هنا  اأن يح�ضل على ن�ضف �ضاعة لعر�س  وال�ضيا�ضي ميكن 
النواب  جمل�س  يف  ع�ضو  على  االأ�ضئلة  هذه  ويطرح  اأفغان�ضتان  عن  اأ�ضئلة  ي�ضاأله 
الدامناركي ، دائمًا ما تكون هناك خماطرة يف و�ضع فيديو يف العر�س ، لذلك 
�ضاأنتقل بدون عر�س هذا الفيديو ، وميكنكم روؤية هذا الفيديو على قناة الربملان 
االأوروبي ، ولكن بالطبع هناك خماطرة وهناك فر�س ، ولكن بالطبع هناك اأي�ضًا 
خماطرات ، رمبا ن�ضتطيع روؤية هذا الفيديو ونكون حمظوظني ، اإن جولدن براون 
بالهجرة يف  كانت هناك ق�ضية متعلقة   ، لل�ضوؤون اخلارجية  ال�ضابق  الوزير  وهو 
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ذلك الوقت ، فالعديد من املهاجرين من �ضرق اأوروبا كانوا يحاولون الهجرة اإلى 
اململكة املتحدة اأو بريطانيا ، اآمل اأن اأ�ضتطيع عر�س هذا الفيديو ، الهجرة بالطبع 
ق�ضية يف الربملان الربيطاين واحلملة االنتخابية حاليًا ، اإذًا فمعاجلة هذه الق�ضية 
اأمر رئي�ضي للحفاظ على من�ضبه ، وريت�ضارد هنا يف لندن االنتخابات على بعد 
اأ�ضبوع واحد ولذلك اجلميع بداأ يطلق على هذه احلملة االنتخابية مبثابة ت�ضادم 
قطار ، ال�ضحافة اليوم غريت عناوينها ، كان من املفرت�س اأن تكون هناك مقابلة 
عادية مع جونيور دايف يف ال�ضاد�ضة وال�ضتني من عمره ، ولكن عندما حتدث دايف 
عن ق�ضية الهجرة احل�ضا�ضة ما قاله براون هو ما يقوله ال�ضيا�ضيون ب�ضكل دائم 
وهو اللباقة وحماولة االإجابة بدبلوما�ضية �ضديدة ،ولكنه ن�ضي اأنه ي�ضع ميكروفون 
هو  ما   ، مذاع  راأيه  اأن  يعلم  اأن  بدون  ال�ضيارة  ركوب  خالل  من  راأيه  عن  وعرب 
اإلى ا�ضتديو الراديو ، كانت لغة اجل�ضد تعرب  �ضعورك نحو ما قاله عندما و�ضل 
عن م�ضاعره ، اأنا اأعتذر  ال�ضرر الذي حدث واأ�ضاب �ضمعته كان كبريًا وكان يومًا 
كارثيًا بالن�ضبة له ، اإحراج كبري جلولدن براون ، براون عاد لزيارة دايف ومل يكن 
ي�ضع امليكروفون هذه املرة ، جوليان دايف قد عينت م�ضوؤواًل عن العالقات العامة 

وقالت لرباون ا�ضتخدم م�ضوؤواًل اآخر ، �ضكرًا لك ريت�ضارد. 

عر�ضته  ؟  الفيديو  هذا  عليكم  عر�ضت  ملاذا   ، املفتوح  امليكروفون  كارثة  اإذًا 
بال�ضعب  له عالقة  واإيجاد ما  التحدي  لها مهمة وهي  ال�ضحافة   ، ل�ضبب  عليكم 
باأخذ  تقوم  وال   ، العامة  بالعالقات  تقوم  ال  ال�ضحافة   ، باملجتمع  له عالقة  وما 
دور مدير العالقات العامة ، تذكروا دور ال�ضحافة ودور االإعالم ، ورجاًء اخلعوا 
 ، فر�ضة  اأنها  اأقول  مازلت  ولكن   ، بحرية  باحلديث  تبداأوا  اأن  قبل  امليكروفون 
ال�ضعب  مع  مناق�ضة حوارية  وانخرطتم يف  ال�ضائب  بال�ضكل  باالأمر  قمتم  ما  اإن 
واملحاورين واملرا�ضلني ف�ضتجدون اأن اخلرب والق�ضة والق�ضية التي تدعمها يتم 
% من االأخبار التي يكتبها  ن�ضرها يف ال�ضحافة يف االإعالم امل�ضموع واملرئي ، 70 
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يعتقد  قد  لذلك   ، خربية  واإ�ضدارات  �ضحفية  اإ�ضدارات  من  تاأتي  ال�ضحفيون 
ت�ضاعدوهم  اأن  الواقع ميكنكم  اأو�ضياء على احلقيقة ولكن يف  اأنهم  ال�ضحفيون 

على القيام بهذه املهمة ، �ضكرًا لكم.

�ضعادة / د. منى جمعة البحر

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

الورقة  اإلى  ننتقل  واالآن   ، الرائع  التقدمي  دويل على هذا  كلري  ال�ضيدة  ن�ضكر 
الثالثة والتي �ضتكون م�ضرتكة بني ثالثة متحدثني ، و�ضوف تركز هذه الورقة على 
امليديا مونرتينج ، فباالإ�ضافة اإلى الدكتور اأندي وال�ضيدة كلري دويل �ضتكون معنا 
الربملان  االإت�ضال يف  اأو مدير  رئي�ضة  ، وهي  باندا  – ال�ضيدة جيميني  اأي�ضا   –
الدويل ، وعملت �ضابقا ك�ضحفية للتلفزيون والراديو واأي�ضا يف ال�ضحافة يف كل 

من الـ » BBC« واأي�ضًا يف رويرت، تف�ضلي �ضيدة جيميني :
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الر�ضد وبحوث االإعالم الربملاين

ال�ضيدة جيميني باندا :

لقد قمتم بالعمل ال�ضاق ولقد �ضاركتم يف االإعالم ، وقمتم باحلوارات والبيانات 
الأن هذا هو  ؟  االإعالم عنكم  يقوله  وما  بعد ذلك  ماذا يحدث  ولكن  ال�ضحفية 
االأمر اأو اجلانب االأكرث اأهمية من العمل الذي قمتم به ، مراقبة االإعالم هو اأمر 
اأمامنا متعلقة باالإعالم  �ضعب واأن نقوم به بطريقة جيدة ، الأن التحديات التي 
االجتماعي  االإعالم  عن  اآندي  وحتدث   ، قبل  ذي  من  اأكرث  باملراقبة  ومتعلقة 
االإعالم االجتماعي  ولقد حتدث عن كيفية مراقبة   ، ذاته  اأمر �ضعب بحد  وهو 
التلفزيون   فيما بعد ، ولقد حتدثت كلري عن مراقبة الر�ضد االجتماعي ال�ضيما 
و�ضوف اأحتدث قلياًل عن التحديات اخلا�ضة بر�ضد االإعالم التقليدي واالإعالم 
على مواقع االنرتنت ، وما نر�ضده مع كل هذه ال�ضو�ضاء يف ال�ضياغات املكتوبة 
يف التلفزيون واالإعالم االجتماعي ماذا تر�ضدون ، هل تر�ضدون كل �ضيء ؟ اأم 
تر�ضدون االأمور املهمة ؟ هذا يعتمد عليك ، ما هو اأكرث �ضيء مهم يف االإعالم؟ 
باأن  تتعلق  فكرة  لديك  تكون  اأن  يف  ترغب  وهل   ، التوا�ضل  ا�ضرتاتيجية  هي  هل 
يكون هناك تغطية من الناحية الكمية اأم اجلودة ؟ قد ترغب يف بع�س االأحيان 
يعتمد على  االأمر  اأن  اأعتقد  وبالتايل   ، التغطية  اأو عمق  التغطية  نطاق  يف ر�ضد 
كل حرف ، ملاذا حتتاج اإلى ر�ضد االإعالم ؟ الأن كل اإعالم خمتلف حتدثنا عنه 
لديه جمهور خمتلف وهذا ما ا�ضتمعتم اإليه من قبل ، هناك طرق خمتلفة لتغطية 
ق�ضة اأو خرب، وهناك �ضحفي مثل كلري واأنا ونحن �ضحفيتني واأقول لكم اأننا نقوم 
% من املرجح اأن تكون هناك تغطية خمتلفة  بتغطية هذا احلدث ك�ضحفي ، 99 
اأن  وعلينا   ، خمتلفة  وزاوية  خمتلف  واهتمام  خمتلف  جانب  له  منا  كل  الأن  لنا 
نرى الطرق املختلفة التي يغطي بها االإعالم وال�ضحفيني ن�شاط اأو حدث ، ومن 
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الوا�ضح اأي�ضًا اأن قوة التاأثري ، تعلمون اأن ال�ضيا�ضيني يتوا�ضلون بفاعلية ، ولديهم 
ر�ضالتهم ويف  اإر�ضال  ، فهذا يجعل اختالف كبري يف  االإعالم  بناءة مع  عالقات 
تاأثري االأ�ضخا�س ويف دعم االأ�ضخا�س لهوؤالء ال�ضيا�ضيني واأعمالهم ، ولكن املهم 
اأن هناك بيانات وتقارير  اأن يكون هناك ر�ضد لالإعالم ، حتى نتاأكد من  اأي�ضًا 
دقيقة ملا تقولونه ، يف بع�س االأحيان ال�ضحفي يتهم باأنه مل ميثل جيدًا ا�ضتخدام 
اأن ما  واأن نرى  التبعات  اأن نرى  ، وعلينا  النطاق  ال�ضوتية خارج  املقاطع  بع�س 

نقوله يتم ا�ضتخدامه بطريقة �ضليمة.

من الناحية التقليدية كان هناك ر�ضد لالإعالم من قبل العديد من ال�ضحف 
وهناك الكثري من املقابالت ال�ضحفية بطريقة فردية ، وهناك ممار�ضات للربملان  
وهناك من يعمل يف املكتبات والزالت اأرى ذلك موجود يف الربملانات  ولكن هناك 
واأن يكون هناك �ضركة ميكن   ، �ضبكة االنرتنت  بالقيام بذلك على  تتعلق  فر�س 
اأن توظفها الأن تقوم بن�ضر البيانات ال�ضحفية لك ، اإن ر�ضد البيانات ال�ضحفية 
بالطبع جتعل هناك ا�ضتغراق للوقت وهي حتد من الن�ضخ الورقية التي تكون يف 
على  اعتماد  هناك  الأن  التكلفة  باهظة  اأي�ضًا  وهي طريقة   ، واملجالت  ال�ضحف 
املوارد الب�ضرية ، ولكن علينا اأن نفكر اأن االأمر يتم بطريقة مبا�ضرة يف الر�ضد 
به املحررون وميكنكم  اأن تفكروا مبا يقوم  ، عليكم  الفعالة  بال�ضحافة  اخلا�س 
اأن تروا كل �ضحيفة على حدة ولكنها طريقة لر�ضد ال�ضحف ، وهي بالطبع اأمرًا 
املوؤثرة   باالأمور  اأي�ضًا  تتعلق  ، ولكنها  ال�ضوتية  باملقاطع  يتعلق  االأمر ال  مهمًا الأن 
ولكن اأي�ضًا يف الوقت احلايل منذ العديد من العقود بع�س ال�ضركات التي تقوم 
ذات  حمتويات  ندعوه  ما  فقط  بر�ضد  تقوم  �ضركات  وهي   ، االإعالمي  بالر�ضد 
واملجالت  ال�ضحف  اأو  املفتوحة  االنرتنت  مواقع  جميع  اأي  املفتوحة،  امل�ضادر 
باالإعالم  يتعلق  وقد  باملدونات  يتعلق  واالأمر   ، مراقبة  اأي  دون  مواد  تن�ضر  التي 
للجميع ومفتوحة بحرية    اأي معلومات على االنرتنت متاحة  اأو  اأي�ضًا  االجتماعي 
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هذه ال�ضركات �ضوف تقوم بذلك و�ضوف ترى بع�س الكلمات والتي قد تقدم بع�س 
بطريقة  كثريًا  تعمل  �ضركات  هناك  حولكم.  يومية  بطريقة  قيلت  التي  البيانات 
متعددة اللغات ، وقد تطلب من الذين يقومون بالر�ضد االإعالمي اأن يركزوا على 

لغة اأو عدة لغات وهذا اأمر عاملي كما اأن االنرتنت عاملي.

وب�ضبب االأرقام املتزايدة من هذه ال�ضركات التي تر�ضد االإعالم ، فاإن هناك 
اأ�ضري  تناف�س وهناك توفري لكثري من التحليل املعقد وما ميكن توفريه ، و�ضوف 
عليكم على عجالة اأن �ضركة اإعالم والتي ت�ضتخدم الر�ضد بهذه الطريقة ميكنكم 
اأن تروا العديد من املقاالت التي كتبت اأ�ضبوعيًا، وميكنك اأن ترى العمود االأمين 
الذي ي�ضري اإلى اخليار اإذا كانت تغطية �ضلبية اأو اإيجابية، وهناك فر�ضة اختيار 
التغطية  ا�ضتخدامها يف  التي مت  الكلمات  وما هي  �ضحابة  يكون هناك  اأن  اأي�ضًا 
وتقول لكم : ما هي املواد االإعالمية امل�ضتخدمة كثريًا ؟ واأي�ضًا يف هذا االأ�ضبوع 
بالذات كنا نغطي �ضواء باللون االأزرق الداكن اأو االأبي�س اإذا مل يكن هناك تغطية 

على االإطالق.

يف اأ�ضفل هذه امل�ضادر املفتوحة فاإن االأمر لي�س �ضاماًل ، واالأمر لي�س كما يتم 
يف البحث على جوجل اأو ياهو ولكنه غري �ضامل ، لقد �ضهدنا كثريًا وال نزال نرى 
بع�س االأمور اأو بع�س الفجوات فيما يتعلق بالر�ضد االإعالمي، ولكنها لي�ضت قوية 
، ثم هناك ما ي�ضمى بامل�ضادر املفتوحة  اأي�ضًا  الر�ضد االإعالمي االجتماعي  يف 
االثنني   من  مزيج  هناك  يكون  ما  عادًة   ، جميعها  اإلى  نتطرق  و�ضوف  املغلقة  اأو 
وهناك �ضركة حمددة التي تقوم بهذا وهي باهظة التكلفة ولكنها تنحك الولوج 
اأي  اأو  تاميز  فاينن�ضال  اأو  تاميز  نيويورك  مثل  باملواقع  يتعلق  الذي  املحتوى  اإلى 
�ضحيفة اأو جملة تهم االقت�ضاد، اأو اأي �ضخ�س م�ضرتك وهي عاملية وهي بلغات 
عدة وتقدم لك املزيد من الر�ضد االإعالمي . ولكن يف الواقع ما �ضهدناه خالل 
ال�ضنوات املا�ضية هو اأن هذا الر�ضد االإعالمي مل يتغري فهذا مفهوم جديد وي�ضمى 
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فاال�ضتخبارات  ؟  االأمر  هذا  يفعله  وما  االإعالمية  اال�ضتخبارات  اأو  باملخابرات 
با�ضتهداف  مبا�ضرة  بطريقة  تقوم  االإعالمية  اال�ضتخبارات  �ضركة  اأو  االإعالمية 
ال�ضركات و�ضوف يقولون لكم  اإلى واحدة من هذه  تتوجه  اأن  االإعالم ، وميكنك 
قاعدة  بزيادة  ونقوم   ، العامل  يف  االإعالمية  املواقع  جلميع  بيانات  قاعدة  لدينا 
االإعالم يف  �ضاعة عن  ملدة  تبحث  اأن  بعد ذلك ميكنك  ثم   ، دولة  لكل  البيانات 
النواحي  اأو  الربملانية  واالأخبار  الربملانية  النواحي  يغطي  الذي  االإمارات  دولة 
ال�ضيا�ضية اأو الق�ضايا احلكومية اأو حقوق االإن�ضان ، و�ضوف تقدم لك قائمة بجميع 
�ضتقوم  ذلك  بعد  ثم   ، هواتفهم  وباأرقام  بالتغطيات  يقومون  الذين  ال�ضحفيني 
باأخذ اأرقام كل هذه النواحي االإعالمية والبيانات ال�ضحفية، وهذه ال�ضركة �ضتقول 
لك ح�ضنًا لديك االآن توزيع اأو نظام للتوزيع وميكنك ا�ضتخدامه الإر�ضال بياناتك 
ال�ضحفية اإلى هوؤالء ال�ضحفيني ، واأي�ضًا �ضوف ي�ضري اإليك الربنامج اإلى من هم 
ال�ضحفيني الذين قاموا بقراءة بيانك ال�ضحفي اأو الذين قاموا بكتابة �ضيء اأو 
تقرير حوله ، وبالفعل ما قد مت كتابته اأو قوله عما قلته ، وبالتايل هذه عملية لها 
بداية ونهاية وهي تغطي جميع اأنواع النواحي االإعالمية ، بع�س ال�ضركات تقوم 
نطاق  �ضيمنحك  هذا  ولكن  االجتماعية،  للبيانات  مراقبة  اأو  مالحقة  هناك  اأن 
اأكرث تعقيدًا الأنها تقوم بجمع قاعدة البيانات مع النتائج  اأو�ضع وحتليل بطريقة 
وما قد مت كتابته من تقارير ، ولكنك تت�ضاءل اإذا كان ميكنهم اأن يقدموا لك ما 
تطلبه ولكن اأقول اأن هناك �ضركة منذ عدة اأ�ضهر كان لديهم قاعدة بيانات من 
ال�ضحفيني ونظام الإر�ضال املواد ال�ضحفية ولكنهم مل يكونوا جيدين فيما يتعلق 
بالر�ضد االجتماعي االأ�ضا�ضي، وهناك بالطبع �ضوؤال يطرح حول ال�ضركة اجليدة 
والر�ضد االإعالمي لي�س باالأمر الرخي�س حول العامل ، و�ضوف اأقدم لكم مثااًل على 
ذلك ، كمنظمة دولية تعمل عن كثب مع االأمم املتحدة ووكاالت التوا�ضل ، جنتمع 
كثريًا للحديث عن التحديات التي نواجهها يف العمل اليومي واإحدى الق�ضايا التي 
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اإلى االإعالم  اأن ننظر  اأن علينا  ال تزال موجودة ومتعلقة بالر�ضد االإعالمي هي 
وما هي نظم الر�ضد االإعالمي ، وما هي التحديات التي نواجهها وكان من املهم 
ولي�ضت  التكلفة  باهظة  االأمور  واأن   ، التحديات  نف�س  نواجه  اأننا جميعًا  نرى  اأن 
لدينا اجلودة التي نحتاجها وال يقدمون النظام ال�ضامل، ولكن االأمر الوحيد الذي 
نتفق عليه هو اأن الر�ضد االإعالمي اأمر غاية يف االأهمية وهو اأمر اأ�ضا�ضي ، ملاذا؟ 
تاأتي من  االإعالم  االأخبار من منظمات  % من   70 اأن  وقالت  كلري  لقد حتدثت 
البيانات ال�ضحفية التي يح�ضلون عليها ، وكمحررة �ضحفية �ضابقة ميكنني اأن 
اأقول لكم اأن جودة البيانات ال�ضحفية اإذا كنت �ضاأح�ضل على بيان �ضحفي فاأول 
األقيه يف القمامة ، وبالتايل ينبغي  �ضطرين مهمني، واإن مل اأهتم باالأمر ف�ضوف 
اأن نح�ضل على بيان �ضحفي جيد لل�ضخ�س املنا�ضب ويف الوقت املنا�ضب ، وهذا 
اأمر حتمي للخرب ، ولكن الر�ضد االإعالمي يقدم لكم بع�س االأبحاث املهمة و�ضوف 
يحدد م�ضوؤوليتك وا�ضتجابتك االإعالمية ، فهي تقيمك وا�ضتجابتك على امل�ضتقبل 
القريب واملتو�ضط وعلى املدى الطويل ،  وهو بالطبع �ضوف يهدف اإلى ا�ضرتاتيجية 
التوا�ضل التي تخ�ضك ، وبالن�ضبة يل �ضوف اأقدم االأمر الآندي الذي �ضوف يتحدث 

عن االإعالم االجتماعي.

د. اأندي وليام�ضون : 

بالن�ضبة  اإذًا   ، �ضريحتني  خالل  من  وخمت�ضر  موجز  ب�ضكل  بهذا  �ضاأقوم 
للرقابة على االإعالم االجتماعي ، اإن االإعالم االجتماعي ي�ضمح لنا القيام باأمور 
؟  نراقبه  اأن  الذي ميكننا  ما   ، العادي  االإعالم  اأ�ضغر من  تفا�ضيل  تنطوي على 
عن  �ضاأحتدث  ولذلك   ، قائمة  اأ�ضع  اأن  ميكنني  وال  املنتجات  من  العديد  هناك 
جمموعات اأو فئات، هناك املناق�ضات واال�ضتماع والتحليل والتاأثري ، اإذًا اال�ضتماع 
اأن ن�ضل  ، املناق�ضة واحلوار ، كيف ميكننا  النا�س حول ما يدور  ما الذي يقوله 
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اإلى االأ�ضخا�س الذين يتحدثون حول هذا املو�ضوع ؟ الت�ضويت ، كيف ميكننا اأن 
بال�ضبط  هو  ما   ، التحليل  ؟  واالنتخابية  الت�ضويقية  احلمالت  فعالية  من  نتاأكد 
ما يقوم به النا�س؟ علينا حتليل كل ما يجري لنتمكن من اتخاذ القرار ، كيف 
نتاأكد من اأنهم قد و�ضلوا اإلى املحتوى الذي نعر�ضه ، وهل ا�ضتخدموه وهل طالعوه 
ويف   ، االأمور   هذه  بكل  القيام  لنا  ت�ضمح  اأدوات  عدة  هناك  اإذًا   ، �ضريع  ب�ضكل 
بالن�ضبة  ولكن   ، مماثلة  اأدوات  بالطبع  هناك  كانت  التقليدي  االإعالمي  العامل 
لتويرت وفي�ضبوك هناك اأدوات خا�ضة ، اإن جمال االنرتنت اأنه جماين ، اإن كنت 
�ضتبداأ باال�ضتك�ضاف فيمكنك اأن تتعلم الأن االأمور كلها جمانية وت�ضمح لك بالتعلم 
واال�ضتك�ضاف واخلطاأ ومن ثم العودة مرة اأخرى ، اإذًا علينا اأن نفكر باالأمر مبثابة 
النفوذ اأو التاأثري، فاإن قلت �ضيئًا غري مالئم اأو ارتكبت خطاأ ما فلن يحدث اأي 
�ضيء ، واإن قمت بكتابة تويرت معني وكان �ضيئًا فلن ي�ضرك ب�ضيء يف احلقيقة   اإذًا 
اإلى  �ضفر  ومن  احلرية  م�ضاحة من  هناك  ولكن  والرقابة  للتحكم  اأدوات  هناك 
مائة هذا هو املوؤ�ضر الذي ميكنك اأن تقي�س به النفوذ اأو تاأثري ما مت ن�ضره اأو قوله 
ولكن عندما تتحدث اإلى مندوبي العالقات العامة يف اململكة املتحدة يقولون باأن 
50 خالل  اأقل من  ، فمن يح�ضل على درجة  بالتوظيف  اأي�ضًا  له عالقة  املوؤ�ضر 
تقييم م�ضاركته رمبا يف االإعالم االجتماعي فال يتم توظيفه، وطبعًا االأولوية ملن 
له م�ضاركة فعالة  بع�س هذه االأدوات على �ضبيل املثال جتعلنا نقيم املناق�ضات اإن 
كانت مناق�ضات اإيجابية اأو مناق�ضات �ضلبية ، بالن�ضبة لقيا�س تاأثري هذه املناق�ضات 
يبداأ  من  ؟  معه  والتوا�ضل  اإليه  ن�ضل  اأن  نحاول  الذي  من   ، التفاعل  يف  فكروا 
مب�ضاركة التغريدات واإعادة ن�ضرها ؟ هل ت�ضل اإلى االأ�ضخا�س الذين يعرفون من 
اأ�ضخا�س جدد بداأوا يتعرفون عليك االآن ؟ ح�ضولك على  اإلى  اأم ت�ضل  ال�ضابق 
 65 50 متابع جديد على موقع التويرت فهذا رائع وهو اأف�ضل من ح�ضولك على 
متابع يعلمون عنك يف ال�ضابق اأو يعرفونك من قبل ، هل ميكنك اأن تو�ضل ر�ضالتك 
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وتن�ضرها ؟ حتديد اإيجابية اأو �ضلبية ما يدور واملناق�ضات هل هي اإيجابية وهل هي 
�ضلبية ، هل يتفق مع اأنا�س عندما تقول اأمرًا ما ؟ اأم ال يتفقون اأو يعار�ضونك ؟ 
عندما يغردون اإذا راأيت 20 اإعادة لتغريدة اإن كانت 19 منها �ضلبية فعليك اأن 
تعيد التفكري يف الر�ضالة التي ن�ضرتها ، اإذًا هذا هو حمور الرقابة ، رقابة االإعالم 
االجتماعي ، هناك املاليني من االأدوات التي ميكن ا�ضتخدامها ولكن ن�ضيحتي اأو 
تو�ضيتي هي اأن جتدوا االأدوات التي تنا�ضبكم وتالئم اأغرا�ضكم وا�ضتخداماتكم. 

ال�ضيدة / كلري دويل : 

�ضيداتي �ضادتي ، اأنتم ح�ضلتم على ثالثة عرو�س ب�ضعر واحد، ولكن �ضاأحاول 
اأن اأكون دقيقة  كما قال اآندي وجيميني هناك العديد من ال�ضركات املختلفة التي 
�ضاأحتدث عن   ، ومنتجات خمتلفة  بقيم خمتلفة  االإعالمية  الرقابة  تتولى مهام 
اإحدى املن�ضات الرقمية التي تريكم اأنه اإن كان لديكم حمتوى ذو اأهمية اإخبارية 
فيمكنكم اأن ت�ضلوا اإلى معظم القنوات االإذاعية واملرئية التي لها اأهمية ونفوذ 
يف العامل ، عندما كنت اأعمل يف البي بي �ضي كنا نت�ضكك بخ�ضو�س الفيديو الذي 
ينتج من قبل املوؤ�ض�ضات ، ولكن العامل تغري ب�ضكل كبري، وقد يكون هناك ثالث 
بق�ضايا  تتعلق  والتي  املحررة  غري  الفيديوهات  ومن  ع�ضرة  اأو  خم�ضة  اأو  دقائق 
االأخبار  وميكنك اأن ت�ضعها على املن�ضة كما هي موجودة التي ت�ضتخدمها ال�ضليب 
االأحمر والعديد من املنظمات ، وميكنك اأن ت�ضتخدمها ك�ضركة واأن حت�ضل على 
اأف�ضل التوا�ضل اأو الذي ميكن ر�ضده ، قطعًا ما تقوم به جلنة ال�ضليب االأحمر 
ال�ضرق  يف  ممكنة  طريقة  باأق�ضى  تغطية  اإلى  ي�ضعون  فهم   ، العمل  ي�ضتحق 
ال�ضرق  يف  ا�ضرتاتيجية  بطريقة  متواجدين  يكونوا  اأن  يرغبون  وهم  االأو�ضط، 
املهم  واالأمر   ، �ضراع  اأي  يف  مقبولني  يكونوا  واأن  الولوج  يف  ويرغبون   ، االأو�ضط 
اأن تقوموا بالنقر  اأن يح�ضلوا على الفيديوهات عن منطقتك ، وبالطبع مبجرد 
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على هذا املوقع ميكنك اأن حتّمل الكثري من اجلودة ، وميكن الأي �ضخ�س اأن يقوم 
بتحميل العرو�س وال ينبغي اأن تكون ال�ضركة اإعالمية ، وبالطبع ميكنك اأن تقوم 
مب�ضاركة هذا اخلرب وعلى الفي�ضبوك والتويرت ، لي�س فقط للجنة الدولية لل�ضليب 
االأحمر ، بل هناك الكثري من االأماكن التي ت�ضتخدم هذه املن�ضة االإعالمية وذلك 
مب�ضاركة االأخبار وال اأحتاج اإلى اأن اأقول لكم اإلى اأهمية املطارات اجلوية ، وهناك 
ميكنكم  االأخبار  غرفة  هذه  على  ترون  وكما   ، املختلفة  الفيديوهات  من  الكثري 
اأن ترون الكثري من االأخبار التي ميكن حتميلها ، وهذا بالطبع ينجح الأن جميع 
الفيديوهات ميكن اأن تتم مراقبتها ، وميكنها اأن تقول لكم من ي�ضتخدمها وما هي 
عدد املرات التي مت ا�ضتخدامها فيها، ميكنكم اأن تروا اأن اللجنة الدولية لل�ضليب 
االأحمر قد وجدت اأنه كانت هناك مراقبة كبرية يف �ضبتمرب اأو متابعة كبرية  ولقد 
احتفلوا بالعيد املائة وخم�ضني اإال اأنهم ح�ضلوا على الكثري من امل�ضاهدات ، وكما 
ترون العديد من قنوات البث الوا�ضعة االنت�ضار ، واأي�ضًا مطار دبي الدويل كان 
لديهم توزيع جيد وهم يعلمون املحطات واأي�ضًا �ضاعات البث ، هذه بع�س �ضركات 
الفيديو وحمطات التلفزيون التي اأخذت منهم الفيديوهات ، اإال اأن هناك �ضكاي 
اأخذت هذه  ، جميعها  لبنان  واالأم تي يف يف  االأمر  بنف�س  تقوم  التي  نيوز عربية 
تقوموا  اأن  فيمكنكم  التو�ضع  يف  ترغبون  كنتم  اإذا  بالطبع  كاأخبار،  الفيديوهات 
بخدمة اأخرى والتي تقول لكم عدد املرات التي تت مراقبتك وذكرك يف االإعالم 
عليها  حت�ضلون  التي  البيانات  هذه  جميع   ، قطعًا  لك  بالن�ضبة  مفيد  اأمر  وهذا 
ماذا �ضتفعلون بها ؟ كما قلت فيما يتعلق باللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر يقومون 
بروؤية اأنهم متابعون يف االإعالم ، واأن لديهم ر�ضالة مل نكن مرئيني �ضوف يتعني 
بعينها   الدولة  اأن�ضطة يف هذه  لدينا  اأن  نرى  املوارد حتى  املزيد من  و�ضع  علينا 
وقد ت�ضتخدم اأي�ضًا كاأداة ا�ضرتاتيجية ، هناك بع�س قنوات البث الرئي�ضية التي 
هناك  وبالتايل   ، حولها  االأخبار  بن�ضر  وتقوم  املن�ضة  هذه  من  املواد  ت�ضتخدم 
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قناة اأخرى لتو�ضيل ر�ضالتك ولتو�ضيل اأن�ضطتك واإذا كان لديك اأمر ي�ضتحق فاإن 
االإعالم �ضوف ي�ضتخدمه ، �ضكرًا جزياًل .

�ضعادة / د. منى جمعة البحر : 

باب  االآن  ونفتح   ، ال�ضيق  املتكامل  تقدميهم  على  الثالثة  املتحدثني  ن�ضكر 
املناق�ضة ، ون�ضجع طالبنا – اأي�ضا – على االإدالء بدلوهم ، فهل هناك اأحد لديه 

اأي �ضوؤال اأو اأي تعليق ؟ 





تعقيبات ومناق�ضات على :

اأوراق عمل اجلل�ضة االأولى
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دكتورة / ح�ضة لوتاه : 

الدكتور  طرحه  مبا  يبداأ  رمبا  ب�ضيط  تعقيب  لدي   ، عليكم  ال�ضالم   ، �ضكرًا 
اأن  اعتبار  على  ال�ضاب  اجليل  مع  التوا�ضل  باأهمية  يتعلق  حيث  وليام�ضون  اأندي 
واأعتقد   ، االأمور  امل�ضتقبل يف هذه  �ضتكون حا�ضرة يف  التي  ال�ضابة هي  االأجيال 
اأن اأحد االإ�ضكاليات التي قادت اإلى اأن هذا اجليل مل يعد يهتم بق�ضايا ال�ضيا�ضة 
الأن االإعالم العام اأو االإعالم التقليدي ركز على جذبهم اإلى مناحي اأخرى غري 
االإهتمام بال�ضيا�ضة ، فاأعتقد اأن هذه واحدة من ال�ضلبيات التي اأثرت على اإدماج 

االأجيال ال�ضابة. 

النقطة االأخرى متعلقة باأهمية التوا�ضل ما بني املوؤ�ض�ضات مثل املجل�س الوطني 
واملوؤ�ض�ضات الربملانية االأوروبية اأو غريها ، فقد قلنا اأن املحتوى بالدرجة االأ�ضا�ضية 
مهم جدًا ، وكذلك عملية التبادل ما بني الر�ضالة القادمة اأو الر�ضالة اخلارجة 
من هذه املوؤ�ض�ضات ، واأعتقد اأن هذا االأمر يف غاية االأهمية اإذا كنا نريد اأن نفعل 
هذه العملية التوا�ضلية ما بني املجتمع وما بني املوؤ�ض�ضات التي تثله ، واأعتقد اأن 
هناك اأزمة يف هذه امل�ضاألة يف كثري من دول العامل ،  وهناك  اأي�ضا تراجع يف بع�س 
االأدوار من املهم اأن ت�ضتعاد واأن تعزز من اأجل اأن تكون حا�ضرة ب�ضكل اأقوى يف 

امل�ضتقبل ، و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا دكتورة ح�ضة 

تف�ضل االأخ ماهر ال�ضقاف :

التوا�ضل  بو�ضائل  تتعلق  نقاط  تقريبًا  اأغلبه  يف  دار  الذي  للحديث  بالن�ضبة 
االجتماعي ، ودور املوؤ�ض�ضات الربملانية يف اإظهار نف�ضها اأمام املجتمع ، ودورها 
احلقيقي الذي تقوم به ، اأت�ضور اأنه من االأ�ضياء التي تنق�س كثري من املوؤ�ض�ضات 
و�ضائل  يف  املوؤ�ض�ضات  هذه  اأع�ضاء  انخراط  عدم  هو  جمتمعاتنا  يف  الت�ضريعية 
التوا�ضل االجتماعي ، فلو قارناها – على �ضبيل املثال – باملوؤ�ض�ضات التنفيذية 
يف الدول �ضنجد اأن هذه املوؤ�ض�ضات ال تكتفي فقط بوجود ح�ضاب خا�س باملوؤ�ض�ضة  
اأقل ر�ضمية من وجود  التوا�ضل االجتماعي  فاإن و�ضائل  اأندي  الدكتور  فكما ذكر 
ح�ضاب املوؤ�ض�ضات فيها ، فوجود امل�ضوؤول نف�ضه يعطي رونق اأكرث اأهمية للح�ضاب  
وبب�ضاطة �ضديدة فعندما نحاول اأن نر�ضد حتى بالعني املجردة يف عملية ح�ضابية 
ب�ضيطة جند اأن عدد املتابعني اأو امل�ضاركني يف �ضفحات امل�ضوؤولني عادة – ودعوين 
اأحتدث عن بلدي مثال اململكة العربية ال�ضعودية – يوجد عدد متابعني وم�ضاركني 
اأكرب باأ�ضعاف – ميكن ع�ضرة اأ�ضعاف واأكرث – من متابعني املوؤ�ض�ضات ، وباإجراء 
�ضبيل  – على  اأنه  الوطني االحتادي ووجدت  املجل�س  ب�ضيط دخلت على ح�ضاب 
املثال – عدد املتابعني يف تويرت رمبا مقارنة بعدد امل�ضوؤولني التنفيذيني يف دبي ال 
يقارن اأبدًا ، والأن و�ضائل التوا�ضل االجتماعي اأقل ر�ضمية فهي ال تتناغم مع حالة 
وجود املوؤ�ض�ضات ، وبكل تاأكيد الوجود مهم ، ويجب اأن تكون املوؤ�ض�ضات موجودة  
لكن اأين امل�ضوؤول ؟ هذا هو ال�ضوؤال ، فاأت�ضور لو اأن الواليات املتحدة االأمريكية 
كان لها ح�ضاب يف تويرت بعظمة الدولة ومكانتها يف االإعالم العاملي، ولكن لن يكون 

عدد املتابعني اأبدًا ع�ضر مع�ضار عدد املتابعني ل�ضفحة باراك اأوباما ، و�ضكرًا . 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

بارك اهلل فيك وم�ضكور 

 تف�ضل االأخ جا�ضم ال�ضحي :

ال�ضيد / جا�ضم ال�ضحي : من قناة دبي الريا�ضية : 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، اأنا لفت انتباهي يف كالم الدكتور رمبا 
اأخطر واأهم نقطة يف املواقع االجتماعية اأنها متحدة فيما بينهم ، فمثال » الفي�س 
اليوتيوب  من  فيديو  تنقل  اأو  اخلرب  تكتب  اأن  باإمكانك   « واليوتيوب  وتويرت  بوك 
عن طريق تويرت اأو في�س بوك ب�ضرعة متناهية ، فرمبا تكون اأهم نقطة اأ�ضيفها 
�ضرعة  اإلى  يوؤدي  املتني  االإلكرتوين  القوي  االإحتاد  هذا  اأن  الدكتور  كالم  على 
انت�ضار اخلرب ب�ضرعة كبرية ال يتوقعها اأحد الأنه باإمكاننا اأن نكتب تغريدة ، وهذه 
التغريدة نراها يف الفي�س بوك عن طريق الربط االإلكرتوين اأو يف اليوتيوب ، وهذه 
النقطة التي اأردت اأن اأو�ضحها ، ومن املمكن اأن يتفق معي البع�س ويختلف معي 

البع�س االآخر  و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا وبارك اهلل فيك 

 تف�ضل :

اأوال اأحيي رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد اأحمد املر على دوره الن�ضط 
– رئي�س  الرا�ضي  الواحد  عبد  وكذلك   ، الربملاين  االإعالم  منتدى  يف  والفعال 

االحتاد الربملاين الدويل. 

اأوال اأود القول يف هذا املنتدى ما هي الربامج والروؤى يف تفعيل دور االإعالم يف 
الربملانات العربية والدولية ؟ هل هناك اأفكار وروؤى تتعلق بتن�ضيط دور االإعالم 
�ضواء املرئي اأو املكتوب اأو امل�ضموع اأو دور �ضبكة التوا�ضل االجتماعي ؟ الأنه يف واقع 
احلال اأرى اأن دور االإعالم ال يرتقي اإلى امل�ضوؤولية يف تو�ضيل املعلومة ، اأو يعك�س 
روؤى جمال�س الربملانات العربية ، فهل هناك االآن يف االأفق القريب برامج واإيجاد 
روؤى اأكرث فعالية لدور االإعالم الذي يعك�س توجه وروؤى املجل�س الوطني االحتادي 

والربملانات العربية والدولية ب�ضكل عام ؟



منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م 

61

�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

�ضكرا ، الكلمة االآن للدكتور ح�ضن قائد ثم الدكتورة اأمينة . 

دكتور / ح�ضن :

اأعتقد اأنني �ضاأحتدث باللغة االإجنليزية الأننا يف هذه الدولة اجلميلة – دولة 
– والتي جترب اجلميع على ا�ضتخدام لغتني بطالقة  االإمارات العربية املتحدة 
يف احلقيقة ال�ضيد ويلم�ضون كان يتحدث عن اأهمية قنوات التوا�ضل االجتماعي 
اأن  اأن نتذكر  ودورها يف التوا�ضل ويف ن�ضر الر�ضائل ب�ضكل �ضريع ، ولكن علينا 
وعرب  اجل�ضد  اإ�ضارات  توا�ضل عرب  هناك  كان  التاريخ  التوا�ضل يف  بداأ  عندما 
التحدث واملناق�ضات ال�ضفوية وبعد ذلك جاء االإعالم ، اأحيانًا ن�ضتخدم كل هذه 
االأ�ضكال من هذه التوا�ضل ، ما اأود اأن اأقوله اأن بع�س املوؤ�ض�ضات وال�ضلطات بداأت 
تهرول ال�ضتخدام االإعالم اجلديد ولكنهم ال ي�ضتهدفون اجلمهور ال�ضحيح  ما 
واأنواعه  والتوا�ضل  االإعالم  اأ�ضكال  جميع  ا�ضتخدام  اإلى  نحتاج  اأننا  هو  اأعنيه 
اأفراد  العديد من  املتحدة  العربية  االإمارات  ، هنا يف دولة  �ضعوبنا  اإلى  للتوجه 
على  ت�ضجيعهم  علينا  اإذًا   ، االجتماعي  االإعالم  اأبدًا  ي�ضتخدمون  ال  املجتمع 
ا�ضتخدامه حتى ي�ضبحوا جزءًا ال يتجزاأ من املجتمع ، هذه اإحدى النقاط التي 

اأردت اأن اأعرب عنها.
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

لو �ضمحت اخت�ضر يا اأخ  ح�ضن

رجاًء ا�ضمحي يل باأن اأحتدث اإنها نقاط مهمة :

النقطة الثانية هي عن العالقة بني امل�ضوؤولني وعن ال�ضحفيني ، م�ضكلتنا هي 
اأن امل�ضوؤولني يطلبون منا العمل بالنيابة عنهم ولكن ال يرغبون حتى يف التعاون 
معنا ، اإذًا كنت اأنا مرا�ضل للربملان لفرتة طويلة وهم ال يتحاورون معنا اأبدًا وال 
اأو  ب�ضكل  ال�ضحافة  مع  التعامل  امل�ضوؤولني على  ن�ضجع  اأن  علينا   ، يتعاونون معنا 

باآخر ، و�ضكرًا.

�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي 

دكتورة اأمينة تف�ضلي : 

دكتورة اأمينة خمي�س : 

ال�ضالم عليكم ، �ضوؤايل لل�ضيدة كلري ، من خالل ال�ضرية الذاتية التي راأيناها 
لها – ما �ضاء اهلل – منذ اأربعة ع�ضر عاما وهي تعمل يف االإعالم وال�ضحافة ، ولها 
عالقات كما قالت من خالل ال�ضرية الذاتية لها مع الربملانيني ، فهل باالإمكان اأن 
تخربنا ما هي موا�ضفات ال�ضحفي الربملاين اأو كيف نخلق �ضحفي برملاين جيد 

من خالل جتربتها الطويلة ملدة )14( �ضنة ؟ و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

تف�ضلي : 

ذكرمت  لقد   ، والتخطيط  اال�ضرتاتيجية  الربامج  مديرة  واأنا   ، اإميان  ا�ضمي 
نقيم  كيف   ، االجتماعي  والتوا�ضل  لالإعالم  بالن�ضبة  االأداء  موؤ�ضرات  اأهمية 
التوا�ضل االجتماعي واملوؤ�ضرات ؟ ما هي املعايري ؟ هل هناك معايري دولية رمبا ؟ 

وكيف تقوم بتق�ضيم اجلمهور ؟ 

�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

تف�ضلي : 

 – االآن�ضة : مرمي حممود االأعرج : جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
ق�ضم املعلومات واالإعالم والعلوم االإن�ضانية : 

اأنها  القول  ن�ضتطيع  ما  نوعًا  التقليدية  االإعالم  و�ضائل  فعليًا  هل   هو  �ضوؤايل 
ال�ضو�ضيال  لو�ضائل  عام  ب�ضكل  االآن  التوجه  اأن  مبا  اآخر  دور  لها  لي�س  اأو  انتهت 

ميديا، فهل ممكن اأن يكون لها دور اآخر ؟ و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

لدينا طالبة يف اخللف وبعدها االأخ الذي يف االأمام ، تف�ضلي : 

والعلوم  املعلومات  كلية   – عجمان  جامعة   : ال�ضحي  �ضيخة   : االآن�ضة 
االإن�ضانية :

�ضوؤايل عن و�ضائل التوا�ضل االجتماعي ، كيف ممكن اأن ن�ضتخدمها ب�ضكل موؤثر 
برملانيًا خا�ضة واأنها االآن اأ�ضبحت جزءًا من احلياة اليومية والروتني اليومي ؟ اأي 
كيف تكون و�ضيلة اإت�ضال بديلة عن الو�ضائل االأخرى ولي�س للرتفيه فقط ؟ و�ضكرًا. 

�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

تف�ضل : 

ال�ضيد / حمميد املحميد : من جمل�س النواب يف مملكة البحرين : 

بداية اأ�ضكر املجل�س الوطني االحتادي واالأمانة العامة على ح�ضن التنظيم. 

�ضوؤايل يتلخ�س يف االآتي : كيف نخلق توازنًا بني ما تن�ضره االأخبار للربملانات 
كبري  اهتمام  فهناك  ؟  و�ضحف وغريها  تلفزيون  من  ما تلكه احلكومات  وبني 
مبا ين�ضر ويعر�س يف التلفزيون من اأخبار احلكومات واجلهاز التنفيذي ، وهناك 
تقلي�س الأخبار املجال�س النيابية ، مع مالحظة اأن ال�ضحافة اأو التلفزيون قد يهتم 
بحادثة �ضجار اأو غري ذلك يف الربملان ولكنه ال يهتم بعمل الربملان من ت�ضريعات 

وقوانني ، و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

تف�ضل االأخ عدنان حمد . 

�ضعادة / عدنان حمد

ع�ضو مبجل�س ا�ضت�ضاري ال�ضارقة :

بال�ضارقة  اال�ضت�ضاري  املجل�س  اأع�ضاء  عن  ونيابة  نف�ضي  عن  باالأ�ضالة  طبعا 
رئي�ضًا واأع�ضاء جمل�س االإدارة ، نتقدم بجزيل وعظيم االمتنان على هذه الدعوة 
واأخ�س  االحتادي  الوطني  املجل�س  اإليه  دعا  الذي  الرائع  املنتدى  لهذا  الكرمية 
نعرفه  الذي  املر  حممد  �ضعادة  راأ�ضهم  وعلى  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  بالذكر 

عا�ضقًا للفكر والثقافة والقراءة واالأدب واالطالع على جتارب االآخرين. 

اأو  حما�ضرة  ا�ضتوقفتني  ولكن   ، املوؤترات  من  الكثري  ح�ضرت  اأنا  حقيقًة 
عر�س ال�ضيدة كلري التي قدمت بالفعل روؤية ممزوجة بني التجربة امليدانية باأدق 
اأقدم  تفا�ضيلها يف حترير اخلرب والر�ضالة االإعالمية وبني ما هو نظري ، وهنا 
بع�س املالحظات التي حتتاج اإلى تو�ضيح، فهي حتدثت بدقة وتفا�ضيل عن جتارب 
كثري من الروؤ�ضاء واالأع�ضاء الربملانيني ، فقد حتدثت عن نيك�ضون وعن كينيدي 

وعن جولدن بروان ، وعن ع�ضو جمل�س النواب الدامناركي. 

احلقيقة اأنها مل تتطرق الأدق التفا�ضيل ، ما هي احلكمة وما هي العربة وما 
اأت�ضاءل : هل  اأنا  هي الدرو�س امل�ضتفادة من ف�ضل وجناح هذه التجارب ، ولهذا 
تغري مفهوم الر�ضالة االإعالمية ؟ وهنا اأخ�س بالذكر عندما حتدثت عن الرئ�ضني 
ال�ضوت  ونربة  لغة اجل�ضد  فقد حتدثت عن  1960م  عام  وكينيدي يف  نيك�ضون 
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واختيار املفردات بالن�ضبة لكينيدي الذي كان يتحدث عرب االإذاعة ، وبني نيك�ضون 
وال�ضلبيات التي تثلت يف اللب�س ويف املكياج ويف االإلتفات الغري منطقي للكامريا 
على  االعتماد  يف  االإعالمية  الر�ضالة  مفهوم  تغري  هل   : �ضريحة  اإجابة  فاأريد 
ال�ضورة اأو الثقافة ال�ضوتية اأو املقاطع ال�ضوتية كما ذكرت ؟ وبا�ضمي �ضخ�ضيًا 
اأتقدم لها بجزيل ال�ضكل وعظيم االمتنان على هذه املحا�ضرة القيمة ، وعلى هذا 
اال�ضت�ضهاد الواقعي الذي قل اأن ن�ضاهده يف كثري من الندوات واملوؤترات ، ولكم 

جزيل ال�ضكر. 

�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

تف�ضلي االأخت دانيا : 

– اإذاعة  جماهريي  – ات�ضال  االإمارات  جامعة   : ابراهيم  دانيا   : االآن�ضة 
وتلفاز : 

اأذعنا اخلرب يف  اإذا  اأنه  اأال تظني   ،  social network الـ   ال�ضوؤال عن  اأود 
الـ  social network قبل التلفاز فاإنها تقلل من اأهمية اخلرب ؟ الأن م�ضاهدي 
التلفاز اأكرث واأ�ضمل ، اأما اإذا ا�ضتخدمنا تويرت وفي�س بوك اأو ان�ضتجرام ف�ضي�ضل 
اخلرب فقط للجيل اجلديد اأو ال�ضباب وبذلك يقلل من اأهمية اخلرب ، واإذا كان 

اجلواب  ال  فلماذا ، و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

املداخلة االأخرية ، تف�ضلي : 

دكتورة رواء  النحا�س : اجلامعة الكندية يف دبي : 

اأ�ضكر لكم هذا   ، الرا�ضي  ، عبدالواحد  املر  اأحمد  املعايل ، حممد  اأ�ضحاب 
املنتدى وجهودكم من اأجل ربط املوؤ�ض�ضة الربملانية بالو�ضائط االإعالمية ، وهذا 
واالأقل  االآن  ثورية  االأكرث  االإعالم  لدور  املوقرة  الربملانية  املوؤ�ض�ضة  وعي  يعك�س 
�ضخبًا ، لذلك ن�ضتغل هذه الفر�ضة واملنا�ضبة الأن ندعو جمل�ضكم املوقر اأن تكون 
ثقافة  تعزيز  اأجل  اإعالم من   « �ضعار  هذه اجلل�ضة من�ضة الإطالق مبادرة حتت 
االختالف » مبادرة حتت �ضعار » اإعالم من اأجل ن�ضر ثقافة ال�ضالم » من دولة 
املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة   ، دبي  من  وخا�ضة  املتحدة  العربية  االإمارات 

كموطن للتعددية الثقافية يف العامل ، ون�ضكر لكم هذه الدعوة و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

االآن �ضنعطي االإخوة املتحدثني للرد على الت�ضاوؤالت املطروحة ، ونبداأ بالدكتور 
اأندي تف�ضل: 

دكتور اأندي وليام�ضون : 

�ضكرًا على هذه االأ�ضئلة املمتازة فهناك الكثري منها وقد �ضعيت اإلى تلخي�ضها 
على عجالة ، يف راأ�ضي اأ�ضعى اإلى اأن اأقوم باالإجابة عليها ، فيما يتعلق باالإعالم 
االجتماعي وما هي العالقة بني الفرد واملوؤ�ض�ضة قطعًا ، فاإن اأع�ضاء الربملان ينبغي 
اأن يكونوا اأع�ضاء يف االإعالم االجتماعي ، وهناك بالطبع نقطة توا�ضل قوية بينهم 
وينبغي اأن تكون هناك نقطة توا�ضل بني املدنيني ، وينبغي اأن يكون هناك ممثلني 
للدميقراطية الذين ُيعدوا ممثلني ، وهناك �ضببني ملا يجعلني اأحتدث عن االإعالم 
اأن  ميكنها  واملوؤ�ض�ضات  توا�ضاًل  اأكرث  االأ�ضخا�س  جتعل  بالطبع  الأنها  االجتماعي 
تقوم بالكثري من االأمور فيما يتعلق بهذا االأمر ، ميكنها اأن تقوم بالكثري من العمل 
غري احلزبي ، وهذا اأمر مهم بالن�ضبة لالإعالم االجتماعي ، فعلى االأع�ضاء اأن 
يكونوا كقناة واأن يكونوا اأكرث اإن�ضانية واأكرث �ضخ�ضية ، وهناك الكثري من امليزات 
التي تتعلق بهذا االأمر اأي�ضًا ، وهناك حتديات الأن معظم ما قاله نواب الربملان 
اأن هناك اأمر يحيط بالتحديات عندما كان هناك الكثري من االجتماعات ، حيث 
كان هناك الكثري من ال�ضخ�ضيات اجلال�ضة والتي �ضتقوم بالتغريدات حتى رئي�س 
اللجنة الذي يقوم بكتابة التغريدات ، والذي يقوم بالتعليق كال�ضخ�س وبالتايل 
ال   اأم  اإن كان يحكم ك�ضخ�س  ال�ضاأن  اأن نحكم ما هو دوره يف هذا  ال�ضعب  من 
التوا�ضل ولي�س  اأن جنعل هناك نوع من  ولكن هناك بع�س االأ�ضئلة كيف ميكننا 
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ترفيهي   ، االجتماعي  االإعالم  يف  االأمر  ا�ضتخدام  كيفية  هي  االإجابة  ؟  الرتفيه 
بالطبع ولكن هذا ال يعني اأنه جدي وميكننا اأن نقوم باالأمرين ، اإذا ما اخرتنا اأن 
اأن هذه �ضبكة وبالطبع اعتمادًا  ن�ضتخدمه كاأداة جدية للق�ضايا اجلدية فاأعتقد 
على ال�ضبكات امل�ضتخدمة، ولكن هناك فر�ضة الأن يكون جدي ور�ضمي ، وهذا ما 
وقطعًا  التعليقات  ب�ضبب  وذلك  اليوتيوب  ت�ضتخدم  ال  االأوروبية  الربملانات  يجعل 
ب�ضبب التعليقات ال�ضاخرة والتي ال ميكن اأن يتم جتنبها ، هل االإعالم االجتماعي 
ي�ضتبدل االإعالم التقليدي ؟ نعم وال ، هذا اأمر مهم مبراقبة تطور الق�ض�س يف 
االإعالم الربيطاين، نرى اأن هناك متعلقة بالتغريدات وهناك اأخبار يف العا�ضرة 
م�ضاًء اأو بعد ذلك وب�ضبب دورة العمل ودورة احلياة قد تكون هناك اأخبار تقت�ضي 
اجلذب وبالطبع هناك اأمثلة جيدة تتعلق بالف�ضائح ال�ضيا�ضية والف�ضائح التي قد 
مت ك�ضفها من خالل االإعالم االجتماعي، والتي كانت قد تختفي اإن مل تتوجه اإلى 
هذا االإعالم اأو قد توجهت اإلى االإعالم التقليدي،الكثري من ال�ضحفيني يلعبون 
دورًا رهيبًا اأو دورًا كبريًا يف هذا النظام ، وبالطبع فاإن االإعالم االجتماعي يلعب 
واإ�ضافة  بالتحليل  ويقومون   ، التعليقات  يتلقون  ال�ضحفيني  ويجعل  كبريًا  دورًا 
القيمة ، بالطبع االإعالم االجتماعي ميكنه اأن يلعب دورًا لكن ال يزال ال�ضحفيون 

يلعبون دورًا اأي�ضًا.

كيفية قيا�س االإعالم االجتماعي ، ال يوجد هناك مقيا�س يف راأ�ضي ، واملقيا�س 
اأو مقيا�س الغد ، وبالتايل  اليوم  الذي كان لدي باالأم�س قد يختلف عن مقيا�س 
فيما يتعلق بالنواحي االإر�ضادية املتعلقة باملمار�ضة وكيفية قيا�س االأمر واعتمادًا 
على ما نرغب مبعرفته ، ومن املهم اأن نحدد املقايي�س اخلا�ضة بكل �ضخ�س واأن 

ال نلتزم باالأرقام واأن ال نتبع ال�ضورة الكربى ولكن اجلودة وكمية امل�ضاركة معًا.

هناك �ضوؤال يتعلق بتو�ضيع دور املوؤ�ض�ضات فيما يتعلق باالإعالم االجتماعي ، من 
راأى يف اأمريكا الالتينية اأن هناك نوع من الدور الذي تلعبه الربملانات يف الر�ضد  
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وهناك بع�س منظمات املجتمع املدين والتي لعبت دور الر�ضد ورفع التقارير فيما 
يتعلق مبا يحدث يف الربملانات اإلى املدنيني ، وبالتايل اأ�ضبح هناك متابعة لهذه 
اأ�ضبح هناك ر�ضد واأ�ضبح هناك  الربملانات واأ�ضبحت هناك �ضفافية، وبالتايل 

�ضغط على هذه املوؤ�ض�ضات لتكون اأكرث انفتاحًا و�ضفافية وم�ضاركة .

اأعتقد اأنني اأجبت على االأ�ضئلة كلها تقريبًا واأقدم الكلمة لكلري لالإجابة على 
بع�س االأ�ضئلة.

ال�ضيدة كلري دويل : 

الكثري  وان هناك  الروح  بالطبع غذاء  فاإنها  االأ�ضئلة  �ضكرًا جزياًل على هذه 
من التقارير الربملانية اجلدية ، ولقد قمت بالعمل مع بي بي �ضي وراديو وتعاملت 
يف بروك�ضيل ويف الربملان االأوروبي وبالطبع كما قلتم فاأنتم على حق الق�ضية متى 
يتم رفع التقرير ومتى يكون االأمر متعلق بجمهوري الأن العملية ال جتذب االإعالم 
متى  هو  االأوروبي  الربملان  يف  دائمًا  الكبري  والتحدي   ، اجلمهور  تهم  ال  وكثريًا 
الق�ضة  نهاية  االأ�ضخا�س ؟ هل هذه  يوؤثر على حياة بع�س  باتخاذ قرار  يقومون 
القرارات وكل  اأو بع�س  الوزراء  اإلى جمل�س  نتوجه  واأن  اأم هي قرار اجتماعي ؟ 
ذلك واالأمر بالطبع معقد ملتابعته ، وهناك اأي�ضًا اأمر يتعلق باملحرر الذي يتوجه 
اإلى جنيف مثاًل ، وبالتايل اأعتقد اأن ال�ضحفي اخلا�س بالربملان يجب اأن يتفهم 
العملية واأهمية وجدية متى ينبغي اأن يكتب ق�ضة اأو خرب �ضوف توؤدي اإلى تغيري 
ينبغي   ، الربملانات  متوازنة يف  تكون  اأن  ينبغي  الق�ضة  واأن   ، اجلمهور  حياة  يف 
وملخ�ضة  حمددة  تكون  اأن  وينبغي  املختلفة  النظر  ووجهات  اجلوانب  تظهر  اأن 
متم�ضكني  نكون  اأن  ينبغي  اأنه  اأي�ضًا  اأعتقد  لكنني   ، بالثقافة  تتعلق  وبالطبع 
ك�ضحفيني برملانيني ودقيقني ، فاأعتقد اأن االأمور تتعلق بالربملانيني وال�ضيا�ضيني 
والتي توجهت اإلى مدر�ضة ال�ضحافة وعرفت اأنه ينبغي اأن اأعلم متى يكذب علي 

�ضخ�س فهناك درجة من الت�ضكك والتي تاأتي من الثقافة التي جئت منها.
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فيما يتعلق بال�ضحافة اإن العالقات العامة توؤثر يف ال�ضحافة بالطبع ، ولكن 
قناة   ولكنها   ، التقليدي  االإعالم  عن  بديل  اأو  ي�ضتبدل  ال  االجتماعي  االإعالم 
ال�ضحفي يجب اأن ير�ضد االإعالم االجتماعي بطريقة حذرة جدًا ، وبالتايل بع�س 
وبالتايل   ، االأخبار  اأكرث من  بتويرت  اإلى احل�ضابات اخلا�ضة  ينظرون  ال�ضحفيني 
هناك قناة اأخرى ولكن املحتوى اليزال هو االأهم  ،ال يزال هناك حاجة اإلى �ضخ�س 
ميكنه اأن يحلل املعلومات واأن يتخل�س من جميع امل�ضكالت وهذا هو ما يهمه  ما 
يهم القراء وامل�ضتمعني ، نعم هناك درو�س م�ضتفادة من االأخبار ، ال ميكنني اأن 
اأ�ضكك ولكن ميكن اأن اأقول اأن ال�ضحايف جمرد قناة فاأنت بالفعل ميكنك اأن تر�ضل 
ر�ضالة اإلى اجلمهور ، واجلمهور الذي اأتيت منه له الكثري من اجلهد ال�ضيا�ضي الأنه 
يلتزم باالإعالم التقليدي وال يوجد الكثري من الناحية االأ�ضلية وبداأوا بال�ضحايف 
ويوؤمنون بال�ضحايف عندما يتحدث باللغة اخلا�ضة بالعامة ، وعندما يجعل االأمر 

حقيقي فيما يتعلق مبا يفعلونه وهذا ما يهم ال�ضيا�ضيني.

ينبغي اأن يكون هناك مزيد من الروؤية ، نعم نحن نعي�س يف عامل ب�ضري ولكن 
بالطبع نحن نعي�س يف عامل خمتلف الأن هناك الفيديوهات يف جميع االأماكن �ضواء 
اليوتيوب يف جميع ال�ضحف ، وبالتايل هناك الكثري من ال�ضور ولكننا يف حاجة 
اإلى االإعالم التقليدي لتكون نوع من املخارج اأو البوابات احلار�ضة والتي ت�ضري اإذا 
كان ال�ضيا�ضيني اأو امل�ضرفيني الذين لديهم م�ضوؤولية جتاه االأ�ضخا�س ، هذا عمل 

�ضعب وهناك الكثري من االأمور التي يجب عملها.

اأقول   ، �ضيء  كل  عن  بدياًل  االجتماعي  االإعالم  كان  اإذا  يتعلق  �ضوؤال  هناك 
اإلى  بحاجة  اأننا  نن�ضى  اأال  علينا  لكن   ، والربملانيني  للربملان  بالن�ضبة  مهم  اأنهم 
ا�ضرتاتيجيات توا�ضل خمتلفة للجمهور املختلف ، ولقد حتدثنا عن امل�ضاركة مع 
جميع  من  االأ�ضخا�س  من  الكثري  هناك  ولكن   ، االجتماعي  االإعالم  يف  االإعالم 
االأخبار  على  للح�ضول  وذلك  االجتماعي  االإعالم  ي�ضتخدمون  الذين  االأجيال 
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من  الكثري  لديهم  املدونني  اأن  حيث  جدًا  مهمة  واملدونات   ، االأخبار  وم�ضاركة 
املتابعني وكربملاين فاإن الربملاين تتيح لك اأن يكون لديك توا�ضل مبا�ضر مع الكثري 
من ناخبيك ، وبالتايل هذا اأمر مهم، وهذا ال يعني اأنه ينبغي اأن تكون مراهق 
ال�ضتخدامها وميكننا التحدث عن ال�ضيا�ضيني ، ولكن ما �ضهدناه خالل ال�ضنوات 
املا�ضية هو تزايد ردات الفعل جتاه االإعالم االجتماعي ، وق�ضر اإر�ضال االأخبار 
والتفاعل يف بع�س االأوقات من االأ�ضخا�س الذين يرغبون اأن يكون لديهم معلومات 
حتليلية اأكرث ، وقد اأ�ضبح هناك الكثري من االأمور املهمة واهتمام متزايد للتوا�ضل 
والتوا�ضل مهم بالن�ضبة للمنظمات واالأفراد ، وذلك الإر�ضال ر�ضائلهم للكثري من 
اجلمهور ، واالأخبار واملجالت التي ترغب يف ا�ضتهداف بع�س االأ�ضخا�س فاإن هذه 
اأداة مهمة واأنتم بحاجة ال�ضتخدام اأدوات التوا�ضل املختلفة ال�ضتخدام اجلمهور 
للربملانات  بالن�ضبة  التوا�ضل  ال�ضرتاتيجيات  اأهمية  هناك  ولذلك   ، املختلف 
والربملانيني ، وبالن�ضبة لالأ�ضخا�س املحددين والأوقات حمددة ولق�ضايا حمددة 
اأداة  اأو  ترغبون يف تو�ضليها ، وبالتايل ال يوجد حجم واحد يتالءم مع اجلميع 
املختلفة  االإعالم  لو�ضائل  ا�ضتخدام  يكون هناك  اأن  ينبغي   ، تتالءم مع اجلميع 
ال�ضتهداف االأ�ضخا�س املختلفني ، وتو�ضيل ر�ضائلك املختلفة  وبالتايل فيما يتعلق 
ك�ضحفي  باحلديث  اأنه  اأعتقد   ، باحلكومة  يتعلق  وفيما  التقني  االإبالغ  بتوازن 
تكون هي  اأن  ينبغي  ال�ضحفية  الغريزة  فاإن  احلكومة  على  تعتمد  عندما  �ضابق 
باأن  تزالوا  ال  وكاإعالم  ولكن كحكومة  لي�س م�ضتحيل  االأمر   ، للتوازن  االأ�ضا�ضية 
تتاأكد  واأن  ، ينبغي  اأن تكونوا م�ضدرًا موثوقًا للمعلومات لالأ�ضخا�س  ترغبوا يف 
بطريقة  يكتبوا  واأن  التحريري  احلكم  ي�ضتخدم  اأن  معك  يعمل  ملن  ت�ضمح  اأنك 
متوازنة للخرب ، وال تخف ك�ضحايف اأن تعمل يف اإعالم حكومي الأن هناك توقعات 
منك ، واأقول اأنه على اجلانب االآخر بالن�ضبة لل�ضلطات ينبغي اأن تتاأكد من اأن 
اأنه  يعني  ، وهذا  التوازن  اأن جتدوا  ينبغي  وبالتايل   ، اأن يحرتم  ينبغي  االإعالم 

ينبغي اأن تكون اأكرث مرونة. 
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�ضعادة / د. منى جمعة البحر 

ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي

يف النهاية اأعزائي احل�ضور ال ي�ضعنا اإال با�ضمكم جميعًا اأن ن�ضكر املتحدثني 
االأفا�ضل على مداخالتهم املثمرة والغنية جدًا باملعلومات ، ون�ضكرهم با�ضمكم 
على تكبدهم م�ضقة ال�ضفر حتى يكونوا معنا وي�ضاركوننا بتجربتهم الغنية ، واأي�ضًا 
ودعمه  معنا  لوجوده  الرا�ضي  عبدالواحد  الدكتور  معايل  ن�ضكر  با�ضمكم جميعًا 

لهذا املنتدى ، �ضاكرين ح�ضن اإن�ضاتكم ووجودكم معنا و�ضكرًا. 





باإدارة �ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي
االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

• ال���ربمل���اين        	 االإع����الم����ي  امل���ح���رر  امل����ن����دوب /  ال����ورق����ة )1( 

والعوامل االأ�ضا�ضية لزيادة الكفادة املهنية

ال�ضيد حمود نفادي - جمهورية م�ضر العربية

• الورقة)2( الربملان واملوؤ�ض�ضات االإعالمية	
     » ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية«

اأريج عبداهلل معتوق - مملكة البحرين

• الورقة )3( �ضورة االإعالم الربملاين بني الواقع والطموح	

»التغطية االإعالمية للربملان«
د. اأمينة الظاهري - االإمارات العربية املتحدة

اجلل�ضة الثانية للمنتدى
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

معايل االأخ عبد الواحد الرا�ضي

رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 

اأ�ضحاب ال�ضعادة ، احل�ضور الكرام  

، وهذه اجلل�ضة �ضوف  الثانية الأعمال منتدى االإعالم الربملاين  نبداأ جل�ضتنا 
يكون فيها ثالثة اأوراق : 

العربية  نفاذي من جمهورية م�ضر  االأ�ضتاذ حممود  �ضيقدمها  االأولى  الورقة 
املهنية   الكفاءة  لزيادة  االأ�ضا�ضية  والعوامل  الربملاين  االإعالمي  املحرر   « بعنوان 
واالأ�ضتاذ حممود – طبعا – هو نائب اأول رئي�س حترير جريدة اجلمهورية ، وهو 
امل�ضريني   الربملانيني  املحررين  ل�ضعبة  ورئي�ضًا   ، الربملانية  بال�ضوؤون  متخ�ض�س 
كذلك االأ�ضتاذ حممود حا�ضل على جائزة نقابة ال�ضحفيني الأف�ضل خرب �ضحفي 
عام 1989م ، وتتناول ورقة االأخ حممود - كذلك - موا�ضفات املندوب الربملاين 
ب�ضفة عامة ، وتعدد املوا�ضفات التي يجب اأن تتوفر فيه ، وكذلك مبادئ ومعايري 
واأ�ضلوب التغطية االإعالمية ، لدى االأخ حممود مدة )15( دقيقة فليتف�ضل م�ضكورًا: 



 



الورقة االأولى
املندوب / املحرر االإعالمي الربملاين 

والعوامل اال�ضا�ضية لزيادة الكفاءة املهنية 

ال�ضيد حممود نفاذي –جمهورية م�ضر العربية
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املندوب / املحرر االإعالمي الربملاين 

والعوامل اال�ضا�ضية لزيادة الكفاءة املهنية 

االأ�ضتاذ / حممود نفاذي 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

معايل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 

معايل ال�ضيد االأمني العام 

ال�ضيدات وال�ضادة احل�ضور 

ال�ضادة ال�ضيوف 

الزميالت والزمالء ممثلي االإعالم الربملاين يف دولة االإمارات ويف املنطقة العربية 

�ضالم اهلل عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته  

يف بداية حديثي اأتوجه بخال�س ال�ضكر والتقدير على هذه الدعوة الكرمية من 
املجل�س الوطني االحتادي االإماراتي ، وعلى طيب االإقامة وح�ضن ال�ضيافة ومنحي 
هذه الفر�ضة لكي اأحتدث اأمام ح�ضراتكم ، كما اأ�ضكر االحتاد الربملاين الدويل 
اإلى منطقتنا العربية ، وهو من الرواد  اأن رئي�ضه ينتمي  رئي�ضًا واأع�ضاء ، ونعتز 

االأوائل يف دعم الق�ضايا الربملانية العربية يف هذا االحتاد .

 اأما عن ق�ضية بحثنا ويف املدة املحددة فاإنني اأ�ضع حتت ح�ضراتكم خال�ضة 
جتربة )34( عاما من العمل كمحرر برملاين وحملل برملاين اأتابع فعاليات العمل 
موؤتر  �ضتني  من  اأكرث  كثريًا يف  و�ضاركت   ، والدويل  والعربي  امل�ضري  الربملاين 
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يختلف  الربملاين  االإعالمي  املندوب  اأن  تامًا  اأعلم  واأنا   ، وعربي  دويل  برملاين 
اأطراف عديدة  ويعمل مع   ، االألغام  يعمل يف حقل من  الأنه  اآخر  اأي مندوب  عن 
وزارة  يتابع  اآخر  اأي مندوب  بعك�س  وتتعار�س م�ضاحلها  تتباين مواقفها  اأحيانًا 
من الوزارات ، فهو يتعامل يف اجتاه واحد ومع طرف واحد ، وهذا الو�ضع ي�ضع 
الر�ضالة  ينقل  وهو  وج�ضيمة  كبرية  م�ضوؤوليات  الربملاين  االإعالمي  املندوب  على 
االإعالمية للمجتمع ولبلده ، وبالتايل فهناك جمموعة من املوا�ضفات التي يجب 

اأن يتميز بها املندوب االإعالمي الربملاين لعل يف مقدمتها هي:

الدقة واالأمانة يف نقل ومتابعة االأخبار دون اأن ي�ضعى اإلى التهوين اأو التهويل 
اأو التحريف اأو التكذيب ، فعليه اأن يكون عينا ناقلة لكل ما يراه بدقة ومو�ضوعية  
وكما نقول اأن الربملانات هي عيون ال�ضعب على حكومتها ، فاإن االإعالم الربملاين 

هي عيون ال�ضعوب على برملاناتها وعلى نوابها.

النقطة الثانية التي يجب اأن يت�ضم بها هي املو�ضوعية يف كتابة االأخبار للتقارير 
اأن  ، وعليه  يكون منحازًا  واأن ال  املو�ضوعية  فيه  يتوفر  اأن  ال�ضحفية حيث يجب 
يتمتع بخلفية قانونية و�ضيا�ضية ، لي�س �ضرطًا اأن يكون دار�ضًا ومتخ�ض�ضًا ، ولكن 
من  تختلف  اأحيانا  الربملانات  داخل  العمل  تنظم  وقوانني  لوائح  هناك  اأن  نعلم 
برملان اإلى اآخر ، فاملندوب االإعالمي الربملاين عليه اأن يكون لديه هذه اخللفية 
ولعل اأهمها هي الالئحة التي تنظم العمل داخل الربملان ، الأنه اأحيانا الالئحة 
يعرف  ال  اآخر  مندوب  من  اأكرث  هو  يعلمها  قد  اأخبارًا  الربملاين  للمندوب  تهدي 

اأ�ضول الالئحة الربملانية التي تنظم العمل. 

العامل  على  ينفتح  اأن  عليه   ، الربملاين  االإعالمي  املندوب  يف  االآخر  االأمر 
وو�ضائل  احلديث  الع�ضر  وو�ضائل  الكونية  القرية  يف  االآن  فنحن   ، اخلارجي 
اأن يطلع على كل ما  ، فعليه  العامل كله قرية واحدة  التوا�ضل االجتماعي جعلت 
يدور يف الربملانات العربية والدولية ، واي�ضًا املنظمات الربملانية الدولية ، فهذه 
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تعطي له ميزة اإ�ضافية ، وان يجيد التعامل مع مهارات التكنولوجيا احلديثة يف 
نقل اأخباره ونقل ر�ضالته االإعالمية. 

االأمر االآخر ، مبادئ ومعايري واأ�ضول التغطية الربملانية ، هناك مبادئ حاكمة 
الأي حمرر برملاين وهو يعمل داخل برملان، توجد فيه كتل برملانية خمتلفة ، وكما 
نعلم هناك دائما اأغلبية ومعار�ضة ، وداخل االأغلبية تباينات ، وداخل املعار�ضة 
النظر  وجهات  كل  عن  ال�ضادق  بالتعبري  يلتزم  اأن  فعليه   ، – تباينات  اأي�ضًا   -
اأو جلنة من  ، �ضواء كان ذلك يف جل�ضة من اجلل�ضات  املطروحة داخل الربملان 
القراء  اأمام  م�ضداقيته  مدى  على  يوؤثر  ال�ضادق  للتعبري  افتقاده  الأن   ، اللجان 

املنتظرين لر�ضالته. 

تعار�ضت  فاإذا   ، املجتمع  خدمة  عينيه  ن�ضب  دائما  ي�ضع  اأن   ، الثاين  االأمر 
م�ضالح املندوب الربملاين اأو حتى �ضداقاته مع م�ضدر من امل�ضادر عليه ان ينحاز 
اإعالميني  اأحيانًا - كمندوبني   - ، نحن  االإعالمية  الر�ضالة  نقل  املجتمع يف  اإلى 
برملانيني يف بع�س الربملانات نواجه ب�ضرية االجتماعات وغلق االجتماعات اأمام 
املحررين ، وقد نا�ضلنا كثريا يف الربملان امل�ضري يف عهد النظام ال�ضابق الرئي�س 
مبارك ، واأي�ضًا يف عهد الرئي�س املعزول حممد مر�ضي عندما كانوا يجل�ضون يف 
مقاعد املعار�ضة ، واأغلقوا اأبواب الربملان وجلانه اأمامنا ، وهناك موقف �ضهري 
�ضعد  الدكتور  يراأ�ضها  وكان  جل�ضة  اأول  يف  ال�ضحافة  �ضرفة  يف  وقفنا  عندما 
اأمام االإعالميني الأن  اإيه ؟ افتحوا االأبواب  الكتاتني ورفعنا الفتات  خايفني من 
هذا حق  فاملندوب الربملاين ال يبحث عن املعلومة له هو، ولكن هذا حق املجتمع 

وهو يدافع عن حق املجتمع عندما يطالب اأن ينقل اإليه ما يدور. 

الن�ضبية لنواب الربملان ، فال ميكن حزب حاكم لديه  اأي�ضا مراعاة االأوزان 
اأعامل  التي  اأعامله يف جريدتي بنف�س امل�ضاحة  اأن  كتلة برملانية كبرية وعري�ضة 
بها االأقلية اأو حزب معار�س قليل، ولكن ال بد واأنا اأنقل اأن اأراعي اأن هذا احلزب 
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الن�ضبي  الوزن  اأراعي  اأن  ،  فيجب  خلفه جمموع عري�ضة وخلفه جمتمع عري�س 
لهذه املجموعة ، واأي�ضا اأراعي الوزن الن�ضبي لالآخرين. 

عدم الت�ضرع يف اال�ضتنتاج اأو التنبوؤ ، نحن االآن نعاين حتى مع اجليل اجلديد 
باخلرب   ي�ضبق  اأن  يريد  فهو   ، االإلكرتونية  املواقع  ومع  ال�ضبان  ال�ضحفيني  ومع 
فمجرد اأن ي�ضمع اخلرب يريد اأن يبعث ر�ضالة باخلرب وموقعه االإلكرتوين ي�ضجلها 
اأنا اأحيانًا اأجد ال�ضاعة العا�ضرة وع�ضرة دقائق خربًا جاء على موقع اليوم ال�ضابع 
مل  اخلرب  باأن  واعتذار  له  ت�ضحيح  ياأتي  وربع  العا�ضرة  وال�ضاعة   ، معني  ب�ضيء 
كله  وهذا   ، للخرب  تعديل  هناك  يكون  والثلث  العا�ضرة  وال�ضاعة   ، �ضليمًا  يكن 
يرجع للت�ضرع يف ا�ضتنتاج اخلرب ، فاملندوب الربملاين عليه اأن يتنباأ اأن اخلاتة 
 ، �ضاعات  ت�ضتمر  اأحيانا  القرار، الأن اجلل�ضات  البداية وهي خال�ضة  اأف�ضل من 
واملناق�ضات ت�ضتمر �ضاعات داخل اللجنة ، ويهم القارئ القرار النهائي لذلك عدم 

الت�ضرع اأمر هام. 

جتنب عدم التجريح اأو الت�ضهري ، نحن عا�ضرنا كثريًا ويحدث حتى االآن اأنه 
اأحيانًا البع�س يلجاأ للمندوب االإعالمي الربملاين الإ�ضتخدامه للتجريح اأو الت�ضهري 
بخ�ضومه داخل الربملان ،  ولذلك اأنا قلت اأننا نعمل يف حقل من االأ�ضواك ، وحقل 
من االألغام يجب اأن نتنبه لها جيدًا  فاملحرر الربملاين عليه اأن يتجنب اأي جتريح 
اأو ت�ضهري ، وخا�ضة يف الق�ضايا التي تخ�س الربملانيني ، مثال ذلك ق�ضايا رفع 
احل�ضانة الربملانية ، فرفع احل�ضانة الربملانية يف برملاناتنا العربية من الق�ضايا 
 )35( مدى  على  هذا  الحظت  واأنا   ، الربملانيني  املحررين  الهتمام  جدًا  املثرية 
�ضنة ، فيمكن اأن يكون هناك ق�ضية جمتمعية هامة وقانون حاكم وينظم اأحوال 
املجتمع ولكن ال يهتم املحررين به كثريًا ، لكن عندما يقال اأن الربملان �ضيبحث 
رفع احل�ضانة الربملانية عن اأحد النواب يهرع اجلميع ملعرفة التفا�ضيل ، فعدم 

التجريح والت�ضهري اأمر هام جدًا. 
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اأن يدعم تقريره بالوثائق وامل�ضتندات :

فال يكفي اأن تنقل اخلرب اأو تنقل احلدث ، ولكن ال بد اأن يكون لديك ذخرية 
الربملاين  االإعالمي  املندوب  يتعر�س  ما  كثريا  الأنه   ، وامل�ضتندات  الوثائق  من 
لق�ضايا عديدة ، واأنا رمبا يف بداية حياتي ال�ضحفية تعر�ضت لق�ضية حيث رفع 
اأبو الهول  علي )117( ق�ضية يف حمكمة جنح االأزبكية ب�ضبب خرب كتبته » لقب 
يتحدثوا  الذين مل  النواب  اأ�ضماء هوؤالء  « وحددت  ال�ضعب  لل�ضامتني يف جمل�س 
ونحن نعلم اأن الربملانات هي جمال�س كالمية ، وجمال�س مواقف تعرب فيها عن 
مواقفك ، فاأنت ل�ضت �ضلطة تنفيذية ، فاأنت ت�ضتطيع اأن جترب ال�ضلطة التنفيذية  
ولكن عليك اأن تتكلم ، والنا�س اختارتك لكي تعرب عنها ، فعندما �ضمت )117( 
نائبا على مدى ثالث �ضنني ومل يتحدثوا ن�ضرت هذه االأ�ضماء يف ال�ضفحة االأولى 
لدي وطلبت م�ضابط  ما  كل  الق�ضاء قدمت  �ضاحة  ولكن يف   ، ما حدث  فهالهم 
اجلل�ضات الأنها هي الوثيقة الر�ضمية،  فامل�ضبطة هي الوثيقة الر�ضمية التي توؤكد 
للمجل�س  العام  االأمني  اإلى  �ضارعوا  ولذلك   ، ال  اأم  حتدث  النائب  هذا  كان  اإذا 
وح�ضلوا على خطابات منه اأنهم تكلموا ، لذلك طلبت امل�ضابط وانتهت الق�ضية 
�ضامل ح�ضلت على جائزة  االأ�ضتاذ  قال  وكما   ، الرباءة  ل�ضاحلي وح�ضلت على 
نقابة ال�ضحافيني عام 1989م الأف�ضل خرب �ضحفي ، فدعم الوثائق وامل�ضتندات 
اأمر هام جدًا يجب اأن يحر�س عليه املندوب االإعالمي الربملاين حتى ال يقع يف 

املحظور. 

االأمر االآخر واالأخري يف هذا البند االإلتزام بحق الرد ، فلكل �ضحفي حق ، من 
املمكن اأن يخطئ املحرر الربملاين ، وهذا لي�س عيبًا ، ولكن العيب اأن ي�ضتمر يف 
اخلطاأ ويتم�ضك به  فيجب اأن نعطي لكل نائب يف الربملان اأو الأي كتلة اإذا اأخطاأنا 
امل�ضاحة  بنف�س  الرد  اأن نعطيه حق  اأو غري �ضحيح  ن�ضرنا خربا كاذبًا  اأو  بحقها 

وبنف�س املكان ، ولكن ال نبخ�س حق الرد الأننا نعلم اأن هذا الكالم يوؤثر كثريًا. 
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االأمر قبل االأخري : اآليات التغطية ال�ضحفية والعالقة بني املندوب وامل�ضادر: 
اأي مندوب  اأن يواجهها  التي ميكن  ال�ضائكة جدا حتت قبة الربملان  النقاط  من 
اإعالمي برملاين هي عالقته بامل�ضادر ، واأي مندوب يفتقد العالقة بامل�ضادر ال 
اأن تنح امل�ضادر الثقة املتبادلة بينك وبينهم   اأن يكون ناجحًا ، بل يجب  ميكن 
واإذا ح�ضرت اجتماع معه وقال لك اأن هذا اخلرب ال نريد ن�ضره الأ�ضباب معينة يف 
التوقيت ، عليك اأن حترتم رغبته حتى تك�ضب ثقته ، لكن االآن اأالحظ مع �ضبابنا 
اأحيانًا جل�ضة  يتابع  اأن  ال�ضريعة ممكن  التغطية  و�ضائل  بحكم  اأ�ضبح  اأنه  اجلدد 
الربملان على �ضا�ضة التيلفزيون وال يذهب للربملان نهائيًا ، وبذلك يفتقد لل�ضلة 
اإلى  الربملاين  املندوب  يتحول  اأن  وقت  يف  وميكن   ، امل�ضدر  وبني  بينه  املبا�ضرة 
م�ضدر للم�ضدر ، اأي اأن ياأتي باأخبار للم�ضدر ولي�س فقط اأن ياأخذ منه ، فيمكن 
اأمر مهم جدًا وهو العالقة ما بني  اأن ينقل امل�ضدر عنه بروؤيته وحتليله ، فهذا 
واملجتمع يف  القارئ  على حق  العالقة  توؤثر هذه  ال  اأن  ب�شرط  وامل�ضدر  املندوب 

املعرفة ويف نقل االأخبار ب�ضكل دقيق واأمني ومو�ضوعي. 

االأمر الثاين : اأن يكون لدى املحرر اأر�ضيفه ال�ضحفي اخلا�س الذي يلجاأ اإليه 
دائمًا مدعمًا كل ما يكتبه من م�ضادر. 

من  يتعلم  حيث  �ضدر  �ضعة  الربملاين  املندوب  لدى  يكون  اأن   : الثالث  االأمر 
ال�ضيا�ضيني �ضعة ال�ضدر ورحابة ال�ضدر و�ضماع الراأي االآخر ، فاإذا �ضمع نقدًا من 
م�ضدر من امل�ضادر عليه اأن يتحمله ب�ضدر رحب واأن يتعامل معه ب�ضدر رحب  
ولكن ال يتخذ منه موقفًا ، الأننا نعلم اأنه حتت قبة الربملان اأحيانًا ويف التعامل مع 
الربملانيني وال�ضيا�ضيني هناك م�ضائل �ضائكة ، واإثارة ال�ضحافة لها اأحيانا تثري 
الغ�ضب ، فعليك اأن تت�س غ�ضب امل�ضدر الربملاين اأف�ضل من اأن تبادله الغ�ضب 
بغ�ضب ، فهذا اأمر ال يليق اأن يبقى املحرر الربملاين حمررًا ولي�س زعيمًا �ضيا�ضيًا 
اأو ممثاًل لل�ضيا�ضة حتت قبة الربملان ، فهو مندوب برملاين ينقل ما يدور ولكن ال 

يتدخل فيما يدور. 
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و�ضائل  حول  هو   : يل  املحدد  الوقت  جتاوزت  اأكون  ال  اأن  واأرجو  نقطة  اآخر 
االإعالم ، نحن االآن يف مرحلة �ضائكة والربملانات فيها حتول دميوقراطي كبري يف 
منطقتنا العربية ، هناك اأمور عديدة علينا اأن نراعيها ونحن نر�ضد التحوالت 
الدميوقراطية ونحن – اي�ضا – نتابع اخلارج ، فلي�س �ضرطا اأن كل ما ين�ضر يف 
فاملندوب   ، االأحوال  من  حال  اأي  يف  مدلوالته  له  اأو  �ضحيحًا  يكون  عنا  اخلارج 
الربملاين عندما يتابع اخلارج عليه – اأي�ضا – اأن يكون لديه عني على اخلارج 
وعني على الداخل ، واأن يراعي وهو يكتب الثوابت الوطنية واملقد�ضات الوطنية 
للوطن وم�ضلحة الوطن تعلو فوق كل امل�ضالح ، فمن املمكن اأن يكون لديك �ضبقًا 
�ضحفيًا من الربملان ، ولكن هذا ال�ضبق لو ن�ضر يف وقته فقد ي�ضر بثوابت الوطن 
م�ضالح  تبقى  اأن  اأجل  من  اجلحيم  اإلى  الثوابت  فلتذهب   ، مب�ضلحته  وي�ضر 
ي�ضتعجل  ال  الربملاين  فاملندوب   ، االأول  املقام  يف  االأوطان  ومقد�ضات  االأوطان 
العليا  الكلمة  لها  يكون  اأن  يجب  الوطن  ولكن م�ضلحة   ، �ضياأتي  �ضياأتي  فال�ضبق 
يف نظرته لالأمور وتقييمه لالأمور ب�ضكل عام ، احلقيقة ال اأريد اأن اأطيل حتى ال 
اأجور على حق بقية املتحدثني ، ولكن مرة اأخرى اأكرر ال�ضكر لكم جميعًا ، ال�ضكر 
للمجل�س الوطني االحتادي على هذه الدعوة واالحتاد الربملاين الدويل ، واأي�ضا 
ال�ضكر ل�ضعب ورئي�س وحكومة االإمارات باعتبارها داعمة دائما للق�ضايا العربية 

الربملانية ، فمرة اأخرى اأ�ضكركم وال�ضالم  عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي 

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

الربملان  حول  ورقة   « هي  الثانية  الورقة   ، حممود  لالأ�ضتاذ  جزيال  �ضكرا 
النواب  جمل�س  من  مقدمة   « اال�ضرتاتيجية  وال�ضراكات  االإعالمية  واملوؤ�ض�ضات 
اأريج  وال�ضيدة   – معتوق  عبداهلل  اأريج   / ال�ضيدة  تقدمها  البحرين  مملكة  يف 
بدرجة  االأمريكية  اجلامعة  من  عامة  وعالقات  اإعالم  ماج�ضتري  على  حا�ضلة 
امتياز مع مرتبة ال�ضرف مع ر�ضالة ماج�ضتري بعنوان » ال�ضورة الذهنية ملجل�س 
االإعالم  ق�ضم  على  م�ضرفة  كذلك  وهي   «  ، اجلمهور  لدى  البحريني  النواب 
التوا�ضل  الر�ضمية يف مواقع  املجل�س  واالإ�ضراف على ح�ضابات  ال�ضورى  مبجل�س 

االجتماعي، تف�ضلي: 
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الربملان واملوؤ�ض�ضات االإعالمية 

ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية

 ال�ضيدة / اريج عبداهلل معتوق - مملكة البحرين
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الربملان واملوؤ�ض�ضات االإعالمية 

ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية

      ال�ضيدة / اريج عبداهلل معتوق - مملكة البحرين

فقط ت�ضحيح ، اأنا يف جمل�س النواب البحريني ولي�س ال�ضورى ، فاأنا م�ضرف 
الوطني  العيد  اليوم هو  وباملنا�ضبة   ، البحريني  النواب  االإعالم يف جمل�س  ق�ضم 

ململكة البحرين فكل عام والبحرين بخري. 
االإعالم  اإدارة  جتربة  فيها  ن�ضتعر�س  عمل  بورقة  ن�ضارك  اأن  اليوم  اأحببنا 
اأ�ضري  و�ضوف   ، االإعالمية  املوؤ�ض�ضات  مع  اال�ضرتاتيجية  وال�ضراكات  الربملاين 

بالكلمة ب�ضكل �ضريع حفاظا على الوقت. 
طبعًا طبيعة عمل الربملان هو الت�ضريع والرقابة على ال�ضلطة التنفيذية  واأي�ضًا 
هو ممثل لل�ضعب ، ولذلك يجب على الربملانات اأن ت�ضتغل جميع الو�ضائل االإعالمية 
للو�ضول اإلى اجلمهور بجميع الطرق املمكنة الإي�ضال ال�ضوت والكلمة ، و�ضماع – 
اأي�ضًا – نب�س ال�ضارع فنحن يف االإدارة روؤيتنا هي » الريادة والتميز يف االإعالم 
اإلى جميع فئات  اأن ن�ضتغل جميع الو�ضائل االإعالمية للو�ضول  الربملاين« ونحاول 

املجتمع ، ومن اأهدافنا االإ�ضرتاتيجية : 
املحافظة على ال�ضورة الذهنية االإيجابية للمجل�س وحت�ضينها اإذا كان ذلك 	 

ي�ضاعد يف اإحدى الق�ضايا اأو يف حال من االأحوال. 
ن�ضر الثقافة الربملانية للراأي العام. 	 
تطوير اخلدمة الربملانية االإعالمية. 	 
املجل�س 	  اأداء  عمل  وتقييم   ، ال�ضيا�ضية  م�ضاركته  يف  املواطن  دور  تفعيل 

واأع�ضاء املجل�س. 
تعزيز مبداأ احلوار وتقبل الراأي االآخر. 	 
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الربملان وال�ضحافة : وطبعا ال�ضحافة من اأقدم املنابر االإعالمية ولكنها الزالت 
الو�ضيلة املف�ضلة اإلى فئة كبرية من اجلمهور ح�ضب درا�ضات اإعالمية برملانية قمنا 
فيها ، وتلعب دورًا كبريًا يف هذا اجلانب اإذ اأنهم - اأي�ضًا – طوروا من اأنف�ضهم 
كو�ضيلة، حيث اأنهم متواجدين يف و�ضائل التوا�ضل االجتماعي واأي�ضا عن طريق 
املوقع االإلكرتوين ، طبعا �ضراكتنا اال�ضرتاتيجية معهم اأننا نعمم االأخبار اليومية 
لنتاأكد من و�ضولها ، ويكون هناك متابعة وتوا�ضل اإذا كان هناك اأي اجتماعات 
عاجلة اأو اأخبار عاجلة ، طبعا نعقد اجتماعات دورية مع ال�ضحفيني الربملانيني 
باإعداد  نقوم  وكذلك   ، ومقرتحاتهم  م�ضاكلهم  ل�ضماع  الربملانيني  وامل�ضورين 

م�ضابقات تثقيفية تن�ضر يف ال�ضحف وتوزع جوائز على املواطنني امل�ضاركني. 

االإذاعة - اأي�ضًا  منرب م�ضموع لفئة كبرية من املجتمع ، ولذلك نقوم باإعداد 
برامج اإذاعية من �ضمنها برنامج »�ضوتك م�ضموع« ن�ضت�ضيف فيه النواب ، وهو 
اأي�ضا   ، النائب  مع  ويتناق�ضوا  يت�ضلوا  اأن  للجمهور  ميكن  حيث  مبا�ضر  برنامج 
للمجل�س  االأ�ضبوعية  ي�ضبق اجلل�ضة  النواب«  »مداوالت  ا�ضمه  اآخر  برنامج  هناك 
حيث ن�ضت�ضيف فيه اأحد النواب ليتكلم عن اأبرز املحاور التي �ضتناق�ضها اجلل�ضة 
االأ�ضبوعية  اجلل�ضة  بث  يف  االإذاعة  وبني  بيننا  تعاون  عندنا  اأي�ضا   ، االأ�ضبوعية 
مبا�ضرة عن طريق االإذاعة ، ونتعاون مع االإذاعة يف ا�ضت�ضافة النواب يف باقي 

الربامج االإذاعية. 

طبعا التليفزيون منرب اآخر اآخر مهم ، وهو ثاين اأف�ضل و�ضيلة اإعالمية لدى اجلمهور 
االأخبار  ن�ضرات  يف  املجل�س  اأخبار  تبث  حيث   ، املجل�س  اأخبار  متابعة  يف  البحريني 
ا�ضت�ضافة  فيها  يتم  االأ�ضبوعية  للجل�ضة  خا�ضة  تليفزيونية  تغطية  وهناك   ، الرئي�ضية 

للنواب ، وفيها - اأي�ضًا - تف�ضيل و�ضرح الأهم القرارات التي اتخذها املجل�س. 

كذلك تقوم اإدارة االإعالم الربملاين باإعداد العديد من الربامج التليفزيونية 
وهو   ، الربملان«  »قبة  ا�ضمه  برنامج  اأهمها  من  البحرين  تلفزيون  مع  بالتعاون 
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خالل  العامة  واالأمانة  املجل�س  ن�ضاطات  اأهم  فيه  ن�ضتعر�س  اأ�ضبوعي  برنامج 
اأعددنا برنامج »كلمات« وهو برنامج م�ضابقات تثقيفي مبعلومات  اأي�ضا  اأ�ضبوع، 
مب�ضطة لالأطفال ، اأي�ضا هناك برامج حوارية اأخرى بعد رفع اجلل�ضة مثل برنامج 
»يف امليزان«، واأي�ضا اأعددنا برنامج وثائقي لتوثيق امل�ضرية الدميقراطية الربملانية 
يف البحرين بعنوان »خطوات نحو الدميقراطية« ، اأي�ضا نتعاون مع التليفزيون يف 

ا�ضت�ضافة النواب يف ن�ضرة االأخبار وباقي الربامج التليفزيونية. 

هذه اإح�ضائية فقط للربامج التلفزيونية. 

اأي�ضا هناك تعاون بيننا وبني وكالة اأنباء البحرين ، حيث يوجد عمود ا�ضمه 
عن  اأ�ضبوعي  عمود  الوكالة  مع  بالتعاون  فيه  نن�ضر  الربملانية«  الثقافة  »عمود 
معلومة برملانية ال تتجاوز �ضفحة اأو �ضفحة ون�ضف عن معنى »االقرتاح ، ال�ضوؤال، 
االأدوات الربملانية« اأي�ضا تن�ضر جميع اأخبار املجل�س يف ق�ضم الربملان يف الوكالة 

وتوزع على جميع و�ضائل االإعالم. 

موقع جمل�س النواب االإلكرتوين مت تد�ضينه بحلته اجلديدة حديثًا يف فرباير 
للجل�ضة  املبا�ضر  البث  خدمة  منها  املميزة  اخلدمات  من  العديد  على  وي�ضتمل 
االأ�ضبوعية حيث تبث اجلل�ضة االأ�ضبوعية مبا�ضرة عن طريق املوقع ، واأي�ضًا خدمة 
النائب )41( حيث اأنه ميكن الأي �ضخ�س اأن ير�ضل �ضكوى اأو مالحظة الأي نائب اأو 
للمجل�س ب�ضكل عام ، ونحن نقوم يف االإدارة بت�ضنيف هذه املالحظات ، ونوزعها 

على النواب ونتابعها. 

قناة  جانب  اإلى  باملوقع  ومربوطة  موجودة  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  اأي�ضًا 
اليوتيوب اخلا�ضة باملجل�س. 

اأي�ضا اإدارة االإعالم الربملاين خمت�ضة باالإنتاج املطبوع ، ونقوم باإ�ضدار العديد 
جريدة  وهي  النواب«  »جريدة  اأهمها  من  املجتمع  فئات  جلميع  املطبوعات  من 

برملانية �ضهرية ن�ضع فيها اأهم اأخبار املجل�س ، ودرا�ضات برملانية وت�ضريعية. 
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فعندنا   ، املجتمع  لفئات  املخ�ض�ضة  املطبوعات  من  العديد  عندنا  اأي�ضا 
جمموعة لالأطفال ، وابتكرنا - اأي�ضا – هاتان ال�ضخ�ضيتان لتقريب ال�ضخ�ضية 
الربملانية لالأطفال وهما »الربملاين ال�ضغري �ضالح واأخته اأمل« مبعلومات مب�ضطة  
واأي�ضا هذه ال�ضخ�ضيات ت�ضارك يف اأي فعاليات لها دخل باالأطفال ، فعندنا دمى 

خا�ضة بهذه ال�ضخ�ضيات. 

اأي�ضا توجد عندنا جمموعة كتب ت�ضريعية كثرية مثل »القوانني والت�ضريعات«  
بالن�ضاء  وخا�ضة  بال�ضباب  خا�ضة  ن�ضرات  وعندنا   ، الت�ضريعية«  و»املجموعة 

والوفود االأجنبية. 

هنا اأهم جوانب الربملان ومواقع التوا�ضل االجتماعي ، ورمبا هذه اأكرث �ضيء 
منت�ضرة االآن  واأهم الو�ضائل االإعالمية ، طبعا مواقع التوا�ضل االجتماعية انت�ضرت 
كانت  �ضواء  املوؤ�ض�ضات  جميع  ت�ضتغلها  اأن  ال�ضروري  من  واأ�ضبح   ، كبري  ب�ضكل 
، ومن  واأ�ضبحت منربًا م�ضموعًا  بل  ال�ضارع  اإلى  للو�ضول  ر�ضمية  اأو غري  ر�ضمية 
املمكن اأن اأ�ضرب  اأي�ضا مثااًل حمليًا عندنا يف البحرين، فمعايل وزير اخلارجية 
البحريني ال�ضيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة هو م�ضتخدم فعال لتويرت  وال�ضحافة 
تن�ضر يف  ر�ضمي  تويرت كم�ضدر  يعلق يف  ملن  ت�ضاريحها  تاأخذ   - اأي�ضًا   - عندنا 
�ضحفنا يف ال�ضفحة االأولى ، فهي ت�ضمح بالتفاعل املبا�ضر ، وت�ضاهم يف عملية 
اأي�ضًا   ، املجل�س واجلمهور  اأع�ضاء  املبا�ضر بني  التوا�ضل  القرار عن طريق  �ضنع 
اأن ي�ضعر بع�س املواطنني  ت�ضمح بالرقابة على عمل ال�ضلطة التنفيذية ، فممكن 
باحلرج يف اأن يت�ضلوا بالنواب مبا�ضرة حيث ميكن اأن يكون النائب م�ضغوال ، لكن 
عن طريق هذه امل�ضاحة احلرة والف�ضاء االفرتا�ضي ممكن اأن ينقلوا مالحظاتهم 

بطريقة اأ�ضهل ، واأن يتوا�ضلوا مع النواب بطريقة اأ�ضهل. 

اأي�ضًا �ضرعة ن�ضر املعلومة يف مواقع التوا�ضل االجتماعي و�ضرعة الو�ضول اإلى 
مواقع التوا�ضل االجتماعي عن طريق الهواتف الذكية واالآي باد وغريها ، وهذه 
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اأبرز ح�ضابات املجل�س ومواقع التوا�ضل ، وعندنا )QR COOD (الذي ن�ضع فيه 
و�ضفحة يف  يوتيوب  قناة  عندنا  كذلك  التوا�ضل  مواقع  املجل�س يف  عناوين  اأبرز 

الفي�ضبوك وتويرت واأن�ضتجرام. 

اأي�ضًا د�ضنا �ضفحة ا�ضمها »برملان زمان« يف االإن�ضتجرام خمت�ضة بن�ضر ال�ضور 
الربملانية القدمية التاريخية. 

ولكن   ، كثريًا  ان�ضتجرام  ت�ضتخدم  اأن  حتب  االأطفال  فئة  اأن  الحظنا  اأي�ضا 
االأطفال  من  ال�ضغرية  الفئة  على  �ضعبًا  يكون  رمبا  للمجل�س  الر�ضمي  احل�ضاب 
حتى يتابعوها ، لذلك فكرنا اأن نعمل ح�ضاب با�ضم »الربملاين ال�ضغري« ن�ضع فيه 
زيارتهم  �ضور   - اأي�ضًا   - وفيها  لالأطفال  الربملان حمببة  مب�ضطة عن  معلومات 

عندما ياأتون للمجل�س. 

احلقيقة عندنا الكثري من اخلطط ، ويف البداية - طبعًا - �ضعب عندما تريد 
اأن ت�ضوق ملوؤ�ض�ضة جتارية ، لذلك  اأ�ضعب من  اأن ت�ضوق ملوؤ�ض�ضة ت�ضريعية ، فهذا 
حاولنا اأن نتبع الكثري من اخلطوات لزيادة عدد املتابعني ، ومنها تاأ�ضي�س وحدة 
هذه  اإدارة  يف  فقط  خمت�ضني  موظفني  فيها  يكون  بحيث  االإلكرتوين  لالإعالم 

املواقع. 

اأي�ضا نتابع التجارب الربملانية االإعالمية الرائدة يف هذا املجال والدرا�ضات 
فرتة   منذ  عليها  اطلعنا  حيث  اآندي  الدكتور  درا�ضة  ومنها  الرائدة  الربملانية 

واأفادتنا كثريًا يف تطبيقها يف العمل. 

ن�ضيف  اأو   ، تويرت  نن�ضر خربًا يف  نتبعها عندما  التكنيك�س  الكثري من  عندنا 
ح�ضابًا لنائب  فنوابنا - ما �ضاء اهلل - ي�ضتخدمون مواقع التوا�ضل ب�ضكل فعال  
وعندهم - اأي�ضًا - متابعني اأكرث من متابعينا ، فعندما ن�ضع تذكريًا لهم فممكن 

اأن يعملوا » RE-TWEET « وي�ضاعدونا يف ت�ضويق املعلومة. 
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ن�ضتخدم اأي�ضا »ها�ضتاجات« تتما�ضى مع اخلرب ، فمثال ح�ضلت عندنا ق�ضية 
وحمالت  اإعالمية  �ضجة  عليها  وح�ضلت   ، طبي  خطاأ  ب�ضبب  توفيت  طفلة  اأن 
اإعالمية يف مواقع التوا�ضل االجتماعي ، وكان النا�س ي�ضتخدموا »ها�ضتاج« ا�ضمه 
»الطفلة فاطمة« ، فاالآن عندما نن�ضر اأي خرب خا�س بالنواب اأو باملجل�س له عالقة 
للو�ضول  النا�س  ي�ضتخدمه  الذي  »الها�ضتاج«  نف�س  ن�ضتخدم  اأي�ضًا  الق�ضية  بهذه 

اإليهم واإي�ضال �ضوت املجل�س وحتركهم يف هذه الق�ضية. 

اأي�ضًا هناك تغطية مبا�ضرة م�ضورة للجل�ضة : فمن ال يتمكن من متابعة اجلل�ضة 
مبا�ضرة يف املوقع اأو عن طريق االإذاعة ، فمن املمكن اأن يتابع اأبرز القرارات اأواًل 
ا�ضتف�ضارات  نرد على  اأن  فنحاول   ، االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  باأول عن طريق 
املتابعني ونعمل » RE-TWEET « ولكن ب�ضكل مقنن ح�ضب نوع التعليق ، ونعمم 
االأخبار عن طريق التغريدات والتويتات ، فنحن ن�ضتخدم تطبيقات ت�ضاهم بن�ضر 
االأخبار مثل »nocrro« و »photogrid« و  »tweetsplit« و » hotsweet « ، فال 
التوا�ضل االجتماعي  الإدارة مواقع  املوقع ممتاز  لكنه  التجريبية  املرحلة  زلنا يف 
الفي�ضبوك  مثل  موقع  من  اأكرث  يف  ين�ضره  اأن  منه  وتطلب  خرب  ت�ضع  اأن  فممكن 
وان�ضتجرام وتويرت ، وكذلك ممكن اأن ت�ضبطه لين�ضر غدًا معلومة يف ال�ضاعة كذا 

ف�ضين�ضرها ب�ضكل اأوتوماتيكي. 

فنحن عندنا الكثري من اخلطط لت�ضويق مواقع التوا�ضل منها اإ�ضدار بطاقة 
لن�ضر مواقع التوا�ضل نوزعها يف املعار�س اأو ملن يح�ضرون من الزوار ، ونعتمد يف 

اأخبارنا فقرة تكون فيها عناوين مواقع التوا�ضل. 

م�ضابقات  نعمل  وعندما   ، التوا�ضل  مواقع  اأبرز  اإعالن يف  اأول  �ضفحة  ن�ضرنا  اأي�ضًا 
برملانية تن�ضر يف ال�ضحف نعتمد اأن يكون الرد عن طريق مواقع التوا�ضل لزيادة املتابعني. 

اأي�ضا نوجه حمالت خم�ض�ضة حل�ضاب معني : مثال مرة ن�ضتهدف تويرت  ومرة 
ن�ضتهدف الفي�ضبوك ونوجه حمالت خم�ض�ضة اإلى هذا املوقع فقط لزيادة عدد 
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املتابعني ، وهذه اآخر حملة قمنا بها تثقيفية يف �ضتي �ضنرت مبنا�ضبة افتتاح دور 
النواب يف  يزوره  املجل�س  بوابة  �ضكل  �ضتاند موجود على  فكان هناك   ، االنعقاد 
التوا�ضل  ملواقع  فيه  ن�ضوق  اأن  ونحاول  وم�ضابقات   ، وتلفزيونية  اإذاعية  مقابالت 

االجتماعي ، وقد القى اإقبااًل جماهرييًا. 

على ميني �ضا�ضة العر�س يظهر فريق الدراجات الهوائية االإماراتي وكان يف 
الفائزين  ت�ضلم  ابت�ضام   النائبة  وهذه   ، االإ�ضتاند  هذا  زار  وقد  للبحرين  زيارة 

اجلوائز. 

اأي�ضًا ن�ضتخدم مواقع لتحليل وتقييم مواقع التوا�ضل منها » اليك اأاليزر « الذي 
يحلل �ضفحة الفي�ضبوك ، و�ضتيلثي جرام الإن�ضتجرام ، وكالوت لتويرت وفي�ضبوك. 

وهذه اإح�ضائية تبني منو متابعي احل�ضابات ، فاأهم �ضيء اأن يكون هناك منو 
– اأن يكون هناك ت�ضاعد ، وهناك الكثري من التكنيك�س التي  اأي - على طول 

نتبعها يف امل�ضتقبل و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

بني  الربملاين  االإعالم  »�ضورة   بعنوان  هي  الثالثة  الورقة   ، جزياًل  �ضكرًا 
الواقع والطموح – التغطية االإعالمية للربملان« للدكتورة اأمينة خمي�س الظاهري 
والدكتورة اأمينة حا�ضلة على دكتوراة يف االإت�ضال اجلماهريي من جامعة اأوهايو 
منذ  االإمارات  جامعة  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  وهي   ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
املوؤترات  من  الكثري  يف  �ضاركت  وقد   ، 2013م  عام  منت�ضف  وحتى  1998م 
العلمية ولديها العديد من البحوث العلمية ، والورقة تهدف اإلى التعرف على دور 
الورقة  وهذه   ، االحتادي  الوطني  املجل�س  فعاليات  تغطية  يف  االإماراتي  االإعالم 
الوعي  ن�ضر  يف  املجل�س  دور  تعزيز  يف  كذلك  ودوره   ، كثريًا  لنا  بالن�ضبة  مهمة 
االإطار   تندرج يف هذا  والتي  املختلفة  التغطية  واأ�ضاليب  املواطنني  ال�ضيا�ضي بني 

تف�ضلي دكتورة : 
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التغطية االإعالمية للربملان

د. اأمينة الظاهري – االإمارات العربية املتحدة 
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�ضورة االإعالم الربملاين بني الواقع و الطموح 

التغطية االإعالمية للربملان

د. اأمينة الظاهري 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

اأ�ضحاب املعايل 

اأ�ضحاب ال�ضعادة 

 احل�ضور الكرام 

 ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

الكرمية  لدعوتهم  املنتدى  هذا  على  للقائمني  ال�ضكر  توجيه  اأود  البدء  يف   
اأتوجه بال�ضكر اجلزيل ل�ضعادة االأمني العام  يل للم�ضاركة يف هذا املنتدى ، كما 
للمجل�س الوطني الدكتور حممد �ضامل املزروعي ملده يد العون يل على اإجناز هذه 
الورقة ، كما اأتوجه بال�ضكر للعاملني يف ق�ضم االإعالم واالت�ضال على تقدميهم يل 

املعلومات املطلوبة الإجناز هذه الورقة. 
هناك بع�س الباحثني الذين يقولون اأن العامل اأ�ضبح قرية �ضغرية يتحكم فيها 
االإعالم يف كل  مناحي حياتنا الثقافية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية ، ال 
اأدري كم منكم من يتفق مع هذه املقولة ، لكن اأعتقد اأننا ال نزايد على اأهمية دور 
اأن العمل على  االإعالم وتاأثريه يف حياتنا ، لذا �ضاأنطلق من هذه النقطة واأقول 

تطوير االإعالم الربملاين هو اأحد ال�ضرورات لعمل املجال�س الربملانية. 

يف هذه الورقة حاولنا اأن نعمل قراءة ، وال اأ�ضتطيع اأن اأقول اأنها قراءة عميقة  
فقط  2012م  ل�ضنة  االإعالمية  للتغطية  و�ضفية  قراءة  اأنها  القول  اأ�ضتطيع  ولكن 
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و�ضاأحدد ملاذا اخرتت عام 2012م بالتحديد ، فال�ضحف التي ركزنا عليها هي 
اأهم ثالث �ضحف يف الدولة وهي �ضحيفة االحتاد وجريدة اخلليج وجريدة البيان  
وتليفزيون  دبي  وتليفزيون  اأبوظبي  تليفزيون  قنوات   : هي  التليفزيونية  والقنوات 
ال�ضارقة ، وقد �ضعينا من خالل هذه الورقة اإلى التعرف على دور االإعالم االإماراتي 
يف دعم وتعزيز دور املجل�س الوطني االحتادي يف م�ضريته نحو الدميقراطية ، وذلك 
التي  التغطية املختلفة  واأ�ضاليب   ، املواطنني  ال�ضيا�ضي بني  الوعي  ن�ضر  من خالل 
تنتهجها و�ضائلنا االإعالمية لدعم العمل الربملاين يف املجتمع االإماراتي ، وميكن 
الوطني  املجل�س  دور   - اأ�ضاًل   - اأهمية  من  تاأتي  اأنها  لذلك  االأهمية  اأخل�س  اأن 
االحتادي، باعتباره موؤ�ض�ضة �ضيا�ضية لها دور مهم وح�ضا�س وحيوي يف امل�ضاهمة يف 
ر�ضم �ضيا�ضة الدولة من خالل تقدمي الراأي العام اإلى املوؤ�ض�ضة احلاكمة ، وتقريب 
وجهات النظر بني احلكومة وبني ال�ضعب على اعتبار اأنه حلقة و�ضل تربط بينهم  
و�ضوؤال الورقة كان من البداية كما قلت هو : ما هو طبيعة دور االإعالم االإماراتي 
يف دعم م�ضرية التغيري والتطوير يف عمل الربملان اأو املجل�س الوطني االحتادي ؟ 

والورقة لها حمورين رئي�ضيني حتى تكون االأمور وا�ضحة : 

جزء نظري وهو الذي ي�ضتمل على مفهوم االإعالم الربملاين واأهدافه واأهميته 
وطبيعة الدور الذي يقوم به االإعالم يف دعم م�ضرية الربملان واحلياة الدميقراطية 

يف املجتمعات االإن�ضانية ب�ضكل عام .

واملحور الثاين هو اجلزء التحليلي والذي �ضاأركز عليه اأكرث والذي ي�ضتمل على 
تقييم اأداء االإعالم االإماراتي يف تغطيته الأخبار وفعاليات واأن�ضطة املجل�س الوطني 

االحتادي من خالل موؤ�ض�ضاته االإعالمية املختلفة. 

بالن�ضبة للجزء النظري ، فمن اأجل الوقت وحتى ال ت�ضعروا بامللل الأنها اآخر 
للتعريف:   جئنا  فاإذا   ، معروفة  اأ�ضياء  هذه  الأن  �ضريع  ب�ضكل  عليه  �ضاأمر  ورقة 
اإعالم  هو   ، الباحثني  بع�س  ذكر  كما  اأقول  ؟  الربملاين  االإعالم  تعريف  هو  ما 



منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م 

103

ومقرتحات  واآراء  مناق�ضات  من  يدور  ما  كل  ويحلل  ويناق�س  يعر�س  متخ�ض�س 
ثقافة  تعزيز  اأجل  من  وذلك   ، معار�س  اأو  موؤيد  من  نيابية  وتكتالت  وقرارات 
خدمة  منه  الغر�س  موجه  اإعالم  باأنه  ُيعرفه  والبع�س   ، وال�ضفافية  امل�ضاركة 
واإبراز العملية الربملانية ، وذلك عن طريق نقل كل ما يت�ضل باأعمال الربملانيني 
والربملان للمواطنني بهدف تدعيم التوا�ضل واالت�ضال بينهم وبني اأفراد اجلمهور 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين  وتو�ضيع امل�ضاركة ال�ضعبية يف �ضناعة القرار ، وتكري�س 

مبداأ ال�ضفافية ون�ضر املعلومات غريها من التعريفات املوجودة. 

اأهداف االإعالم الربملاين : 

هناك اأهداف كثرية لالإعالم �ضاأمر عليها ب�ضكل �ضريع ومنها : 

تفعيل وتن�ضيط املناخ الدميقراطي يف املجتمعات االإن�ضانية. 	 
دعم القرارات والتو�ضيات التي ي�ضدرها الربملان من خالل ربط املجال�س 	 

الربملانية باأفراد ال�ضعب واملوؤ�ض�ضات احلكومية وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين. 
الت�ضريع والرقابة وحماربة الف�ضاد 	  اأهمية دور الربملان يف  اإبراز وتو�ضيح 

يف املجتمع. 
اأع�ضائها 	  ون�ضاطات  عملها  واآليات  الربملانية  باملجال�س  املواطنني  تعريف 

والقرارات والتو�ضيات التي ت�ضدر منها. 
ودور 	  االنتخابات  نتائج  خالل  من  واأهميتها  الربملاين  العمل  حجم  اإبراز 

االأع�ضاء وم�ضاركتهم يف تفعيل القرارات. 
اأع�ضاء 	  بني  املبا�ضر  التوا�ضل  خالل  من  وال�ضفافية  احلوار  مبداأ  تعزيز 

الربملان واأفراد املجتمع. 
التاأكيد على دور املوؤ�ض�ضات احلكومية يف توفري املعلومات الالزمة والتعاون 	 

مع املجال�س الربملانية. 
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الربملانية 	  املجال�س  مع  للتوا�ضل  دفعه  خالل  من  املواطن  دور  تفعيل 
واأع�ضائها .

نقل وتدفق املعلومات من النخبة ال�ضيا�ضية اإلى اجلمهور. 	 
املجال�س 	  يف  ممثليهم  اإلى  املواطنني  وت�ضورات  وطموحات  م�ضكالت  نقل 

الربملانية. 

اأما بالن�ضبة الأهمية االإعالم الربملاين فن�ضتطيع القول اأن االإعالم 
الربملاين : 

ي�ضاهم يف خلق الوعي باأهمية امل�ضاركة يف العملية االنتخابية لدى املواطنني.	 
ن�ضر ثقافة احلوار.	 
ت�ضليط ال�ضوء على اجلهود التي تقوم بها املوؤ�ض�ضة الربملانية.	 
االرتقاء باملمار�ضات الربملانية املختلفة. 	 
تقوية االأداء الربملاين خا�ضة اإذا كان هذا االإعالم ي�ضتهدف جمهور وا�ضع. 	 

وهذه  التاأطري«  »نظرية  هي  الورقة  هذه  يف  عليها  اعتمدت  التي  النظرية 
النظرية  وهذه   ، االإعالمية  االأجندة  نظرية  من  اأخرى  مرحلة  تعترب  النظرية 
معروفة لالإعالميني اأنها ت�ضاعد االأفراد ، فو�ضائل االإعالم يفرت�س اأنها ت�ضاعد 
االأفراد على تف�ضري االأحداث التي تقع يف العامل من حولهم من خالل ما تقدمه 
واأحداث  ومواقف  لق�ضايا  حتليالت  من  حمتواها  يت�ضمنه  وما   ، معلومات  من 
البيئة  يف  حولهم  من  يحدث  ما  فهم  من  االأفراد  هوؤالء  يتمكن  حتى  واأ�ضخا�س 
التي  التغيريات  بع�س  على  بناء  2012م  عام  اخرتت  اأنا  قلت  وكما   ، االإن�ضانية 

ح�ضلت يف اأدوار املجل�س الوطني االحتادي : 
فاأوال : انتخابات عام 2011م �ضهدت تو�ضعًا كبريًا يف اأعداد الهيئات االنتخابية 
حيث بلغت تقريبا )135.380( ح�ضب تقرير اللجنة الوطنية النتخابات املجل�س 

الوطني االحتادي. 
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التعديل الد�ضتوري رقم )1( ل�ضنة 2009م والذي ن�س على تديد مدة ع�ضوية 
املجل�س الوطني حيث اأ�ضبحت بدل �ضنتني تتد الأربع �ضنوات. 

الداخلية  الئحته  و�ضع  املجل�س  وتويل   ، �ضهور  ل�ضبعة  االنعقاد  اأدوار  تديد 
واإ�ضدارها بقرار من رئي�س الدولة. 

باملعاهدات  يتعلق  فيما  ت�ضريعيًا  دورًا  االحتادي  الوطني  املجل�س  تويل 
واالتفاقيات الدولية. 

اأحكام  بع�س  بتعديل  2011م  ل�ضنة   )1( رقم  االحتادي  االأعلى  املجل�س  قرار 
قرار املجل�س االأعلى لالحتاد رقم )4( ل�ضنة 2006م ب�ضاأن حتديد طريقة اختيار 

ممثلي االإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي. 

التغطية االإعالمية  2012م لرنى  التي دعتنا الختيار عام  االأ�ضباب  هذه هي 
يف هذه الفرتة ، والعينة كانت عبارة عن كل املواد االإعالمية املكتوبة واملن�ضورة 
واملرئية التي مت بثها من خالل ال�ضحف الثالث التي ذكرتها وهي »االحتاد واخلليج 
والبيان« والقنوات التليفزيونية الناطقة بالعربية التابعة لتليفزيون اأبوظبي ودبي 
وال�ضارقة ، وذلك يف الدور الثاين من الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر يف عام 
اأر�ضيف املجل�س الوطني  2012م ، وقد مت احل�ضول عليها - طبعًا - من خالل 

االحتادي الذي قام فيه العاملني م�ضكورين بتزويدي بهذه املواد. 

حتليل املواد قام على اأ�ضا�س نقطتني اأو جزئيتني : 

اجلزء االأخباري : م�ضمون اإخباري هدفه اطالع اجلمهور العام على اأن�ضطة 
والثقافية  والفكرية  واالإعالمية  ال�ضيا�ضية  اأنواعها  مبختلف  املجل�س  وجل�ضات 
الوطني  املجل�س  باأع�ضاء  والتعريف  االجتماعية  واالأن�ضطة  العامة  والعالقات 

وغريه من االأن�ضطة والفعاليات. 
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واإلقاء   ، ال�ضيا�ضية  املواقف  هو  التحليل  من  الهدف  كان   : حتليلي  م�ضمون 
واآثارها  اأبعادها  واإبراز  تف�ضريها  وحماولة  واالأن�ضطة  القوانني  على  ال�ضوء 
الوطني  للمجل�س  واالأن�ضطة  القوانني  هذه  جتاه  العام  الراأي  وقيا�س  ومناق�ضتها 
فرعية  اأ�ضئلة  هناك  وكان  الربملاين  والتثقيف  التوعية  بعملية  والقيام  االحتادي 
لق�ضايا  االإماراتية  االإعالمية  التغطية  �ضمولية  مدى  ما   : وهو  االأ�ضا�ضي  لل�ضوؤال 

واخبار املجل�س الوطني االحتادي ؟

التغطية  يف  ا�ضتخدامًا  االأكرث  واملرئية  املطبوعة  ال�ضحفية  الفنون  هي  ما 
االإعالمية االإماراتية الأخبار ون�ضاطات وفعاليات املجل�س الوطني االحتادي ؟ 

ما هي اجتاهات هذه التغطية االإعالمية ؟ 

تغطيته  االإماراتي يف  االإعالم  اهتمام  على  التي حازت  الق�ضايا  اأهم  ما هي 
الأخبار ون�ضاطات وفعاليات املجل�س الوطني ؟ 

ما هي طبيعة التغطية االإعالمية للن�ضاطات واأخبار وفعاليات املجل�س الوطني 
االحتادي ؟ 

وقد ق�ضمت االإجابة على اأ�ضا�س اأن ناأخذها جزءاً . جزءًا 

اأن التغطية االإعالمية كانت تغطية  اجلزء االأول : من خالل العينة ات�ضح 
املطبوع   االإعالم  وخا�ضة  االإماراتي  االإعالم  يف  الوطني  املجل�س  الأخبار  جيدة 
فاالإعالم املطبوع كان متابعًا اأكرث من االإعالم املرئي ، وتفاوتت - طبعًا - هذه 
التي  ال�ضحف  مقدمة  يف  اخلليج  جريدة  فكانت  الثالث  ال�ضحف  بني  التغطية 
اهتمت بن�ضر اأعمدة ومقاالت عن املجل�س الوطني االحتادي تقريبا بعدد )12( 
بحيث  واالحتاد  البيان  جريدة  ت�ضاوت  بينما   ، املجل�س  عن  واحد  ومقال  عمود 
ن�ضرت كل منهما اأربع مواد بني مقال وعمود لكل منهم وعملت جدواًل بذلك حتى 

تكون االأمور وا�ضحة. 
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االإعالم  و�ضائل  اأن  جند   : االإخباري  ال�ضق  وهو  االأول  لل�ضق  بالن�ضبة 
االإماراتية حققت الهدف من االإخبار،واطالع اجلمهور العام على اأن�ضطة وجل�ضات 
املجل�س مبختلف اأنواعها �ضيا�ضية واإعالمية وفكرية وثقافية وعالقات عامة ، ومل 

تقم و�ضائل االإعالم االإماراتية بالتعريف باأع�ضاء املجل�س الوطني ب�ضكل �ضامل. 

امل�ضحوبة  الب�ضيطة  اخلربية  الفنون  حازت   : اخلربية  للفنون  بالن�ضبة 
بال�ضور اأحيانا على غالبية الفنون امل�ضتخدمة يف تغطية اأخبار املجل�س الوطني 
املقابلة  فنون  بوجود  املرئية  االأخبار  املطبوعة، وتيزت  ال�ضحافة  االحتادي يف 
فنون  ا�ضتخدمت  وقد   ، امليدانية  والتقارير   ، االأحيان  بع�س  يف  التليفزيونية 
املقابالت ال�ضحفية ب�ضكل ب�ضيط ويف منا�ضبات حمدودة جدًا ، وافتقد االإعالم 
املرئي اإلى برامج احلوار والتحقيقات والندوات ، لذلك مل ت�ضاهم و�ضائل االإعالم 
االحتادي  الوطني  املجل�س  باأع�ضاء  اجلمهور  تعريف  يف  كبري  ب�ضكل  االإماراتية 
الذين ميثلون ال�ضعب ويتحدثون با�ضمه ، ويناق�ضون ق�ضاياه وهمومه يف ردهات 

املجل�س الوطني اأو لتعزيز ثقافة امل�ضاركة يف االنتخابات. 

التغطية االإعالمية الأخبار املجل�س الوطني االحتادي جاءت حيادية ، ملاذا ؟ 
الأن ال�ضحفي مل يكن يذهب للمجل�س بنف�ضه ليغطي االأخبار ، واإمنا ياأخذ االأخبار 
عن طريق ق�ضم االإت�ضال اأو االإعالم يف املجل�س ، اأي اأنهم ياأتيهم اخلرب جاهزًا  
وال يعملون عليه اأي تعديالت وين�ضرونه كما هو �ضواء كان به اأخطاء اأو ال ، فيتم 
ن�ضره بدون اأي تعديل اأو حتى بدون اأي قراءة للخرب ، واأنا اأعرف اأن هذا الكالم 

ممكن اأن يغ�ضب االإعالميني ولكن هذا اأمر واقع. 

بع�س  يف  حملي  اجتاه  وجود  لوحظ  فقد   : املرئي  لالإعالم  بالن�ضبة  اأما 
وتقاريرها  مقابالتها  يف  القنوات  هذه  اقت�ضرت  حيث  التليفزيونية  القنوات 

امليدانية على االإمارة التي تبث منها هذه القنوات.  
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: مناق�ضة  اأهمها  طبعا هم غطوا ق�ضايا كثرية   : الق�ضايا  بالن�ضبة الأهم 
القطاع  حوافز   ، التوطني  مثل  املحلي  املجتمع  ق�ضايا  لبع�س  املجل�س  اأع�ضاء 
االإ�ضكان   ق�ضايا   ، التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  العربية   باللغة  االهتمام   ، التعليمي 
من  وغريها   ، املرن  الدوام   ، ال�ضحي  التاأمني   ، االأ�ضعار  وزيادة  املعي�ضة  غالء 
الق�ضايا. �ضوؤال ومناق�ضة الوزراء من قبل اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي مثل 
مناق�ضة معايل وزير االقت�ضاد حول ارتفاع االأ�ضعار. ومناق�ضة القوانني ال�ضادرة 
من موؤ�ض�ضات الدولة مثل »قانون ودمية حلماية الطفل« ، ون�ضر مطالبات املجل�س 
الوطني االحتادي لبع�س الق�ضايا مثل ق�ضايا املطالبة بتعزيز دور وزارة العمل يف 

اإلزام القطاع اخلا�س بالتوطني وغريها من الق�ضايا. 

الفعاليات  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  مل�ضاركات  بالن�ضبة 
اأمل  الدكتورة  الع�ضوة  �ضعادة  ا�ضتقبال  مثاًل   : والدولية  والعربية  املحلية 

القبي�ضي لوفد اإعالمي عربي اأو اأوروبي. 

ومناق�ضة بع�س الق�ضايا ال�ضيا�ضية مثل ق�ضية اجلزر االإماراتية.

ات�ضمت التغطية االإعالمية الأخبار املجل�س الوطني االحتادي ون�ضاطاته بالطابع 
اأو  اخلربي الر�ضمي ، وابتعدت هذه التغطية عن التحليل والتعليق واإبداء الراأي 
املناق�ضة ، كما مل ي�ضاهم االإعالم االإماراتي يف ا�ضتطالعات الراأي العام ، فاأنا مل 
اأرى – �ضراحًة – اأي قرار – مثاًل - ناق�ضه املجل�س الوطني يف جل�ضاتهم ، وقامت 
ال�ضحف اأو حتى ال�ضحفيني بعمل اأي ا�ضتطالع راأي حول هذا القرار كاأن ي�ضاألوا 
املواطنني الذين �ضيطبق عليهم هذا القرار ، فهذا القرار مي�ضهم مثاًل ، ولذلك 

املفرو�س اأن يروا وجهة نظرهم يف هذا القرار اأو حتى يف التعديالت املطلوبة. 

كذلك مل ي�ضاهم االإعالم االإماراتي كما قلنا يف ا�ضتطالعات الراأي العام حول 
الوطني  املجل�س  يف  تناولها  مت  والتي  والدويل  واالإقليمي  املحلي  املجتمع  ق�ضايا 

االحتادي. 
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الفنون  غابت  كما   ، االإماراتي  اإعالمنا  عن  العام  الراأي  ا�ضتطالعات  غابت 
ال�ضحفية االأخرى مثل التحقيقات ال�ضحفية �ضواء يف االإعالم املطبوع ،اأو االإعالم 
املرئي وبرامج احلوار والراأي من االإعالم املرئي ، كما ابتعدت هذه التغطية عن 
التحليل واإلقاء ال�ضوء على القوانني املقرتحة والتي تت املوافقة عليها وتف�ضريها 
اأو عدم ا�ضتفادة  اأبعادها واآثارها يف املجتمع االإماراتي ، ومدى ا�ضتفادة  واإبراز 
املجتمع االإماراتي من تطبيق هذه القوانني ومناق�ضتها وقيا�س الراأي العام جتاه 

هذه القوانني. 

النتيجة ممكن اأن نقول اأنه بالن�ضبة لل�ضق الثاين من التغطية االإعالمية لو�ضائل 
االإعالم الذي يهدف اإلى التحليل واملناق�ضة واإبداء الراأي الذي من �ضاأنه اأن يدعم 
لالإعالم  يتحقق  مل  برمتها  االنتخابية  والعملية  االحتادي  الوطني  املجل�س  دور 
االإماراتي املتمثل يف تغطية ال�ضحف الثالث والقنوات املرئية املذكورة �ضابقا ل�ضنة 

2012م، ولذلك فقد و�ضعت بع�س التو�ضيات املخت�ضرة يف هذا املجال منها : 

�ضاملة مبا 	  اإعالمية  تغطية  بتقدمي  االإماراتي  االإعالمي  االهتمام  �ضرورة 
وق�ضايا  االحتادي  الوطني  املجل�س  ق�ضايا  يف  العام  الراأي  اهتمام  ي�ضبع 

الربملان ب�ضكل عام. 

�ضرورة تنويع التغطية االإعالمية بحيث ت�ضتمل على كل الفنون ال�ضحفية 	 
املطبوعة واملرئية ، والتي ميكن اأن تخدم تغطية اأخبار ون�ضاطات املجل�س 

الوطني االحتادي ب�ضكل اأعمق. 

االهتمام باأ�ضلوب املناق�ضة والتحليل واإبداء الراأي يف املوا�ضيع التي تن�ضر 	 
وتبث عن املجل�س الوطني االحتادي. 

حتى 	  الربملان  داخل  مناق�ضتها  يتم  التي  للق�ضايا  متعددة  قراءات  تقدمي 
تت�ضح ال�ضورة للمواطن جتاه ما ي�ضن من ت�ضريعات وقوانني ، و�ضكرًا. 





تعقيبات ومناق�ضات على :

اأوراق عمل اجلل�ضة الثانية
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:

�ضكرًا جزياًل دكتورة ، االآن �ضنفتح باب النقا�س لالأوراق املقدمة ، فمن يود 
التقدم ب�ضوؤال اأو مقرتح يتف�ضل مع ذكره ا�ضمه وملن يوجه ال�ضوؤال ، تف�ضلي : 

�ضيخة يوعان ال�ضبو�ضي:

باإدارة  تربوية  ال�ضارقة،وم�ضت�ضارة  جمل�س  يف  ا�ضت�ضاري  ع�ضو 
ال�ضارقة الربيطانية الدولية : 

اأ�ضكركم على التنظيم ، واأ�ضكر القائمني على هذا املنتدى ، وفعاًل �ضادف هوى 
يف نف�ضي اأن اأح�ضر ، وقد قراأت كثريًا وكتبت كثريًا ، وعلمت طالباتي يف الثانوية  
وبال�ضباب  – اإماراتنا  االإمارات  بدولة  جدًا  فخورة  واأنا  التجربة   على  واطلعت 

االإخوة العاملني على هذا املنتدى اأو يف املجل�س الوطني االحتادي. 

�ضوؤايل اأو مداخلتي هي من نقطتني ، كانت هناك مداخلة �ضابقة واحلمد هلل 
وهذه املداخلة الثانية من جزئني هما : 

اأ�ضاأل هل يوجد  اأن  اأود   : اجلزء االأول : عندما تكلمنا عن االإعالم الربملاين 
؟  ريا�ضي  اإعالمي  اأو  اقت�ضادي  اإعالمي  يوجد  كما  برملاين متخ�ض�س  اإعالمي 
الدكتورة  االأخت  ناق�ضت  ؟ فعندما  يغطيها  التي  االأمور  يوجد فما هي  فاإذا كان 
من دولة البحرين اأعجبني التفنيد املوجود عندهم ، فهو �ضامل يغطي املراحل 
العمرية كلها، ويغطي كل اال�ضتف�ضارات ، اأنا اأعتز بتجربة املجل�س الوطني وافتخر  
و�ضدقوين ، اأنا عملت يف الرتبية ملدة ثالثني عامًا يف الوزارة حيث كنت مديرة 
الأكرب مدر�ضة ثانوية يف الدولة هي مدر�ضة فاطمة الزهراء ، وحاليًا عندي مدار�س 
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 »Charls British international school « بريطانية ومدار�س ثانوية وهي 
بكذا فرع واحلمد هلل ، ولكن ال زلت اأعتز ب�ضيء ، فاأنا اأفتخر عندما يكون اإعالم 
ال�ضوؤال  هو  فهذا   ، العمرية  الفئات  لكل  �ضامل  متنوع  االحتادي  الوطني  املجل�س 
االأول عن االإعالمي املتخ�ض�س للمجل�س الوطني االحتادي ، فنحن نعتمد على 
هناك  لكن   ، اجلرائد  تقراأ  يوميا  كلها  ففئتنا   ، اجلرائد  وهي  املكتوبة  االأ�ضياء 
فئة عمرية �ضغرية ال يقراأون اجلرائد ، واإمنا يعتمدون على الف�ضائيات ، فماذا 
وفرت الف�ضائية املحلية للفئة العمرية ال�ضغرية ؟ هذا �ضوؤايل ، وم�ضكورين جدًا  
واأنا �ضعيدة جدًا بتنظيم املنتدى والطرح واالإلقاء والتجاوب ، فكل �ضيء اإيجابي  

فجزاكم اهلل خريا وم�ضكورين. 

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا ، تف�ضلي االأخت : 

نورة جنيح

املعلومات  كلية   – والتكنولوجيا  للعلوم  عجمات  جامعة  من 
واالإعالم والعلوم االإن�ضانية : 

�ضوؤايل موجه لالأ�ضتاذ حممود نفاذي : 

ذكر االأخ حممود اأن من ال�ضفات التي يتميز بها املندوب الربملاين هي ال�ضدق 
واالأمانة يف نقل االأخبار ، فكيف لنا معرفة مدى م�ضداقية هذه االأخبار مبا اأننا 

اجتهنا للح�ضول على االأخبار من مواقع التوا�ضل االجتماعي ؟ و�ضكرًا. 
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

تف�ضلي االأخت : 

الطالبة / ح�ضة مطر اخلمريي

جامعة االإمارات – ق�ضم االإت�ضال اجلماهريي : 

يوظفون  العربية  الدول  بع�س  يف   ، نفاذي  حممد  للدكتور  موجه  حديثي 
حمررين �ضحفيني بخربة قليلة اأو بال خربة ، وهذا ما يفتح جمال كبري ل�ضريحة 
راأيي  ففي   ، ال�ضحيفة  نق�س م�ضداقية  يوؤثر يف  وهذا   ، الرد  املجتمع بحق  من 
يجب و�ضع اإجراءات اأكرث يف اختيارات ال�ضحفيني  فما راأيك يف هذا املو�ضوع ؟ 

ال�ضيد / اأحمد ماجد :

مرحبًا ، ا�ضمي اأحمد ماجد – مذيع يف تلفزيون ال�ضارقة ، يف البداية اأحب اأن 
اأ�ضكر الدكتورة 

اأمينة الأين كنت اأحد طالبها يف اجلامعة ، ويل لوم وعتاب على الدكتورة اأمينة 
ويل مداخلة على ما طرحته.

املجل�س  اأع�ضاء  ا�ضت�ضافة  حول  مداخلتها  يف  طرحت  قد  اأمينة  فالدكتورة 
ب�ضكل  معي  حت�ضلت  حادثة  �ضاأذكر  فاأنا   ، التلفزيونات  يف  االحتادي  الوطني 
اأبوظبي   يف  كنت  واأنا  ح�ضلت  انتخابية  برملانية  جتربة  اأول  ففي   ، �ضخ�ضي 
ا�ضت�ضفت الدكتورة اأمل القبي�ضي مرتني يف نف�س اليوم وملا �ضاألت ملاذا الدكتورة 

اأمل بالذات ؟ قالوا الأنها متحدثة ولبقة جدًا.
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ال�ضيء الثاين ، ال اأدري اإذا كان التق�ضري منا كو�ضائل اإعالم ، اأم التق�ضري 
من املجل�س الوطني االحتادي يف تر�ضيح االأ�ضماء التي تكون عندنا يف اال�ضتديو  
اأ�ضت�ضيف ع�ضو جمل�س وطني احتادي يف مو�ضوع ما ، فما هو املو�ضوع  فعندما 
الذي ميكن اأن يربطني اأنا كمذيع اأو كاإعالمي بع�ضو املجل�س الوطني االحتادي 
احلكم  مقاليد  بتويل  �ضواء  عالقة  لها  التي  االأيام  اأو  الوطنية  املنا�ضبات  غري 
الأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأو حتى العيد الوطني ؟ فهل هناك موا�ضيع اأنتم حتبون 
اأن نتحدث عنها الأنه لي�س لدينا دراية كاملة بكل املوا�ضيع التي ميكن اأن نتحدث 

عنها مع اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
هناك اأي�ضًا بالن�ضبة للتجربة البحرينية ، اأحب اأن اأ�ضكرها الأنها فعاًل جتربة 
رائدة جدًا ، واأخذمت يف اعتباركم اأن يكون هناك جمل�س �ضورى اأو برملاين �ضغري  
اأو جمل�س  اإمارة ال�ضارقة وهو الربملان ال�ضغري  وهذه التجربة موجودة طبعًا يف 

ال�ضورى ، ثانيًا نبارك لكم اليوم الوطني و�ضكرًا جزياًل. 

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

تف�ضل اأخ حمميد املحميد :

للدكتورة  االأول  ال�ضوؤال   . البحرين  – مملكة  النواب  جمل�س  من  حمميد  اأنا 
اأمينة ، هل هناك مبادرات لتفعيل التعاون بني اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي 

مع االإعالم بداًل اأن ناأخذ من االإعالم مع االأع�ضاء ؟

ال�ضوؤال االآخر لالأ�ضتاذ حممود : ذكرت عن حق الرد ومكان الن�ضر ، ما يالحظ 
االآن يف ال�ضحافة العربية ، اأن اخلرب ين�ضر يف ال�ضفحة االأولى يف البنط الكبري  
ولكن حق الرد للربملان يكون يف ال�ضفحة الداخلية اأو يف اآخر ال�ضطر ويف مكان 
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جدًا �ضغري ، اأنت تكلمت وتف�ضلت عن امل�ضداقية واملو�ضوعية ولكن قد ال نراها 
لدى معظم ال�ضحفيني وال�ضحف  و�ضكرًا.

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي 

�ضكرًا ، تف�ضلي دكتورة اأمل: 

الدكتورة اأمل نبيل بدر

كلية االإعالم واملعلومات – جامعة عجمان 

عجمان   جامعة  يف  واملعلومات  االإعالم  كلية  من  بدر  نبيل  اأمل  الدكتورة  اأنا 
الوطني  واملجل�س  اجلميل  اللقاء  هذا  على  االإمارات  دولة  واأ�ضكر  فعاًل  اأ�ضكركم 
االحتادي ، ال�ضوؤال : يا دكتورة اأمينة قلتي اأن كتابة اأو ن�ضرة االأخبار يف الربملان 
تعتمد على الطابع اخلربي الر�ضمي  وابتعدت عن التحليل ، هل هذا هو املطلوب 
اأو  اإبداء  دون  الر�ضمية  االأمور  اأ�ضمع  اأن  املطلوب  هذا  ؟  املعا�ضر  االإعالم  من 
حتليل اأو معرفة ماذا حدث حتى اأ�ضارك واأعرف ما هو املطلوب ؟ من وجهة نظر 
ح�ضرتك ، ما هو املطلوب من االإعالم ؟ مثاًل ما هو اأهم �ضمة لالإعالم الوطني 
التغطيات ، ويف املركز االإعالمي الربملاين على  االإماراتي ؟ على ماذا نركز يف 

ماذا تركزون اأو ماذا تغطون بال�ضبط ؟ هذا حل�ضرتك.

بالن�ضبة لالأ�ضتاذ حممود فاأنا اأرحب به ونعترب يف بلدنا وال نقول بلدنا الثاين 
بل بلدنا االأول االإمارات ، فاأنا اأرحب بك ب�ضفتي م�ضرية ترحيب خا�س لوجودك 
معنا ، هنا حق الرد والت�ضحيح ، يف حق الرد والت�ضحيح نحن ندر�س للطلبة يف 
الكلية يف االأخالقيات اأن من حق الرد والت�ضحيح اأن يرد وي�ضحح بنف�س املكان 
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الذي �ضدر فيه اخلرب وبنف�س البنط وبنف�س اخلط وبنف�س احلجم ، ولو زاد - 
واأحب اأن ي�ضحح بحجم اأكرب - فهو يتحمل التكلفة لو كانت هناك تكلفة ، االآن 
نزل خرب  الت�ضحيح  ، يف حني  قراأته  واأنا  باخلطاأ  ونزل اخلرب  اأخطاأنا  لو  مثاًل 
– ويف  والت�ضحيح  الرد  �ضهرين حلق  – الأن هناك مدة  باأ�ضبوع  بعدها  اأو  اآخر 
املرة الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة مثاًل اأنا مل اأتابع ومل اأقراأ واحلق يف الت�ضحيح 
ملرة واحدة ، اإذا مل اأقراأ فلماذا ال نتوخى الدقة من البداية ونحن نعلم اأبناءنا يف 
اجلامعة اأن االإعالمي يجب اأن يتحرى دقة وم�ضداقية معلوماته واأن تكون لديه 
معلومات ووثائق واأدلة قبل ن�ضر اخلرب اأين هذا ؟ ووقتها حتى لو اأجرى حق الرد 
فماذا يكون عقابه ؟ هل مير املو�ضوع مبجرد الرد والت�ضحيح فقط اأم اأن هناك 

عقوبات اأخرى ؟ و�ضكرًا.

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا جزياًل ، الدكتورة ح�ضة تف�ضلي:

الدكتورة ح�ضة لوتاه :

ال�ضالم عليكم ، �ضكرًا جزياًل �ضيدي الرئي�س ، نقطتني اأرجو اأن اأخت�ضر فيهما  
االأولى متعلقة مبو�ضوع ال�ضدقية يف النقل كما تف�ضل االأ�ضتاذ حممود نفادي  اأنا يف 
نظري ويل عالقة مبجال االإعالم اأنه ال توجد هناك �ضدقية مطلقة اإمنا االإن�ضان 
نظري  وجهة  من  ولذلك   ، االأولى  بالدرجة  يعنيه  اأو  ميثله  ما  اإلى  يتحيز  دائمًا 
اأعتقد اأن االأ�ضوب كما يكون لدينا يف جمال�س النواب فئات تثل �ضرائح خمتلفة 
اأي�ضًا يفرت�س اأن يكون لدينا �ضحفيني ميثلون – اأي�ضًا – توجهات خمتلفة حتى 
يكون هناك نقل اأف�ضل للجمهور وقدرة على اأن نختار ونحلل ب�ضكل اأف�ضل ، الأن 
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مو�ضوع التحيز وارد لدى كل اإن�ضان ، فال�ضدقية قد تبدو لبع�س النا�س على اأنها 
�ضدقية يف حني اآخر ينقلها على اأنها �ضكل من اأ�ضكال التحيز.

النقطة الثانية حول مو�ضوع الدكتورة اأمينة ، كان من املهم اأن نرى هذه الورقة 
لكني افتقدت اإلى روؤية جانب حتليلي ، الأن اأحيانًا تكون املعلومات موجودة بالن�ضبة 
الأي اإن�ضان وميكن اأن يطلع على اجلرائد يكت�ضف اأنها لعبت دورًا يف النقل ومل تلعب 
دورًا يف معاجلة اأو طرح اأو مناق�ضة الق�ضايا واالإ�ضهام مع املجل�س الوطني يف نقل 
املجتمع ، اأي�ضًا اإلى نقطة اأخرى ، فكنت اأتنى اأن اأرى يف البحث ولو ب�ضكل ب�ضيط 
جدًا �ضكل من اأ�ضكال التحليل، ملاذا اأنا اأعتقد اأن االإعالم كان دوره يف هذا املجال 
مقت�ضرًا على النقل فقط ؟ الأن هذا اجلانب �ضيرثي اجلانبني  �ضيرثي املجل�س 
اأدائها يف  بتطوير  املهتمة  االإعالم  موؤ�ض�ضات  اأي�ضًا  و�ضيرثي   ، الوطني االحتادي 
ورقة  اأو  ؟  بحث �ضحيح  هو  به  قمتي  الذي  والبحث   ، بحث  فيها  الورقة  النهاية 

بحثية ولكن لي�س فيها منهج متعمق و�ضكرًا جزياًل.

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

تف�ضل اأخ عدنان حمد :

اأنا اأرجو اأن يت�ضع �ضدركم حقيقة لبع�س املالحظات ، �ضيء جميل حقيقة اأن 
نتواجد يف منتدى االإعالم الربملاين ، ومن البديهي اأن املجل�س الوطني االحتادي 
اأنواعها  االإمارات ب�ضتى  قد قام بتوجيه الدعوة ملختلف و�ضائل االإعالم يف دولة 
ومن يعنيه العمل الربملاين يف دولة االإمارات العربية املتحدة حتى تكون اال�ضتفادة 
كبرية ، اأواًل : اأتوجه للدكتورة اأمينة وحديثها باأن االإعالم يف دولة االإمارات يبقى 
اإعالمًا منطيًا خربيًا ، لالأ�ضف ال�ضديد هو لي�س كذلك ، وكان يجب حقيقة اأن نوجه 
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اللوم يف بداية االأمر اإلى املدار�س الربملانية يف دولة االإمارات ، واأنا ال اأ�ضتثني اأحد  
اأنا اأحتدث عن نف�ضي كع�ضو جمل�س ا�ضت�ضاري يف ال�ضارقة واأحتدث عن زمالئي 
يف املجل�س الوطني لالإعالم ، ملاذا مل يكن هناك تاأهيل برملاين لهوؤالء االإعالميني 

املعنيني بهذه التغطية ومن ثم نحا�ضب االإعالم ؟ هذا واحد.

ثانيًا : اهتمام القنوات التلفزيونية وبع�س و�ضائل االإعالم املكتوبة واملقروءة 
يف اإبراز دور املجال�س يف املدينة اأو البلد املعني ، وهذا اأنا اأعتربه ق�ضورًا الإدارة 
ال�ضق  هذا   ، الربملانية  املجال�س  املتواجدين يف  االإعالميني  املن�ضقني  اأو  االإعالم 

االأول.

ال�ضق الثاين للدكتور حممود و�ضكرًا على هذه املحا�ضرة ، و�ضيء جميل حقيقة 
اأن ي�ضل االإعالم العربي باأن يخ�ض�س حمررين ومرا�ضلني معنيني وعلى درجة 
عالية من الوعي يف العمل الربملاين ، فهذا �ضيء جميل ، اأنا اأ�ضاأل : ما هي اأدوات 

وعنا�ضر وموجهات هوؤالء االإعالميني ؟ واأريد تطبيق مثال حي.

االإعالم  اعتمد  هل   ، م�ضر  جمهورية  الكنانة  باأر�س  يتعلق  اأي�ضًا  وال�ضوؤال 
على  الربملانية  ال�ضوؤون  يف  املتخ�ض�ضني  ال�ضحافة  حمرري  وحتديدًا  امل�ضري 
املهنية وال�ضفافية يف التعامل مع اأحداث الربيع العربي ، وما رافقته من قرارات 
املحكمة الد�ضتورية ب�ضاأن بع�س املجال�س الربملانية ومن بينها جمل�س ال�ضورى اأم 
اأن التوجهات واالأحزاب والتيارات كانت هي احلكم يف دفع م�ضرية االإعالم ؟ مع 

جزيل ال�ضكر.



منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م منتدى الإعالم الربملاين     دبي - الإمارات العربية املتحدة  - 16/ 2013/12م 

121

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا جزياًل ، تف�ضلي: 

�ضكرًا جزياًل دكتور ، �ضكرًا جزياًل لكم ، ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
اليوم   الكرمية  الوطني االحتادي على دعوته  للمجل�س  وال�ضكر  ال�ضكر لكم  طبعًا 
اأنا �ضخ�ضيًا افتقدت هذه  اأننا يف الو�ضط االإعالمي الذي رمبا  وقد �ضعرنا فعاًل 

االأجواء لفرتة طويلة.

ات�ضمت  والتي  التي طرحت  االأوراق  املتحدثني عن  اأ�ضكر  اأن  اأود  اأنا احلقيقة 
بع�س منها بال�ضفافية واأ�ضكر الدكتورة اأمينة على ورقتها التي عر�ضت �ضيئًا فيها 
من ال�ضفافية حول واقع االإعالم الربملاين يف الدولة ، وحول اأي�ضًا تغطية اأن�ضطة 
املجل�س الوطني االحتادي ، بودي حقيقة اأن اأنوه اإلى �ضيء مهم هنا وهو مرتبط 
منها  ي�ضدر اخلرب  باأن  تهتم  اأو  تركز  التي  املوؤ�ض�ضات  بع�س  العمل يف  مبنهجية 
ولي�س من ال�ضحفي ، ولذلك ي�ضبح ال�ضحفي هنا يف ورطة الأنه م�ضطر اإلى اأن 
يتلقى اخلرب من امل�ضدر ، وهذه �ضيا�ضات يف بع�س املوؤ�ض�ضات وقد يكون املجل�س 
الوطني ، اأعتقد اأن الكرة االآن يف ملعب الدكتور حممد اإذا كان �ضريد علي ، فاأحيانًا 
ال�ضحفي يجد نف�ضه حما�ضرًا بخرب ياأتيه من امل�ضدر فين�ضر اخلرب كما ياأتيه من 
امل�ضدر ، لكن من املعول على ال�ضحفي اأن يذهب اإلى ما وراء اخلرب، وال يقف عند 
حد اأن موؤ�ض�ضة بعينها اأر�ضلت له هذا اخلرب ، بل يجب اأن تكون هناك متابعات 
وحتقيقات بحيث يقرب الق�ضية للنا�س ، نحن لالأ�ضف نفتقد ل�ضحافة املجتمع 
التي ترتبط بالق�ضية ، فاليوم لو راجعنا كل �ضحفنا دعونا نقراأها ب�ضكل �ضفاف 
الذي يرتئيه  بال�ضكل  الق�ضية املحلية  اأن تقدم يل  ت�ضتطيع  ، هل هناك �ضحيفة 
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املراجعة  من  نوع  اإلى  حتتاج  امل�ضاألة  اأن  اأعتقد  ؟  القارئ  فيها  يحلم  اأو  القارئ 
من  وتقرتب  قلياًل  منا  تقرتب  اأن  نف�ضها  ال�ضحفية  املوؤ�ض�ضات  على  اأن  واأعتقد 
الواقع  نقي�س على ذلك اأي�ضًا العمل املرئي مثل التلفزيون ، لكن اأتنى اأن نحرر 
نحن كموؤ�ض�ضات و�ضحفيني من اأخبارنا التي اأحيانًا نلزمهم بها لن�ضرها ، الأين 
اأعتقد عندما ينظر ال�ضحفي اأو اأكرث من عني تنظر للخرب فهو لن يخرج بالتاأكيد 
املهمة  هي  وهذه  داخلية  قراءات  هناك  ولكن   ، للخرب  الرئي�ضية  التفا�ضيل  عن 
للقارئ اأو بالن�ضبة للمتابع ، هذه هي التي نفتقدها ، اأ�ضكركم �ضكرًا جزياًل ، ولدي 
احلقيقة كثري من املحاور واأثني على كالم الدكتورة ح�ضة حول مو�ضوع التحليل 
وبع�س االإح�ضاءات فقد كنا بحاجة لها ، وياليت يا دكتورة لو تتعمقني اأكرث يف 
الدرا�ضة وتكون ب�ضكل اأكرث �ضمولية واأكرث عمقًا وبالتحليل والقراءة ، وحتى ل�ضنة 
2013 لتكون هناك مقارنة بني عامي 2012 و 2013 وبالتايل �ضتكون الورقة اأكرث 
ثراًء و�ضتفيديننا كثريًا الأننا بحاجة اإلى هذا النوع من االأوراق ال�ضفافة ، �ضكرًا 

جزياًل للجميع.
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا دكتورة ، تف�ضل :

�ضكرًا دكتور حممد ، اأنا مداخلتي مع الدكتور واالأ�ضتاذ حممود ، األ�ضت معي 
اأن دور املحرر التقليدي اليوم قد تقل�س دوره ، بل تال�ضى واأ�ضبح يف ظل وجود 
الربملانيني الذين يلعبون دور املحرر ، فاليوم اأنا اأ�ضمع االأخبار واأقراأ ما دار داخل 
اجلل�ضات وما هي الق�ضايا التي طرحت من خالل دور املحرر املواطن الذي يقوم 
اأو  به اأع�ضاء الربملان ، وبالتايل يبقى دور املحرر التقليدي الذي بداأ بالتال�ضي 

قد ينتهي.

االإعالمي  واحلراك  بالدور  جدًا  كثريًا  �ضعدت  اأنا  اأريج  لالأخت  وبالن�ضبة 
الذي يقوم به جمل�س النواب البحريني، لكن يبقى هذا اجلهد من طرف واحد  
فاأين التغذية الراجعة ؟ اأين راأي ال�ضارع ؟ اأين راأي اجلمهور يف اإي�ضال همومه 
وم�ضاكله وق�ضاياه اإلى الربملانيني ومتخذي القرار وامل�ضرعني داخل الربملان حتى 
ال يبقى الكالم من طرف واحد ، الأننا بحاجة الأن ن�ضمع اآراء اجلماهري وال�ضارع 

يف ق�ضاياه وهمومه ، و�ضكرًا.
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

تف�ضلي يا اأخت منى عبدالعزيز 

ال�ضيدة / منى عبدالعزيز

�ضبكة بيئة اأبوظبي :

اأنا منى عبدالعزيز – �ضبكة بيئة اأبوظبي ، ومتخ�ض�ضة يف اإعالم امل�ضوؤولية 
اأنا قررت  املجتمعية واالإعالم البيئي الأنها درا�ضتي االأ�ضا�ضية القانونية ، واليوم 
اأن اأنتمي لالإعالم الربملاين وهو اإعالم له هيبته، وهذه املرة االأولى التي اأ�ضارك 
اإلى  ا�ضتمعت  الأين  االإعالم  وبني هذا  بيني  ك�ضرت  الفجوة  لكن  املنتدى  فيها يف 
االأدبيات واالأ�ضول والتي من املمكن التحلي فيها  و�ضاأ�ضاأل االأ�ضتاذ حممود �ضوؤااًل: 
هل ميكن مع هيبة االإعالم هذا ومع �ضعوبته واأداءه الدقيق جدًا اأن يكون هناك 
�ضحفي متميز ومبدع ؟ لو اأن اأحدهم يدر�س القانون ويتعامل مع جهة ت�ضريعية 
متخ�ض�ضة يف اإ�ضدار الت�ضريعات ، ما هي ال�ضبل التي ميكن لل�ضحفي اأن ي�ضل 
فيها لالإبداع؟ هل هناك اأمل ليكون هناك اإبداع يف هذا املجال ؟ اأم اأننا �ضن�ضتمر 
الأن هذا يف  اأنواع جديدة  اإيجاد  ؟ هل ميكن  اأو مكتوب  اإعالم منقول  تقدمي  يف 
النهاية ي�ضمى فن ال�ضحافة ؟ واأنا ل�ضت مطالبة بالتقيد يف اإطار عادي حم�س بل 
اأنا بحاجة لتنزيل حتقيق اأو حوار �ضيق واأفكار جديدة اأن�ضر فيها ثقافة املجتمع 
اأتكن من فر�س نف�ضي ك�ضحفية متميزة  اأو  اأن�ضر  الوقت  القانونية ، ويف نف�س 

و�ضكرًا.
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا جزياًل ، اآخر املتحدثني واآخر املتداخلني تف�ضلي : 

االآن�ضة / دانيا : جامعة االإمارات

اأريد اأن اأ�ضاأل االأ�ضتاذ حممود اإن �ضاء اهلل يكون له عالقة مبا قلته، واأود اأن 
العامل  يف  حدث  مبا  تاأثر  هل   ، الربملاين  االإعالم  يف  املهنية  الكفاءة  عن  اأ�ضاأل 
العربي مثل الربيع العربي اأو هذه االأمور ؟ وهل �ضارت الكفاءة اأقل اأم اأن النا�س 

اهتمت اأكرث بوجود كفاءة عالية ؟ و�ضكرًا.

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

دكتور ح�ضن تف�ضل وباخت�ضار لو �ضمحت :

اأنا اأعرف اأن هذه الندوة عقدت خ�ضي�ضًا للبحث يف و�ضائل تقوية االت�ضال 
بني الربملانيني واالإعالميني وهذا هو االأ�ضا�س ، والهدف اأن نو�ضل ر�ضالة للنا�س 
الو�ضائل  اختيار  يف  التنوع  اأهمية  عن  حتدثت  ب�ضراحة  اأنا   ، املطاف  اآخر  يف 
االإعالمية التي ن�ضل بها اإلى النا�س ، املجل�س الوطني االحتادي بدون �ضك بذل 
جمهودًا كبريًا جدًا يف هذا اجلانب ، ولديه جملة حمرتمة وكذلك تن�ضط كثريًا يف 
و�ضائل االت�ضال االجتماعية ، ولكن ما راأيكم اإذا كان ال�ضحفي اخلبري هنا يقول 
)We live in visual communication( فهذا يعني اأن التلفزيون مهم جدًا 
وي�ضتطيع املجل�س الوطني االحتادي بالفعل اأن يفتتح قناة ، القنوات – باملنا�ضبة 
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االحتادي  الوطني  واملجل�س  لقطاعات �ضغرية جدًا  االإمارات  تفتح عندنا يف   –
اأكرب بكثري ، ثم اإذاعة اجلل�ضات من داخل الربملان ، وهذا يف غاية االأهمية وهنا 
ياأتي الوعي واالإح�ضا�س باأهمية االأع�ضاء ، واأعتقد اأن هذه م�ضاألة �ضهلة يا �ضعادة 

االأمني العام ولي�ضت م�ضكلة ومل تعد هذه القنوات مكلفة كثريًا.

يف  تتوفر  اأن  يجب  التي  ال�شروط  عن  كثريًا  تكلم  الذي  زميلنا  ق�شية  هناك 
الربملاين االإعالمي ، وهذا الكالم الذي قلته ا�ضمح يل اأن اأ�ضتفيد منه الأين اأدر�س 
لل�شحفي  والأ�شا�شي  الوحيد  ال�شرط  ولكن   ، اجلامعة  يف  الإعالم  اأخالقيات 
الربملاين الناجح هي االأخالقيات والقيم ، القيم هي التي تتحكم يف كل �ضيء يف 
امل�ضداقية ويف الدقة ويف كل االأمور ، لذلك يجب الرتكيز على هذا اجلانب فهو 
�ضغلك عظيم جدًا  اأمينة  الدكتورة   ، الربملانيني  والتدريب عليه بني   ، مهم جدًا 
لو  وياليت   ، النا�س  تهم  ال  التي  املناهج  يف  دخلتي  حيث  بالعر�س  اأخليتي  ولكن 
ركزتي كثريًا على النتائج وتو�ضعتي بها وجعلتي اجلمهور ي�ضد اإليك بداًل من التيه 

يف م�ضائل بحثية ومنهجية قد ال تعنيه ب�ضيء و�ضكرًا.

�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

االأن ن�ضمع اإجابات مقدمي االأوراق العمل على االأ�ضئلة التي اثريت :

ال�ضيد / حممود نفادي : �ضكرًا لل�ضيد االأمني ، و�ضكرًا جلميع املتحدثني 
واملداخالت ، ويف احلقيقة ا�ضمحوا يل اأن اأعرب عن �ضعادتي باالأ�ضئلة كلها القيمة 
نتبادل  اأن  علينا  ، نحن  القاعة  واملن�ضة هي  املن�ضة  القاعة هي  اأن  ات�ضح  التي 
و�ضعادتي   ، الربملاين  لالإعالم  جيدين  متابعني  اأنكم  اأثبتم  جميعًا  الأنكم  املواقع 
اأن  واأعتقد   ، القاعة  هذه  يف  الغالب  العن�ضر  هو  الن�ضائي  العن�ضر  اأن  االأخرى 
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املراأة العربية عليها اأن تاأخذ املزيد من احلقوق واأن تنتزعها بل ال تنتظر اأن تاأتيها 
احلقوق على طبق من ف�ضة وهي جال�ضة ، ولكن معركتكم مع احلقوق يف العامل 
القدر  تاأخذ  وقيمتها وحجمها فهي مل  قدرتها  العربية رغم  املراأة  الأن   ، العربي 
الكايف من احلقوق  وانظروا اإلى خريطة الن�ضاء يف العامل ال�ضادرة عن االحتاد 
اأن حت�ضل  ،التي يجب  اأجل احلقوق  والتي تنا�ضل كثريًا من   ، الدويل  الربملاين 

عليها املراأة العربية يف هذه املرحلة.

�ضريعًا هناك كالم قيل حول املوا�ضفات ونحن عر�ضناها ، وباملنا�ضبة كل �ضيء 
ن�ضبي ولي�س هناك مطلق ، الدقة ن�ضبية واالأمانة ن�ضبية واملو�ضوعية ن�ضبية ولي�س 
فيها مطلقات ، لكن على االأقل ال�ضحفي يجب اأن يراعي القدر االأكرب من الدقة   
ونحن نعلم اأن الكمال هلل وحده ، ال ي�ضتطيع اأحد اأن يكون كمايل اأو مثايل بالدرجة 
الكافية ، لكن االأمر االأهم اأن ال�ضحفي يجب اأن يحب املجال الذي �ضيعمل فيه 
يف  واأحيانًا   ، الربملان  داخل  مت�ضلة  �ضاعة   18 جنل�س  اأحيانًا  الربملان  يف  نحن 
الفجر« حيث �ضدرت يف  »قوانني  القوانني  بع�س  واأطلقت على  امل�ضري  الربملان 
وقت الفجر ونحن جمتمعني يف الربملان ، فال�ضحفي بدايًة اإن مل يكن يحب هذا 

العمل فال ميكن اأن يبدع اأو يجيد فيه.

االأمر الثاين هناك ملحوظة اأود قولها لكم ، وهي اأننا الحظنا اأن مندوب العمل 
املحررات  كل  اأي   ، الن�ضائي  للعن�ضر  طارد  تخ�ض�ضي  عمل  اأو  مهنة  الربملاين 
اأن  ن�ضتطيع  ويقلن نحن ال  اأو �ضهرين  �ضهر  الالتي جئن يجل�ضن ملدة  الربملانيات 
ال  ملاذا   ، املنظار  و�ضعها حتت  نريد  ق�ضية  فهذه   ، ن�ضهر  اأن  ن�ضتطيع  وال  جنل�س 
يكون لدينا مندوبات اإعالميات برملانيات بارزات ومتخ�ض�ضات ب�ضكل كبري جدًا؟ 
فاملوا�ضفات هي �ضيء البد لل�ضحفي اأن يكت�ضبها باملمار�ضة واخلربة ، ولكن ال�ضيء 
املهم اأن ال�ضحفي الربملاين ال يبداأ �ضلم ال�ضحافة يف الربملان ، اأي ال يتخرج من 
الربملان هو مطبخ  الأن  ، هذا خطاأ كبري جدًا  الربملان  اإلى  وياأتي  الكلية مبا�ضرة 
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القرارات كما يقال ونقول عنه يف التعبري ، هو املطبخ الربملاين الذي ت�ضاغ فيه 
الت�ضريعات وت�ضنع فيه ال�ضيا�ضات ، ونحن نعلم اأن الربملان رقابة وت�ضريع، �ضاحب 
خريج  الأي  ن�ضيحتي  فاأنا   ، الت�ضريع  ح�ضاب  على  بالرقابة  يهتم  اأحيانًا  الربملان 
اأن ال يقبل العمل يف البداية يف الربملان ويعتذر عن ذلك ، بل يبداأ باأخذ  اإعالم 
دورة ويعمل يف اجلامعات والوزارات ليكت�ضب اخلربات ثم يذهب اإلى الربملان ومعه 
هذه اخلربات ، اإمنا لو بداأ بالربملان �ضريعًا فلن يحقق النجاح املقبول واملطلوب 
منه،  الأن العمل يف الربملان بحاجة اإلى خربات مرتاكمة قبل ذلك ، اأي لديك عمل 

�ضحفي ل�ضنوات ثم تاأتي اإلى الربملان حتى ت�ضقل هذه املوا�ضفات.

طبعًا بالن�ضبة مل�ضداقية االأخبار فهذه ال اأحد يختلف عليها ، فاخلرب ال�ضادق 
يناق�س  ال  وبالتايل   ، الغد  يف  كذا  قانون  �ضيناق�س  الربملان  اأن  اأقول  كاأن  ُيعرف 
الربملان هذا القانون اإذًا هذا اخلرب مل تكن فيه م�ضداقية ، فامل�ضداقية تتبني 
من االأخبار اأو التقارير ال�ضحفية التي تعر�ضها وتتداولها يف جريدتك وتتاأكد لك  
حيث اأن كل يوم النا�س تتابعك كمحرر ومندوب اإعالمي برملاين وح�ضلت على خرب 
جديد ، خرب فيه انفراد وفيه م�ضداقية ، واأنا اأذكر اأنه كان لدينا واقعة ا�ضمها 
»واقعة نواب الكيف« وال اأعرف هل �ضمعتم بها من قبل ؟ منذ �ضنوات طويلة عدد 
من النواب كانوا قد اتهموا باتهامات معينة ، وهي اأنهم يتاجرون باملواد املمنوعة 
واملخدرات والربملان �ضمم على فتح هذه الق�ضية وي�ضقط الع�ضوية عنهم ، فكان 
هناك تقرير للمدعي اال�ضرتاكي وقمت بن�ضر هذا التقرير ، ويف البداية قالوا اأن 
هذا كذب وال يوجد �ضيء مثل هذا ، ولكن يف اليوم التايل تت مناق�ضة املو�ضوع  
وتو�ضح  نف�ضها  تك�ضف عن  فامل�ضداقية  للخرب   كانت هناك م�ضداقية  وبالتايل 

نف�ضها.

بالن�ضبة لل�ضحافة الربملانية هل هي متخ�ض�ضة اأم ال ! نحن فعاًل لي�س لدينا 
تعرب  لكن  الربملانات  عن  ت�ضدر  وجمالت  �ضحف  لدينا  لكن  متخ�ض�س  اإعالم 
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عن وجهة النظر الر�ضمية ، اأي تعترب جملة ثقافية تعطي ثقافة ت�ضريعية ، ولكن 
ال توجد لدينا جملة برملانية متخ�ض�ضة مثل ال�ضحف الريا�ضية ، وهذا هو اأملنا 
ال�ضاأن  وتتناول  متخ�ض�ضة  برملانية  �ضحيفة  هناك  وتكون  املو�ضوع  هذا  يتم  اأن 

الربملاين ب�ضفة خا�ضة.

لنا  وكانت  هام  مو�ضوع  فهذا   ، والتلفزيون  اجلل�ضات  نقل  ملو�ضوع  وبالن�ضبة 
النيل  قناة  لدينا  كانت  حيث   2000  -  2005 من  الفرتة  يف  م�ضر  يف  جتربة 
لالأخبار، وخ�ض�ضت نقل حي ومبا�ضر لكل كلمة وكل �ضطر وكان لها تاأثري ح�ضن 
ولكن عندما و�ضعت التجربة حتت املنظار الأننا يف كل جتربة لي�س لدينا الن�ضج 
الكايف ، فقد ا�ضتخدم البع�س البث الهوائي للمزايدات وملخاطبة ودغدغة م�ضاعر 
املواطنني  حيث يبعد عن املو�ضوعية يف احلديث الأن عينه على دائرته وعلى النا�س 
فاأ�ضبح النقل لي�س فيه قيمة اإ�ضافية ، واأنا مع النقل على الهواء مبا�ضرة، وحتى 
يف د�ضتورنا االأخري الذي يجري العمل عليه ويتم الت�ضويت عليه ، اأوقفوا النقل 
املبا�ضر للجل�ضات التي كانت ت�ضيغ املواد ، الأن املواطن يريد املنتج النهائي، يريد 

القرار الذي �ضي�ضدر ، الأن البع�س ي�ضيء ا�ضتخدام الو�ضيلة بتو�ضيل الر�ضالة.

وبالن�ضبة حلق الرد والت�ضحيح فاأنا معكم فيما قلتموه ومازلنا نعاين من هذا 
ويجب اأن ينزل اخلرب يف نف�س املكان وبنف�س حجم اخلط ، لكن اإذا تكرر فهناك 
، نحن حتى هذه  �ضرف �ضحفية  مواثيق  تكون هناك  اأن  والبد  للعقوبات  قوانني 
اللحظة بكل اأمانة واأنا ال اأوجه التهم الأحد لكن حتى يف نقابات ال�ضحفيني كلها 
اأبعد مدى  اإلى  ال�ضحافة  اأنا مع حرية  لكن   ، تنفذ  ال  الورق  مواثيق على  هناك 
اأن ن�شاعف الغرامات املالية    ، اأن ل تكون هناك عقوبات �شالبة للحرية  ب�شرط 
ال�ضحفي عندما يعرف اأنه �ضيكتب خربًا و�ضتنزل عليه عقوبة مبليون دينار فلن 
يكتب هذا اخلرب و�ضيرتاجع مائة مرة ، �ضاعفوا العقوبات املالية ولكن ال عقوبات 

�ضالبة للحرية يف مهنة ال�ضحافة حتى نفتح املزيد من النوافذ.
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كذلك اإن العمل امليداين يف وادي والدرا�ضة يف وادي اآخر ، البد اأي كلية اإعالم 
الأنا�س  اأن يكون لديها دورة تدريبية  اأكفاء فيجب  اأنا�س  اأن تنجح وتخرج  لو تريد 
يعملون يف جمال ال�ضحافة الربملانية وياأتون ويدر�ضون الطالب ويعطون خرباتهم  
اأن يبقى الطالب يح�ضل على اخلربات النظرية فقط بدون النا�س العمليني   لكن 
مثله مثل الطالب الذي يدخل املعمل ويعمل التجارب ، لذا يجب اأن ت�ضدر ال�ضحف 
عن هذه الكليات واالأق�ضام كان لدينا قدميًا �ضحيفة ا�ضمها »�ضوت اجلامعة« وكنا 
ونحن طالب يف االإعالم يف ال�ضبعينات ن�ضدر ال�ضحيفة ونحن من يبيعها، كنا ندور 
يف الكليات لبيع �ضحيفة “�ضوت اجلامعة” وكان �ضعرها قر�س �ضاغ، فيجب على 
كليات االإعالم اأن تلجاأ اإلى اإ�ضدار �ضحف ون�ضرات لها ، واملحرر التقليدي تقل�س 
دوره واأ�ضبحنا نقول اليوم املحرر الفك�ضاوي واملحرر النتاوي للفاك�س والنت وهذه 
يطور  اأن  ي�ضتطيع  التقليدي  املحرر  لكن   ، كبري  ب�ضكل  عندنا  م�ضتخدمة  تعبريات 
اأداءه حتى ي�ضل اإلى حملل برملاين ، يحلل روؤيته ويتوقع النتائج، اأي قبل اأن ي�ضدر 
الد�ضتور ، اأ�ضتطيع اأن اأقول كيف �ضي�ضدر الد�ضتور وما هي املواد التي فيه واأ�ضرح 
للنا�س ما هو الو�ضع ، وهذه الق�ضة مثلها مثل ال�ضحافة االلكرتونية وال�ضحافة 
الورقية،  ال�ضحافة  دور  ينتهي  لن  االلكرتونية  لل�ضحافة  تطور  كل  مع   ، الورقية 

و�شتظل اأبد الدهر ب�شرط تقدمي الروؤية التحليلية واملقال والتقييم والتحليل.

وبالن�ضبة ملو�ضوع الربيع العربي وهذا �ضوؤال مهم جدًا وهناك اأحدهم تكلم عن 
املهنية وال�ضفافية يف التعامل مع الربيع العربي ومو�ضوع جمل�س ال�ضورى  طبعًا 
هناك اأحيانًا افتقاد للمهنية وال�ضفافية ونعرتف بذلك ، واالعرتاف ال يقلل من 
لكن يجب  النا�س  اأمام  ويعظمك  ولكن االعرتاف باخلطاأ �ضيء يقدرك   ، �ضاأننا 
اأن تطور من اأداءك وتقيم اأداءك ، وثورات الربيع العربي لها اإيجابيات و�ضلبيات  
هذه  ا�ضتغل  البع�س  ولكن   ، الكامل  املالك  ولي�ضت  الكامل  ال�ضيطان  هي  لي�ضت 
الثورات ملاآرب خا�ضة وا�ضتغلوها مل�ضالح خا�ضة واأجندات خا�ضة ، مل ي�ضتخدموا 
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الثورات ل�ضالح �ضعوبهم ، ول�ضالح تطوير االأداء لدى �ضعوبهم ، ول�ضالح تطوير 
الدفاع عن ق�ضايا اأمتهم هذا اأمر ال اأحد يختلف عليه ، لكن لي�س معنى هذا اأنه 
عندما اأقيم الثورات اأقول اأن لها روؤية اأخرى ودور االإعالم الربملاين الأننا عندما 
بداأنا الكالم عن االإعالم الربملاين فاإنه ي�ضتخدم يف فرتة من الفرتات ميكن اأن 
ياأتي االإ�ضالميون  ، ثم  الليرباليون ل�ضاحلهم والي�ضاريون ل�ضاحلهم  ي�ضتخدمه 
واأ�ضبح  ال�ضيا�ضي  االإ�ضالمي  التيار  جاء  عندما  نحن   ، ل�ضاحلهم  وي�ضتخدمونه 
هو الذي يعلو الربملان وهم اأ�ضحاب االأغلبية يف برملان 2011 اأرادوا اأن يطوعوا 
االإعالم الربملاين ل�ضاحلهم ، واأن يكتب لهم فقط ، وغ�ضبوا كثريًا ومنعوا بع�س 
االإعالم   ، املعار�ضة  مقاعد  يف  يجل�ضون  كانوا  اأن  بعد  الدخول  من  ال�ضحفيني 
امل�ضقة  من  كبري  قدر  ويتحمل   ، امل�ضوؤولية  يتحمل  اأن  يجب  قلت  كما  الربملاين 
والتعب، واأن ينا�ضل دائمًا ل�ضالح النا�س ول�ضالح مهنته ، فهذا هو الذي �ضيعلو  
االإبداع وال�ضحفي املبدع – كما قالت االأ�ضتاذة – حيث لدينا �ضحفيني مبدعني 
يطورون اأداءهم ويقيمون اأنف�ضهم ويطلعون اأكرث ويو�ضعون مداركم ويبتدعون يف 
الق�ض�س ، نحن بحاجة لي�س للخرب التقليدي بل اإلى الق�ضة الربملانية ، اأنا يجب 
زميل  اأي  من  اجلل�ضة  ت�ضلني  – ورمبا  جل�ضة  اأح�ضر  عندما   ، املناخ  اأعي�س  اأن 
يح�ضرها – فاإن االأمر �ضيختلف ، اأنا اأحيانًا يف قاعة الربملان اأتابع بع�س املو�ضوع 
الربملان  رئي�س  تتحرك من من�ضة  التي  الورقة  اأتابع  ، كنت  باأذين  ولي�س  بعيني 
واأ�ضاأله  النائب  اإلى  وا�ضل  �ضيء  منها  فاأعلم  القاعة  اأركان  من  ركن  اإلى  لت�ضل 
عن الورقة واأجمع الورق منه ، فالرئي�س يكتب له كلمتني ويقول له قل كذا وكذا 
وهذه اأمور ال نراها باالأذن ، وباملنا�ضبة لدينا يف الربملان �ضماعات تو�ضع يف بع�س 
ال�ضحف ن�ضتطيع اأن نتابع اجلل�ضة ونحن جال�ضون يف اأماكن عملنا ، اأي ن�ضتطيع 
متابعة اجلل�ضة وهي موجودة يف بع�س ال�ضحف ، واأدخلتها يف جريدة اجلمهورية 
ويف االأهرام وموؤ�ض�ضة جمل�س الوزراء والرئا�ضة واملخابرات العامة واالأمن الوطني 
كانوا يتابعون اجلل�ضة ، ويف مرة جاءين رئي�س التحرير وقال لي�س يا اأ�ضتاذ نفادي 
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اأن  له  فقلت   ، عليها  نلحق  اجلل�ضة حتى  وتتابع  الغرفة  ملاذا ال جتل�س عندي يف 
اجلل�ضة تتابع يف املجل�س بالعني ولي�س باالأذن ، الأن اأحيانًا هناك اأمور تفهم بالعني 
واملناخ العام للجل�ضة ، يختلف تامًا ، لو كنا نحن هنا جال�ضني يف الربملان ولنا 
زميل يجل�س يف اخلارج ، فيمكن اأن يتحدث ولكن لن ينقل بنف�س اجلودة ومعاي�ضة 
هذا املناخ مثل الزميل املوجود يف الربملان ، ويعاي�س املناخ ، واأحيانًا هناك تكون 
حوارات بني وزير ونائب وهي اأهم من احلوارات التي تكون من اأمام امليكروفون 
فاالإبداع ممكن ونعتمد على الق�ضة الربملانية ، نتغلب على ال�ضحافة االلكرتونية 
ال�ضريعة باأن ال�ضحفي املبدع له الق�ضة الربملانية ، ونحن لدينا اأحد ال�ضحفيني 
الذي عمل م�ضل�ضاًل وهو ) 49 جامعة الدول ( وهو خالد ال�ضاوي وكانت ق�ضة 
اأنتجت كم�ضل�ضل وكانت كلها  األف بها كتابًا ومن ثم  برملانية يف الربملان ، حيث 
حول الربملان ، واأنا قد األفت ق�ضة ا�ضمها )قابلني امبارح( ولي�س )قابلني بكرة( 
كانت نائبة يف الربملان وكانت على خالف مع وزيرة من الوزراء ، فكل ما قدمت 
لها ورقة تعطيها املوافقة بتاريخ قدمي ، فجاءت وا�ضتكت يل وقالت كل ما قدمت 
ورقة لوزيرة القوى العاملة – وكانتا يف النقابة مع بع�ضهما البع�س – توافق عليها 
يف تاريخ اليوم ال�ضابق واأن الرجل يح�ضر بكذا ، وبالتايل ياأخذ املواطن الطلب 
من النائبة – واأنا اأتكلم عن ق�ض�س حقيقية – ويذهب به ليتم تعيينه ، فيقول 
له الرجل ملاذا مل تاأت باالأم�س ؟ فاكت�ضفت النائبة اأن كل االأوراق التي لديها مت 
التوقيع عليها بتاريخ قدمي ومل تنتبه لذلك ، فهي تفرح اأنها ح�ضلت على التاأ�ضرية 
ولكنها مل تنتبه للتاريخ ، فجاءت وقالت يل وكتبت مقااًل ا�ضمه )قابلني امبارح(  

فالق�ضة الربملانية ميكن اأن حتقق االإبداع.

و�ضكري  �ضعادتي  عن  اأعرب   ، ح�ضراتكم  على  اأطيل  اأن  اأريد  ال  اأخرى  مرة 
لوجودي هنا يف االإمارات و�ضكري للتنظيم ، و�ضكري للمجل�س الوطني االحتادي 
ولالحتاد الربملاين الدويل، ودائمًا نلتقي على خري من اأجل نه�ضة اأمتنا العربية 

واالإ�ضالمية واأ�ضكركم وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

�ضكرًا اأ�ضتاذ حممود ، تف�ضلي: اأخت اأريج : 

اأن تكون موجودة يف الربملاين  التي يجب  ل�ضوؤال االأخت عن ال�ضفة  بالن�ضبة 
االإعالمي هي اأن يكون مطلعًا على الت�ضريعات والالئحة الداخلية للمجل�س ، وعلى 
امل�ضتجدات الربملانية حتى ي�ضتطيع اأن يو�ضل املعلومة بطريقة �ضحيحة ، وي�ضاهم 
يف ن�ضر الثقافة الربملانية ويوؤدي دوره بال�ضكل املطلوب ، وبالن�ضبة ل�ضوؤال االأخ عن 
اأي�ضًا  والكلمة  اإي�ضال ال�ضوت  اأننا نحر�س على  فاأنا ذكرت   )Feed Back( الـ
الربامج  مثل  نتبعها  التي  اخلطوات  من  العديد  طريق  عن  ال�ضارع  نب�س  ن�ضمع 
مفتوح  والهاتف   ، مبا�ضرة  تكون  جنريها  التي  احلوارية  والتلفزيونية  االإذاعية 

جلميع املواطنني ليت�ضلوا ويتكلموا بكل حرية و�ضفافية مع النواب.

اأي�ضًا هنا خدمة النائب )41( التي ذكرتها يف املوقع ت�ضمح للجمهور اأن يطرح 
اأي�ضًا   ، الرد  ونتابع  للنائب  نو�ضلها  للنواب ونحن بدورنا  مالحظاته ومقرتحاته 
توزيعه  يتم  مل  اإذا  مهم  غري  املطبوعات  من  الكبري  الكم  هذا  طبعًا  املطبوعات 
بطريقة �ضحيحة ، فنحن لدينا خطة وا�ضرتاتيجية للتوزيع ل�ضمان اأن ت�ضل هذه 
املطبوعات اإلى الفئة املطلوبة ، اأي�ضًا عن طريق مواقع التوا�ضل ، والكل يعرب عن 
راأيه بكل �ضفافية وال يتم حذف اأي تعليق اإال امل�ضيء منها ، وبالعك�س نحن نحاول 
م�ضاركاتهم  ونن�ضر   ، اجليدة  والتعليقات  اجليد  للنقد  تغريد  باإعادة  نقوم  اأن 
اأي�ضًا يف اجلريدة الر�ضمية ملجل�س النواب ، ونن�ضر م�ضاركات اجلمهور يف مواقع 

التوا�ضل لت�ضجيعهم على التعليق وامل�ضاركة الفعالة ال�ضيا�ضية ، و�ضكرًا.
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

تف�ضلي يا دكتورة .

الدكتورة اأمينة :

�ضاأبداأ باالأ�ضتاذ عدنان حمد ، حيث تكلمت عن �ضبب اأن املجل�س رمبا يالم، 
اأنا ل�ضت طرفًا يف املجل�س الوطني االحتادي وال يف االإعالم لكن �ضوؤايل لك اأنت  
اأين  ؟ من  الربملاين  لالإعالم  بالن�ضبة  املعلومات  ما هو م�ضدر  اعتقادك  ح�ضب 
املعلومات عن  اأين حت�ضلون على  اأنتم كاإعالميني من  ؟  املعلومات  يح�ضل على 
اإذًا الربملان نف�ضه ، هل  املجل�س الوطني االحتادي ؟ ما هو م�ضدر املعلومات ؟ 

حت�ضرون جل�ضات الربملان ؟ 

االأ�ضتاذ اأحمد ماجد ، اأعتقد اأنك طالب يف جامعة االإمارات ونحن نفتخر بك 
بوجودك يف االإعالم واأنت خريج جامعة االإمارات ، لكن هل تقول يل كم ع�ضو يف 

املجل�س الوطني ؟

الطالب :

40 ع�ضوًا .

ما �ضاء اهلل الدكتورة منى البحر موجودة يف االإعالم املرئي واأظن اأنها ع�ضو 
ن�ضيط ، رمبا يكون هناك اأع�ضاء ال يحبون اأن يظهروا يف االإعالم املرئي ، ولكن 
هناك بديل وهو االإعالم املطبوع، ال توجد هناك اأ�ضئلة وجهت يل واإمنا معظمها 

عبارة عن مالحظات ومداخالت.
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�ضعادة / د. حممد �ضامل املزروعي

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

يف نهاية اأعمال املنتدى اأحب اأواًل اأن اأتقدم بال�ضكر اإلى االأ�ضتاذ حممود واإلى 
االأخوات الكرميات على االأوراق التي قدمت من قبلهم ، واأتقدم كذلك اإلى معايل 
عبدالواحد الرا�ضي – رئي�س االحتاد الربملاين الدويل ب�ضكل عام على تعاونه يف 
اإجناز هذا املنتدى الذي نعتقد – اإن �ضاء اهلل – اأنه كان اإ�ضافة جيدة لالإعالم 
ب�ضكل عام يف دولة االإمارات العربية املتحدة ، اأ�ضكر كذلك �ضيوفنا من االحتاد 
الربملاين العربي ممثاًل باالأخ نور الدين بو�ضكوج ومن مملكة البحرين �ضعادة االأخ 
اأ�ضكر اإخواين اأع�ضاء وع�ضوات املجل�س الوطني االحتادي  جا�ضم زويد ، كذلك 
�ضاء اهلل فيما يخ�س  اإن   ، الكرام  وال�ضيوف  االأولى  �ضاركونا يف اجلل�ضة  الذين 
تو�ضيات املنتدى ، فلدينا تو�ضيات مطروحة يف االأوراق ، ولدينا تو�ضيات اأخرى 
اأ�ضرع وقت ممكن من خالل  – يف  – اإن �ضاء اهلل  النقا�س �ضنحاول  من خالل 
اإليه اأن ن�ضدرها ب�ضكل �ضريع ، اأ�ضكركم  مقدمي االأوراق ومن خالل ما نتو�ضل 
جميعًا واأ�ضكر كذلك و�ضائل االإعالم التي كانت – حقيقة – عامل مهم يف اإجناح 

هذا املنتدى ، �ضكرًا جزياًل ونلتقيكم اإن �ضاء اهلل يف مرات قادمة .





تو�ضيات املنتدى
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تو�ضيات املنتدى

انطالقًا من اإميان املجل�س الوطني االحتادي يف دولة االإمارات العربية املتحدة  
باأهمية االإعالم ،ك�ضريك ا�ضرتاتيجي  يف اإثراء احلياة الربملانية ، ال �ضيما يف �ضوء 
التطورات التي ت�ضهدها احلياة الربملانية يف دولة االإمارات العربية املتحدة ، فقد 
بالتعاون  الربملاين  االإعالم  بتنظيم عقد منتدى  الوطني االحتادي  املجل�س  بادر 
ع�ضر  ال�ضاد�س  املوافق  االثنني  يوم  دبي  مدينة  يف  الدويل  الربملاين  االحتاد  مع 
واالأكادمييني  الربملانيني  نخبة من  وم�ضاركة  ، بح�ضور   2013 دي�ضمرب عام  من 
العربية  والدول  الدويل  الربملاين  االحتاد  من  وم�ضاركني  واالإعالميني  واخلرباء 
ال�ضقيقة ، وخمتلف املوؤ�ض�ضات االإعالمية وكليات االت�ضال واالإعالم يف اجلامعات 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 

ومت يف هذا املنتدى تناول عدد من املحاور املهمة حول خمتلف جوانب االإعالم 
الربملاين ، حيث ُقدمت اأوراق عمل قيمة تناولت هذه املحاور ، ومت مناق�ضتها بعمق 
من قبل امل�ضاركني يف املنتدى ، وكان مل�ضاهماتهم القيمة دورًا كبريًا يف اإثراء اأعماله. 

الربملاين  االإعالم  ُطرحت حول  التي  للمحاور  املنتدى  مداوالت  َخل�ضت  وقد 
اإلى اعتماد التو�ضيات التالية:

 اأواًل - يف جمال االإعالم الربملاين ب�ضكل عام :

تطوير اإعالم برملاين كاإعالم متخ�ض�س يف تغطية ال�ضوؤون الربملانية ب�ضمولية  -
وعمق لتحقيق وعي برملاين وم�ضاركة �ضيا�ضية فاعلة يف احلياة الربملانية. 

تنح�ضر  - خال�ضة  تقنية  عملية  من  الربملاين  االإعالم  ووظيفة  دور  تطوير 
خالل  من  م�ضارك  تاأثريي  دور  اإلى  الربملانية  ال�ضاحة  على  الوقائع  بنقل 
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املعاجلة االإعالمية املو�ضوعية والتحليل العميق ملخرجات العملية الت�ضريعية 
والرقابية التي ي�ضطلع بها الربملان. 

 جتاوز االإعالم الربملاين لالأطر التقليدية يف التغطية االإعالمية الربملانية  -
وعدم ح�شرها يف التغطية اخلربية ، وا�شتخدام خمتلف الفنون والأمناط 
االإعالمية االأخرى كالتحليل والتعليق والتحقيق وتقدمي التقارير امليدانية 
والفعاليات  االأن�ضطة  خمرجات  ملختلف  االإعالمية  املعاجلة  يف  ...الخ 

الربملانية.

�ضرورة قيام االإعالم الربملاين بتقدمي قراءات متعددة ومتنوعة للت�ضريعات  -
وللق�ضايا واملو�ضوعات التي يناق�ضها الربملان حتى تت�ضح خمتلف جوانب 

ال�ضورة حولها للمجتمع والراأي العام.

جتنب ظاهرة تنميط التغطية االإعالمية الربملانية وت�ضابهها  وا�ضتن�ضاخها  -
واالإبداع  التنوع  على  واحلر�س   ، االإعالم  و�ضائل  خمتلف  يف  ون�ضرها 
واملناف�ضة البناءة بني االإعالميني يف التغطية االإعالمية الربملانية لتقدمي 

روؤى متنوعة ملختلف الق�ضايا وال�ضوؤون الربملانية. 

�ضرورة اهتمام االإعالم الربملاين بتغطية الق�ضايا واملو�ضوعات  املنظورة اأمام  -
الربملان بطريقة اأكرث تفاعلية بني الربملان واالإعالم والراأي العام واملواطنني. 

الربملان  - الأع�ضاء  وم�ضاند  داعم  بدور  الربملاين  االإعالم  يقوم  اأن  �ضرورة 
عرب بلورته الجتاهات الراأي العام ، ووجهات النظر حيال خمتلف الق�ضايا 
واإثراء  ال�ضيا�ضية  اأمام الربملان لتفعيل امل�ضاركة  و�ضوؤون املجتمع املنظورة 

احلياة الربملانية. 

و�ضائل  - ال�ضادر عن  الربملاين  االإعالم  توازن يف  على حتقيق حالة  العمل 
جتاه  واحلكومة  الربملان  نظر  وجهات  حيال  بحيادية  والتعامل  االإعالم 
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خمتلف الت�ضريعات والق�ضايا واملو�ضوعات التي ينظرها الربملان. 

 التو�ضع يف ا�ضتخدام �ضبكة املعلومات الدولية ، وتوظيفها خلدمة االإعالم  -
الربملاين.

ثانياً - يف جمال تطوير دور و�ضائل االإعالم يف االإعالم الربملاين :                   

ال�ضمولية  - التغطية االإعالمية الربملانية عمادها  اإعالمية يف  اتباع �ضيا�ضة 
يف  والتوازن  واحلياد  واملو�ضوعية  الدقة  وتوخي   ، وامل�ضداقية  وال�ضفافية 
يف  امل�ضاركة  االأطراف  جميع  بني  واملداوالت  النظر  وجهات  واإبراز  ن�ضر 
واملو�ضوعات  والق�ضايا  والرقابية  الت�ضريعية  ال�ضوؤون  خمتلف  يف  النظر 

الربملانية ، وخا�ضة املنظورة يف اجلل�ضات الربملانية. 
خمتلف  - ومتابعة  املو�ضمية  الربملانية  االعالمية  بالتغطيات  االكتفاء  عدم 

املجريات على ال�ضاحة الربملانية با�ضتمرار. 
�ضرورة اأن تقوم خمتلف املوؤ�ض�ضات االإعالمية ، بتخ�ضي�س نوافذ اإعالمية  -

املوؤ�ض�ضات  هذه  عمل  طبيعة  ح�ضب  ثابتة  برملانية  واأبواب  حوارية  وبرامج 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  اأوالكرتونية   ، مرئية  اأو  م�ضموعة  اأو  كانت  مقروءة 

خمتلف جماالت عمل الربملان . 
التلفاز  - عرب  واجلمهور  الربملانية  املجال�س  بني  والتفاعل  التوا�ضل  اإعطاء 

اأهمية خا�ضة ، الأنه يتمتع باإقبال وا�ضع يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط ، وميثل 
اأكرث و�ضيلة جاذبة للو�ضول اإلى خمتلف �ضرائح املجتمع. 

اإعالميني  - وتدريب  بتاأهيل  االإعالم  و�ضائل  خمتلف  تقوم  اأن  �ضرورة 
متخ�ض�ضني متفرغني ودائمني حتى يت�ضنى لهم تغطية ال�ضوؤون الربملانية 
عملهم  خالل  خربة  من  لديهم  يرتاكم  ما  عرب  وعمق  ب�ضمولية  اإعالميًا 

االإعالمي يف تغطية املجريات على ال�ضاحة الربملانية.  
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لتطوير  واالإعالم  الربملانية  املجال�س  بني  التعاون  جمال  يف  ثالثاً-   
االإعالم الربملاين:

املوؤ�ض�ضات  - وخمتلف  الربملانية  املجال�س  بني  وتعاون  تفاهم  مذكرات  عقد 
التعاون  وجوانب  اآفاق  خمتلف  لبلورة   ، دوريًا  بها  النظر  ُيعاد  االإعالمية 
بينها مبا يتنا�ضب وتطورات احلياة الربملانية ، وما يتطلبه ذلك من �ضفافية 
وانفتاح اأكرث بني املجال�س الربملانية والراأي العام واالإعالم بكافة و�ضائله 

واأدواته وفنونه التقليدية واحلديثة. 
التوا�ضل الدائم بني الربملانيني واالإعالميني يف اإطار الثقة املتبادلة والتفهم  -

امل�ضرتك لدور كل منهما مبا يخدم املجتمع. 
التعاون بني املجال�س الربملانية وخمتلف املوؤ�ض�ضات االإعالمية على قيا�س  -

اجتاهات الراأي العام حيال خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات املنظورة اأمام 
الربملان ، باالإ�ضافة اإلى خمتلف ال�ضوؤون واحلياة الربملانية.

املجال�س  عن  ال�ضادر  الربملاين  االإعالم  تطوير  جمال  يف   - رابعاً 
الربملانية :

�ضرورة االلتزام بامل�ضداقية وال�ضفافية يف تناول ون�ضر املعلومات الربملانية  -
واالإعالم  االت�ضال  و�ضائل  خمتلف  عرب  عليها  املواطنني  ح�ضول  وت�ضهيل 

التقليدية واحلديثة.                                                                            
التوا�ضل واالإعالم الربملاين املتعددة واملتنوعة   - التوا�ضل عرب كافة قنوات 

التوا�ضل  وو�ضائط   ، وااللكرتونية  واملرئية  وامل�ضموعة  املقروءة  واملتاحة 
الثقافة  تعزيز  لغايات  املجتمع  و�ضرائح  قطاعات  كافة  مع  االجتماعي 
واحلياة الربملانية وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية والتفاعل مع املجريات على ال�ضاحة 

الربملانية.
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التوا�ضل  لو�ضائط  الربملانية  املجال�س  ا�ضتخدام  جمال  يف   - خام�ضاً 
االجتماعي :          

تقنيات  - يف  املت�ضارعة  التطورات  الربملانية  املجال�س  ُتواكب  اأن  �ضرورة 
التوا�ضل واالإعالم ، وخا�ضة يف جمال ا�ضتثمار �ضبكات التوا�ضل االجتماعي 
املتعددة واملتنوعة لتو�ضيع قاعدة توا�ضلها مع خمتلف قطاعات الراأي العام 

و�ضرائح املجتمع. 
واملواطنني  - الربملانيني  بني  املبا�ضر  التوا�ضل  �ضرورة  اإلى  باالإ�ضافة 

واالإعالميني ،  فال بد من اأن يتوفر للربملانيني اإلى جانب الربيد االلكرتوين 
للتفاعل من   ، التوا�ضل االجتماعي  ح�ضابات خا�ضة على خمتلف و�ضائط 
احلياة  يف  ال�ضعبية  امل�ضاركة  لتعزيز  واملواطنني  االإعالميني  مع  خاللها 

الربملانية.
وكيفية  - مهارات  من  اأع�ضائها  بتمكني  الربملانية  املجال�س  اهتمام  زيادة 

على  وت�ضجيعهم   ، دورها  وتفهم   ، االإعالم  و�ضائل  خمتلف  مع  التعامل 
العام  للراأي  اإي�ضال ر�ضالة الربملان  لتمكينهم من   ، التوا�ضل من خاللها 

واعتبار ذلك فر�ضة لهم  ولي�س عبئًا عليهم.
الربملان  - يف  واالعالم  التوا�ضل  اإدارات  على  القائمني  يكون  اأن  �ضرورة 

و�ضائط  عرب  التوا�ضل  على  القائمني  وخا�ضة  متخ�ض�ضني،  اإعالميني 
مهارات  الو�ضائط  هذه  مع  التعامل  يتطلب  حيث  االجتماعي  التوا�ضل 
خا�ضة ، نظرًا  لطبيعتها واخل�ضائ�س التي ُتيزها عن غريها من و�ضائل 

االت�ضال واالإعالم التقليدية. 
لل�ضوؤون  - االإعالمية  التغطيات  بر�ضد  الربملانية  املجال�س  اهتمام  زيادة 

الربملانية يف خمتلف و�ضائل االإعالم وو�ضائط التوا�ضل االجتماعي  وتوظيف 
هذا الر�ضد للح�ضول على البيانات ذات ال�ضلة بطبيعتها والطرق املختلفة 
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لتغطيتها ، وما يحظى بتغطية اأو�ضع من غريه ، ومدى دقتها ومو�ضوعيتها  
والتحليل  للبحث  ذلك  كل  واإخ�ضاع    ، عليها  العام  الراأي  �ضدى  ورجع 
والتعامل معها وفق ما تقت�ضيه وقائعها ، ومبا يخدم ا�ضرتاتيجيات توا�ضلها 

املختلفة مع الراأي العام.

�ضاد�ضاً- يف جمال املوارد الب�ضرية العاملة يف االإعالم الربملاين :  

الربملاين  - االإعالم  جمال  يف  العاملة  الب�ضرية  للموارد  املهني  االعداد 
املو�ضوعي  وال�ضرح  والتحليل  والتوا�ضل  االت�ضال  مهارات  من  وتكينها 

للمجريات على ال�ضاحة الربملانية.  
الفنون  - خمتلف  ال�ضتخدام  الربملانيني  االإعالميني  حتفيز  على  العمل 

االإعالمية يف معاجلاتهم االإعالمية لل�ضوؤون الربملانية واهتمامهم بخلفياتها 
و�ضرحها وحتليلها ، وتقدمي قراءات متعددة ومتنوعة لها ، واال�ضتناد اإلى 

م�ضادر موثوقة واأدلة موثقة. 
باالإ�ضافة  -  ، ال�ضليم  اللغوي  التعبري  الربملانيني  االإعالميني  اإتقان  �ضرورة 

اإلى تناول امل�ضطلحات وخا�ضة القانونية منها بال�ضرح والتف�ضري لت�ضهيل 
فهمها على املتلقني، واتقان لغة اأجنبية واحدة ، وامتالك مهارات التعامل 

مع التكنولوجيا والتقنيات احلديثة لالت�ضال واالإعالم.
االإعالمية  - بالتغطية  املكلفني  االإعالميني  لدى  الرغبة  تتوفر  اأن  مراعاة 

الربملانية للعمل يف هذا املجال ، باالإ�ضافة اإلى �ضعة االطالع والثقافة العامة 
وخا�ضة الثقافة ال�ضيا�ضية والقانونية ب�ضكل عام ، والثقافة الربملانية على 
وجه اخل�ضو�س ، نظرًا الأهميتها يف فهم طبيعة عمل الربملان واللوائح التي 

ُتنظم اأعماله.
�ضرورة التزام االإعالميني الربملانيني باأخالقيات املهنة وخا�ضة ما يتعلق  -
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واحلياد   وامل�ضداقية  والدقة  واملو�ضوعية  والنزاهة  ال�ضدر  ب�ضعة  منها 
اإلى  ا�ضتنادًا  املعلومات  ن�ضر  واعتماد   ، للدولة  العليا  امل�ضالح  ومراعاة 
قد  ما  ون�ضر   ، والتجريح  والت�ضهري  ال�ضائعات  وجتنب   ، موثوقة  م�ضادر 
ي�ضيء اإلى هيبة الربملان اأو اإلى الربملانيني اأو اإلى املجتمع بكافة �ضرائحه 

باأي �ضكل. 

�ضابعاً - تو�ضيات خا�ضة باالإعالم الربملاين يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة :

َيجدر باالإعالم الربملاين الذي يقوم به املجل�س الوطني االحتادي وخمتلف  -
و�ضائل االإعالم يف دولة االإمارات االأخذ بعني االعتبار التو�ضيات املذكورة 
التجربة  خ�ضو�ضية  مراعاة  اإطار  يف  الربملاين  االإعالم  لتطوير  اأعاله 

الربملانية االإماراتية مع التاأكيد على ما يلي:
ُتتيح 	• بحيث   االإماراتية  االإعالم  لو�ضائل  االإعالمية  ال�ضيا�ضات  تطوير 

التي  الق�ضايا  والتعبري عن   ، الربملانية  ال�ضوؤون  اأكرث يف معاجلة  مرونة 
ُتطرح وتناق�س يف املجل�س  الوطني االحتادي.

بالتعريف بطبيعة ودور واخت�ضا�ضات 	• االإماراتي  االإعالم  زيادة اهتمام 
املجل�س الوطني االحتادي واأع�ضائه ودورهم وطبيعة عملهم الربملاين. 

زيادة اهتمام االإعالم االإماراتي بتقدمي تغطية اإعالمية �ضاملة للمجريات 	•
على ال�ضاحة الربملانية مبا  ُيلبي اإطالع الراأي العام ، وتعزيز تفاعله مع 

املجل�س الوطني االحتادي والق�ضايا التي ُيناق�ضها. 

خمتلف 	• ا�ضتخدام  لت�ضمل  الربملانية  االإعالمية  التغطية  تنويع  �ضرورة 
االإعالم  و�ضائل  وخ�ضائ�س  وطبيعة  يتنا�ضب  ومبا  االإعالمية   الفنون 
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املقروءة وامل�ضموعة واملرئية وااللكرتونية لتغطية ال�ضوؤون الربملانية ب�ضكل 
اأعمق. 

وخمتلف 	• االحتادي  الوطني  املجل�س  بني  وتعاون  تفاهم  مذكرات  عقد 
املوؤ�ض�ضات االإعالمية ُيعاد النظر بها دوريًا ، لبلورة خمتلف اآفاق وجوانب 

التعاون ومبا يتنا�ضب وتطورات احلياة الربملانية. 
�ضرورة اأن تقوم املوؤ�ض�ضات االإعالمية ، بتخ�ضي�س نوافذ اإعالمية ثابتة 	•

اأو مرئية  اأو م�ضموعة  املوؤ�ض�ضات مقروءة كانت  ح�ضب طبيعة عمل هذه 
واخت�ضا�ضات  ال�ضوء على خمتلف جماالت عمل  لت�ضليط  الكرتونية  اأو 
وت�ضجيع   ، والتحليل  بال�ضرح  وتناولها   ، الوطني االحتادي  املجل�س  ودور 

اجلمهور على امل�ضاركة باالآراء واملقرتحات واالأفكار حولها.
االحتادي 	• الوطني  املجل�س  بني  اأعمق  تفاعلية  لعالقة  التاأ�ضي�س  اأهمية 

واالإعالم االإماراتي والراأي العام واملواطنني.
االإعالمية 	• املوؤ�ض�ضات  وخمتلف  االحتادي   الوطني  املجل�س  بني  التعاون 

واملو�ضوعات  الق�ضايا  خمتلف  حيال  العام  الراأي  اجتاهات  قيا�س  على 
املنظورة اأمام الربملان ، باالإ�ضافة اإلى خمتلف ال�ضوؤون واحلياة الربملانية.  

التاأكيد على وجود اإعالميني برملانيني متفرغني ودائمني يتمتعون بثقافة 	•
عامة وثقافة �ضيا�ضية وقانونية وبرملانية ت�ضاعدهم على فهم طبيعة عمل 
املجل�س الوطني االحتادي ودوره واخت�ضا�ضاته واللوائح التي ُتنظم عمله. 

اإطار 	• يف  وتقدميها   ، الربملانية  االإعالمية  التغطية  يف  النمطية  جتاوز 
قراءات  لتقدمي  الربملانيني  االإعالميني  بني  البناءة  واملناف�ضة  التنوع 
ينظرها  التي  والق�ضايا  والت�ضريعات  الربملانية  ال�ضوؤون  ملختلف  متنوعة 
جوانب  خمتلف  على  العام  الراأي  الطالع  االحتادي  الوطني  املجل�س 

ال�ضورة ب�ضاأنها. 
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قائمة امل�ضاركني يف منتدى االإعالم الربملاين

اجلهةامل�ضمى الوظيفيا�ضم الزائرم

املــــر1 اأحــــــمــــــد  حمــــمــــد   / مـــــعـــــايل 
ـــــس  ـــــ� ـــــجـــــل رئــــــــيــــــــ�ــــــــس امل
الـــــــوطـــــــنـــــــي االحتـــــــــــــادي

الوطني االحتادي املجل�س 

الـــرا�ـــضـــي2 ـــواحـــد  ـــدال عـــب  / ـــايل  ـــع الدويلرئي�س االحتاد الربملاين الدويلم الربملاين  االحتاد 

الهاجري3 �ضامل  عبدالرحمن   / معايل 
اال�ضت�ضاري  املجل�س  رئي�س 
ـــــة  ـــــارق ـــــض ـــــ� الأمـــــــــــــــــــارة ال

ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الأمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة 

اجلــروان4 علي  �ضعيد  اأحمد   / �ضعادة 
املــجــلــ�ــس  الـــعـــام -  ــــــني  االأم
ال�ضارقة  الأمــارة  اال�ضت�ضاري 

ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الأمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة 

ــكــوج5 ــض ــو� ب الــــديــــن  نـــــور  ـــادة /  ـــع ـــض �
ـــالحتـــاد  االأمـــــــــني الـــــعـــــام ل
ـــــي ـــــرب ـــــع ــــــــــاين ال ــــــــــربمل ال

العربي الربملاين  االحتاد 

ــــد6 �ـــضـــعـــادة / جــــمــــال جـــا�ـــضـــم زوي
العام  االأمــني  باأعمال  القائم 
البحريني الــنــواب  مبجل�س 

البحريني النواب  جمل�س 

ـــد احلــــمــــادي7 نائب رئي�س املجل�سعـــــدنـــــان حـــمـــد حمـــم
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ع�ضو املجل�سبــطــي اأحـــمـــد �ــضــعــيــد عــلــي بـــن خـــادم8
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

عــبــدالــرحــمــن9 حمـــمـــد  حـــ�ـــضـــني  ع�ضو املجل�سد. 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ال�ضويدي10 بو غامن  ع�ضو املجل�سخليفة حممد خليفة 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ــــد عــــبــــداهلل حمـــيـــان الــكــتــبــي11 ع�ضو املجل�سرا�ــــض
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

الــ�ــضــويــدي12 مــطــر  �ضعيد  غـــامن  ع�ضو املجل�س�ضعيد 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ع�ضو املجل�س�ــضــعــيــد حمـــمـــد �ــضــعــيــد اجلـــــــروان13
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ال�ضبو�ضي14 يوعان  خليفة  عبيد  ع�ضو املجل�س�ضيخة 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ع�ضو املجل�سطــــارق �ــضــعــيــد عــلــي �ــضــالــح الــنــومــان15
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ال�ضجواين16 مو�ضى  رمــ�ــضــان  ع�ضو املجل�سعــبــداهلل 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة
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اجلهةامل�ضمى الوظيفيا�ضم الزائرم

ـــح حـــــمـــــود الـــكـــتـــبـــي17 ـــب ــــي مـــ�ـــض ع�ضو املجل�سعــــل
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ـــــامل الـــكـــتـــبـــي18 ـــــض ـــــس حــــمــــد � ـــــو� ع�ضو املجل�سع
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

احلمودي19 ر�ضود  حممد  را�ضد  ع�ضو املجل�سحممد 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

الكتبي20 هويدن  �ضعيد  عبداهلل  ع�ضو املجل�سحممد 
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ع�ضو املجل�سمــــرمي يــونــ�ــس عــبــدالــرحــمــن الــبــريق21
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ـــزروعـــي22 ع�ضو املجل�سيــو�ــضــف خــمــيــ�ــس �ــضــعــيــد امل
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

ع�ضو املجل�سمــــــوزة نـــا�ـــضـــر مــــبــــارك الــ�ــضــويــدي23
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الإمـــــــــــــارة الــــ�ــــضــــارقــــة

24Clarie Dooleالدويل الربملاين  االحتاد 
25D.Andy Willimsonالدويل الربملاين  االحتاد 

ال�ضيد / حممود عبداهلل النفادي ح�ضني26

ــة املـــحـــرريـــن  ــب ــع ــض رئـــيـــ�ـــس �
ال�ضعب  مبجل�س  الربملانيني 
رئي�س  اأول  ونــائــب  والــ�ــضــورى 
اجلمهورية ــدة  جــري حتــريــر 

جــــــريــــــدة اجلــــهــــوريــــة

27
الـــظـــاهـــري خـــمـــيـــ�ـــس  اأمــــيــــنــــة  االت�ضال د.   – م�ضاعد  اأ�ضتاذ 

اجلماهريي بجامعة االمارات
ــــة االمــــــــــــارات ــــع ــــام ج

ـــم مــعــتــوق28 ـــي ـــراه اأريـــــــج عــــبــــداهلل اب
ـــرف قـــ�ـــضـــم االعــــــالم  ـــض ـــ� م
البحريني الــنــواب  مبجل�س 

البحريني النواب  جمل�س 

29Mr.Martin Chungong
       Deputy Secretary

General
الدويل الربملاين  االحتاد 

30Ms.Jemini Pandya
               Director of

Communications
الدويل الربملاين  االحتاد 

31Mr.Mokhtar Omar
 IPU Senior Advisor on

Middle East Affairs
الدويل الربملاين  االحتاد 

ــــد32 ـــــة املــــحــــمــــي ـــــع ـــــد جـــــم ـــــي ـــــــالمحمـــــم االع ادارة  البحرينيمـــــديـــــر  النواب  جمل�س 
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ـــــــالمحمـــــمـــــد �ــــضــــلــــيــــمــــان االأحـــــــمـــــــد33 ـــم االع ـــض ـــ� البحرينيرئــــيــــ�ــــس ق النواب  جمل�س 
ــــــم الــــعــــابــــد34 ــــــراهــــــي ــــــــارات�ـــــضـــــعـــــادة /اب وكـــالـــة ابـــنـــاء االمـــــاراتوكــــالــــة ابــــنــــاء االم

لــــــوتــــــاه35 طــــــــــــــارق   / �ـــــــضـــــــعـــــــادة 
ـــون  ـــئ ـــض � وزارة  وكــــــيــــــل 
املــــــجــــــلــــــ�ــــــس الــــــوطــــــنــــــي

وزارة�ــــــــــــضــــــــــــئــــــــــــون 
ــــس الــــوطــــنــــي ــــ� ــــجــــل امل

ــح36 ــال ــــعــــادة/ حمـــمـــد حمـــمـــد �ــض �ــــض
مــــــديــــــر عــــــــــام الـــهـــيـــئـــة 
االحتـــاديـــة لــلــكــهــربــاء واملـــاء

الــــهــــيــــئــــة االحتــــــاديــــــة 
ــــــــــاء ـــــاء وامل ـــــرب ـــــه ـــــك ل

ـــــــى االمــــــــــــــــــــريي37 ـــــــطـــــــف ـــــــ�ـــــــض جــــــــريــــــــدة الــــــــروؤيــــــــةم
ــــدي38 ـــيـــ�ـــس كــــــارومــــــبــــــارو كــــان ـــت ـــي ــــــوطــــــنل جـــــــــريـــــــــدة ال

ـــــــــــــــــداهلل39 ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــد ع م�ضوؤول اعالميهـــــــــــــــــن
الــعــايل  الــتــعــلــيــم  وزارة 
ـــمـــي ـــل ـــع والـــــبـــــحـــــث ال

احلــكــومــيلـــــــطـــــــيـــــــفـــــــة الــــــقــــــبــــــيــــــ�ــــــضــــــي40 ــال  ــ�ــض االت ادارة 
الــعــايل  الــتــعــلــيــم  وزارة 
ـــمـــي ـــل ـــع والـــــبـــــحـــــث ال

41 Juidin Bernarraـــــــاميـــــــزم�ضور خــــــــلــــــــيــــــــج ت
االإمـــــــــــــــــــارات الـــــيـــــومرئي�س التحرير االإمارات اليوم�ـــــــــــضـــــــــــامـــــــــــي الـــــــــــريـــــــــــامـــــــــــي42
ــعــو�ــضــي43 عجمانيـــعـــقـــوب يـــو�ـــضـــف حمـــمـــد ال وتلفزيون  اذاعــة 
ـــــــل 44 ـــــــي ـــــــداجلـــــــل ـــــــب ــــــــــد ع جمل�س ا�ضت�ضاري ال�ضارقةحمــــــــــم
ــــــــــن 45 ــــــــــض ــــــــة زايــــــــــــدحمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد حــــــــــ� جــــــــامــــــــع
ــــــــان الـــــــ�ـــــــضـــــــيـــــــد46 ــــــــم ــــــــي ــــــــل ــــــــض ــــــــة زايــــــــــــدم�ضوؤول اعالم� جــــــــامــــــــع
ــــــال47 ـــــــس احلــــــب ـــــــ� ـــــــي ــــــان اأن ــــــض ـــجـــريهمديرغــــــ� ـــف تــــلــــفــــزيــــون ال
ــــــــــــر 48 ـــجـــريهخمرجحمــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــم ـــف تــــلــــفــــزيــــون ال
ــــــي49 ــــــن ــــــض ــومــيابــــــــــراهــــــــــيــــــــــم احلــــــو� الهيئة الوطنية للموؤهالتمــــديــــر اتــــ�ــــضــــال حــك
ـــــــــــــــــــارك خـــــــمـــــــيـــــــ�ـــــــس 50 ـــــــــــــــــــب لالعالمالــــتــــغــــطــــيــــة االعـــــالمـــــيـــــةم الوطني  املجل�س 

ــــــــد51 ــــــــداحلــــــــمــــــــي ــــــــــــــــــــــا عــــــــب الن
ادارة  يف  بـــــــاحـــــــثـــــــة 
ــــات الــــعــــامــــة ــــا�ــــض ــــي ــــض ــــ� ال

-

ــــــــل �ــــضــــحــــفــــيحمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــضـــــــــــــــالم52 ــــــــض ــــــــرا� وامم

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد عـــــــــــــــبـــــــــــــــداهلل53
مدير ادارة 

االت�ضال احلكومي
والتعليم الرتبية  وزارة 
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ــــــــاحلــــــــة الــــــ�ــــــضــــــامــــــ�ــــــضــــــي54 ابـــوظـــبـــي الــبــولــتــيــكــنــك�ــــــــض
ـــة حـــــــواء جـــولـــدمــــــــــــاهــــــــــــر يـــــــــونـــــــــ�ـــــــــس حـــــــــوا 55 ـــرك ـــض �
�ــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــرة�ـــــــــــضـــــــــــاجـــــــــــدة املـــــــــو�ـــــــــضـــــــــوي56
ــــــــــــــــــــــــــــــادر الـــــــــ�ـــــــــضـــــــــقـــــــــاف57 ـــــــل بــــوتــــيــــنــــجــــرن ـــــــي ب

ــــداهلل عـــبـــداملـــوؤمـــن الــتــمــيــمــي58 ــــب د.ع
�ـــــضـــــبـــــكـــــة عــــجــــمــــان 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا

ـــون59 ـــض ـــ� ـــرت ـــس روب ـــ� ـــــور فــــــوتــــــوغــــــرايفانـــــتـــــويل جـــوهـــان لالعالممـــــ�ـــــض ابوظبي  �ضركة 
60NOORHAN BARAKATجــــــــــــلــــــــــــف نـــــــــيـــــــــوز
ــــــــــــــــــــرر �ـــــضـــــحـــــفـــــيحمـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــود حـــــــــ�ـــــــــضـــــــــن 61 ــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــــنحم ال
ــــــــــــس62 ــــــــــــدو� ــــــــــــن ــــــــــم امل ــــــــــث ــــــــــل ــة�ــــــــــــــضــــــــــــــحــــــــــــــافــــــــــــــةك ــادي ــ�ــض ــت الــــروؤيــــة االق
ـــــي اخلــــــاطــــــري 63 ـــــــن عـــــل ــــف ب ــــي ــــض ــر االتــ�ــضــال احلــكــومــي� وزارة املاليةمــدي

ـــــــد الــــــكــــــابــــــوري 64 ـــــــض حمـــــــرر اأخــــــبــــــار رئــيــ�ــضــييـــــو�ـــــضـــــف را�
الــهــيــئــة الــعــامــة لــرعــايــة 
الـــ�ـــضـــبـــاب والـــريـــا�ـــضـــة

ــــه الــــ�ــــضــــارقــــةدكـــــــــــتـــــــــــورة فـــــــــوزيـــــــــة الــــعــــلــــي 65 ــــع جــــام
جمل�س ا�ضت�ضاري ال�ضارقة�ــضــيــخــة يـــوعـــان دميـــا�ـــس الــ�ــضــبــو�ــضــي66
ـــــــــــــــاوي 67 ـــــــــــــــغ وكـــالـــة انـــبـــاء االمـــــارات�ـــــــــضـــــــــيـــــــــخـــــــــة ال
ـــــيمذيعرا�ـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــد اخلـــــــــــــرجـــــــــــــي 68 ــــــــــــــة نــــــــــور دب اذاع
مـــوا�ـــضـــالت االإمـــــــاراترئي�س ق�ضم االت�ضال االعالمي�ــــــضــــــعــــــيــــــد مــــــــو�ــــــــضــــــــى عــــلــــي69

ــــــــد احـــــــمـــــــد الــــطــــنــــيــــجــــي70 ــــــــض را�
ـــال  ـــ�ـــض االت ادارة  مــــديــــر 
والـــــــعـــــــالقـــــــات الــــــــــدويل

الــــتــــنــــمــــيــــة  وزارة 
والــــــتــــــعــــــاون الــــــــدويل

اويلاروى �ضليمان71 مــــيــــدانــــيــــة  الـــــــــــــــــــــــــروؤيـــــــــــــــــــــــــةحمــــــــرره 

ــــد الـــــ�ـــــضـــــويـــــدي72 ــــن ــــض عـــــــبـــــــداهلل �
العام  املــديــر  نــائــب  م�ضاعد 
لـــ�ـــضـــئـــون خــــدمــــة املــجــتــمــع

ــــــز االمــــــــــــــارات  ــــــرك م
ــحــوث  ــب لـــلـــدرا�ـــضـــات وال
اال�ـــــضـــــرتاتـــــيـــــجـــــيـــــة

�ــــضــــعــــد عـــــــبـــــــداهلل الـــــربـــــيـــــعـــــان73
ــــات  ــــض ــــدرا� ال اول  حمـــلـــل 
والـــــعـــــالقـــــات االعـــالمـــيـــة 
ــال احلــكــومــي ــ�ــض مــكــتــب االت

جمــلــ�ــس  �ـــضـــئـــون  وزارة 
الـــــــــــــــــوزراء االمــــــانــــــة 
الــــوزراء ملجل�س  الــعــامــة 
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اجلهةامل�ضمى الوظيفيا�ضم الزائرم

ـــــــج تــــــاميــــــز�ضحفي اأولاحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد �ـــــــــضـــــــــعـــــــــبـــــــــان 74 ـــــــي اخلـــــــل
اال�ضرتاتيجيةد.�ــــــــــــــــــضــــــــــــــــــادي مــــــرتــــــ�ــــــضــــــى75 م�ضاريع  تـــــومـــــ�ـــــضـــــون رويـــــــــرتزمدير 

ـــــن الـــــيـــــا�ـــــضـــــي76 ـــــض ــــــاء حـــــ� ــــــي ــــــل ع
مديرة ادارة االت�ضال 

احلكومي
املجل�س الوطني لالإعالم

اذاعـــــــــــــــــــــــــــــة دبــــــــــيخــــــــــديــــــــــجــــــــــة املـــــــــــــــرزوقـــــــــــــــي77

فـــــــــــــــهـــــــــــــــد املـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــري78
رئــــــــــيــــــــــ�ــــــــــس وحـــــــــــــــدة 
ــــة ـــــات اخلــــارجــــي ـــــالق ـــــع ال

هــيــئــة تــنــمــيــة وتــوظــيــف 
الوطنية الب�ضرية  املــوارد 

ــــــــدة االحتـــــــــــادحمـــــــــــــمـــــــــــــد احلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــادي79 جــــــــري
ــــطــــان الــــعــــويــــ�ــــس80 ــــل ــــض ـــــحـــــوثفـــــاطـــــمـــــة � ـــــب مــــــــركــــــــز ال
�ضركة IBMرحـــــــــــــــــــــاب عـــــــــبـــــــــدالـــــــــتـــــــــواب 81

ــــرزاق عــبــداحلــمــيــد82 ــــدال ـــر عــــب ـــــالم مــقــروءغـــدي اخــ�ــضــائــي اع
املـــــجـــــلـــــ�ـــــس االعـــــلـــــى 
ــــــوؤون اال�ــــــضــــــرة ــــــض ــــــ� ل

وزارة العدلعـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن عـــــلـــــي جـــــالل 83

عـــــــون84 ــــــــــن  ب احـــــــــمـــــــــد  اروى 
هــيــئــة تــنــمــيــة وتــوظــيــف 
الوطنية الب�ضرية  املــوارد 

ــــدي85 ــــوي ــــض ــــ� ـــــة خــــمــــيــــ�ــــس ال ـــــن ـــــي وكــالــة اأنـــبـــاء االمــــارات�ضحفيةاأم

ـــدالـــعـــزيـــز الـــ�ـــضـــمـــريي86 ــــــالم لــلــ�ــضــبــابطــــــــارق عـــب مــنــ�ــضــق االع
الــهــيــئــة الــعــامــة لــرعــايــة 
الـــ�ـــضـــبـــاب والـــريـــا�ـــضـــة

موؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالعالممذيعاحـــــــــــمـــــــــــد مـــــــــــاجـــــــــــد احـــــــمـــــــد87
ـــــــــة الـــــــهـــــــيـــــــنـــــــامـــــــي88 ـــــــــم ـــــــــاط مـــديـــريـــة الــفــعــالــيــاتالت�ضريفاتف
ـــــــى احـــــــــــمـــــــــــد �ـــــضـــــعـــــيـــــد89 ـــــــل ـــــــي اعالميةل
ـــــد را�ـــــــضـــــــد 90 ـــــي ـــــع ـــــض هــــــيــــــئــــــة الــــــتــــــامــــــنييـــــــو�ـــــــضـــــــف �

خــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــود حــــــــــــــوكــــــــــــــل91
جمـــــــلـــــــة جــــــــواهــــــــر/ 
الـــــــ�ـــــــضـــــــدى دار 

ـــــور حمــــــمــــــد الــــكــــتــــبــــي92 ـــــ�ـــــض ـــــن وزارة الداخليةمكتب الوزيرم
ــــةجــــــــــــا�ــــــــــــضــــــــــــم الــــــــ�ــــــــضــــــــحــــــــي93 ــــي ــــا�ــــض ــــري دبــــــــــي ال
ــــــــرهــــــــان94 ــــــــض ــــــــ� االت�ضال احلكوميعــــــــــــــمــــــــــــــران ال

ــــــــــــــــــــراز95 فــــــــــــــــاطــــــــــــــــنــــــــــــــــة  خ
وكـــالـــة املـــغـــرب الــعــربــي 
ــــاء -ابــــوظــــبــــي ــــب ــــالن ل
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ـــــــــــرم96 ـــــــــــك مرتجمةمــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــاين م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نــــــــــعــــــــــيــــــــــم97 البيانحمرروائ
ـــــــــالمـــــــــة 98 ـــــــــــــف �ـــــــــض ـــــــــــــض ـــــــــــــو� تلفزيون دبيرئي�س ق�ضم ي
رحـــــــمـــــــة99 اآل  الـــــــــــــــدار  حمرر�ــــــــضــــــــو�ــــــــضــــــــن  ـــــــــوم  ـــــــــل  ع

خـــــــالـــــــد نــــــا�ــــــضــــــر احلــــو�ــــضــــنــــي 100
ــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــــئ ــــي ــــه ال
ـــطـــوارئ ال و  لــــالزمــــات 

ـــي 101 ـــض ـــ� ـــي ـــرئ االحتاد م�ضورحــــ�ــــضــــن ابــــــراهــــــيــــــم ال
ـــــريـــــــو�ـــــــضـــــــف جــــــمــــــعــــــة احلـــــــــــــداد102 ـــــحـــــري ـــــت درع الوطنرئـــــــيـــــــ�ـــــــس ال
امــــــــــــــــــــــــــــــــــني اجلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال103
تلفزيون دبيم�ضورحمــــــمــــــد هـــــــــــاين عـــــبـــــداجلـــــابـــــر104

ــــــــل 105 ــــــــي ــــــــق ــــــــع ـــط عـــــالقـــــات عـــامـــةنـــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــة ال ـــاب ـــض �
لــ�ــضــوؤون  ـــة  ـــدول ال وزارة 
ــــس الــــوطــــنــــي ــــ� ــــجــــل امل

جــــــــــــلــــــــــــف نـــــــــيـــــــــوزحمررمـــــــــرمي مــــنــــ�ــــضــــور الــــ�ــــضــــركــــال106

ــمــاء107 ــل ــع حـــ�ـــضـــام حمـــمـــد �ــضــلــطــان ال
ــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــــئ ــــي ــــه ال
لــــلــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي

ـــــــــــــــود الــــــــنــــــــعــــــــيــــــــمــــــــي108 مـــديـــرة الـــربامـــج الــثــقــافــيــةخـــــــــــــــل
لل�ضيخة  التنفيذي  املكتب 
بدور بن �ضلطان القا�ضمي

ـــــــــــــــــــل مــــــــــاجــــــــــد املــــــــهــــــــريي109 اأم
ادارة  مــــــديــــــر  نــــــائــــــب 
االتــــــ�ــــــضــــــال واالعــــــــــــالم

ــــة  ــــاف ــــق ــــث ال وزارة 
ـــع ـــم ـــجـــت وتــــنــــمــــيــــة امل

مــــــــــــــديــــــــــــــر نـــــــا�ـــــــضـــــــرحــــــــــبــــــــــيــــــــــب الـــــــــقـــــــــر�ـــــــــضـــــــــي110
ــــ�ــــضــــروق  �ـــضـــحـــيـــفـــة ال
ــــــــة ــــــــي ــــــــان ــــــــت ــــــــوري امل

ــــــــف111 ــــــــي ــــــــض رئــــيــــ�ــــس املــــكــــتــــب الـــفـــنـــياأحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــد �
ــــفــــات  هـــيـــئـــة املــــوا�ــــض
واملــــــــقــــــــايــــــــيــــــــ�ــــــــس

ــــــي112 ــــــزعــــــاب ـــــني ال ـــــض ـــحـــوثاميــــــــــــــان حـــــ� ـــب ـــم ال ـــض رئــــيــــ�ــــس قـــ�
ــاري  ــض ــ� ــت ــض ــ�ــس اال� املــجــل
الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنــــــــــــــــي

ـــــــداهلل الــــربــــيــــعــــي113 ـــــــب ـــــــــر االتـــــــ�ـــــــضـــــــالخــــلــــيــــفــــة ع ـــــــــدي م
املـــجـــلـــ�ـــس االحتـــــــــادي 
ــيــة ــ�ــضــكــان ــة ال ــب ــي ــرتك ــل ل

حمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد زويــــــــــــــــــــــــــــــن114
جمـــــــــلـــــــــة الــــــــــــــــــدار�ــــــــضــــــــحــــــــر حمـــــــــمـــــــــد حـــــــمـــــــزة115
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الـــظـــاهـــري116 خـــمـــيـــ�ـــس  اأمــــيــــنــــة  ــــة االمــــــــــــاراتد.  ــــع ــــام ج
عــــلــــي117 اآل  عـــــــلـــــــي  ـــــل  ـــــ�ـــــض ـــــي الرئا�ضةف �ــضــوؤون  وزارة 

مـــديـــر املـــكـــتـــب االعـــالمـــياحــــــــــمــــــــــد �ــــــــضــــــــكــــــــري مــــــــــــراد118
ـــة  ـــي ـــرب ـــع الـــ�ـــضـــبـــكـــة ال
ـــــرتك ـــــض ـــــ� ـــــث امل ـــــب ـــــل ل

ــــــــــــــــــارات الـــــيـــــومحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررحمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان119 االم
ـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــي �ــــــــــضــــــــــنــــــــــد120 ــــــوتن ــــــض ـــــــس � ـــــــد� ـــــــن ـــــــه ـــــــــــــــــوازنم قـــــــــــنـــــــــــاة ت
ـــــــالممــــــــــــــــــــــــــــــــــروة كــــــــــــريــــــــــــديــــــــــــة121 ـــم االع ـــض ـــ� بـــــــــــــيـــــــــــــت اخلـــــــــــــريرئــــيــــ�ــــس ق

عــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــف حمــــــــــــمــــــــــــود122
املــــ�ــــضــــتــــ�ــــضــــار االعـــــالمـــــي 
ــــــــــالحتــــــــــاد الــــــعــــــربــــــي ل

ــــوز ــــي ــــــة ن ــــــاري ــــــق ــــــع ال

الوطنياأحــــــــمــــــــد حمــــــمــــــود الــــبــــلــــو�ــــضــــي123 اال�ضت�ضاري  ــــق اإعـــــــالمـــــــياملجل�س  ــــض ــــ� مــــن

احلــكــومــيحمــــمــــد اإبــــــراهــــــيــــــم الـــ�ـــضـــيـــقـــل124 ــال  ــ�ــض االت ادارة 
لــ�ــضــوؤون  ـــة  ـــدول ال وزارة 
املجل�س الوطني االحتادي

ال�ضيا�ضية�ـــــــــــضـــــــــــحـــــــــــى احلــــــــــــــــتــــــــــــــــاوي125 الــتــنــمــيــة  ادارة 
لــ�ــضــوؤون  ـــة  ـــدول ال وزارة 
املجل�س الوطني االحتادي

ال�ضيا�ضيةعـــــــــــــــــــــــــــــزة اجلـــــــــ�ـــــــــضـــــــــمـــــــــي126 الــتــنــمــيــة  ادارة 
لــ�ــضــوؤون  ـــة  ـــدول ال وزارة 
املجل�س الوطني االحتادي

ــــــــل127 ــــــــي ــــــــق ــــــــع احلــكــومــينـــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــة ال ــال  ــ�ــض االت ادارة 
لــ�ــضــوؤون  ـــة  ـــدول ال وزارة 
املجل�س الوطني االحتادي

اأحــــــــمــــــــد حـــــ�ـــــضـــــن الـــــ�ـــــضـــــرهـــــان128
مـــــعـــــهـــــد الــــــتــــــدريــــــب 
الق�ضائية ــات  ــض ــدرا� وال

حـــمـــيـــد129 ـــــــــو  ب اأحـــــــــمـــــــــد  وزارة ال�ضحةوداد 

ــــــي الـــــ�ـــــضـــــركـــــال130 مدير مكتب االت�ضال احلكومياأمــــــــــــــــــرية عــــــل
الــــهــــيــــئــــة االحتــــــاديــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــارك

ـــــــــــــــــد الــــــــــفــــــــــالحــــــــــي131 ـــــــــــــــــض احلكوميةرا� ــوؤون  ــض ــ� ال من�ضق 
الــــهــــيــــئــــة االحتــــــاديــــــة 
لــــــرقــــــابــــــة الـــــنـــــوويـــــة

ـــب االأعـــــــــالم�ـــــضـــــيـــــخـــــة حمــــــمــــــد اجلـــــــابـــــــري132 ـــت مـــــديـــــر مـــك
االأ�ضرية  التنمية  موؤ�ض�ضة 
اخلـــلـــيـــج ـــــدة  جـــــري  –

ـــــوري133 ـــــ�ـــــض ـــــن االأ�ضريةمـــــيـــــثـــــة حمــــــمــــــد امل التنمية  موؤ�ض�ضة 
– دبيد. رواء نحا�س134 الكندية  اجلامعة 

ـــــــــب االعـــــــــــالمـــــــــــي ـــــــــــر املـــــــــكـــــــــت مـــــــــــدي
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اعــــــــــــــــالم  ابــــــــتــــــــهــــــــال حمــــــــمــــــــود عــــــــــاّلم 135 طـــــــالـــــــبـــــــة   
ــــــــي  136 عــــــــراق ــــــــــود  حمــــــــــم طــــــــالــــــــبــــــــة اعـــــــــــــــــــالم  والء 
ـــــــوعـــــــي137 ــــــــة املـــــــطـــــــي ــــــــض ــــــــ� ــــــــم االعـــــــــــــــــــالمعــــــــائ ــــــــض ــــــــ� ــــــــة زايــــــــــــدق جــــــــامــــــــع
ــــــــم االعـــــــــــــــــــالم�ــــــــــضــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــان حمـــــــمـــــــد 138 ــــــــض ــــــــ� ــــــــة زايــــــــــــدق جــــــــامــــــــع
ــــــــــن139 ــــــــــض ــــــــم االعـــــــــــــــــــالمحمــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد حــــــــــ� ــــــــض ــــــــ� ــــــــة زايــــــــــــدق جــــــــامــــــــع
دبيد. رواء نحا�س140  – الكندية  اجلامعة 
دبيد. عبدالغني141  – الكندية  اجلامعة 
دبيطالبةمـــــــــــــرمي حمـــــــمـــــــد املــــــــــزروعــــــــــي142  – الكندية  اجلامعة 
حـــ�ـــضـــنـــي143 الــــــفــــــتــــــاح  ـــــد  عـــــب دبيطالبةرمي   – الكندية  اجلامعة 
ــــــي144 ــــــاب ـــــد مـــــ�ـــــضـــــعـــــود االأحــــــب دبيطالبحـــــم  – الكندية  اجلامعة 
دبيطالب�ــــــضــــــعــــــود عــــــايــــــ�ــــــس الــــعــــتــــيــــبــــي145  – الكندية  اجلامعة 
ــــــــــــاروق عـــــبـــــدو عــــبــــدالــــوهــــاب146 دبيطالبف  – الكندية  اجلامعة 
دبيطالبةزي�����������������ن�����������������ه م�������������������ش���������ب���������وط147  – الكندية  اجلامعة 
دبيطالبةفـــــاطـــــمـــــة بـــــنـــــت اأحـــــــمـــــــد املـــــــري148  – الكندية  اجلامعة 
دبيطالبةمـــــــنـــــــى ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــم اأحـــــــمـــــــد149  – الكندية  اجلامعة 
ــــــــادي150 دبيطالبعـــــــبـــــــدالـــــــعـــــــزيـــــــز احلــــــــم  – الكندية  اجلامعة 
ـــــى حـــــــــــامت عـــــبـــــدالـــــفـــــتـــــاح151 ـــــيـــــل دبيطالبةل  – الكندية  اجلامعة 
ــــــي152 ــــــض ــــــ� ــــــي ــــــض ــــــ� ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــادي دبيطالبةن  – الكندية  اجلامعة 
ـــــــــق االأحـــــــــــــبـــــــــــــابـــــــــــــي153 ـــــــــي دبيطالبعـــــــــت  – الكندية  اجلامعة 
ـــــــــــي154 ـــــــــــكـــــــــــو�ـــــــــــض دبيطالبةنـــــــــــــــــــــــــور ران  – الكندية  اجلامعة 
دبيطالبةاأمــــــــــــل درويـــــــــ�ـــــــــس الــــــــزرعــــــــوين155  – الكندية  اجلامعة 
ــــي156 ــــض ــــامــــ� ــــض ــــ� دبيطالبغـــــــــــامن حمــــــمــــــد ال  – الكندية  اجلامعة 
ـــتـــدريـــ�ـــسد. فوزية اآل علي157 ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةعـــ�ـــضـــو هـــيـــئـــة ال ــــع ــــام ج
ـــتـــدريـــ�ـــسد. رحيمة عي�ضاين158 ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةعـــ�ـــضـــو هـــيـــئـــة ال ــــع ــــام ج
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ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةمــــــــــــــــوزة حمـــــــمـــــــد املــــــــــرزوقــــــــــي159 ــــع ــــام ج
ـــــــــــــــــالل املـــــــــــازمـــــــــــي160 ـــــــــــــــــدى ب ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةن ــــع ــــام ج
ـــــــس الـــــكـــــتـــــبـــــي161 ـــــــ� ـــــــون ــــــمــــــه ي ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبة�ــــــض ــــع ــــام ج
ـــــاب162 ـــــ�ـــــض ـــــق ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةمـــــــــــــرمي عــــــبــــــيــــــد ال ــــع ــــام ج
ـــــي عــــــالم163 ـــــب ـــــن ـــــدال ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةجــــــلــــــنــــــار عـــــب ــــع ــــام ج
ـــــــد الـــ�ـــضـــامـــ�ـــضـــي164 ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةعـــــلـــــيـــــاء را�ـــــــض ــــع ــــام ج
ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةرمي �ضليمان165 ــــع ــــام ج
ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاء حمـــــــــمـــــــــد 166 ــــع ــــام ج
ـــــــــــــــداهلل 167 ـــــــــــــــب ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبة�ـــــــــــــضـــــــــــــمـــــــــــــا ع ــــع ــــام ج
ـــــــان املــــــعــــــمــــــري168 ـــــــف ـــــــم خـــــــل ـــــــغ ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةن ــــع ــــام ج
ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةمــــــــــاريــــــــــا خـــــــــالـــــــــد الـــــــــزايـــــــــد169 ــــع ــــام ج
ـــــعـــــيـــــد الــــــزعــــــابــــــي170 ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةاأمـــــــــــــــل �ـــــض ــــع ــــام ج
ــــــــــدي 171 ــــــــــــــــة قـــــــا�ـــــــضـــــــم االأ�ــــــــــض ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةاآي ــــع ــــام ج
ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةمـــــــــــــــــــروة �ــــــــــضــــــــــالح الــــــــديــــــــن172 ــــع ــــام ج
ـــــــــــوي173 ـــــــــــض ـــــــــــو� ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبة�ــــــــــــــــضــــــــــــــــارة امل ــــع ــــام ج
ــــــــــويل174 ــــــــــب ــــــــــة اخلــــــــــن ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةحــــــــــ�ــــــــــض ــــع ــــام ج
ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةرمي املزروعي175 ــــع ــــام ج
ــــة الــــ�ــــضــــارقــــةطالبةعـــــــــائـــــــــ�ـــــــــضـــــــــة احلــــــــــــمــــــــــــادي176 ــــع ــــام ج
ـــتـــدريـــ�ـــسد.عـــــــــائـــــــــ�ـــــــــضـــــــــة الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي177 ــــة االمــــــــــــاراتعـــ�ـــضـــو هـــيـــئـــة ال ــــع ــــام ج
ــــة االمــــــــــــاراتطالبذيــــــــاب عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــنـــيـــادي178 ــــع ــــام ج
ــــة االمــــــــــــاراتطالبعـــــــمـــــــر عــــــبــــــيــــــد الـــــــظـــــــاهـــــــري179 ــــع ــــام ج
ــــاح الـــ�ـــضـــامـــ�ـــضـــي180 ــــة االمــــــــــــاراتطالبعــــــبــــــداهلل مــــفــــت ــــع ــــام ج
ـــــــــــا�ـــــــــــس181 ـــــــــــوكـــــــــــب ــــة االمــــــــــــاراتطالببــــــــــــــــــــــالل اأب ــــع ــــام ج
ـــــــريي182 ـــــــم ـــــــر احل ـــــــط ــــــة م ــــة االمــــــــــــاراتطالبةحــــــ�ــــــض ــــع ــــام ج
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ـــــــدة مـــــ�ـــــضـــــبـــــح املـــــقـــــبـــــايل183 ــــة االمــــــــــــاراتطالبةحـــــــم ــــع ــــام ج
ــــــــــة الـــــــــكـــــــــلـــــــــبـــــــــاين184 ــــــــــث ــــة االمــــــــــــاراتطالبةمــــــــــي ــــع ــــام ج
ــــــــي185 ــــــــكــــــــعــــــــب ــــة االمــــــــــــاراتطالبةعـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــاء ال ــــع ــــام ج
ـــمـــي186 ـــعـــي ـــن ــــة االمــــــــــــاراتطالبةخـــــمـــــائـــــل عـــــــبـــــــداهلل ال ــــع ــــام ج
ــــــــــــــــــــــــــــب187 ــــة االمــــــــــــاراتطالبةرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رات ــــع ــــام ج
ـــــــــــف188 ـــــــــــو�ـــــــــــض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ي ــــة االمــــــــــــاراتطالبةي ــــع ــــام ج
ــــة االمــــــــــــاراتطالبةديـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا را�ـــــــــــــــــضـــــــــــــــــد189 ــــع ــــام ج
ــــة االمــــــــــــاراتطالبةفــــــــــــاطــــــــــــمــــــــــــة مــــــــ�ــــــــضــــــــعــــــــود190 ــــع ــــام ج
ــــة االمــــــــــــاراتطالبةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح نـــــــــــــا�ـــــــــــــضـــــــــــــر191 ــــع ــــام ج
ــــــــــــدة192 ــــــــــــي ــــــــــــب ــــــــــــــــــى ع ــــــــــــــــــن ــــة االمــــــــــــاراتطالبةم ــــع ــــام ج
ـــــــــــــة الــــــــــــــــعــــــــــــــــربي193 ـــــــــــــث ــــة االمــــــــــــاراتطالبةمـــــــــــــي ــــع ــــام ج
ــــــي الــــــ�ــــــضــــــاعــــــدي194 ــــــل ــــة االمــــــــــــاراتطالبةحــــــــمــــــــدة ع ــــع ــــام ج
ــــس الـــــ�ـــــضـــــاعـــــدي195 ــــ� ــــة االمــــــــــــاراتطالبةهــــــــــدى خــــمــــي ــــع ــــام ج
ــكــر196 ــــي ب ــــف مـــ�ـــضـــطـــفـــى عــــل ــــو�ــــض ــــة االمــــــــــــاراتطالبي ــــع ــــام ج
عــــــــايــــــــ�ــــــــس197 ـــــــــــد  حمـــــــــــم ــــة الــــتــــدريــــ�ــــضــــيــــةد.  ــــئ ــــهــــي جامعة ال�ضارقة االمريكيةال
ـــــل عــــــمــــــر اأ�ـــــضـــــعـــــد198 ـــــاعـــــي ـــــم ـــــض ــــــويــــــق �ــــــضــــــركــــــاتا� ـــــــيتــــــ�ــــــض ـــــــوارزم كــــلــــيــــة اخل
ـــــــــــــري199 ـــــــــــــ�ـــــــــــــض ــــــويــــــق �ــــــضــــــركــــــاتنـــــــــــــــــــــــــــــــور امل ـــــــيتــــــ�ــــــض ـــــــوارزم كــــلــــيــــة اخل
ـــــــالم200 طالبة اعالمابــــــــتــــــــهــــــــال حمـــــــــمـــــــــود ع
طالبة اعالموالء حممود عراقي201
ــــة الــــتــــدريــــ�ــــضــــيــــةد. خالد اخلاجة202 ــــئ ــــهــــي جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانال
ــــة الــــتــــدريــــ�ــــضــــيــــةحـــــــــــ�ـــــــــــضـــــــــــام �ـــــــــــضـــــــــــالمـــــــــــة   203 ــــئ ــــهــــي جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانال
ــــة الــــتــــدريــــ�ــــضــــيــــةد. اأمل بدر204 ــــئ ــــهــــي جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانال
ــــة الــــتــــدريــــ�ــــضــــيــــة   د. �ضرين مو�ضى205 ــــئ ــــهــــي جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانال
ـــــف الـــــ�ـــــضـــــحـــــي 206 ـــــي جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبة�ـــــضـــــيـــــخـــــة �ـــــض
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةفــــــاطــــــمــــــة مــــ�ــــضــــبــــح املــــــهــــــريي207
ــــد208 جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبة�ــــــــضــــــــنــــــــاء حمــــــــــمــــــــــود حمــــم
ــــــــى الـــــــكـــــــلـــــــدي209 ــــــــــب عــــــــل ــــــــــن جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةزي
ـــــــــــــــــــــادرة اأحـــــــــــمـــــــــــد حــــ�ــــضــــني210 جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةن
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اجلهةامل�ضمى الوظيفيا�ضم الزائرم

ــــــي211 جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةاأمــــــــــــــــــــــــــــل حمـــــــــــمـــــــــــد عــــــل
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةنــــــــهــــــــى هــــــــا�ــــــــضــــــــم يــــــونــــــ�ــــــس212
ــــــــد213 ــــــــم ــــــــة فــــــيــــــ�ــــــضــــــل اأح ــــــــب جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةه
ــــــــاحلــــــــة الــــــ�ــــــضــــــامــــــ�ــــــضــــــي214 ــــة الــــتــــدريــــ�ــــضــــيــــة�ــــــــض ــــئ ــــهــــي جــــامــــعــــة بــولــيــتــكــنــكال
ــــجــــريةمـــنـــ�ـــضـــق عـــــالقـــــات عـــامـــةعــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــر قـــــــــــا�ـــــــــــضـــــــــــم215 ــــف جـــــامـــــعـــــة ال
ــق اعــالمــيحمـــــــــــــــــمـــــــــــــــــد حـــــــــــابـــــــــــ�ـــــــــــس216 ــض ــ� ــق ومــن ــوي ــض ــ� ــــجــــريةت ــــف جـــــامـــــعـــــة ال

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة جــــــــــنــــــــــيــــــــــح217
ــومــات واالعــــالم  ــل ــع كــلــيــة امل
والــــــعــــــلــــــوم االإنــــ�ــــضــــانــــيــــة

جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــان 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا

جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةمــــــــــــــرمي حمـــــــــمـــــــــود االأعـــــــــــــــــرج218
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةاالء جميب219
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا �ــــــــضــــــــبــــــــيــــــــح220 جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةن
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةجـــــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــــر اكـــــــــــــــــــــــرم221
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبة�ــــــــــــضــــــــــــارة اأحــــــــــــمــــــــــــد امــــــــــــام222
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةاأ�ـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــاء يــــــــو�ــــــــضــــــــف223
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةبــــــــــخــــــــــيــــــــــتــــــــــة بـــــــلـــــــيـــــــ�ـــــــضـــــــة224
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبة�ـــــــــضـــــــــيـــــــــخـــــــــة �ــــــــــضــــــــــاملــــــــــان225
ـــــــــــان226 ـــــــــــامل ـــــــــــض جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاين �
ـــــــــــــــــى حمـــــــــــمـــــــــــد227 ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــي جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةل
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةاأالء العجوز228
ــــــــــري229 ــــــــــ�ــــــــــض ـــــــــــــــني امل جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةىحـــــــــــــــن
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةرزان عزالدين230
جــــــامــــــعــــــة عــــجــــمــــانطالبةو�ــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــام حمـــــــــمـــــــــد231
كــــلــــيــــة تــــقــــنــــيــــة دبـــــي طالباحـــــمـــــد حمــــمــــد عـــبـــيـــد املــــهــــريي232





ملحق رقم )2(

ال�ضرية الذاتية 

ملقدمي اأوراق العمل
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ال�ضرية الذاتية 

ال�ضيدة جيميني باندا 

مدير االت�ضال يف االحتاد الربملان الدويل، وعملت �ضابقا ك�ضحفية للتلفزيون 
والراديو واأي�ضا يف ال�ضحافة يف كل من الـ » BBC« واأي�ضا يف رويرت.

ال�ضرية الذاتية :

حممود عبداهلل النفادى ح�ضني

• كاتب �ضحفى م�ضرى	
• نائب اأول رئي�س حترير جريدة اجلمهورية، ومتخ�ض�س فى ال�ضئون الربملانية 	

منذ عام 1979وحتى االآن.
• عام2000  	 منذ  امل�ضرى  بالربملان  الربملانيني  املحرريني  �ضعبة  رئي�س 

وموؤ�ض�س ال�ضعبة عام 1990 .
• حا�ضل على جائزة نقابة ال�ضحفيني الأف�ضل خرب �ضحفى عام 1989بعنوان 	

اأبوالهول مبجل�س ال�ضعب.

• موؤلف 4 كتب برملانية.	
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ال�ضرية الذاتية 

ال�ضيدة اريج عبداهلل معتوق

• االأهلية 	 اجلامعة  من  العامة  والعالقات  االإعالم  ماج�ضتري  على  حا�ضلة   
بدرجة امتياز مع مرتبة ال�ضرف ، وبكالريو�س االإعالم والعالقات العامة 

من جامعة الكويت بدرجة امتياز مع مرتبة ال�ضرف.
• وت�ضغل 	 تخرجها  منذ  االعالمية  الوظائف  من  العديد  يف   تدرجت 

باالأمانة  الربملاين  االإعالم  باإدارة  االإعالم  ق�ضم  م�ضرف  حاليًا  من�ضب 
العامة ملجل�س النواب، حيث ت�ضرف على مهام الق�ضم باالإ�ضافة الى اإدارة 

ح�ضابات املجل�س الر�ضمية يف مواقع التوا�ضل االجتماعي.
• النواب 	 ملجل�س  الذهنية  )ال�ضورة  مو�ضوع  للماج�ضتري  ر�ضالتها   تناولت 

البحريني لدى اجلمهور( حيث نالت درجة امتياز عايل على جهدها يف 
الر�ضالة .

ال�ضرية الذاتية

د. امينة الظاهري

• حا�ضلة على دكتوراه يف االت�ضال اجلماهريي من جامعة اأوهايو يف الواليات 	
املتحدة االأمريكية .

• عام 	 منت�ضف  وحتى  1998م  منذ  االإمارات  جامعة  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ 
2013م.

• البحوث 	 من  العديد  ولديها  العلمية  املوؤترات  من  الكثري  يف  �ضاركت   
العلمية.




